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32-а Неділя по Зісланні Св. Духа. Неділя Закхея. Святого апостола 
Тимотея. І святого преподобномученика  

Анастасія Перського. 22 січня. 
 
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,* надіємось на Тебе, 
Всехвальна,* тож виведи нас з ями й безодні прогріхів,* бо Ти спасла підлеглих 
гріхам, породивши наш Спасіння.* Як перед народ-женням 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, принесіть Господеві молодих баранців 
(Пс 28,1). 

Апостол: (1Тм 4,9-15): Сину Тимотею, вірне це слово й повного довір'я гідне. На це 
бо й трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є 
Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим 
віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі й 
чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у 
собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору пресвітерів. 
Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. 
 
Алилуя (глас 7):  
Стих: Добре воно - прославляти Господа, і співати Твоєму імені, Всевишній  
(Пс 91,2). 
Стих: Звіщати вранці Твою милість, ночами - Твою вірність (Пс 91,3). 

 

 

Євангеліє: (Лк 19,1-10) (Неділя): У той час, увійшовши в Єрихон, Ісус проходив 
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через (місто). А був там чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над митарями й був 
багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого 
зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав 
проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: 
“Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі.” І зліз той швидко і 
прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: “До чоловіка 
грішника зайшов у гостину.” А Закхей устав і до Господа промовив: “Господи, ось 
половину майна свого даю вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну 
вчетверо.” Ісус сказав до нього: “Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син 
Авраама. Син бо Чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло.” 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах (Пс 148,1). Алилуя (х3). 


