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 Преподобного і Богоносного Євтимія Великого; 20 січень. 
 

Тропар (глас 4): Веселися, пустине неродюча, радій, безболізна,* бо умножив дітей 
тобі муж бажань духовних,* доброчестям насадив,* повздержністю виростив у 
звершеність чеснот.* Його молитвами, Христе Боже, умиротвори життя наше. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак (глас 8): В чеснім різдві твоїм створіння радість знайшло* і в божественній 
твоїй пам'яті,* преподобний, добродушність багатьох твоїх чудес прийняло.* Із них 
щедро подай душам нашим* і очисти скверні гріхів, щоб ми співали: Алилуя 
 
Прокімен (глас 7): Чесна перед Господом* смерть преподобних Його (Пс 115,15). 

Стих: Що віддам Господеві за все, що він воздав мені? (Пс 115,12) 

Апостол: (Євр 13,17-21): Браття, слухайтесь ваших наставників і коріться, бо вони 
пильнують ваші душі, за які мають звіт дати; щоб вони це робили з радістю, а не 
зідхаючи, – бо це для вас некорисно. Молітеся за нас, бо нам здається, що маємо 
добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре; тим більше ж прошу вас це 
робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих 
того, хто кров'ю вічного завіту став великим Пастирем овець, – Господа нашого Ісуса, 
– зробить вас здібними виконувати його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, 
що йому любе через Ісуса Христа, якому слава по віки вічні. Амінь. 

Алилуя (глас 6):  
Стих: Блажен муж, що боїться Господа, заповіді його дуже любі йому (Пс 111,1). 
Стих: Сильне на землі буде сім'я його (Пс 111,2). 

Євангеліє: (Лк 6,17-23): У той час Ісус став на рівнім місці, й була там велика сила 
його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру та 
Сидону. Вони прийшли послухати його й оздоровитись від своїх недуг; і всі ті, що їх 
мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо 
сила виходила з нього й усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав 
казати: “Блаженні вбогі, – бо ваше Царство Боже. Блаженні, голодні нині, бо ви 
насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас 
ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як 
безчесне, ваше ім'я Сина Чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша 
нагорода велика в небі. 

Причасний: В пам'ять вічну буде праведник,* злих слухів не убоїться (Пс 111,6-7). 
Алилуя (х3). 


