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Субота Сиропусна. У цей день віддається празник Стрітення. Святого 
мученика Никифора - 09 лютого 

Тропар (глас 4): Боже отців наших,* що чиниш завжди з нами по твоїй кротості,* не 
віддали милости твоєї від нас,* але молитвами їх у мирі направ життя наше. 

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

Кондак (глас 8): Як благочестя проповідників* і нечестя загнуздателів,* собор 
богоносних просвітив ти, Господи,* – тих, що вселенну осяюють;* їх молитвами в 
мирі совершеннім тих,* що тебе славлять і величають,* охорони, щоб співали тобі: 
Алилуя. 
 
Прокімен (глас 4): Возхваляться преподобні у славі* і возрадуються на ложах своїх 
(Пс 149,5). 

Стих: Прославлення Бога в устах їх і мечі обосічні в руках їх (Пс 149,6). 
 

Апостол: (Рм 14,19-23): Браття, дбаймо запопадливо про те, що веде до миру та до 
взаємного збудування. Не руйнуй ради їжі Божого діла. Все чисте, та лихо чоловікові, 
що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані того, через що твій 
брат спотикнувся б. Ту віру, що ти маєш, тримай її про себе перед Богом. Щасливий 
той, хто не має викидів сумління в тому, що задумує робити. А хто вагається, той, 
коли їсть, уже засуджений, бо не робить в добрій вірі; все бо, що не з віри, – гріх. 
 
Апостол: (Гл 5,22-6,2) (Отцям): Браття, плід Духа: любов, радість, мир, 
довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На тих то нема 
закону. Ті ж, що є Ісус-Христові, розп'яли тіло з його пристрастями та 
пожадливостями. І коли ми живемо духом, то духом і ходімо. Не будьмо марнославні, 
задерикуваті між собою, завидущі одні одним. Коли б хтось попав у якусь провину, то 
ви, духовні, такого наставляйте духом лагідности, пильнуючи себе самого, щоб і собі 
не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного й тим робом виконаєте закон Христа. 

Алилуя (глас 2): Алилуя,	  aлилуя,	  aлилуя! 
Стих: Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвітуть (Пс 91,14). 
Стих: Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і хваліться, всі праві серцем (Пс 31,11). 
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Євангеліє: (Мт 6,1-13): Сказав Господь: "Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших 
добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в Отця 
вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять 
лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: Вони вже 
мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що 
робить твоя права: щоб твоя милостиня була таємна, і Отець твій, що бачить таємне, 
віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять навидноті 
молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам: 
Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини 
за собою двері й молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а Отець твій, що бачить 
таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани; гадають бо, 
що за своєю велемовністю будуть вислухані. Не будьте, отже, подібні до них, бо 
Отець ваш небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Тож моліться 
так: Отче наш, що єси на небі!  Нехай святиться твоє ім'я.  Хай прийде твоє 
царство, нехай буде воля твоя,  як на небі, так і на землі.  Хліб наш щоденний дай нам 
нині. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не введи нас у 
спокусу, але визволь нас від злого." 

Євангеліє: (Мт 11,27-30) (Отцям): Сказав Господь: "Все передане Мені моїм Отцем, і 
ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче 
відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо 
моє на себе й навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете 
полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе й тягар мій легкий.” 

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


