35th Sunday After Pentecost !
Troparion (tone 2): When You went down to death, O Life Immortal,
You struck Hades dead with the blazing light of Your divinity. When You
raised the dead from the nether world, all the powers of heaven cried
out: “O Giver of life, Christ our God, glory be to You!”!
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.!
Kontakion (tone 2): You rose from the tomb, O almighty Savior; and
Hades, seeing this wonder, was stricken with fear; and the dead arose.
Creation saw and rejoices with You, and Adam exults. And the world,
my Savior, sings Your praises for ever.!
Now and forever and ever. Amen. !
Theotokion (tone 2): The tomb and death could not hold the Mother of
God, unceasing in her intercession and an unfailing hope of patronage,
for as the Mother of Life she was transferred to life by Him Who had
dwelt in her ever—virgin womb.!
Prokimenon (tone 2): The Lord is my strength and my song of praise,
and He has become my salvation.!
Verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not delivered me
to death. (Ps. 118:14, 18)!
Epistle: Col. 3:12-16: Brethren, put on then, as God’s chosen ones,
holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness,
and patience, bearing with one another and forgiving one another, if
one has a grievance against another; as the Lord has forgiven you, so
must you also do. And over all these put on love, that is, the bond of
perfection. And let the peace of Christ control your hearts, the peace
into which you were also called in one body. And be thankful. Let the
word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and
admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with
gratitude in your hearts to God.!
Alleluia (tone 2):

35 Неділя по П’ятидесятниці!
Тропар (глас 2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,
тоді ад умертвив Ти сіянням Божества; коли ж і померлих з
глибин підземних ти воскресив, всі сили небесні!
взивали Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі!!
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.!
Кондак (глас 2): Воскрес Ти з гробу, всесильний Спасе, і ад
побачивши чудо, зжахнувся та й мертві встали; а творіння,
бачивши, радіє з Тобою, й Адам веселиться, і світ, Спасе мій,
повсякчас Тебе оспівує.!
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.!
Богородичний (глас 2): У молитвах невсипущу Богородицю, і в
заступництві несхитне уповання не втрймали в собі гріб і смерть;
бо як Матір Життя покликав до життя Той, Хто в лоно вселився
повсякчас дівственне.!
Прокімен (глас 2): Господь - моа сила і моя пісня, і Він став моїм
спасінням. (Пс. 118,14)!
Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не передав мене смерті.
(Пс. 118,18)!
Апостол: Кол 3, 12-16: Браття, вдягніться, отже, як вибрані
Божі, святі й любі, у серце спочутливе, доброту, смиренність,
лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного й прощаючи
одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так, як
Господь простив вам, чиніть і ви так само. А над усе будьте в
любові, що є зв'язок досконалости, і нехай панує в серцях ваших
мир Христовий, до якого ви були покликані, в одному тілі, та й
будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро:
навчайтесь у всякій мудрості й напоумлюйте одні одних,
співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гимни та
духовні пісні.!
Алилуя (глас 2):
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Verse: The Lord will hear you in the day of tribulation; the name of the
God of Jacob will shield you.!
Verse: Lord, grant victory to the king, and hear us in the day that we
shall call upon You. (Ps. 20:2, 10)!
Gospel: (Luke 18:18-27): At that time, one of the ruling class asked
Jesus, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” Jesus
answered him, “Why do you call me good? No one is good but God
alone. You know the commandments, ‘You shall not commit adultery;
you shall not kill; you shall not steal; you shall not bear false witness;
honor your father and your mother.’” And he replied, “All of these I
have observed from my youth.” When Jesus heard this he said to him,
“There is still one thing left for you: sell all that you have and distribute
it to the poor, and you will have a treasure in heaven. Then come,
follow me.” But when he heard this he became quite sad, for he was
very rich. Jesus looked at him [now sad] and said, “How hard it is for
those who have wealth to enter the kingdom of God! For it is easier for
a camel to pass through the eye of a needle than for a rich person to
enter the kingdom of God.” Those who heard this said, “Then who can
be saved?” And he said, “What is impossible for human beings is
possible for God.”!
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens; praise Him in
the highest. (Ps. 148:1) Alleluia (3х)

Стих: Вислухає тебе Господь у день печалі, захистить тебе ім'я
Бога Якова. (Пс. 20,2)!
Стих: Господи, спаси Царя і вислухай нас, колй будемо взивати
до Тебе. (Пс. 20,10)!
Євангеліє: (Луки 18,18-27): В той час один чоловік приступив до
Ісуса, спокушаючи його і кажучи: “Учителю благий, що мені
робити, щоб успадкувати життя вічне?” А Ісус озвавсь до нього:
“Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти
заповіді знаєш: не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй
ложно, шануй свого батька і матір.” Той же відповів: “Все це я
зберіг змалку.” Почувши те Ісус, сказав до нього: “Одного ще тобі
бракує: продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб
на небі; тоді прийди і йди слідом за мною.” Почувши це, той
засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього й
мовив: “Як тяжко тим, що багатства мають, увійти в Царство
Боже! Легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж
багатому ввійти в Царство Боже.” А ті, що слухали, сказали: “Хто
ж тоді може спастися?” Він відповів: “Неможливе в людей,
можливе є в Бога.”!
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
(Пс. 148,1) Алилуя (3х)!
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