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Христа ради юродивого.
Тропарі і Кондаки:
Тропар (глас 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,* і триденне
погребення прийняв Ти,* щоб нас звільнити від страждань.* Життя
і воскресіння наше,*Господи, слава Тобі.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 8): Коли Ти воскрес із гробу,* то й померлих підняв,*
і Адама воскресив;* радіє Єва воскресінням Твоїм* і кінці світу
прославляють* Твоє з мертвих воскресіння,* Багатомилостивий.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (глас 8): Тобі, вибраній Владарці,* подячні пісні
перемоги співаємо* ми, вратовані від лиха,* слуги Твої,
Богородице.* Ти, що маєш силу нездоланну,* захорони нас від
усяких бід, щоб звати нам:* Радуйся, Невісто, Діво чистая!
Прокімен (глас 8):
Помоліться і хвалу віддайте* Господеві, Богу нашому (Пс 75,12).
Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім’я Його (Пс 75,2).
Апостол: (2Кр 6,16-7,1):
Браття і Сестри, ми бо храм Бога живого, як сам Бог сказав був:
«Я поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. Буду їхнім Богом,
вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з-поміж них і
відлучіться, – каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас

прийму. Я буду вам Отцем, ви ж будете мені синами та дочками –
каже Господь Вседержитель.» Маючи ж такі обітниці, о любі,
очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше
освячення в Божому острасі.
Алилуя (глас 8):
Стих: Прийдіте, радісно заспіваймо Господеві, воскликнім Богу,
Спасителеві нашому (Пс 94,1).
Стих: Прийдімо з похвалами перед обличчя Його, і псалмами
воскликнім Йому (Пс 94,2).
Євангеліє: (Мт 15,21-28):
Tого часу ввійшов Ісус у cторони тирські та сидонськi. Коли це
жінка ханаанянка вийшла з цих околиць і почала кричати:
“Змилуйся надо мною, Господи, Сину Давида! Біс мучить мою
дочку страшенно.” Він же не озвався до неї і словом. Тут
приступили його учні й почали його просити: “Відпусти її, бо вона
кричить за нами.” А він у відповідь промовив: “Я посланий лише
до загиблих овець дому Ізраїля.” Та ж підійшла і, вклонившись
йому в ноги, каже: “Господи, допоможи мені!” Він відповів їй: “Не
личить брати хліб у дітей і кидати щенятам.” А вона каже: “Так,
Господи! Але й щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів
їхніх.” Тоді відповів їй Ісус: “О жінко, велика твоя віра! Хай тобі
буде, як бажаєш.” І видужала її дочка від тієї години.
Причасний:
Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1).
Алилуя (х3).

