
1-а Субота Посту. І Великомученика Теодора Тирона. 
Святих мучеників Памфила, єрея, Порфирія і дружини 

їх - 16 лютого

 
 
Тропар (глас 2): Великі подвиги віри,* в джерелі полуменю, як на 
спокійній воді, святий мученик Теодор радувався;* вогнем бо був 
спалений, неначе хліб солодкий,* Тройці він себе приніс.* Його 
молитвами, Христе Боже, спаси душі наші.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.

Кондак (глас 8): Віру Христову, як щит, унутрі прийняв ти у серці 
твоїм,* супротивні сили подолав єси, многострадальче,* і вінцем 
небесним вінчався ти вічно, Теодоре,* як непоборимий.

 
Прокімен (глас 7): Возвеселиться праведник у Господі* і уповає на 
нього (Пс 63,11).

Стих: Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимусь до тебе 
(Пс 63,2).

 
Апостол (Євр 1,1-12): Браття, багаторазово й багатьма способами 
Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же 
оцих днів він говорив до нас через Сина, якого зробив спадкоємцем 
усього і яким створив віки. Він – відблиск його слави, образ його 
істоти, – підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення 
гріхів і возсів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів стільки 
вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім’я. Кому бо з 
ангелів він коли мовив: «Син мій єси, я сьогодні породив тебе?» І ще: 
«Я буду йому за Отця, а він буде мені за Сина?» Коли ж знов уводив 
Первородного у світ, то каже: «Нехай поклоняться йому всі ангели 
Божі.» А щодо ангелів мовить: «Той, хто вітри своїми вісниками 
вчиняє, а полум’я вогненне – слугами своїми.» А до Сина: «Престол 
твій, Боже, віковічний, і берло правоти – берло твого царства. Ти 

1st Saturday of Lent; the Great Martyr Theodore the 
Recruit; The Holy Martyrs Pamphilus the Priest (c. 309) 

and Porphyrius and Their Companions; Maruthas bishop 
of Mesopotamia (422) - February 16.

Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”;  Pg. 616

Troparion (Tone 2): Great are the achievements of faith!* In the fountain 
of flames, the holy martyr Theodore rejoiced as by the water of rest,* for 
having been baked as a whole-burnt offering,* he was brought to the 
Trinity as a sweet bread.* By his prayers, O Christ God, save our souls.

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and for 
ever and ever. Amen.

Kontakion (Tone 8): You accepted the faith of Christ in your heart as a 
breastplate* and trampled the enemy’s power, O long-suffering martyr 
Theodore.* You were crowned for all eternity with a wreath from heaven* 
as the invincible one.

Prokimenon (Tone 7): The just man shall be glad in the Lord,* and shall 
hope in Him (Ps 63:11).

verse: Hear, O God, my voice when I make my petition to You 
(Ps 63:2).

Epistle (Hebrews 1:1-12): Brethren, long ago God spoke to our ancestors 
in many and various ways by the prophets, but in these last days he has 
spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all things, through 
whom he also created the worlds. He is the reflection of God’s glory 
and the exact imprint of God’s very being, and he sustains all things 
by his powerful word. When he had made purification for sins, he sat 
down at the right hand of the Majesty on high, having become as much 
superior to angels as the name he has inherited is more excellent than 
theirs.  For to which of the angels did God ever say, ‘You are my Son; 
today I have begotten you’? Or again, ‘I will be his Father, and he will 
be my Son’?  And again, when he brings the firstborn into the world, 
he says, ‘Let all God’s angels worship him.’  Of the angels he says, ‘He 
makes his angels winds, and his servants flames of fire.’  But of the Son he 
says, ‘Your throne, O God, is for ever and ever, and the righteous sceptre 
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полюбив справедливість і зненавидів беззаконність, тому помазав 
тебе, Боже, Бог твій єлеєм радости понад твоїх співучасників.» І: 
«Ти, Господи, напочатку заснував землю і небеса – діло рук твоїх. 
Вони загинуть, ти ж перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються. Ти їх, 
неначе одежину, згорнеш і, немов одежа, вони зміняться. Ти ж – той 
самий, і літа твої не скінчаться.»

 
Апостол (2 Тм 2,1-10) (Теодора): Сину Тимотею, зміцняйся 
в благодаті, що в Христі Ісусі вона! А що чув ти від мене при 
багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні 
й інших навчити. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса! 
Бо жаден вояк не в’яжеться в справи життя, аби догодити тому, 
хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, 
якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належиться 
першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю. А Господь 
нехай дасть тобі розум у всьому. Пам’ятай про Ісуса Христа з 
насіння Давидового, що воскрес із мертвих, за моєю Євангелією, а 
яку я терплю муки аж до ув’язнення, як той злочинець. Але Слова 
Божого не ув’язнити! Через це переношу я все ради вибраних, щоб 
і вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі, зо славою вічною. 

 
Алилуя (глас 4): Алилуя, aлилуя, aлилуя!
Стих: Праведник, як фінік, розцвіте і, як кедр на Ливані, виросте 
(Пс 91,13). 
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого 
процвітуть (Пс 91,14).
 
Євангеліє (Мр 2,23-3,5): Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його 
учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж: йому й кажуть: “Дивись! 
Чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено?” А він їм: “Невже 
ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі, – зголоднів бо він 
сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященика Авіятара увійшов 
у храм Божий і з’їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, 
крім священиків, а й дав також тим, що з ним були?” І каже до них: 
“Суботу установлено для людини, а не людину для суботи, тож Син 

is the sceptre of your kingdom.  You have loved righteousness and hated 
wickedness; therefore God, your God, has anointed you with the oil of 
gladness beyond your companions.’  And, ‘In the beginning, Lord, you 
founded the earth, and the heavens are the work of your hands;  they will 
perish, but you remain;    they will all wear out like clothing;  like a cloak 
you will roll them up, and like clothing they will be changed. But you are 
the same, and your years will never end.’

Epistle (2 Timothy 2:1-10) (St. Theodore): Timothy my son, be strong 
in the grace that is in Christ Jesus; and what you have heard from me 
through many witnesses entrust to faithful people who will be able to 
teach others as well. Share in suffering like a good soldier of Christ 
Jesus. No one serving in the army gets entangled in everyday affairs; 
the soldier’s aim is to please the enlisting officer. And in the case of an 
athlete, no one is crowned without competing according to the rules. It 
is the farmer who does the work who ought to have the first share of the 
crops. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in 
all things. Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of 
David—that is my gospel, for which I suffer hardship, even to the point 
of being chained like a criminal. But the word of God is not chained. 
Therefore I endure everything for the sake of the elect, so that they may 
also obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory.

Alleluia (Tone 4): Alleluia, alleluia, alleluia! 
verse: The just man shall flourish like the palm tree, and he shall grow 
like the cedar in Lebanon (Ps 91:13). 
verse: They who are planted in the house of the Lord shall flourish in 
the courts of our God (Ps 91:14).

Gospel (Mark 2:23-3:5): At that time, on the sabbath Jesus was passing 
through the cornfields; and as they made their way his disciples began 
to pluck heads of grain. The Pharisees said to him, ‘Look, why are they 
doing what is not lawful on the sabbath?’ And he said to them, ‘Have you 
never read what David did when he and his companions were hungry 
and in need of food? He entered the house of God, when Abiathar was 
high priest, and ate the bread of the Presence, which it is not lawful for 
any but the priests to eat, and he gave some to his companions.’ Then he 
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Чоловічий – Владика й над суботою.” І ввійшов знову в синагогу, а 
був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він 
оздоровить його в суботу, – щоб його обвинуватити. І мовить Ісус 
до чоловіка, який мав суху руку: “Стань посередині!” А потім до 
них і каже: “Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя 
чи погубити?” Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, 
зажурений, що їхні серця закам’яніли, каже до чоловіка: “Простягни 
лишень руку!” І той простягнув, і рука його одужала.

 
 
Євангеліє (Ів 15,17-16,2) (Теодора): Сказав Господь: Це Я вам 
заповідую, щоб любили один одного ви! Коли вас світ ненавидить, 
знайте, що Мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви зо світу 
були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але Я вас зо світу 
обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке Я вам 
сказав: Раб не більший за пана свого. Як Мене переслідували, то й вас 
переслідувати будуть; як слово Моє зберігали, берегтимуть і ваше. 
Але все це робитимуть вам за Ім’я Моє, бо не знають Того, хто послав 
Мене. Коли б Я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а 
тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто Мене ненавидить, і 
Мого Отця той ненавидить. Коли б Я серед них не вчинив був тих діл, 
яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили, 
і зненавиділи і Мене, і Мого Отця. Та щоб справдилось слово, що 
в їхнім Законі написане: Мене безпідставно зненавиділи! А коли 
Втішитель прибуде, що Його від Отця Я пошлю вам, Той Дух правди, 
що походить від Отця, Він засвідчить про Мене. Та засвідчте і ви, бо 
ви від початку зо Мною. Оце Я сказав вам, щоб ви не спокусились. 
Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам 
смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові!

 
 
 
Причасний: В пам’ять вічну буде праведник,* злих слухів не убоїться 
(Пс 111,6-7).  Алилуя (х3).

said to them, ‘The sabbath was made for humankind, and not humankind 
for the sabbath; so the Son of Man is lord even of the sabbath.’ Again he 
entered the synagogue, and a man was there who had a withered hand. 
They watched him to see whether he would cure him on the sabbath, 
so that they might accuse him. And he said to the man who had the 
withered hand, ‘Come forward.’ Then he said to them, ‘Is it lawful to 
do good or to do harm on the sabbath, to save life or to kill?’ But they 
were silent. He looked around at them with anger; he was grieved at 
their hardness of heart and said to the man, ‘Stretch out your hand.’ He 
stretched it out, and his hand was restored.

Gospel (John 15:17-16:2) (St. Theodore): The Lord said his disciples: I 
am giving you these commands so that you may love one another.  ‘If 
the world hates you, be aware that it hated me before it hated you. If you 
belonged to the world, the world would love you as its own. Because you 
do not belong to the world, but I have chosen you out of the world—
therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, 
“Servants are not greater than their master.” If they persecuted me, they 
will persecute you; if they kept my word, they will keep yours also. But 
they will do all these things to you on account of my name, because 
they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to 
them, they would not have sin; but now they have no excuse for their 
sin. Whoever hates me hates my Father also. If I had not done among 
them the works that no one else did, they would not have sin. But now 
they have seen and hated both me and my Father. It was to fulfil the 
word that is written in their law, “They hated me without a cause.”  
‘When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, 
the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my 
behalf. You also are to testify because you have been with me from the 
beginning. ‘I have said these things to you to keep you from stumbling. 
They will put you out of the synagogues. Indeed, an hour is coming when 
those who kill you will think that by doing so they are offering worship 
to God.

Communion Verse: The just man shall be in everlasting remembrance;* 
of evil hearsay he shall have no fear (Ps 111:6-7). Alleluia! (3x).
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