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    26 жовтня: Святого великомученика Димитрія Мироточця 

Тропар (глас 3): Як великого поборника * в бідах знайшла тебе вселенна, 
страстотерпче: * ти перемагаєш народи, * бо, як скинув ти Лієву гординю * і на 
подвиг сміливим учинив ти Нестора, * так, святий Димитріє, молися Христу Богу, * 
дарувати нам велику милість. 

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

Кондак (глас 2): Крови твоєї струями, Димитріє, * Бог Церкву обагрив, * давши тобі 
кріпость непоборну * і зберігаючи град твій непошкодженим, * бо ти – його 
твердиня. 

Прокімен (глас 7): Возвеселиться праведник у Господі * і уповає на нього  
(Пс 63,11). 

Стих: Вислухай, Боже, голос мiй, коли молитимусь до Тебе (Пс 63,2). 

Апостол: (2 Тм 2,1-10): Сину Тимотею, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А 
що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні 
інших теж навчити. Отож, перенось труди й ти, як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, 
бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто 
його найняв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не 
бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з 
плодів. Збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про 
Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, з роду Давида, згідно з моєю Євангелією, за яку 
я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та слова Божого зв'язати не можливо. 
Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі, з 
вічною славою.  

Алилуя (глас 4): Алилуя, Алилуя, Алилуя! 
Стих: Праведник квітнутиме немов пальма; він виженеться вгору, мов кедр 
ливанський (Пс 91,13). 
Стих: Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть (Пс 
91,14). 
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Євангеліє: (Ів 15,17-16,2): Сказав Господь своїм учням: Ось, що вам заповідаю: щоб 
ви любили один одного!. Ненавидить вас світ – то знайте: мене він ще перед вами 
зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я 
вибрав вас від світу, ось тому й ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я 
вам вирік: Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене – 
переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали – зберігатимуть і ваше. Та все те 
робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов 
і не говорив до них, гріха не мали б вони. Та нині нема їм пробачення за їхній гріх! 
Хто ненавидить мене, той і Отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них 
діл, що їх ніхто інший не вчинив, – гріха не мали б вони. А так – ось бачили, і 
зненавиділи: і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому 
записано: Зненавиділи вони мене без причини! Як прийде Утішитель, якого зішлю 
вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й 
ви свідчитимете: ви бо зо мною від початку. Повідав я вам те, щоб ви не 
зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас 
убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. 

Причасний: Пам’ять праведного буде вічна,* лихої слави він не лякається (Пс 
111,6-7). Алилуя (х3). 

 


