
20-а Неділя по Зісланні Св. Духа
 
 
Тропар (глас 3): Нехай веселяться небеснії, нехай радуються 
земляни,* бо показав владу рукою Своєю Господь,* Він смертю 
смерть подолав,* первістоком з-поміж мертвих став,* визволив нас 
із глибин аду,* і подав світові велику милість.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Кондак (глас 3): Воскрес Ти нині з гробу, Щедрий,* і нас візвів із брам 
смерти;* нині Адам веселиться і радіє Єва,* разом же і пророки з 
патріярхами безустанно оспівують* божественну могутність влади 
Твоєї.

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

Богородичний (глас 3): Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі* 
та з хорами святих невидимо за нас молиться Богу.* Ангели з 
архиєреями поклоняються, апостоли ж з пророками радуються;* 
бо за нас благає Богородиця споконвічного Бога.
 
Прокімен (глас 3): Співайте Богові нашому, співайте;* співайте 
цареві нашому, співайте (Пс 46,7).

Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога 
голосом радости (Пс 46,2).

Апостол: (Гл. 1,11-19): (Неділя) Браття, звістую вам, що Євангелія, 
яку я вам проповідував, не є за людською мірою; бож я її не прийняв, 
ані навчився від людини, лише – через об’явлення Ісуса Христа. Ви 
чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито 
гонив Божу Церкву та руйнував її. Я перевищував у юдействі 
багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником 
передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби 
матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об’явити в мені 
Сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно, ні 

20th Sunday after Pentecost
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 337 (Tone 3)

Troparion (Tone 3): Let the heavens be glad, let the earth rejoice,* for 
the Lord has done a mighty deed with his arm.*  He trampled death by 
death; He became the first born of the dead;*  He saved us from the abyss 
of Hades* and granted great mercy to the world.

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

Kontakion (Tone 3): You rose from the tomb, O compassionate Lord,* 
and led us out from the gates of death.* Today Adam exults and Eve 
rejoices,* and the prophets together with the patriarchs* unceasingly 
acclaim the divine might of Your power.

Now and for ever and ever. Amen.

Theotokion (Tone 3): Today the Virgin stands before us in the church,* 
and together with the choirs of saints invisibly prays to God for us.* 
Angels are worshipping with hierarchs,* apostles exult with prophets,* 
for the Mother of God prays in our behalf to the eternal God.

Prokimenon (Tone 3): Sing to our God, sing; * sing to our King, sing  
(Ps 46:7).

verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the 
voice of joy (Ps 46:2). 

Epistle: (Gal 1:11-19) (Sunday): Brethren, for I want you to know, 
brothers and sisters, that the gospel that was proclaimed by me is not 
of human origin; for I did not receive it from a human source, nor was I 
taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. You have 
heard, no doubt, of my earlier life in Judaism. I was violently persecuting 
the church of God and was trying to destroy it. I advanced in Judaism 
beyond many among my people of the same age, for I was far more 
zealous for the traditions of my ancestors. But when God, who had set 
me apart before I was born and called me through his grace, was pleased 
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з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були 
апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся 
в Дамаск. По трьох роках по тому пішов я у Єрусалим відвідати 
Кифу і перебув у нього п’ятнадцять день. А іншого з апостолів я не 
бачив, крім Якова, брата Господнього.

 
Алилуя (глас 3):  Алилуя, Алилуя, Алилуя! 
Стих: На Тебе, Господи, уповав, щоб не осоромитись навіки (Пс 
30,2). 
Стих: Будь мені Богом захисником і домом пристановища, щоб 
спасти мене (Пс 30,3).

 
Євангеліє: (Лк 7,11-16) (Неділя): В той час пішов Ісус у місто, що 
зветься Наїн, а з ним ішли його учні й сила народу. Коли ж вони 
наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, 
єдиного в матері своєї, що була вдовою; і було з нею досить людей 
з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: 
“Не плач.” І приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, 
зупинились. Тоді Ісус сказав: “Юначе, кажу тобі, встань!” І мертвий 
підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув 
усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: “Великий пророк устав 
між нами”, і: “Бог навідався до народу свого.”

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

to reveal his Son to me, so that I might proclaim him among the Gentiles, 
I did not confer with any human being, nor did I go up to Jerusalem to 
those who were already apostles before me, but I went away at once into 
Arabia, and afterwards I returned to Damascus. Then after three years 
I did go up to Jerusalem to visit Cephas and stayed with him for fifteen 
days; but I did not see any other apostle except James the Lord’s brother.

Alleluia (Tone 3): Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
verse: In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for 
ever (Ps 30:2). 
verse: Be a protector unto me, O God, and a house of refuge to save me 
(Ps 30:3).

 
Gospel: (Luke 7: 11-16) (Sunday): At that time Jesus went to a town 
called Nain, and his disciples and a large crowd went with him. As he 
approached the gate of the town, a man who had died was being carried 
out. He was his mother’s only son, and she was a widow; and with her was 
a large crowd from the town. When the Lord saw her, he had compassion 
for her and said to her, ‘Do not weep.’ Then he came forward and touched 
the bier, and the bearers stood still. And he said, ‘Young man, I say to 
you, rise!’ The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him 
to his mother. Fear seized all of them; and they glorified God, saying, ‘A 
great prophet has risen among us!’ and ‘God has looked favourably on 
his people!’

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