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Неділя М'ясопусна (Страшного Суду). Після свята Стрітення 
Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа Святого oтця нашого. 
Святого і праведного Симеона Богоприємця і Анни, пророчиці. 

03 лютого. 
 
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. 

Тропар (глас 1): Радуйся, благодатна Богородице Діво,* бо з тебе засяло Сонце 
правди – Христос Бог наш,* що просвічує тих, що в темряві.* Веселися і ти. старче 
праведний,* ти прийняв в обійми визволителя душ наших,* що дарує нам 
воскресіння. 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (глас 1): Коли прийдеш, Боже, на землю зо славою* і затрепече все,* а ріка 
вогненна потече перед судищем,* і книги розгортаються, і таємне з'являється,* – тоді 
ізбав мене від вогню невгасимого* і сподоби мене праворуч тебе стати,* Судде 
найправедніший. 
 
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
 
Кондак (глас 1): Утробу дівичу освятив ти різдвом твоїм* і руки Симеонові 
благословив ти, як годилось;* ти випередив і нині спас нас, Христе Боже,* але 
утихомир у брані люд твій* і укріпи народ, що його возлюбив ти,* єдиний 
Чоловіколюбче. 
 

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

Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке буде 
хваління (Пс 146,1). 
 

Апостол: (1Кр 8,8-9,2): Браття, страва не зближує нас до Бога: коли не їмо, не 
втрачаємо нічого, ані коли їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша 
свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить тебе, що 
маєш знання, як ти у капищі сів за стіл, то чи ж його сумління, бувши слабке, не буде 
заохочене їсти ідольські жертви? Таким то чином твоє знання погубить немічного 
брата, за якого Христос помер. Грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите 
сумління, ви грішите проти Христа. Тому, якщо страва призводить брата мого до 
гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не спокушувати мого брата. Хіба я не вільний? 
Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у 
Господі? Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви, у Господі, є достовірним 
доказом мого апостольства. 
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Алилуя (глас 8): Алилуя, aлилуя, aлилуя! 
Стих: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому (Пс 94,1). 
Стих: Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликніть йому (Пс 94,2). 
 
Євангеліє: (Мт 25,31-46): Сказав Господь: "Якже прийде Син Чоловічий у своїй славі, 
й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі 
народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів; і 
поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч 
нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство, що було 
приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і 
ви мене напоїли; чужинцем був, і ви мене прийняли; нагий, і ви мене одягли; хворий, 
і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до 
нього: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? 
Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили 
тебе недужим чи в тюрмі й прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно 
кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших – ви мені зробили. 
Тоді скаже й тим, що ліворуч: Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, 
приготований дияволові й ангелам його; бо голодував я, і ви не дали мені їсти; мав 
спрагу, і ви мене не напоїли; був чужинцем, і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене 
не одягнули; недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: 
Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим 
або в тюрмі, і тобі не послужили? А він відповість їм: Істинно кажу вам: те, чого ви не 
зробили одному з моїх братів найменших – мені також ви того не зробили. І підуть ті 
на вічну кару, а праведники – на життя вічне.” 

Замість Достойно: Богородице Діво, уповання християн, покрий, захорони і спаси 
тих, що на тебе уповають. 
 
Ірмос (глас 3): В законі тіні і писання образ бачимо, вірні: кожний младенець 
мужеського полу, що отвирає утробу – святий Богу. Тому первороджене Слово 
безначального Отця – Сина, що первородиться з матері, яка мужа не знає, – 
величаємо. 

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

Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,* правим належить похвала (Пс 32,1).  
Алилуя (х3). 


