
4-а Субота Посту. Задушна Субота.  
Преподобного отця нашого Олексія, чоловіка Божого -  

17 березня

Тропар (глас 8): Глибиною мудрости чоловіколюбно все управляєш* 
і корисне всім подаєш, єдиний Творче.* Упокой, Господи, душі рабів 
твоїх,* бо на тебе уповання поклали* – Творця, і будівника, і Бога 
нашого.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Кондак (глас 8): Зо святими упокой, Христе,* душі рабів твоїх,* де 
немає болізні,* ні печалі, ні зітхання,* але життя безконечне.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Богородичний (глас 8): Тебе і стіну, і пристанище маємо,* і 
молитвеницю благосприятливу до Бога,* якого ти родила єси, 
Богородице безневісна,* вірних спасіння.

Прокімен (глас 6): Душі їх у блаженстві* перебуватимуть (Пс 24,13).

Стих: До тебе, Господи, підніс я душу мою (Пс 24,1).

Апостол: (Євр 6,9-12): Браття, дарма що так говоримо, ми 
переконані про вас краще та про те, що торкається спасіння. Бо Бог 
не є несправедливий, щоб забути ваші діла й любов, яку ви виявили 
до його імени, і послуги, що ви святим робите понині. Ми лиш 
бажаємо, щоб кожний з вас являв таку саму старанність для повного 
осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, а, навпаки, 
наслідували тих, які вірою і витривалістю успадковують обітниці.

Fourth Saturday of Lent; All Souls Saturday;  
Our Venerable Father Alexius, Man of God; March 17.
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 629 (607)

Troparion (Tone 8): With profound wisdom and love for mankind, You 
arrange all things* and bestow beneficial things upon all, O only Creator 
and Lord.* Grant rest to the souls of your servants,* for they have placed 
their hope in You,* our God, Who made and shaped us.

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 

Kontakion (Tone 8): To the souls of Your servants, O Christ,* grant rest 
among the saints* where there is no pain,* no sorrow, no mourning,* but 
only life without end.

Now and for ever and ever. Amen.

Theotokion (Tone 8): In you we have a rampart and a haven,* and an 
intercessor most acceptable to God,* whom you bore, O virgin Mother 
of God,* salvation of the faithful.

Prokimenon (Tone  6): Their souls shall dwell* amidst good things  
(Ps 24:13).

verse: To You, O Lord, I have lifted up my soul (Ps 24:1).

Epistle (Hebrews 6:9-12): Brethren, we are confident of better things in 
your case, things that belong to salvation. For God is not unjust; he will 
not overlook your work and the love that you showed for his sake in 
serving the saints, as you still do. And we want each one of you to show 
the same diligence, so as to realize the full assurance of hope to the very 
end, so that you may not become sluggish, but imitators of those who 
through faith and patience inherit the promises.
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Апостол: (1 Kр. 15,47-57) (Померлих): Браття, перша людина з землі, 
земна, друга Людина із неба Господь. Який земний, такі й земні, і Який 
небесний, такі й небесні. І, як носили ми образ земного, так і образ 
небесного будемо носити. І це скажу, браття, що тіло й кров посісти 
Божого Царства не можуть, ані тління нетління не посяде. Ось кажу 
я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось, раптом, 
як оком змигнути, при останній сурмі: бо засурмить вона і мертві 
воскреснуть, а ми перемінимось! Мусить бо тлінне оце зодягнутись 
в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне 
в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді 
збудеться слово написане: Поглинута смерть перемогою! Де, смерте, 
твоя перемога? Де твоє, смерте, жало? Жало ж смерти то гріх, а сила 
гріха то Закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом 
перемогу нам дав.

Алилуя (глас 6):  
Стих: Блаженні, яких вибрав і прийняв ти, Господи (Пс 64,5). 
Стих: І пам’ять їх з роду в рід.

Євангеліє: (Мр 7,31-37): У той час, покинувши країну Тирську, 
прийшов Ісус через Сидон над море Галилейське у межі околиць 
Десятимістя. І приводять йому глухонімого й благають його, щоб 
на нього руку поклав. І взявши його набік від народу, вклав йому 
пальці свої в уха і, добувши своєї слини, торкнув йому язика; а 
глянувши на небо, зідхнув та й каже: “Ефата”, тобто: “Відкрийся!” 
І зараз же відкрились його вуха, і розв’язалися зав’язі його язика, і 
почав він виразно говорити. І наказав їм нікому про це не говорити. 
Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували. 
І, зачудовані понад усяку міру, говорили: “Він усе гаразд учинив: і 
глухим дає слух, і мову – німим.”

Epistle (1 Corinthians 15:47-57) (Deceased): Brethren, the first man was 
from the earth, a man of dust; the second man is from heaven. As was 
the man of dust, so are those who are of the dust; and as is the man of 
heaven, so are those who are of heaven. Just as we have borne the image of 
the man of dust, we will also bear the image of the man of heaven. What 
I am saying, brothers and sisters, is this: flesh and blood cannot inherit 
the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. 
Listen, I will tell you a mystery! We will not all die, but we will all be 
changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For 
the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we 
will be changed. For this perishable body must put on imperishability, 
and this mortal body must put on immortality. When this perishable 
body puts on imperishability, and this mortal body puts on immortality, 
then the saying that is written will be fulfilled: ‘Death has been swallowed 
up in victory.’  ‘Where, O death, is your victory?      Where, O death, is 
your sting?’  The sting of death is sin, and the power of sin is the law. 
But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus 
Christ.

Alleluia (Tone 6):  
verse: Blessed are they whom You have chosen and taken to yourself (Ps 
64:5). 
verse: And let their memory be from generation to generation.

Gospel (Mark 7:31-37): At that time Jesus returned from the region 
of Tyre, and went by way of Sidon towards the Sea of Galilee, in the 
region of the Decapolis. They brought to him a deaf man who had an 
impediment in his speech; and they begged him to lay his hand on him. 
He took him aside in private, away from the crowd, and put his fingers 
into his ears, and he spat and touched his tongue. Then looking up to 
heaven, he sighed and said to him, ‘Ephphatha’, that is, ‘Be opened.’ And 
immediately his ears were opened, his tongue was released, and he spoke 
plainly. Then Jesus ordered them to tell no one; but the more he ordered 
them, the more zealously they proclaimed it. They were astounded 
beyond measure, saying, ‘He has done everything well; he even makes 
the deaf to hear and the mute to speak.’
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Євангеліє: (Ів 5,24-30) (Померлих): Сказав Господь юдеям, які до нього 
прийшли: Істинно, iстинно кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує 
в Того, Хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, 
але перейшов він від смерти в життя. Поправді, поправді кажу вам: 
Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують 
померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя Сам у 
Собі, так і Синові дав життя мати в Самому Собі. І Він дав Йому 
силу чинити і суд, бо Він Людський Син. Не дивуйтесь цьому, бо 
надходить година, коли всі, хто в гробах, Його голос почують, і 
повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі 
зло чинили, на воскресення Суду. Я нічого не можу робити Сам від 
Себе. Як Я чую, суджу, і Мій суд справедливий, не шукаю бо волі 
Своєї, але волі Отця, що послав Мене.

Причасний: Блаженні, яких вибрав і прийняв ти, Господи,* і пам’ять 
їх з роду в рід (Пс 64,5). Алилуя (х3).

Gospel (John 5:24-30) (Deceased): The Lord said to the Jews who had come 
to him: Very truly, I tell you, anyone who hears my word and believes him 
who sent me has eternal life, and does not come under judgement, but 
has passed from death to life. ‘Very truly, I tell you, the hour is coming, 
and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, 
and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, 
so he has granted the Son also to have life in himself; and he has given 
him authority to execute judgement, because he is the Son of Man. Do 
not be astonished at this; for the hour is coming when all who are in 
their graves will hear his voice and will come out—those who have done 
good, to the resurrection of life, and those who have done evil, to the 
resurrection of condemnation. ‘I can do nothing on my own. As I hear, 
I judge; and my judgement is just, because I seek to do not my own will 
but the will of him who sent me.

Communion Verse: Blessed are they whom You have chosen and taken to 
yourself, O Lord;* and let their memory be from generation to generation 
(Ps 64:5). Alleluia! (3x).
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