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 Перше та друге знайдення чесної голови святого славного пророка, 
предтечі i хрестителя Івана; 24 лютого 

 
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. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 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 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: (2Кр 4,6-15): 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 4):  
Стих: Праведник квітнутиме немов пальма; він виженеться вгору, мов кедр 
ливанський (Пс 91,13). 
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвітуть (Пс 91,14). 

 
Євангеліє: (Мт 11,2-15): У той час, почувши у в'язниці йро діла Христові, Йоан 
послав його спитати через своїх учнів: “Ти той, що має прийти, чи 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:  
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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." 

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


