9/25/16
NINETEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion and Kontakion:
Troparion (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 (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 for ever and ever: Amen.
Theotokion (2): The tomb and death could not hold the Mother of God, unceasing in her intercessions 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:
Prokimenon (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.
Prokimenon (2): The Lord is my strength and my song of praise, and He has become my salvation.
Epistle:
Reading of the Second Epistle of St. Paul to the Corinthians.
(2Cor 11,31-33;12,1-9)
Brethren: The God and Father of the Lord Jesus knows, he who is blessed forever, that I do not lie. At Damascus, the
governor under King Aretas guarded the city of Damascus, in order to seize me, but I was lowered in a basket through a
window in the wall and escaped his hands. I must boast; not that it is profitable, but I will go on to visions and
revelations of the Lord. I know someone in Christ who, fourteen years ago (whether in the body or out of the body I do
not know, God knows), was caught up to the third heaven. And I know that this person (whether in the body or out of
the body, I do not know, God knows) was caught up into Paradise and heard ineffable things, which no one may utter.
About this person I will boast, but about myself I will not boast, except about my weaknesses. Although if I should
wish to boast, I would not be foolish, for I would be telling the truth. But I refrain, so that no one may think more of me
than what he sees in me or hears from me because of the abundance of the revelations. Therefore, that I might not
become too elated, a thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan, to beat me, to keep me from being too
elated. Three times I begged the Lord about this, that it might leave me, but he said to me, “My grace is sufficient for
you, for power is made perfect in weakness.” I will rather boast most gladly of my weaknesses, in order that the power
of Christ may dwell with me.
Alleluia Verses:
Verse (2): The Lord will hear you in the day of tribulation; the name of the God of Jacob will shield you.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (2): Lord, grant victory to the king, and hear us in the day that we shall call upon You.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel:
(Lk 6,31-36)
The Lord said: “Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that
to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to
you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit [is] that to
you? Even sinners lend to sinners, and get back the same amount. But rather, love your enemies and do good to them,
and lend expecting nothing back; then your reward will be great and you will be children of the Most High, for he
himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as also your Father is merciful.”
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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19-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Тропарі і Кондаки:
Тропар (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 (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 (2): У молитвах невсипущу Богородицю, і в заступництві несхитне уповання не втримали в собі
гріб і смерть; бо як Матір Життя покликав до життя Той, Хто в лоно вселився повсякчас дівственне.
Прокімен:
Прокімен (2): Господь - моя сила і моя пісня, і Він став моїм спасінням.
Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не передав мене смерті.
Прокімен (2): Господь - моя сила і моя пісня, і Він став моїм спасінням.
Апостоль:
До Корінтян другого послання св. апостола Павла читання
(2Кор 11,31-33;12,1-9)
Браття, Бог і Отець Господа Ісуса, - благословен вовіки! - знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель
царя Арети стеріг місто дамащан, щоб мене схопити; та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його
рук.
Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до об’явлення Господа. Я знаю
чоловіка в Христі, що чотирнадцять років тому, - чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог
знає, - був узятий у рай і чув слова несказанні, яких годі людині вимовити. Таким буду хвалитися, собою ж не
буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли захочу хвалитися, я не буду безумний, бо кажу правду; але я
стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує.
А щоб не згордів надмірно висотою об’явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в
обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб від мене відступився, та він сказав
мені: “Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі.” Отож, я краще буду радо хвалитися
своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (2): Вислухає Тебе Господь у день печалі, захистить Тебе ім'я Бога Якова.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (2): Господи, спаси царя і вислухай нас, коли будемо взивати до Тебе.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія:
(Лк 6,31-36)
Сказав Господь: як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само. Коли ви любите тих, що вас
люблять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. Таж бо грішники люблять тих, що їх люблять. І коли
чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? І коли позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка
вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших,
добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, й будете Всевишнього
синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

