2-а Неділя Посту. Неділя святого отця нашого Григорія Палами.
Перше та друге знайдення чесної голови святого славного пророка,
предтечі i хрестителя Івана; 24 лютого
Згідно Типікону в цей день служиться літургія св. Василія Великого.

Тропар (глас 6): Ангельські сили на гробі Твоїм* і сторожі омертвіли;* Марія ж
стояла при гробі,* шукаючи пречистого тіла Твого.* Полонив Ти ад і, не
переможений від нього,* зустрів Ти Діву, даруючи життя.* Воскреслий з мертвих,
Господи, слава Тобі!
Тропар (глас 4): Із землі засяяла предтечі глава,* проміння випускає нетління,*
оздоровлення вірним;* з висот збирає множество ангелів,* на низах скликує
людський рід,* щоб одноголосну славу возсилати Христу Богові.
Тропар (глас 8): Православ’я наставнику, святителям окрасо,* богословам
непереможного переможця,* Григоріє чудотворче, Солуня велика похвало,
проповіднику благодаті,* моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 4): Нині час для діяння явився,* при дверях суд,* востаньмо, отже,
постячися,* принесім сльози благання з милостинями, взиваючи:* Ми согрішили
більше піску морського,* але ослаби, Творче всіх, щоб ми прийняли нетлінні вінці.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 2): Пророче Божий і предтече благодаті,* як рожу священну із землі
знайшовши,* оздоровлення завжди приймаємо,* бо знову, як і перше, у світі
проповідуєш покаяння.
Прокімен (глас 5): Ти, Господи, збережеш нас* і захистиш нас від роду цього і повік
(Пс 11,8).
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного. (Пс. 11,2).
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: (Євр 1,10-2,3) (Неділя): «Ти, Господи, напочатку заснував землю і небеса –
діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються. Ти їх,
неначе одежину, згорнеш і, немов одежа, вони зміняться. Ти ж – той самий, і літа твої
не скінчаться.» До кого з ангелів він коли мовив: «Сідай праворуч мене, доки не
покладу твоїх ворогів підніжком під твої ноги?» Хіба ж не всі вони служебні духи, що
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їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння? Тому ми мусимо
вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли
слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і
непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике
спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджене нам тими, що
його чули.
Апостол: (2Кр 4,6-15) (Cвятого Івана): Браття, Бог, який сказав: «Нехай із темряви
світло засяє», – він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на
обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що
велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені; ми в
труднощах, та ми не втрачаємо надії; нас гонять, та ми не покинуті; ми повалені, та не
знищені. Увесь час носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашім житті було
явним. Нас бо ввесь час живими віддають на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса
було явним у нашім смертнім тілі. І так смерть діє в нас, а життя у вас. Та мавши той
самий дух віри, про який написано: «Я вірував, тому й говорив», – то й ми віримо,
тому й говоримо; бо знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, – воскресить і нас з
Ісусом і поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через
багатьох збагатила подяку на славу Божу.

Алилуя (глас 6): Алилуя, aлилуя, aлилуя!
Стих: Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога небесного оселиться
(Пс 90,1).
Стих: Скаже він Господеві: Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій, на
котрого я надіюся (Пс 90,2).
Євангеліє: (Мр 2,1-12) (Неділя): У той час коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка
пішла, що він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більш місця, навіть
перед дверима; а він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи
розслабленого; несли його четверо. А що із-за народу не могли донести до нього,
розкрили стелю над місцем, де він був, й отвором спустили ліжко, на якому лежав
розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, до розслабленого й каже: "Сину,
відпускаються тобі твої гріхи." А були й деякі книжники, що сиділи там та міркували
собі: "І як може цей так говорити? Він богохульствує! Хто може прощати гріхи, крім
одного лише Бога?" Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають, до
них і каже: "Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше – сказати
розслабленому: Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: Встань, візьми твоє ліжко й
ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, –
мовить до розслабленого: Кажу тобі: Встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому."
Устав той – і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очу всіх; тож чудувалися всі, хвалили
Бога й мовляли: "Ніколи ми такого не бачили!"
Євангеліє: (Мт 11,2-15) (Cвятого Івана): У той час, почувши у в'язниці йро діла
Христові, Йоан послав його спитати через своїх учнів: “Ти той, що має прийти, чи
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іншого маємо чекати?” У відповідь на це Ісус сказав їм: “Ідіть і сповістіть Йоана про
те, що чуєте й бачите. Сліпі бачать і криві ходять; прокажені очищуються і глухі
чують; мертві воскресають і вбогим проповідується Добра Новина. Щасливий, хто
через мене не спотикнеться.” Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про
Йоана: “На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер?
На що ж вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Таж ті, що
носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити
пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це той, що про нього написано:
Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою.
Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоана
Христителя; однак найменший у Небеснім Царстві більший від нього. Від часів Йоана
Христителя і понині Царство Небесне здобувається силою; і ті, що вживають силу,
силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоана. І коли хочете
знати – він є Ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає."
Замість Достойно: Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор і
чоловічеський рід, освященний храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї
Бог воплотився і младенцем став – перед віками сущий Бог наш. Лоно бо твоє
престолом сотворив і утробу твою просторішою небес учинив. Тобою радується,
Благодатная, всяка твар, слава тобі.
Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1).
Алилуя (х3).
Причасний: В пам'ять вічну буде праведник,* злих слухів не убоїться (Пс 111,6-7).
Алилуя (х3).
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