10.23.2022 - 20-та Неділя по Зісланні Св.
Духа; Св. ап. Якова, брата Господнього.
Тропарі і Кондаки
Тропар (глас 3): Нехай веселяться небеснії, нехай радуються земляни,*
бо показав владу рукою Своєю Господь,* Він смертю смерть подолав,*
первістоком з-поміж мертвих став,* визволив нас із глибин аду,* і
подав світові велику милість.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 3): Воскрес Ти нині з гробу, Щедрий,* і нас візвів із брам
смерти;* нині Адам веселиться і радіє Єва,* разом же і пророки з
патріярхами безустанно оспівують* божественну могутність влади
Твоєї.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 3): Правдивого благочестя проповідника і несказанних
таїн провісника,* звізду церковну, Луку божественного, звеличаймо,*
бо Слово вибрало його з мудрим Павлом, учителем народів,* – єдин,
що знає тайни серця.
Прокімен (глас 3):
Співайте Богові нашому, співайте;* співайте цареві нашому, співайте
(Пс 46,7). Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога
голосом радости (Пс 46,2).
Апостол: (Гл. 1,11-19):
Браття і Сестри, звістую вам, що Євангелія, яку я вам проповідував,
не є за людською мірою; бож я її не прийняв, ані навчився від людини,
лише – через об’явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку
колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу Церкву та
руйнував її. Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого

роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли
той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю
благодаттю, зволив об’явити в мені Сина свого, щоб я проповідував
його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані не
подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною,
пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках по
тому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього п’ятнадцять
день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.
Алилуя (глас 3):
Стих: На Тебе, Господи, уповав, щоб не осоромитись навіки (Пс 30,2).
Стих: Будь мені Богом захисником і домом пристановища, щоб спасти
мене (Пс 30,3).
Євангеліє: (Лк 7,11-16):
В той час пішов Ісусу місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні й
сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз
виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою; і
було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над
нею і сказав до неї: “Не плач.” І приступивши, доторкнувсь до мар, і ті,
що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: “Юначе, кажу тобі, встань!” І
мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх
огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: “Великий пророк
устав між нами”, і: “Бог навідався до народу свого.”
Причасний:
Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1).* Алилуя
(х3).

