
5-а Субота Посту. Акафістова Субота.

 
Тропар (глас 8): Повеління тайно зо зрозумінням прийнявши,* під 
покрівлею Йосифа з поспіхом став безплотний,* мовлячи тій, що не 
зазнала подружжя:* Хто приклонив сходженням небеса,* той увесь 
незмінно вміщається в тобі;* і, його видячи, як прийняв вид раба у 
лоні твоїм,* лякаюся звати тобі:* Радуйся, Невісто неневісная.

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

Кондак (глас 8): Тобі вибраній Владарці,* подячні пісні перемоги 
співаємо ми,* врятовані від лиха, слуги Твої, Богородице.* Ти, що 
маєш силу нездоланну,* захорони нас від усяких бід,* щоб звати 
нам:* Радуйся, Невісто, Діво чистая!

Прокімен (глас 3): Величає душа моя Господа* і возрадувався дух мій 
у Бозі, Спасі моїм (Лк 1,46-47).

Стих: Бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині 
ублажать мене всі роди (Лк 1,48).

 
 
Апостол: (Євр 9,24-28): Браття, Христос ввійшов не в рукотворну 
святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер 
з’явитися за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести 
себе самого багато разів у жертву, як входить архиєрей щороку в 
святиню з не своєю кров’ю; інакше бо він був би мусів багато разів 
страждати від заснування світу. Тепер же він раз назавжди з’явився 
на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено 
людям раз умерти, потім же суд, так і Христос лише один раз мав 
себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох, а вдруге не заради 
гріха з’явиться тим, що очікують його на спасіння.

Fifth Saturday of Lent: Saturday of the Akathist Hymn
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 633

Troparion (Tone 8): When the bodiless angel learned the secret command* 
he hastened and stood before the house of Joseph* and said to her who 
had not known wedlock,* “The One who has bowed the heavens by His 
condescension* is wholly contained in you without change.* In your 
womb I see Him taking the form of a slave.* Therefore I cry to you in 
fearful awe: * Rejoice, O Bride and Virgin.”

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

Kontakion (Tone 8): To you, O Mother of God,* the invincible leader,* 
we, your servants, ascribe these victory hymns* in thanksgiving for 
our deliverance from evil.* With your invincible power free us from all 
dangers* that we may cry out to you:* “Hail, O Bride, and pure Virgin!”

Prokimenon (Tone  3): My soul magnifies the Lord, and my spirit has 
rejoiced in God my Saviour (Lk 1:46-47).

verse: Because He has regarded the humility of His handmaid; for, 
behold, from henceforth all generations shall called me blessed  
(Lk 1:48).

Epistle (Hebrews 9:24-28): Brethren, Christ did not enter a sanctuary 
made by human hands, a mere copy of the true one, but he entered into 
heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Nor 
was it to offer himself again and again, as the high priest enters the Holy 
Place year after year with blood that is not his own; for then he would 
have had to suffer again and again since the foundation of the world. But 
as it is, he has appeared once for all at the end of the age to remove sin 
by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for mortals to die 
once, and after that the judgement, so Christ, having been offered once 
to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, 
but to save those who are eagerly waiting for him.
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Апостол: (Євр 9,24-28) (Богородицi): Браття, Мав же і перший заповіт 
постанови богослужби та світську святиню. Була бо уряджена перша 
скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвенні 
хліби. А за другою заслоною скинія, що зветься Святеє Святих. Мала 
вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, 
а в нім золота посудина з манною, і розцвіле жезло Ааронове та 
таблиці заповіту. А над ним херувими слави, що затінювали престола 
благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому 
ж урядженні до першої скинії входили завжди священики, правлячи 
служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященик, не без 
крови, яку він приносить за себе й за людські провини.

 
 
 
Алилуя (глас 8):  
Стих: Воскресни, Господи, в упокій твій, ти і кивот святині твоєї 
(Пс 131,8). 
Стих: Пом’яни, Господи, Давида і всю кротость Його (Пс 131,1).
 
Євангеліє: (Мр 8,27-31): У той час пішов Ісус із своїми учнями до сіл 
Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до 
них: “За кого мене люди мають?” Ті йому й відказали: “Одні за Йоана 
Христителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків.” “А ви, – 
спитав їх, – що кажете про мене: хто я?” Озвавсь Петро та й каже до 
нього: “Ти – Христос.” Але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили 
про нього. І він узяв навчати їх, що Синові Чоловічому багато треба 
вистраждати, а й відцураються його старші, первосвященики та 
книжники, буде він убитий, по трьох же днях воскресне.

Євангеліє: (Лк 10,38-42; 11,27-28) (Богородицi): В той час увійшов Ісус 
в одне село, і якась жінка, Марта на ім’я, прийняла його в хату. Була 
ж у неї сестра що звалася Марія; ця, сівши в ногах Господа, слухала 
його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, 
каже: “Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму 
служити? Скажи їй, щоб мені допомогла.” Озвався Господь до неї і 
промовив: “Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, 

 Epistle (Hebrews 9:1-7) (Theotokos): Brethren, the first covenant had 
regulations for worship and an earthly sanctuary. For a tent was 
constructed, the first one, in which were the lampstand, the table, and 
the bread of the Presence; this is called the Holy Place. Behind the second 
curtain was a tent called the Holy of Holies. In it stood the golden altar 
of incense and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, 
in which there were a golden urn holding the manna, and Aaron’s rod 
that budded, and the tablets of the covenant; above it were the cherubim 
of glory overshadowing the mercy-seat. Of these things we cannot 
speak now in detail. Such preparations having been made, the priests go 
continually into the first tent to carry out their ritual duties; but only the 
high priest goes into the second, and he but once a year, and not without 
taking the blood that he offers for himself and for the sins committed 
unintentionally by the people.

Alleluia (Tone 8):  
verse: Rise up, Lord, to the place of Your rest, You and the ark of Your 
holiness (Ps 131:8). 
verse: O Lord, remember David and all his meekness (Ps 131:1).

Gospel (Mk 8:27-31): At that time Jesus went on with his disciples to the 
villages of Caesarea Philippi; and on the way he asked his disciples, ‘Who 
do people say that I am?’ And they answered him, ‘John the Baptist; 
and others, Elijah; and still others, one of the prophets.’ He asked them, 
‘But who do you say that I am?’ Peter answered him, ‘You are the 
Messiah.’ And he sternly ordered them not to tell anyone about him.  
Then he began to teach them that the Son of Man must undergo great 
suffering, and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, 
and be killed, and after three days rise again.

Gospel (Luke 10:38-42, 11:27-28) (Theotokos): At that time Jesus entered 
a certain village, where a woman named Martha welcomed him into 
her home. She had a sister named Mary, who sat at the Lord’s feet and 
listened to what he was saying. But Martha was distracted by her many 
tasks; so she came to him and asked, ‘Lord, do you not care that my sister 
has left me to do all the work by myself? Tell her then to help me.’ But the 
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одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься 
від неї.”

Коли він говорив це, жінка якась, піднісши голос з-між народу, 
мовила до нього: “Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе 
кормили.” А він озвався: “Справді ж блаженні ті, що слухають Боже 
слово і його зберігають.”

   Причасний: Чашу спасіння прийму* і ім’я Господнє призову  
(Пс 115,4). Алилуя (х3).

Lord answered her, ‘Martha, Martha, you are worried and distracted by 
many things; there is need of only one thing. Mary has chosen the better 
part, which will not be taken away from her.’ 

While he was saying this, a woman in the crowd raised her voice and said 
to him, ‘Blessed is the womb that bore you and the breasts that nursed 
you!’ But he said, ‘Blessed rather are those who hear the word of God 
and obey it!’

Communion Verse: I will take the chalice of salvation;* and I will call 
upon the name of the Lord (Ps 115:4). Alleluia! (3x).
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