
THIRD 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): 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): Lord is my strength and my song of praise, and He has become my salvation. 

Epistle: 

Reading of the Epistle of St. Paul to the Romans 

(Rom 5,1-10) 

Brethren: Since we have been justified by peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have 

gained access [by faith] to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. Not only that, but we 

even boast of our afflictions, knowing that affliction produces endurance, and endurance, proven character, and proven 

character, hope, and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the 

holy Spirit that has been given to us. For Christ, while we were still helpless, yet died at the appointed time for the 

ungodly. Indeed, only with difficulty does one die for a just person, though perhaps for a good one might even find 

courage to die. God proves his love for us in that while we were still sinners Christ died for us. How much more then, 

since we are now justified by his blood, will we be saved through him from the wrath. Indeed, if, while we were 

enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, how much more, once reconciled, will we be saved 

by his life.  

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: 

(Mt 6,22-33) 

The Lord said: “The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light; but if 

your eye is bad, your whole body will be in darkness. And if the light in you is darkness, how great will the darkness 

be. 

No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. 

Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat [or drink], or about your body, what you will wear. 

Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds in the sky; they do not sow or reap, they 

gather nothing into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are not you more important than they? Can any of you 

by worrying add a single moment to your life span? Why are you anxious about clothes? Learn from the way the wild 

flowers grow. They do not work or spin. But I tell you that not even Solomon in all his splendor was clothed like one of 

them. If God so clothes the grass of the field, which grows today and is thrown into the oven tomorrow, will he not 

much more provide for you, O you of little faith? So do not worry and say, ‘What are we to eat?’ or ‘What are we to 

drink?’ or ‘What are we to wear?’ All these things the pagans seek. Your heavenly Father knows that you need them 

all. But seek first the kingdom [of God] and his righteousness, and all those things will be given you besides.”   

Communion Verse: 

Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the highest. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia. 



 

3-я 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 Римлян послання св. апостола Павла читання. 

(Рим 5,1-10) 

Браття, оправдані ж вірою ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою 

одержали доступ до тієї ласки, що в пій стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми 

хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість - досвід, а досвід - надію. 

Надія ж не засоромить, бо любов до Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, тоді як 

ми були ще безсилі, у свою пору, помер за безбожних. Воно навряд чи хто за праведника вмирає; бо за доброго, 

може, хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще 

були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані його кров’ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши 

ворогами, ми примирилися з Богом смертю його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося його 

життям.  

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: 

(Мт 6,22-33) 

Сказав Господь: Світло тіла - око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. А коли твоє око лихе, 

все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то темрява, - якою ж великою буде! Ніхто не 

може двом панам служити: бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а 

того знехтує. Не можете Богові служити - і мамоні. 

Ось чому кажу вам: Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що вам пити; ні тілом вашим, у що 

одягнутись. Хіба життя не більш - їжі, тіло - не більш одежі? Гляньте на птиць небесних: не сіють і не жнуть, 

ані збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує! Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, 

спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого вам клопотатись? Гляньте на польові 

лілеї, як ростуть вони: не працюють і не прядуть. То я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався 

так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра викидають його до печі, Бог так одягає, то чи не 

багато більше вас, маловірні? Отож не турбуйтеся, промовлявши: Що будемо їсти, що пити й у що 

зодягнемося? Про все те побиваються погани. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте 

перше Царство Боже та його справедливість, а там все докладеться.   

Причасний Стих: 

Хваліть Господа з небес, хваліте Його на висотах. 

Алилуя, алилуя, алилуя. 


