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Св. Духа; Преподобна мати наша
Єфросинія
Тропарі і Кондаки Тропар (глас 7): 3нищив Ти хрестом Твоїм смерть, відчинив
розбійникові рай, мироносицям плач на радість перемінив і апостолам звелів
проповідувати, що воскрес Ти, Христе Боже, даючи світові велику милість.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 7): Вже більше влада смерти не зможе людей держати, зійшов бо
Христос, знищивши і знівечивши сили її, зв’язується ад, пророки ж однодушно
радіють. З’явився Спас тим, що вірують, промовляючи: Виходьте, вірні, до
воскресіння.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (глас 7): Як на скарбницю нашого воскресіння, надіємося на Тебе,
Всехвальна, тож виведи нас з ями й безодні прогріхів, бо Ти спасла підлеглих
гріхам, породивши наше Спасіння. Як перед народженням Ти була Діва, так і в
родженні і по народженні, Ти залишилась Дівою.
Прокімен (глас 7):
Господь силу людям Своїм дасть, Господь поблагословить людей Своїх миром
(Пс 28,11). Стих: Принесіть Господеві, сини Божі, пренесіть Господеві молодих
баранців (Пс 28,1).
Апостол: (2Кр 6,1-10)
Браття і Сестри, , як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої
не приймати марно. Бо каже: «Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день
спасіння я допоміг тобі. Ось тепер – час сприятливий, ось тепер – день
спасіння.» Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти
на глум наше служіння; але в усьому виявляємо себе, як слуг Божих, у великій
терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у
заколотах, у трудах, у неспанні, у постах у чистоті, у знанні, у
довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій любові, у слові правди,
в силі Божій, у зброї справедливости в правиці й лівиці, у славі й безчесті, у

наклепах і в добрій славі; як обманці, однак правдиві, як незнані, а проте надто
знані; як ті, що вмирають, а все живі; як карані, та не забиті; як сумні, та завжди
веселі; як бідні, а багатьох збагачуємо; як ті, що нічого не мають, а все
посідаємо.
Алилуя (глас 7):
Стих: Добре вого – прославляти Господа, і співати Твоєму імені, Всевишній
(Пс 91,2).
Стих: Звіщати вранці Твою милість, ночами – Твою вірність (Пс 91,3).
Євангеліє: (Мт 25,14-30)
Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік, пускаючись у дорогу, прикликав
своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п’ять талантів, другому –
два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від’їхав. Той, що взяв п’ять
талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п’ять талантів. Так
само і той, що взяв два, також: придбав два других. А той, що взяв лише один,
пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі
приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був
п’ять талантів, і приніс других п’ять талантів: Мій пане, – каже, – ти мені дав
п’ять талантів, – ось я придбав других п’ять талантів. Сказав до нього його пан:
Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над
великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти
та й каже: Пане; два таланти передав ти мені. Ось других два я придбав. Сказав
до нього пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний! У малому був ти вірний,
поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що
взяв був лише один талант, і каже: Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік:
пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і
закопав талант твій у землю. Ось він – маєш твоє. Озвався його пан і каже до
нього: Лукавий слуго й лінивий! Ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую,
де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я,
повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього й
дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме над
міру; а в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того
викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів.
Причасний:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах (Пс 148,1). Алилуя (х3).

