
	   1	  

19-а Неділя по Зісланні Св. Духа 
 
Тропар (глас 2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив ти 
блистінням Божества.* Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти,* всі сили 
небесні взивали:* Життедавче, Христе Боже наш, слава Тобі. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  
 
Кондак (глас 2): Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе,* і ад, увидівши 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 втримали в собі гріб і смерть;* бо як Матір Життя покликав до 
життя Той,* Хто в лоно вселився повсякчас дівственне. 
 
Прокімен (глас 2): Господь – моя сила і моя пісня, * і Він став моїм спасінням (Пс 
117,14). 

Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не передав мене смерті (Пс 117,18). 

Апостол: (2 Кр. 11,31-12,9): Браття, Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, а 
Він благословенний навіки, що я не говорю неправди. У Дамаску намісник царя 
Арети стеріг місто Дамаск, щоб схопити мене, але по мурі мене спущено в коші 
віконцем, і я з рук його втік! Не корисно хвалитись мені, бо я прийду до видінь і 
об'явлень Господніх. Я знаю чоловіка в Христі, що він чотирнадцять років тому чи в 
тілі, не знаю, чи без тіла, не знаю, знає Бог був узятий до третього неба. І чоловіка я 
знаю такого, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, знає Бог, що до раю був узятий, і чув він 
слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Отаким похвалюся, а собою 
хвалитись не буду, хіба тільки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитись, то 
безумний не буду, бо правду казатиму; але стримуюсь я, щоб про мене хто більш не 
подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через пребагато об'явлень не 
величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, 
щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від 
мене. І сказав Він мені: Досить тобі Моєї благодаті, бо сила Моя здійснюється в 
немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила ристова вселилася 
в мене. 
 
Алилуя (глас 2): Алилуя, Алилуя, Алилуя! 
Стих: Вислухає тебе Господь у день печалі, захистить тебе ім'я Бога Якова (Пс 19,2). 
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, коли будемо взивати до Тебе  
(Пс 19,10). 
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Євангеліє: (Лк. 6,31-36): Сказав Господь: бажаєте, щоб вам люди чинили, так само 
чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й 
грішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам 
за те ласка? Бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них 
сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб 
одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи 
нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви, 
добрий бо Він до невдячних і злих! Будьте ж милосердні, як і Отець ваш 
милосердний! 

Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1). Алилуя 
(х3). 


