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11-а Неділя по Зісланні Св. Духа; Преподобного отця нашого Мойсея 
Мурина і святого Авґустина, єпископа Іппонcського. 

 
Тропар (глас 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: 

Кондак (глас 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: 

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: (1Кр 9,2-12) (Неділя) 

Браття, коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви, у Господі, є достовірним 
доказом мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми 
не маємо права їсти й пити? Хіба ми не маємо права водити (з собою) сестру-жінку, 
як інші апостоли, брати Господні, і Кифа? Чи може один я і Варнава не маємо права 
не працювати? Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник, 
і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо, і не живиться молоком від стада? Хіба я 
говорю тільки як людина? Хіба й закон не каже цього? Таж у законі Мойсея 
написано: «Не зав'язуй рота волові, як молотить.» Чи Бог турбується про волів? Чи, 
може, ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що, хто оре, мусить орати в надії, 
і хто молотить, молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас 
духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це право 
над вами, чому радше не ми? Однак, ми не користуємося цим правом, а ввесь час 
терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христовій. 
 
Алилуя (глас 2): 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: (Мт 18,23-25) (Неділя) 

Сказав Господь притчу оцю: "Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести 
рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому 
одного, що винен був десять тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, то пан і 
звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши 
йому в ноги, поклонився лицем до землі й каже: Потерпи мені, пане, все тобі 
поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому 
борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому 
сто динаріїв, схопив його й заходився душити його, кажучи: Віддай, що винен. Тож 
співслуга його впав йому в ноги й почав його просити: Потерпи мені, я тобі зверну. 
Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Якже 
побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана й 
розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього: 
Слуго лукавий! Я простив тобі ввесь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й 
тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою? І 
розгнівавшись його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього 
боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не 
прощатиме братові своєму з серця свого." 

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


