
15-а Неділя по Зісланні Св. Духа; Начало Індикта 
(Початок Церковного Року); Преподобного отця нашого 

Симеона Стовпника і матепі його. 
 
 
 
Тропар (глас 6): Ангельські сили на гробі Твоїм* і сторожі омертвіли;* 
Марія ж стояла при гробі,* шукаючи пречистого тіла Твого.* Полонив 
Ти ад і, не переможений від нього,* зустрів Ти Діву, даруючи життя.* 
Воскреслий з мертвих, Господи, слава Тобі!

Тропар (глас 2): Всієї тварі Сотворителю,* що у Своїй владі встановив 
времена і літа,* благослови кінець року благости Твоєї, Господи,* 
охороняючи в мирі благовірний народ і град Твій,* молитвати 
Богородиці, і спаси нас.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Кондак (глас 6): Животворною рукою Життєдавець, Христос Бог,* 
воскресив з темних безодень всіх померлих* і подав воскресіння 
людському родові:* Він бо усіх Спаситель,* восресіння, життя і Бог 
усіх.

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

Кондак (глас 2): У вишніх живеш, Христе Царю,* всього видимого 
і невидимого Творче і Будівнику.* Ти дні і ночі, времена і літа 
сотворив,* благослови нині вінець року,* збережи й охорони в мирі 
благовірний народ, і город, і людей Твоїх,* многомилостивий.

Прокімен (глас 6): Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови 
спадкоємство Твоє (Пс 27,9).

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайсь 
мовчки від мене (Пс 27,1).

Прокімен (глас 3): Великий Господь наш і великиа сила Його,* і 
розумові Його немає міри (Пс 146,5).

15th Sunday after Pentecost; Beginning of the Indiction that is  the 
New Year; Commemoration of Our Holy Father Symeon the Stylite 

(459) and His Mother Martha (428)

Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 349 (Tone 6)

Troparion (Tone 6): Angelic powers were upon Your tomb* and the 
guards became like dead men;* Mary stood before Your tomb* seeking 
Your most pure body.* You captured Hades without being overcome by 
it.* You met the Virgin and granted life.* O Lord, risen from the dead,* 
glory be to You.

Troparion (Tone 2): Fashioner of all creation,* you fixed times and 
seasons by Your own authority;* bless the crown of the year, O Lord, 
with Your goodness,* preserving our nation and Your city in peace;* 
and save us through the prayers of the Mother of God.

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

Kontakion (Tone 6): With his life-giving hand* Christ our God, 
the Giver of life,* raised all the dead from the murky abyss* and 
bestowed resurrection upon humanity.*  He is for all the Saviour,* the 
resurrection and the life, and the God of all.

Now and for ever and ever. Amen.

Kontakion (Tone 2): You dwell on high, O Christ the King,* Creator 
and Builder of all that is seen and unseen.* You made seasons and 
time and the day and night.* Now bless the crown of the present year.* 
Guard and protect our country, this city and your people,* O Lord, so 
rich in mercy.

Prokimenon (Tone 6): Save Your people, O Lord,* and bless Your 
inheritance (Ps 27:9).

verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest You turn from 
me in silence (Ps 27:1).

Prokimenon (Tone 3): Great is our Lord and great is His strength;* 
and of His knowledge there is no end (Ps 146:5).



Апостол: (2Кр 4,6-15) (Неділя): Браття, Бог, який сказав: «Нехай із 
темряви світло засяє», – він освітлив серця наші, щоб у них сяяло 
знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у 
глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не 
від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені; ми в труднощах, 
та ми не втрачаємо надії; нас гонять, та ми не покинуті; ми повалені, 
та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя 
Ісуса в нашім житті було явним. Нас бо ввесь час живими віддають 
на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім 
тілі. І так смерть діє в нас, а життя у вас. Та мавши той самий дух віри, 
про який написано: «Я вірував, тому й говорив», – то й ми віримо, 
тому й говоримо; бо знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, 
– воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами. Бо все це ради вас, 
щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу 
Божу.

 
 
Апостол: (1Тм 2,1-7) (Індикта): Браття, передусім, отже, благаю, 
щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх 
людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та 
спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це 
добре й приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди 
спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, один також і 
посередник між Богом та людьми – чоловік Христос Ісус, що дав себе 
самого як викуп за всіх: свідоцтво свого часу, на що я був поставлений 
проповідником та апостолом, – правду кажу, не обманюю, – учителем 
поган у вірі й правді.

 
Алилуя (глас 4): Алилуя, Алилуя, Алилуя! 
Стих: Натягни лук і наступай, і пануй істини ради, лагідности і 
справедливости (Пс 44,5) 
Стих: Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня (Пс 44,8).

Epistle: (2 Corinthians 4:6-15) (Sunday): Brethren, For it is the God 
who said, ‘Let light shine out of darkness’, who has shone in our hearts 
to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus 
Christ. But we have this treasure in clay jars, so that it may be made clear 
that this extraordinary power belongs to God and does not come from 
us. We are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, but not 
driven to despair; persecuted, but not forsaken; struck down, but not 
destroyed; always carrying in the body the death of Jesus, so that the life 
of Jesus may also be made visible in our bodies. For while we live, we are 
always being given up to death for Jesus’ sake, so that the life of Jesus may 
be made visible in our mortal flesh. So death is at work in us, but life in 
you. But just as we have the same spirit of faith that is in accordance with 
scripture—‘I believed, and so I spoke’—we also believe, and so we speak, 
because we know that the one who raised the Lord Jesus will raise us also 
with Jesus, and will bring us with you into his presence. Yes, everything 
is for your sake, so that grace, as it extends to more and more people, 
may increase thanksgiving, to the glory of God.

Epistle: (1 Timothy 2:1-7) (Feast – New Year): Brethren, first of all, 
then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings 
should be made for everyone, for kings and all who are in high positions, 
so that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and 
dignity. This is right and is acceptable in the sight of God our Saviour, 
who desires everyone to be saved and to come to the knowledge of the 
truth. For there is one God; there is also one mediator between God and 
humankind, Christ Jesus, himself human, who gave himself a ransom 
for all —this was attested at the right time. For this I was appointed a 
herald and an apostle (I am telling the truth, I am not lying), a teacher of 
the Gentiles in faith and truth.

Alleluia (Tone 6): Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
verse: He who lives in the aid of the Most High, shall dwell under the 
protection of the God of heaven (Ps 90:1). 
verse: He says to the Lord: You are my protector and my refuge, my 
God, in Whom I hope (Ps 90:2).

 



Євангеліє: (Мт 22,35-46) (Неділя): У той час один із них, законоучитель, 
спитав його, спокушаючи: “Учителю, котра найбільша заповідь у 
законі?” Він же сказав до нього: “Люби Господа, Бога твого, всім твоїм 
серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю: це найбільша й 
найперша заповідь. А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, 
як себе самого. На ці дві заповіді ввесь закон і пророки спираються.” 
Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх: “Що ви думаєте про Христа? 
Чий він син?” Кажуть йому: “Давидів.” Він до них мовить: “Як же 
Давид у надхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив 
Владиці моєму: Сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів 
тобі під ноги. Коли, отже, Давид його Господом називає, то як він 
може бути його сином?” І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від 
того дня ніхто не важився більше його запитувати.

 
 
Євангеліє: (Лк 4,16-22) (Індикта): Того часу, прибув Ісус у Назарет, де 
був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу й 
встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши 
книгу, він натрапив на місце, де було написано: “Господній Дух на мені, 
бо він мене помазав. Послав мене нести Добру Новину бідним, звіщати 
полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених 
на волю, оповістити рік Господній сприятливий.” А згорнувши книгу, 
він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на 
нього. І він почав до них говорити: “Сьогодні збулось це писання у 
вухах ваших.” Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які 
линули з уст його, й говорили: “Чи ж він не син Йосифа”?

 
 
Причасний: Ти благословиш вінець року* благости Твоєї, Господи (Пс 
64,12).

Другий Причасний: Чашу спасіння прийму і ім’я Господнє призову 
(Пс 115,13). Алилуя (х3).

Gospel: (Matthew 22:35-46) (Sunday): At that time a lawyer came 
to Jesus, and asked him a question to test him. ‘Teacher, which 
commandment in the law is the greatest?’ He said to him, ‘ “You shall 
love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and 
with all your mind.” This is the greatest and first commandment. And a 
second is like it: “You shall love your neighbour as yourself.” On these 
two commandments hang all the law and the prophets.’ Now while 
the Pharisees were gathered together, Jesus asked them this question: 
‘What do you think of the Messiah? Whose son is he?’ They said to 
him, ‘The son of David.’ He said to them, ‘How is it then that David 
by the Spirit calls him Lord, saying,  “The Lord said to my Lord, ‘Sit at 
my right hand,    until I put your enemies under your feet’ ”?  If David 
thus calls him Lord, how can he be his son?’ No one was able to give 
him an answer, nor from that day did anyone dare to ask him any more 
questions.

Gospel: (Luke 4:16-22) (Feast - New Year): At that time Jesus: Came to 
Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on 
the sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of 
the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the 
place where it was written:  ‘The Spirit of the Lord is upon me, because 
he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to 
proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind,  to let 
the oppressed go free,  to proclaim the year of the Lord’s favour.’  And he 
rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes 
of all in the synagogue were fixed on him. Then he began to say to them, 
‘Today this scripture has been fulfilled in your hearing.’ All spoke well of 
him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. 
They said, ‘Is not this Joseph’s son?’

Communion Verse: You will bless the crown of the year* with Your 
goodness (Ps 64:12). 
 
Second Communion Verse: Praise the Lord from the heavens;* praise 
Him in the highest (Ps 148:1). Alleluia! (3x)


