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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. 
 
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. 
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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." 
 
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). 


