
Субота перед П’ятидесятницею
(Задушна Субота)

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: (Ді 28,1-31): Тими дням, врятувавшися, ми довідалися, 
що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким 
милосердям: вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили 
з-за дощу, який саме йшов, та задля холоду. Коли ж Павло назбирав 
жмут хмизу й поклав на вогонь, змія, з приводу жару, вискочила та 
вчепилася до руки його. Якже побачили тубільці, що гадина звисає 
з руки його, говорили між собою: «Цей чоловік напевно вбивця; він 
урятувався від моря, але помста не дає йому жити.» А він, скинувши 
у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне 
або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого 
незвичайного з ним не сталося, змінили думку й почали говорити, 
що він – бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова, 
на ім’я Публій, що прийняв нас і гостив три дні ласкаво. Та якраз 
сталося, що батько Публія, хворий на гарячку й на червінку, лежав 

Saturday before Pentecost (All Souls Saturday)
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 558

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 (Acts 28:1-31): In those days, after we had reached safety, we then 
learned that the island was called Malta. The natives showed us unusual 
kindness. Since it had begun to rain and was cold, they kindled a fire and 
welcomed all of us round it. Paul had gathered a bundle of brushwood 
and was putting it on the fire, when a viper, driven out by the heat, 
fastened itself on his hand. When the natives saw the creature hanging 
from his hand, they said to one another, ‘This man must be a murderer; 
though he has escaped from the sea, justice has not allowed him to live.’ 
He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. 
They were expecting him to swell up or drop dead, but after they had 
waited a long time and saw that nothing unusual had happened to him, 
they changed their minds and began to say that he was a god. Now in the 
neighbourhood of that place were lands belonging to the leading man of 
the island, named Publius, who received us and entertained us hospitably 
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у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього 
руки, оздоровив його. Коли ж це сталось, теж інші на острові, які 
мали недуги, приходили й оздоровлялись. Вони нас за те всякими 
почестями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для 
нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на олександрійськім 
кораблі, що перезимував на острові й мав ознаку Діоскурів. 
Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, обпливши, 
прибули в Реґію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, 
причалили на другий день у Путеолі, де знайшли братів, які нас 
запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А 
звідтіля брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам назустріч 
аж до Форуму Аппія та до Трьох Таверн. Побачивши їх, Павло 
подякував Богові і посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було 
дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три 
дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він 
до них промовив: «Я, мужі брати, нічого не зробив проти народу чи 
батьківських звичаїв, а всеж ув’язнено мене в Єрусалимі і передано в 
руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, 
бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, 
я був примушений покликатися на кесаря, – не щоб я хотів у чомусь 
народ мій оскаржити. З отого приводу я покликав вас, щоб вас 
побачити й порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці 
кайдани.» А ті йому сказали: «Ми ані листів про тебе не одержали 
з Юдеї, ані з братів ніхто не прийшов, і не звістив і не говорив про 
тебе щось лихе. Однак, ми бажали б довідатися від тебе, що ти 
думаєш, бо про цю секту нам відомо, що їй спротивляються всюди.» 
І призначивши йому день, прийшло їх більше до його домівки. Він 
викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про 
Ісуса з закону Мойсея та пророків, – від ранку аж до вечора. Деяких 
переконували його слова, а деякі не йняли віри. І бувши в незгоді 
між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш 
одне це слово: «Добре прорік був Святий Дух через пророка Ісаю до 
батьків ваших кажучи: Піди до цього народу і скажи: Ви слухатимете 
вухами, і не зрозумієте, дивитиметесь очима, і не побачите. Бо 
серце цього народу затовстіло й вони вухами тяжко чули, і очі свої 
зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами щоб не чути, 
щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив 

for three days. It so happened that the father of Publius lay sick in bed 
with fever and dysentery. Paul visited him and cured him by praying and 
putting his hands on him. After this happened, the rest of the people on 
the island who had diseases also came and were cured. They bestowed 
many honours on us, and when we were about to sail, they put on board 
all the provisions we needed. Three months later we set sail on a ship that 
had wintered at the island, an Alexandrian ship with the Twin Brothers 
as its figurehead. We put in at Syracuse and stayed there for three days; 
then we weighed anchor and came to Rhegium. After one day there a 
south wind sprang up, and on the second day we came to Puteoli. There 
we found believers and were invited to stay with them for seven days. 
And so we came to Rome. The believers from there, when they heard of 
us, came as far as the Forum of Appius and Three Taverns to meet us. 
On seeing them, Paul thanked God and took courage. When we came 
into Rome, Paul was allowed to live by himself, with the soldier who was 
guarding him. Three days later he called together the local leaders of the 
Jews. When they had assembled, he said to them, ‘Brothers, though I had 
done nothing against our people or the customs of our ancestors, yet I 
was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. When they 
had examined me, the Romans wanted to release me, because there was 
no reason for the death penalty in my case. But when the Jews objected, I 
was compelled to appeal to the emperor—even though I had no charge to 
bring against my nation. For this reason therefore I have asked to see you 
and speak with you, since it is for the sake of the hope of Israel that I am 
bound with this chain.’ They replied, ‘We have received no letters from 
Judea about you, and none of the brothers coming here has reported 
or spoken anything evil about you. But we would like to hear from you 
what you think, for with regard to this sect we know that everywhere 
it is spoken against.’ After they had fixed a day to meet him, they came 
to him at his lodgings in great numbers. From morning until evening 
he explained the matter to them, testifying to the kingdom of God and 
trying to convince them about Jesus both from the law of Moses and 
from the prophets. Some were convinced by what he had said, while 
others refused to believe. So they disagreed with each other; and as 
they were leaving, Paul made one further statement: ‘The Holy Spirit 
was right in saying to your ancestors through the prophet Isaiah,  “Go 
to this people and say, You will indeed listen, but never understand, 
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їх. Нехай, отже, буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане 
поганам: і вони почують.» Коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно 
сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій 
хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство 
Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та 
без перешкоди.

Апостол: (1 Сл 4,13-17) (Померлих): Браття, Не хочу ж я, щоб не 
відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не 
мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних 
через Ісуса приведе Бог із Ним. Бо це ми вам кажемо словом 
Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, 
ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом, при голосі 
Архангола та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть 
умерлі в Христі, потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені 
разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди 
будемо з Господом.

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

 
Євангеліє: (Ів 21,15-25): У той час, коли ж поснідали, каже Ісус до 
Симона Петра: «Симоне Йонин! Чи любиш ти мене більш, ніж оці?» 
– «Так, Господи, – відрікає той йому, – ти знаєш, що люблю тебе.» 
Тож мовить йому: «Паси мої ягнята!» І знову, вдруге каже до нього: 
«Симоне Йонин! Чи любиш мене?» «Так, Господи, – відвічає йому, – 
ти знаєш, що люблю тебе.» І мовить йому: «Паси мої вівці!» І втретє 
йому каже: «Симоне Йонин! Чи любиш ти мене?» І засмутився 
Петро, що аж утретє його питає: «Чи любиш мене», – то й каже 
йому: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю!» І каже 

and you will indeed look, but never perceive.  For this people’s heart 
has grown dull, and their ears are hard of hearing, and they have shut 
their eyes;  so that they might not look with their eyes, and listen with 
their ears, and understand with their heart and turn— and I would heal 
them.”  Let it be known to you then that this salvation of God has been 
sent to the Gentiles; they will listen.’ He lived there for two whole years 
at his own expense and welcomed all who came to him, proclaiming 
the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all 
boldness and without hindrance.

Epistle (1 Thes 4:13-17) (Deceased): Brethren, we do not want you to be 
uninformed, brothers and sisters, about those who have died, so that you 
may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that 
Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with 
him those who have died. For this we declare to you by the word of the 
Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, 
will by no means precede those who have died. For the Lord himself, 
with a cry of command, with the archangel’s call and with the sound of 
God’s trumpet, will descend from heaven, and the dead in Christ will 
rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up in the 
clouds together with them to meet the Lord in the air; and so we will be 
with the Lord for ever.

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 (John 21:15-25): At that time, when they had finished breakfast, 
Jesus said to Simon Peter, ‘Simon son of John, do you love me more than 
these?’ He said to him, ‘Yes, Lord; you know that I love you.’ Jesus said to 
him, ‘Feed my lambs.’ A second time he said to him, ‘Simon son of John, 
do you love me?’ He said to him, ‘Yes, Lord; you know that I love you.’ 
Jesus said to him, ‘Tend my sheep.’ He said to him the third time, ‘Simon 
son of John, do you love me?’ Peter felt hurt because he said to him 
the third time, ‘Do you love me?’ And he said to him, ‘Lord, you know 
everything; you know that I love you.’ Jesus said to him, ‘Feed my sheep. 
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йому Ісус: «Паси мої вівці! Істинно, істинно говорю тобі: Коли ти 
молодший був, то підперізувався сам і ходив, куди сам бажав. А як 
постарієшся, то руки свої простягнеш, і підпереже тебе інший та 
й поведе, куди ти не схочеш.» Сказав же він це, вказуючи, якою то 
смертю прославить Бога. І промовивши те, сказав йому Ісус: «Іди за 
мною!» І обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його 
любив Ісус і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав: 
«Господи, хто той, що тебе зрадить?» Тож побачивши його Петро, 
каже Ісусові: «Господи, а цей що?» «Якщо я хочу, – відрікає йому Ісус, 
– щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти 
йди за мною!» Отож розповсюдилась чутка серед братів, мовляв, не 
вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так: «Якщо 
я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того 
діло?» Це той учень, який оте свідчить і який оте написав, і знаємо, 
що його свідчення – правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус, 
– та якби оте все поодинці записати, то, гадаю, і самий світ не змістив 
би написаних книг. Амінь.

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).

Very truly, I tell you, when you were younger, you used to fasten your 
own belt and to go wherever you wished. But when you grow old, you 
will stretch out your hands, and someone else will fasten a belt around 
you and take you where you do not wish to go.’ (He said this to indicate 
the kind of death by which he would glorify God.) After this he said to 
him, ‘Follow me.’ Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved 
following them; he was the one who had reclined next to Jesus at the 
supper and had said, ‘Lord, who is it that is going to betray you?’ When 
Peter saw him, he said to Jesus, ‘Lord, what about him?’ Jesus said to 
him, ‘If it is my will that he remain until I come, what is that to you? 
Follow me!’ So the rumour spread in the community that this disciple 
would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but, 
‘If it is my will that he remain until I come, what is that to you?’ This is 
the disciple who is testifying to these things and has written them, and 
we know that his testimony is true. But there are also many other things 
that Jesus did; if every one of them were written down, I suppose that the 
world itself could not contain the books that would be written.

Gospel (Jn 5:24-30): The Lord said to the Jews who had come to him: Truly, 
truly, I say to 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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