
6-а Неділя по Зісланні Св. Духа.  

Тропар (глас 5): Рівнобезначальне з Отцем і Духом Слово,* що від 
Діви народилося на спасіння наше,* прославмо, вірні, і поклонімся,* 
бо Воно благозволило тілом зійти на хрест* і смерть перетерпіти, і 
воскресити померлих* славним воскресінням Своїм.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Кондак (глас 5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти,* і, як всемогутній, 
сокрушивши його брами,* Ти, Чоловіколюбче, як Творець, воскресив 
з Собою померлих,* жало смерти вирвав, й Адама від прокляття 
визволив.* Тому всі до Тебе взиваємо:* Спаси нас, Господи!

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Богородичний (глас 5): Радуйся, Брамо Господня, непрохідна!* 
Радуйся, Охороно і Покрове тих, що до Тебе приходять!* Радуйся, тиха 
Пристане і Вседіво, що Свого Творця і Бога тілом породила!* Молись 
безупинно за тих, що прославляють* і почитають Народоженого від 
Тебе.

Прокімен (глас 5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас* від 
роду цього і повік (Ps 11,8).

Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного (Ps 11,2).

Апостол: (Рм 12,6-14): Браття, маючи, згідно з даною нам благодаттю, 
різні дари: коли то дар пророцтва, виконуймо його мірою віри; хто 
має дар служіння, нехай служить; хто навчання, нехай навчає; хто 
напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає – у простоті; хто головує 
– дбайливо; хто милосердиться – то з радістю. Любов нехай буде 
нелицемірна; ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один 
одного братньою любов’ю. Пошаною один одного випереджайте. 
В ревності не будьте ліниві, духом горіть, Господеві служіть;  
веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі; святих у потребах 

Sixth Sunday after Pentecost; 
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 345 

Troparion (Tone 5): Let us the faithful acclaim and worship the Word,* 
co-eternal with the Father and the Spirit,* and born of the Virgin for our 
salvation.* For He willed to be lifted up on the cross in the flesh, to suffer 
death* and to raise the dead by His glorious resurrection.  

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 

Kontakion (Tone 5): You, my Saviour, descended to Hades,* and as the 
Almighty, You shattered its gates.* With Yourself You, as the Creator, 
raised the dead and shattered the sting of death,* and delivered Adam 
from the curse, O Lover of Mankind.* And so we cry out: “Save us, O 
Lord.”
Now and for ever and ever. Amen.

Theotokion (Tone 5): Rejoice, O impassable door of the Lord!* Rejoice, 
O rampart and protection of those who have recourse to You!* Rejoice, 
O tranquil haven and Virgin,* who have birth in the flesh to Your Maker 
and God!* Fail not to intercede for those* who sing and worship the 
Child You bore.

Prokimenon (Tone 5): You, O Lord, will guard us* and will keep us* 
from this generation,* and for ever (Ps 11:8).  

verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a just man  
(Ps 11:2).  

Epistle: (Romans 12:6-14): Brethren, since we have gifts that differ 
according to the grace given to us: prophecy, in proportion to faith; 
ministry, in ministering; the teacher, in teaching; the exhorter, in 
exhortation; the giver, in generosity; the leader, in diligence; the 
compassionate, in cheerfulness. Let love be genuine; hate what is evil, 
hold fast to what is good; love one another with mutual affection; 
outdo one another in showing honour. Do not lag in zeal, be ardent in 
spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in suffering, persevere 
in prayer. Contribute to the needs of the saints; extend hospitality to 
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спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас 
гонять; благословляйте, не проклинайте.

Алилуя (глас 5): Алилуя, aлилуя, aлилуя! 
Стих: Милості Твої, Господи, оспівуватиму повік, і з роду в рід 
сповіщу устами моїми Твою вірність (Ps 88,2). 
Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах 
приготовиться істина Твоя (Ps 88,3).

Євангеліє: (Мт 9,1-8): У той час Ісус, сівши у човен, він переплив 
назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, 
що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: 
“Бадьорися сину, твої гріхи відпускаються.” Та тут деякі з книжників 
заговорили між собою: “Він хулить.” Ісус, знавши їхні думки, каже: 
“Чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: Твої гріхи 
відпущені, – чи сказати: Встань і ходи! Та щоб знали, що Син Чоловічий 
має владу на землі гріхи відпускати”, – каже розслабленому: “Встань, 
візьми твої ноші та й іди до свого дому.” Встав той і пішов до свого 
дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку 
владу людям.
 
 
Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах  
(Пс 148,1). Алилуя (х3).

strangers. Bless those who persecute you; bless and do not curse them.

 
Alleluia (Tone 5): Alleluia, alleluia, alleluia! 
verse: Your mercies, O Lord, I will sing for ever; from generation to 
generation I will announce Your truth with my mouth (Ps 88:2). 
verse: For You have said: Mercy shall be built up for ever; in the heavens 
Your truth shall be prepared (Ps 88:3).

 
Gospel: (Matthew 9:1-8):   At that time Jesus got into a boat, crossed 
the water and came to his own town. And just then some people were 
carrying a paralysed man lying on a bed. When Jesus saw their faith, he 
said to the paralytic, ‘Take heart, son; your sins are forgiven.’ Then some 
of the scribes said to themselves, ‘This man is blaspheming.’ But Jesus, 
perceiving their thoughts, said, ‘Why do you think evil in your hearts? 
For which is easier, to say, “Your sins are forgiven”, or to say, “Stand up 
and walk”? But so that you may know that the Son of Man has authority 
on earth to forgive sins’—he then said to the paralytic—‘Stand up, take 
your bed and go to your home.’ And he stood up and went to his home. 
When the crowds saw it, they were filled with awe, and they glorified 
God, who had given such authority to human beings.

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens;* praise Him in 
the highest (Ps 148:1). Alleluia! (3x)
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