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В четвъртък на

Въ четверт0къ

петата седмица на

пsтыz седми1цы
с™hхъ постHвъ,

светия Велик пост,

на ќтрени.

на Утренята.

Вели1кій канHнъ.

Велик канон.

Глaсъ ѕ7.

Глас шести.

Песен 1.

Пёснь №.

Ирмос: Помощник и

Їрм0съ: Пом0щникъ и3

покровител Той ми бе

покрови1тель бhсть мнЁ

за спасение - Той е Бог

во сп7сeніе: сeй м0й бGъ и3

мой и ще Го прославя,

прослaвлю є3го2: бGъ nтцA

Бог на отца ми и ще

моегw2, и3 вознесY є3го2:

Го превъзнасям, задето

слaвно бо прослaвисz.

славно се прослави.

Припёвъ: Поми1луй мS,

Припев: Помилуй ме,

б9е, поми1луй мS.

Боже, помилуй ме!
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Tкyду начнY плaкати

Отде да почна да
оплаквам делата на моя

њкаsннагw моегw2

окаян живот? Какво

житіS дэsній; к0е ли

ли начало да положа,

положY начaло, хrтE,

Христе, на сегашното

нhнэшнему рыдaнію;

ридание? Но като

но ћкw бlгоутр0бенъ,

милосърден, прости ми

дaждь ми2 прегрэшeній

прегрешенията.

њставлeніе.

Върви, окаяна душо с

Грzди2 њкаsннаz

плътта си, изповядай се

душE, съ пл0тію твоeю,

на Създателя на всички,

зижди1телю всёхъ

откажи се, прочее, от
предишното безумие и

и3сповёждьсz, и3 њстaнисz

принеси Богу сълзи в

пр0чее прeжднzгw
безсловeсіz, и3 принеси2

покаяние.

бGу въ покаsніи слeзы.

След като усърдно
подражавах на

Первоздaннагw ґдaма

престъплението на

преступлeнію поревновaвъ,

първосъздадения Адам

познaхъ себE њбнажeна

познах, че съм се лишил

t бGа и3 пrносyщнагw

от Бога, от вечното

цrтвіz и3 слaдости,

царство и сладост заради

грBхъ рaди мои1хъ.

моите грехове.
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Ўвы2 мнЁ њкаsннаz

Горко ми, окаяна моя

душE, что2 ўпод0биласz

душо, защо се оприличи

ви1дэла бо є3си2 ѕлЁ, и3

погледна лошо и горчиво

на първата Ева? -

є3си2 пeрвэй є4vэ;

бе ранена, докосна

ўzзви1ласz є3си2 г0рцэ,

дървото и с дързост вкуси

и3 коснyласz є3си2 дрeва и3

от ястието безсловесно.

вкуси1ла є3си2 дeрзостнw
безсловeсныz снёди.

Наместо Ева в плът,
пред мене застана

Вмёстw є4vы

невеществената Ева -

чyвственныz мhсленнаz

плътският страстен

ми2 бhсть є4vа, во

помисъл, който

пл0ти стрaстный

обещава сладост, ала

п0мыслъ, показyzй

при вкусване е всякога

сл†дкаz и3 вкушazй

горчиво питие.

пrнw г0рькаго напоeніz.

Заслужено изгонен бе

Дост0йно и3з8 є3дeма

Адам от рая, затуй, че

и3згнaнъ бhсть, ћкw не

не опази едничка Твоя

сохрани1въ є3ди1ну твою2,

заповед, Спасителю;

сп7се, зaповэдь ґдaмъ:

а как ли трябва да

ѓзъ же что2 постраждY,

пострадам аз, задето

tметaz всегдA

всякога презирам Твоите

живHтнаz тво‰ словесA;

животворни слова?
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Кaіново прешeдъ

Като Каин извърших

ўбjйство, произволeніемъ

убийство - оживих

бhхъ ўбjйца с0вэсти

плътта и самоволно

душeвнэй, њживи1въ

станах убиец на

пл0ть, и3 воевaвъ

душевната съвест,

на ню2 лукaвыми

воювайки против нея

мои1ми дэsньми.

чрез моите зли дела.

Ѓвелевэ ї}се, не

Иисусе, не подражавах

ўпод0бихсz прaвдэ,

на Авеловата

дaра тебЁ пріsтна не

праведност; никога не

принес0хъ когдA, ни

Ти принесох приятни

дэsніz б9eственна,

дарове, нито божествени

ни жeртвы чи1стыz, ни

дела, нито чиста жертва,

житіS непор0чнагw.

нито невинен живот.

Ћкw кaінъ и3 мы2,

Ние, нещастна душо,

душE nкаsннаz, всёхъ

като Каин, принесохме

содётелю дэ‰ніz

на Създателя на

сквє1рнаz, и3 жeртву

всичко порочна

пор0чную, и3 непотрeбное

жертва - нечисти дела

житіE принес0хомъ вкyпэ:

и непотребен живот,

тёмже и3 њсуди1хомсz.

затова сме и осъдени.
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Като оживи глината,
Грънчарю, Ти я
направи плът и кости
и вложи в нея дихание
и живот. Но, Творецо
мой, Изкупителю мой
и Съдия, приеми ме
каещия се.

Брeніе здaтель
живосоздaвъ, вложи1лъ
є3си2 мнЁ пл0ть и3 кHсти,
и3 дыхaніе и3 жи1знь:
но q тв0рче м0й,
и3збaвителю м0й, и3 судіE
кaющасz пріими1 мz.

Спасителю, аз разкривам
пред Тебе сторените от
мен грехове и раните
на душата и тялото
ми, които вътрешните
убийствени помисли
разбойнически ми
нанесоха.

И#звэщaю ти2 сп7се, грэхи2,
±же содёzхъ, и3 души2
и3 тёла моегw2 ћзвы,
±же внyтрь ўбjйственніи
п0мыслы разб0йнически
на мS возложи1ша.
Ѓще и3 согрэши1хъ,

Спасителю, макар и да
съгреших, но аз зная,
че Ти си човеколюбив:
наказваш състрадателно
и милваш с гореща
любов, гледаш на
плачещия и бързаш,
като Баща, да призовеш
блудния.

сп7се, но вёмъ, ћкw
чlвэколю1бецъ є3си2,
наказyеши млcтивнw, и3
милосeрдствуеши тeплэ:
слезsща зри1ши, и3
притекaеши ћкw nц7ъ,
призывaz блyднаго.
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Повeржена мS сп7се, пред8
враты2 твои1ми, понE
на стaрость не tри1ни
менE во ѓдъ тщA, но
прeжде концA, ћкw
чlвэколю1бецъ, дaждь ми2
прегрэшeній њставлeніе.

Мен, падналия ничком
пред Твоите двери,
Спасителю, поне на
старост не ме захвърляй
безплоден в ада, но като
човеколюбив, преди края
прости ми греховете.

Въ разб0йники впадhй
ѓзъ є4смь, помышлeньми
мои1ми, вeсь t ни1хъ
ўzзви1хсz нhнэ, и3
и3сп0лнихсz рaнъ: но
сaмъ ми2 предстaвъ,
хrтE сп7се и3сцэли2.

Аз съм нападнатият от
разбойници - от моите
помисли, сега съм цял
пребит от тях и цял съм
изранен. Но Сам, Христе
Спасителю, ела и изцели
ме!

Сщ7eнникъ мS предви1дэвъ
ми1мw и4де, и3 леvjтъ
ви1дz въ лю1тыхъ нaга
презрЁ: но и3з8 мRjи
возсіsвый ї}се, ты2
предстaвъ ўщeдри мS.

Щом ме видя, отмина ме
свещеникът; а и левитът,
съзирайки ме гол и
бедстващ, ме презря; но
Ти, Иисусе, възсиял от
[Дева] Мария, за мен се
застъпи и дай ми милост!

Ѓгнче б9ій, взeмлzй
грэхи2 всёхъ, возми2
брeмz t менE тsжкое
грэх0вное, и3 ћкw
бlгоутр0бенъ, дaждь
ми2 слeзы ўмилeніz.

Агнецо Божий, Който
вземаш греховете на
всички - снеми от мене
тежкото греховно бреме и
като милосърден, дай ми
сълзи на умиление.
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Покаsніz врeмz,

Време е за покаяние, при
Тебе ида, мой Създателю,

прихождy ти создaтелю

снеми от мене тежкото

моемY, возми2 брeмz

греховно бреме и като

t менE тsжкое

милосърден, дай ми сълзи

грэх0вное, и3 ћкw

на умиление!

бlгоутр0бенъ, дaждь
ми2 слeзы ўмилeніz.

Не се гнуси от мене,

Не возгнушaйсz менE

Спасителю, не ме
отхвърляй от Лицето

сп7се, не tри1ни t

Си, вземи моето тежко

твоегw2 лицA, возми2

греховно бреме и като

брeмz t менE тsжкое

милосърден дай ми

грэх0вное, и3 ћкw

прошка за греховните

бlгоутр0бенъ, дaждь мнЁ
грэхопадeній њставлeніе.

падения.

ВHльнаz сп7се, и3

Спасителю, прости

невHльнаz прегрэшє1ніz

ми всичките мои

мо‰, kвлє1ннаz и3

прегрешения - волни и

сокровє1ннаz, и3 вёдwмаz

неволни, явни и тайни,

и3 невёдwмаz, вс‰

знайни и незнайни и

прости1въ, ћкw бGъ,

като Бог ме очисти и

њчи1сти и3 сп7си1 мz.

спаси.
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От ранна младост,
Христе, нарушавах
Твоите заповеди;
потънал в страсти, бях
нехаен и в униние
живеех. Затова викам
към Тебе, Спасителю:
поне в края на живота ми
спаси ме!

T ю4ности хrтE,
зaпwвэди тво‰
преступи1хъ, всестрaстнw
небрегjй, ўнhніемъ
преид0хъ житіE. тёмже
зовy ти сп7се: понE на
конeцъ сп7си1 мz.
Богaтство моE сп7се,

Спасителю, богатството
си разпилях в разпътство
и съм лишен от плодове
на благочестието; и като
страдам от глад, аз викам:
Отче на милостите,
побързай и над мене се
смили!

и3знури1въ въ блудЁ,
пyстъ є4смь плодHвъ
бlгочести1выхъ,
ѓлченъ же зовY: џ§е
щедр0тъ, предвари1въ
тh мz ўщeдри.
ТебЁ припaдаю ї}

Иисусе, пред Тебе
падам: съгреших пред
Теб, смили се над мен,
снеми от мене тежкото
греховно бреме и, като
милосърден, дай ми
сълзи на умиление.

се, согрэши1хъ ти2,
њчи1сти мS, возми2
брeмz t менE тsжкое
грэх0вное, и3 ћкw
бlгоутр0бенъ, дaждь
ми2 слeзы ўмилeніz.
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Не вни1ди со мн0ю въ
сyдъ носS мо‰ дэ‰ніz,
словесA и3зыскyz, и3
и3справлsz стремлє1ніz:
но въ щедр0тахъ твои1хъ
презирaz мо‰ лю6таz,
сп7си1 мz всеси1льне.

Не влизай в съд
с мене, недей да
претегляш делата ми,
да изследваш думите
ми, да изобличаваш
стремленията ми; но
презри по щедростта Си
злите ми дела и ме спаси,
Всесилний.

И$ный канHнъ прпdбныz
мaтере нaшеz марjи
є3гЂпетскіz, въ т0йже глaсъ,
и3 їрм0съ. Е#гHже краестр0чіе:

Друг канон на преподобната
наша майка Мария
Египетска - на същия глас
и със същия ирмос - чийто
акростих е:

Ты2 прпdбнаz марjе
помогaй.

Ти, преподобна Марийо,
помагай.

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Прпdбнэй: Тh ми дaждь
свэтозaрную бlгодaть
t б9eственнагw свhше
промышлeніz, и3збэжaти
страстeй њмрачeніz,
и3 пёти ўсeрднw,
твоегw2 марjе житіS,
кр†снаz и3справлє1ніz.

Ти ми дарувай светозарна
благодат от Божия
небесен промисъл, та
да избегна мрака на
страстите и усърдно да
възпявам прекрасните
подвизи, Марийо, на
твоя живот!
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Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти

марjе, моли2 бGа њ нaсъ.
Марjи: Прикл0ньшисz

Като се покори на
Христовия божествен
закон, ти изостави
необузданите
стремления към
удоволствията и
пристъпи към Христа, и
с всецяло благоговение
изпълни всички
добродетели като една.

хrтHвымъ б9eствєннымъ
зак0нwмъ, къ семY
приступи1ла є3си2,

слaдостей неудержи6маz

стремлє1ніz њстaвивши,
и3 всsкую добродётель
всебlгоговёйнw, ћкw
є3ди1ну и3спрaвила є3си2.

Запёвъ: Прпdбне џтче

Преподобни отче
Андрее, моли Бога за
нас!

ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.
Ґндрeю: Мlтвами

С твоите молитви
избави ни, Андрее, от
позорните страсти и
молим се, славни, яви
сега нас, които с вяра
и любов те възпяваме,
участници в Царството
Христово.

твои1ми нaсъ, ґндрeе,
и3збaви страстeй

безчeстныхъ, и3 цrтвіz

нhнэ хrт0ва џбщники
вёрою и3 люб0вію

воспэвaющіz тS, слaвне,
покажи2, м0лимсz.
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Слава: Троице
вечносъществуваща,
на Която като на Бог
Един се кланяме,
снеми от мене тежкото
греховно бреме и като
благосърдечна, дай ми
сълзи на умиление!

Слaва, трbченъ:
Пресуще1ственнаz трbце, во
є3ди1ницэ покланsемаz,
возми2 брeмz t менE
тsжкое грэх0вное, и3
ћкw бlгоутр0бна, дaждь
ми2 слeзы ўмилeніz.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Бцdе, надeжде и3
предстaтельство тебE
пою1щихъ, возми2
брeмz t менE
тsжкое грэх0вное,
и3 ћкw вLчца чcтаz,
кaющасz пріими1 мz.

И сега: Богородице,
надеждо и застъпнице
на ония, които те
възпяват, снеми от мене
тежкото греховно бреме
и като чиста Владичица,
приеми ме в покаяние.

Пёснь в7.

Песен 2.

Їрм0съ: Вонми2 нб7о,
и3 возглаг0лю, и3
воспою2 хrтA, t дв7ы
пlтію пришeдшаго.

Ирмос: Чуй, небе, и аз
ще заговоря и Христа
ще възпея, дошъл в плът
от Дева.

Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю,
землE, внушaй глaсъ,
кaющійсz къ бGу и3
воспэвaющій є3го2.

Чуй, о небе, и аз ще
заговоря, чуй, земьо,
гласа на каещия се пред
Бога и възпяващия Го.
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Погледни на мене,
Боже Спасителю мой, с
Твоето милостиво око
и приеми моята гореща
изповед.

Вонми1 ми, б9е, сп7се

м0й млcтивнымъ твои1мъ
џкомъ, и3 пріими2 моE
тeплое и3сповёданіе.

Согрэши1хъ пaче всёхъ

Единствен аз пред Тебе
повече от всички хора
съгреших: но като Бог,
Спасителю, смили се
над Твоето създание.

человBкъ, є3ди1нъ

согрэши1хъ тебЁ: но
ўщeдри ћкw бGъ,

сп7се, творeніе твоE.

Буря от зло бушува в
мене, премилостиви
Господи: но както на
Петър, и на мене подай
ръка.

Бyрz мS ѕлhхъ

њбдержи1тъ, бlгоутр0бне
гDи: но ћкw петрY, и3
мнЁ рyку простри2.

И аз пред Тебе сълзите
на блудницата проливам,
Милостивий: Спасителю
мой, очисти ме по
Твоето добросърдечие.

Слeзы блудни1цы,

щeдре, и3 ѓзъ предлагaю:
њчcти мS, сп7се,

бlгоутр0біемъ твои1мъ.

С услаждане от
страстите душевната
си красота превърнах
в мрак и целия си ум
докрай превърнах в
пръст.

Њмрачи1хъ душeвную
красотY страстeй

сластьми2, и3 всsчески вeсь
ќмъ пeрсть сотвори1хъ.
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Раздрах първоначалната
одежда, що бе ми
изтъкал Създателят в
началото и гол лежа
сега.

Раздрaхъ нhнэ

њдeжду мою2 пeрвую,
ю4же ми2 и3зткA

зижди1тель и3значaла,
и3 tтyду лежY нaгъ.

Навлякох дрипавата
дреха, която с коварен
съвет ми изтъка змията
и цял съм в срам.

Њблек0хсz въ раздрaнную
ри1зу, ю4же и3зткa

ми ѕмjй совётомъ,
и3 стыждyсz.

Погледнах красотата
на дървото и моят ум
се прелъсти, затуй сега
лежа без дреха и цял съм
в срам.

Воззрёхъ на сад0вную

красотY и3 прельсти1хсz

ўм0мъ: и3 tтyду лежY
нaгъ, и3 срамлsюсz.

Всички господари на
страстите превиваха
гърба ми и вършеха
безспир над мене
беззаконията си.

Дёлаша на хребтЁ

моeмъ вси2 нач†льницы

страстeй, продолжaюще
на мS беззак0ніе и4хъ.

Аз погубих
първосъздадената моя
красота и благообразие,
и сега лежа гол и се
срамувам.

Погуби1хъ первоздaнную
добр0ту и3 бlголёпіе
моE, и3 нhнэ лежY

нaгъ, и3 стыждyсz.
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Грехът ми шиеше
кожена дреха, след като
сне от мене предишната
одежда, от Бога
изтъкана.

Сшивaше кHжныz
ри6зы грёхъ мнЁ,
њбнажи1вый мS пeрвыz
бGоткaнныz nдeжды.
Њбложeнъ є4смь
њдэsніемъ студA, ћкоже
ли1ствіемъ смок0внымъ,
во њбличeніе мои1хъ
самовлaстныхъ страстeй.

Обвит съм с дрехата
на срама като с
листа от смокиня - за
изобличение на моите
самоволни страсти.

Њдёzхсz въ срaмную
ри1зу, и3 њкровавлeнную
стyднw, течeніемъ
стрaстнагw и3
любослaстнагw животA.

В срамна дреха се
облякох, позорно
окървавена от струите
на живота, отдаден на
страсти и наслаждения

Њскверни1хъ пл0ти
моеS ри1зу и3 њкалsхъ
є4же по w4бразу сп7се,
и3 по под0бію.

Дрехата на плътта си
оскверних, Спасителю,
и Твоя образ и подобие
очерних в мене.
Попаднах в мъката
на страстите и
вещественото тление,
и от тогава досега
врагът ме измъчва.

Впад0хъ въ стрaстную
пaгубу и3 въ вещeственную
тлю2, и3 tт0лэ до нhнэ
врaгъ мнЁ досаждaетъ.
16

Като предпочетох,
поради
невъздържанието
си, любовта към
вещественото и
привързаността към
притежанията в живота,
аз, Спасителю, сега се
превивам под тежко
бреме.

Любовeщное и3

любоимённое житіE,
невоздержaніемъ сп7се
предпочeтъ нhнэ,

тsжкимъ брeменемъ
њбложeнъ є4смь.

Ўкраси1хъ плотскjй
w4бразъ сквeрныхъ

помышлeній разли1чнымъ

Аз украсих плътския
кумир с пъстро облекло
от гнусни помисли и
сега съм осъден.

њбложeніемъ, и3
њсуждaюсz.

Внёшнимъ прилёжнw
бlгоукрашeніемъ

Като се грижех усърдно
само за външното
украшение, аз
пренебрегнах устроената
по Божия образ обител.

є3ди1нэмъ попек0хсz,
внyтреннюю презрёвъ
бGоwбрaзную ски1нію.
Воwбрази1въ мои1хъ

Приех върху си
безобразния печат на
страстите и красотата
на ума погубих в
похотливите стремления.

страстeй без8wбрaзіе,
любослaстными

стремлeньми погуби1хъ
ўмA красотY.
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Спасителю, чрез
страстите си аз
погребах красотата на
първосъздадения образ
- нея Ти потърси като
[изгубената] драхма и
намери.

Погреб0хъ пeрвагw w4браза
добр0ту сп7се страстьми2,
ю4же ћкw и3ногдA дрaхму,
взыскaвъ њбрsщи.
Согрэши1хъ, ћкоже

Съгреших, - викам към
Тебе като блудницата,
- съгреших единствен
аз пред Тебе, приеми,
Спасителю, от мене,
сълзи наместо миро.

блудни1ца вопію1 ти:
є3ди1нъ согрэши1хъ тебЁ,
ћкw мЂро пріими2
сп7се и3 мо‰ слeзы.

Подхлъзнах се като
Давид и паднах в блуд,
и оскверних се, но,
Спасителю, умий и мене
със сълзи.

Пополз0хсz ћкw
дв7дъ блyднw, и3
њскверни1хсz: но њмhй
и3 менE сп7се, слезaми.

Очисти, Спасителю,
- като митаря викам
към Тебе, - очисти
ме, защото аз
съгреших пред Тебе
тъй, както никой от
чедата Адамови не е
съгрешавал.

Њчи1сти, ћкоже мытaрь
вопію1 ти: сп7се њчи1сти
мS, никт0же бо сyщихъ
и3з8 ґдaма, ћкоже ѓзъ
согрэши1хъ тебЁ.
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Ни слeзъ, нижE покаsніz
и4мамъ, нижE ўмилeніz:
сaмъ ми2 сі‰ сп7се,
ћкw бGъ дaруй.

Нито сълзи, нито
покаяние, нито умиление
няма у мене, но Самичък
Ти, Спасителю, като Бог,
ми дарувай това.

Двeрь твою2 не затвори2
мнЁ тогдA, гDи, гDи:
но tвeрзи ми2 сію2
кaющемусz тебЁ.

Господи, Господи, не
затваряй в оня час пред
мене Твоята врата, но
отвори я за мене, каещия
се пред Тебе.

Чlвэколю1бче хотsй
всBмъ сп7сти1сz, ты2
воззови1 мz, и3 пріими2
ћкw бlгъ кaющагосz.

Човеколюбецо, Който
желаеш спасението на
всички! Призови ме и,
като Благ, приеми мене,
каещия се.

Внуши2 воздых†ніz
души2 моеS, и3 џчію
моє1ю пріими2 к†пли
сп7се, и3 сп7си1 мz.

Спасителю, чуй
стенанията на душата
ми и приеми сълзите на
очите ми и ме спаси.

Запёвъ: Прес™az
бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пресветая Богородице,
спаси нас!

БGор0диченъ: Пречcтаz бцdе
дв7о, є3ди1на всепётаz,
моли2 прилёжнw во
є4же сп7сти1сz нaмъ.

Пречиста Богородице
Дево, единствена
възпявана от всички,
усърдно се моли да се
спасим!
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Ирмос: Вижте, вижте,
че Аз съм Бог, Който
в древност като дъжд
излях манната и в
пустинята източих
за Моя народ вода от
камъка чрез едничката
Моя десница и сила.

Їрм0съ: Ви1дите ви1дите,

ћкw ѓзъ є4смь бGъ: мaнну
њдожди1вый, и3 в0ду и3з8

кaмене и3сточи1вый дрeвле
въ пустhни лю1демъ

мои6мъ десни1цею є3ди1ною,
и3 крёпостію моeю.

Ви1дите ви1дите, ћкw

«Вижте, вижте, че Аз
съм Бог!» Слушай
внимателно, душо
моя, Господа, казващ
това: отстрани се от
предишния грях и се
бой от Господа, като от
неподкупен Съдия и Бог.

ѓзъ є4смь бGъ: внушaй

душE моS гDа вопію1ща,
и3 ўдали1сz прeжнzгw
грэхA, и3 б0йсz ћкw
неумhтнагw, и3

ћкw судіи2 и3 бGа.
КомY ўпод0биласz

На кого си се уподобила,
душо многогрешна?
Точно на древните
Каин и Ламех, понеже
с камъните на зли дела
съсипа тялото си и уби
ума си с безсловесни
желания.

є3си2 многогрёшнаz

душE, т0кмw пeрвому

кaіну, и3 ламeху џному,
каменовaвшаz тёло

ѕлодёйствы, и3 ўби1вшаz
ќмъ безсловeсными
стремлeньми.
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Вс‰ прeжде зак0на

Ти, душо, премина
покрай всички преди
Закона, ала нито се
оприличи на Сит, нито
подражава на Енос, ни
на Енох чрез духовно
преселване, нито на Ной,
но си остана чужда за
живота на праведните.

претeкши, q душE! си1fу
не ўпод0биласz є3си2, ни
є3нHса подражaла є3си2,
ни є3нHха преложeніемъ,
ни нHz: но kви1ласz є3си2
ўб0га прaведныхъ жи1зни.
Е#ди1на tвeрзла є3си2 хл‰би

Ти сама, моя душо, си
отвори бездната с гнева
на своя Бог и с потоп
удави - както Той земята,
- тялото, делата и живота
си, и остана извън
спасителния ковчег.

гнёва, бGа твоегw2,
душE моS, и3 потопи1ла
є3си2 всю2, ћкоже зeмлю
пл0ть, и3 дэ‰ніz, и3
житіE, и3 пребылA є3си2 внЁ
сп7си1тельнагw ковчeга.

«Аз убих мъж - казваше
Ламех с плач и ридание
- и си причиних рана,
убих младеж и си
причиних струпеи». А
ти, о, моя душо, изобщо
не трепериш, макар да
си изкаляла плътта си и
осквернила ума си.

Мyжа ўби1хъ, глаг0летъ,
въ ћзву мнЁ, и3 ю4ношу
въ стрyпъ, ламeхъ
рыдaz вопіsше, тh же
не трепeщеши q душE
моS, њкалsвши пл0ть,
и3 ќмъ њскверни1вши.
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Q кaкw поревновaхъ
ламeху, пeрвому ўбjйцэ,
дyшу ћкw мyжа, ќмъ
ћкw ю4ношу, ћкw
брaта же моегw2 тёло
ўби1въ, ћкw кaінъ
ўбjйца, любослaстными
стремлeньми.

О, как станах ревнител
на Ламех, древния убиец,
като убих душата си,
както той уби мъжа, ума
си, както той - младежа;
тялото си, както убиецът
Каин погуби брата
си, със собствените
сладострастни устреми.

Ст0лпъ ўмудри1ла є3си2
создaти q душE, и3
ўтверждeніе водрузи1ти
твои1ми похотьми2,
ѓще не бы2 зижди1тель
ўдержaлъ совёты тво‰,
и3 низвeрглъ на зeмлю
ўхищрє1ніz тво‰.

Стълб ти намисли да
иззидаш, о, душо, и
твърда основа щеше да
поставиш на похотите
си, ако Творецът не беше
възпрял твоите замисли
и не бе съборил наземи
хитрите ти кроежи.

Ўzзви1хсz, ўрaнихсz,
сE стрёлы вр†жіz
ўzзви1вшыz мою2 дyшу и3
тёло: сE стрyпи, гноє1ніz,
њмрачє1ніz, вопію1тъ
р†ны самов0льныхъ
мои1хъ страстeй.

Покрих се с рани и язви:
ето ги вражите стрели,
пронизали душата ми
и тялото ми, ето ги
струпеите, гнойните
рани, омрачението - викат
язвите на самоволните ми
страсти.
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Њдожди2 гDь t гDа џгнь
и3ногдA, на беззак0ніе
гнёвающее сожeгъ
сод0млzны: тh же џгнь
вжеглA є3си2 геeнскій,
въ нeмже и4маши, q
душE, сожещи1сz.

В древност Господ
прати като дъжд огън
от Господа, за да
изгори отвратителното
беззаконие на
содомляните, а ти, душо,
сама си разпали геенския
огън, в който ще гориш.

Разумёйте и3 ви1дите,
ћкw ѓзъ є4смь бGъ,
и3спытazй сердцA,
и3 ўмyчаzй мы6сли,
њбличazй дэ‰ніz, и3
попалszй грэхи2, и3 судsй
си1ру, и3 смирeну, и3 ни1щу.

Разберете и вижте, че
Аз съм Бог, Който
изпитва сърца, обуздава
мисли, изобличава дела,
изпепелява като с огън
грехове и защитава
сирак, унизен и беден.

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Прпdбнэй: Простeрла
є3си2 рyцэ твои2 къ
щeдрому бGу, марjе,
въ бeзднэ ѕHлъ
погружaемаz: и3 ћкоже
петрY чlвэколю1бнw, рyку
б9eственную прострE, твоE
њбращeніе всsчески и3скjй.

Тънейки в бездната
на злото, ти, Марийо,
ръцете си протегна
към щедрия Бог и
Той - както на Петър
човеколюбиво - простря
към теб божествена ръка,
всячески искайки да се
обърнеш.
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Преподобна майко

Запёвъ: Прпdбнаz мaти

Марийо, моли Бога за

марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

нас!

Марjи: Всёмъ ўсeрдіемъ

С цялото си усърдие и

и3 люб0вію притеклA

любов ти прибягна към

є3си2 хrтY, пeрвый

Христа, като напусна

грэхA пyть tврaщши,

първия греховен

и3 въ пустhнzхъ

път и обитаваше

непроходи1мыхъ

в непроходимите

питaющисz, и3 тогw2

пустини, и в чистота

чи1стэ совершaющи

изпълняваше Неговите

б9eствєнныz зaпwвэди.

божествени заповеди.

Запёвъ: Прпdбне џтче

Преподобни отче
Андрее, моли Бога за

ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

нас!

Ґндрeю: Ви1димъ, ви1димъ

Да видим, да видим,

чlвэколю1біе, q душE, бGа

душо, човеколюбието на

и3 вLки: сегw2 рaди прeжде

[нашия] Бог и Владика

концA, томY со слезaми

- та да паднем ничком

припадeмъ вопію1ще:

пред Него, като викаме:

ґндрez мlтвами,

по молитвите на Андрей,

сп7се поми1луй нaсъ.

Спасителю, помилуй ни!
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Слава: Безначална,
несътворена Троице,
неразделна Единице,
приеми ме каещия се,
спаси ме, съгрешилия
- аз съм Твое създание,
не ме презирай, но
пощади ме, избави ме от
осъждането на огън.

Слaва, трbченъ:
Безначaльнаz,
несоздaннаz трbце,
нераздёльнаz є3ди1нице,
кaющасz мS пріими2,
согрэши1вша сп7си2: твоE
є4смь создaніе, не прeзри,
но пощади2, и3 и3збaви мS
џгненнагw њсуждeніz.

И сега: Пречиста
Владичице,
Богородителко, Надежда
на прибягващите към
Тебе и Пристан за
обзетите от буря, с
Твоите молитви склони
на милост и към мене
милостивия Твой
Създател и Син.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Пречcтаz вLчце
бGороди1тельнице, надeждо
къ тебЁ притекaющихъ,
и3 пристaнище сyщихъ
въ бyри, млcтиваго и3
создaтелz, и3 сн7а твоего2,
ўми1лостиви и3 мнЁ
мlтвами твои1ми.

Песен 3.

Пёснь G.

Ирмос: Върху
непоклатимия камък
на Твоите заповеди,
утвърди, Христе, моите
мисли.

Їрм0съ: На недви1жимэмъ
хrтE, кaмени зaповэдей
твои1хъ ўтверди2
моE помышлeніе.
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Џгнь t гDа и3ногдA
гDь њдожди1въ, зeмлю
сод0мскую прeжде попали2.

Огън от Господа в
древност Господ изсипа
и земята содомска
изпепели.

На горЁ спасaйсz, душE,
ћкоже лHтъ џный, и3
въ сигHръ ўгонзaй.

В планината се спасявай,
душо, като древния Лот
и бързай към Сигор.

Бёгай запалeніz, q
душE, бёгай сод0мскагw
горёніz, бёгай тлёніz
бжcтвеннагw плaмене.

Бягай от пламъците,
душо, бягай от огъня
содомски, бягай от
унищожаващия пламък
Божий.

И#сповёдаюсz тебЁ, сп7се:
согрэши1хъ, согрэши1хъ
ти2: но њслaби, њстaви
ми2, ћкw бlгоутр0бенъ.

Изповядвам Ти се,
Спасителю: съгреших,
съгреших пред Тебе, но
облекчи, прости ми като
благосърдечен.

Согрэши1хъ тебЁ є3ди1нъ
ѓзъ, согрэши1хъ пaче
всёхъ, хrтE сп7се, да
не прeзриши менE.

Съгреших пред Тебе
едничък аз, съгреших
повече от всички,
Христе Спасителю: не
ме презирай!

Ты2 є3си2 пaстырь д0брый,
взыщи2 менE ѓгнца,
и3 заблyждшагw да
не прeзриши менE.

Ти си добрият Пастир,
потърси мене, агнето,
и не презирай мене,
заблудения.
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Ты2 є3си2 слaдкій, ї}се, ты2

Ти си моят пресладък
Иисус, Ти си моят
Създател: в Тебе,
Спасителю, ще бъда
оправдан.

є3си2 создaтель м0й: въ

тебЁ, сп7се, њправдaюсz.
Запёвъ: Прес™az трbце

б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Пресветая Троице, Боже
наш, слава на тебе!

Трbченъ: Q трbце є3ди1нице

Троичен: О, Троице,
Единице, Боже! Спаси ни
от заблуди, от изкушения
и от опасности.

б9е! сп7си2 нaсъ t

прeлести, и3 и3скушeній,
и3 њбстоsній.

Запёвъ: Прес™az

Пресветая Богородице,
спаси нас!

БGор0диченъ: Рaдуйсz,

Богородичен: Радвай
се, приела Бога в себе
си утробо, радвай се,
Престоле Господен,
радвай се, Майко на
нашия Живот!

бцdе, сп7си2 нaсъ.

бGопріsтнаz ўтр0бо,
рaдуйсz, пrт0ле

гDнь, рaдуйсz, м™и
жи1зни нaшеz.

Ирмос: Утвърди,
Господи, колебаещото се
мое сърце върху камъка
на Твоите заповеди,
защото Ти единствен си
Свят и Господ.

Їрм0съ: Ўтверди2 гDи,
на кaмени зaповэдей
твои1хъ подви1гшеесz

сeрдце моE, ћкw є3ди1нъ
с™ъ є3си2, и3 гDь.
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И#ст0чникъ животA

В Тебе, Победителя
на смъртта, аз намерих
Извор на живота и
преди да умра, аз от
сърце викам към Тебе:
съгреших, очисти ме и
ме спаси.

стzжaхъ тебE, смeрти
низложи1телz, и3 вопію1
ти t сeрдца моегw2

прeжде концA: согрэши1хъ,
њчи1сти и3 сп7си1 мz.

Спасителю, аз
подражавах на
разблудните Ноеви
съвременници и
наследих тяхното
осъждане: да бъда
погълнат от потопа.

При нHи, сп7се,

блyдствовавшыz

подражaхъ, џнэхъ

наслёдствовавъ њсуждeніе,
въ пот0пэ погружeніz.
Согрэши1хъ, гDи,

Съгреших, Господи,
съгреших пред Тебе,
очисти ме, защото няма
между хората грешник,
когото да не съм
надминал със своите
прегрешения.

согрэши1хъ тебЁ,

њчи1сти мS: нёсть бо
и4же кто2 согрэши2 въ

человёцэхъ, є3г0же не

превзыд0хъ прегрэшeньми.
Хaма џнаго душE,

Ти подражава, душо, на
бащиния убиец Хам: ти
не прикри срамотата на
ближния, като се върна
гледайки назад.

nтцеубjйца подражaвши,
срaма не покрhла є3си2
и4скреннzгw, вспsть

зрS возврати1вшисz.
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Ти, окаяна душо, не
наследи Симовото
благословение, нито,
подобно на Яфет
обширно владение
на земята - прошка на
греховете.

Бlгословeніz си1мова
не наслёдовала є3си2
душE nкаsннаz: ни
прострaнное њдержaніе,
ћкоже їaфеfъ и3мёла є3си2
на земли2 њставлeніz.
T земли2 харрaнъ,
и3зhди t грэхA душE
моS, грzди2 въ зeмлю
точaщую присножив0тное
нетлёніе, є4же ґвраaмъ
наслёдствова.

Излез от земята Харан,
душо моя, излез от греха
и иди в земята, където
извира вечноживо
нетление и която
Авраам наследи.

Ґвраaма слhшала є3си2
душE моS, дрeвле
њстaвльша зeмлю
nтeчества, и3 бhвша
пришeльца, сегw2
произволeнію подражaй.

Ти си слушала, душо
моя, как в старо време
Авраам остави бащината
си земя и стана скитник.
Подражавай на неговата
решителност.

Ў дyба мамврjйскагw
ўчреди1въ патріaрхъ
ѓгGлы, наслёдствова
по стaрости
њбэтовaніz лови1тву.

Патриархът, като
угости Ангелите под
Мамврийския дъб,
обещание придоби на
старост, като улов.
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Їсаaка nкаsннаz душE
моS, разумёвши
н0вую жeртву,
тaйнw всесожжeнную
гDви, подражaй є3гw2
произволeнію.

Като узна, бедна
моя душо, как Исаак
тайнствено е принесен в
нова жертва всесъжение
на Господа, подражавай
на неговата решителност.

Їсмaила слhшала є3си2,
трезви1сz душE моS,
и3згнaна ћкw рабhнино
tрождeніе, ви1ждь,
да не кaкw под0бно
что2 пострaждеши
ласкосeрдствующи.

Ти си слушала, душо моя,
как Измаил бе прогонен,
като рожба на робиня.
Внимавай, прочее, да
не претърпиш и ти
нещо подобно заради
сладострастието си.

Ґгaрэ дрeвлэ
душE, є3гЂптzнынэ
ўпод0биласz є3си2,
пораб0тившисz
произволeніемъ,
и3 р0ждши н0ваго
їсмaила, през0рство.

Ти, душо, заприлича
на древната египтянка
Агар, понеже драговолно
се превърна на робиня
и роди нов Измаил дързостта.

Їaкwвлю лёствицу
разумёла є3си2 душE моS,
kвлsемую t земли2
къ небесє1мъ, почто2
не и3мёла є3си2 восх0да
твeрда, бlгочeстіz;

Ти знаеш, душо моя, за
явената на Якова стълба
от земята до небето:
защо тогава не положи
благочестието за крепка
основа?
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Сщ7eнника б9іz, и3 цRS

На Божия свещеник
и усамотения цар
Мелхиседек - подобие
Христово, житие в мир
сред човеците, - [о, душо]
подражавай!

ўединeна, хrт0во под0біе,
въ ми1рэ житіS, въ
человёцэхъ подражaй.
Не бyди ст0лпъ слaный

Не ставай стълб от сол,
о, душо, обръщайки очи
назад; нека те плаши
примерът содомски, а ти
бягай за спасение нагоре,
към Сигор.

душE, возврати1вшисz
вспsть: w4бразъ да
ўстраши1тъ тS
сод0мскій, горЁ въ
сигHръ сп7сaйсz.

Бягай душо моя, като
Лот, от пожара на
греха, бягай от Содом и
Гомора, бягай от огъня
на всяко безсловесно
желание.

Запалeніz ћкоже лHтъ,
бёгай душE моS грэхA:
бёгай сод0мы и3 гом0рры,
бёгай плaмене всsкагw
безсловeснагw желaніz.

Господи, викам към
Тебе, помилвай,
помилвай ме, когато
дойдеш с Твоите ангели
да въздадеш на всички
според достойнството на
техните дела.

Поми1луй гDи, поми1луй
мS, вопію1 ти, є3гдA
пріи1деши со ѓгGлы
твои1ми, воздaти всBмъ
по достоsнію дэsній.
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Недей отхвърля, о,
Владико, моленията на
възпяващите Те, но яви
Твоята милост и на тия,
които с вяра просят, дай
прощение.

Молeніz вLко, тебE
пою1щихъ не tвeржи: но
ўщeдри чlвэколю1бче,
и3 подaждь вёрою
просsщымъ њставлeніе.
Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Прпdбнэй: Содержи1мь є4смь
бyрею, и3 треволнeніемъ
согрэшeній, но самa мz
мaти нhнэ сп7си2, и3 къ
пристaнищу б9eственнагw
покаsніz возведи2.

От бурята и мощните
вълни на грехове обзет
съм, майко; но ти сама
сега ме избави и доведи
в пристанището на
божественото покаяние.

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Марjи: Рaбское молeніе и3
нhнэ прпdбнаz принeсши
ко бlгоутр0бнэй
мlтвами твои1ми
бцdэ, tвeрзи ми2
б9eствєнныz вх0ды.

Възнеси и сега,
преподобна, чрез
твоите молитви към
милостивата Богородица
рабската ми молба и
отвори ми вход към Бога.

Запёвъ: Прпdбне џтче
ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобни отче
Андрее, моли Бога за нас!
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Ґндрeю: Твои1ми мlтвами
дaруй и3 мнЁ њставлeніе
долгHвъ, q ґндрeе,
кри1тскій предсэдaтелю!
покаsніz бо ты2
таи1нникъ преизрsдный.

С твоите молитви дари
и на мене прошка на
греховете, Андрее,
предстоятелю на Крит,
защото ти изрядно
въвеждаш в тайната на
покаянието.

Слaва, трbченъ: Трbце
пр0стаz, несоздaннаz,
безначaльное є3стество2,
въ трbцэ пэвaемаz
v3постaсей, сп7си1 ны
вёрою покланsющыzсz
держaвэ твоeй.

Слава: Проста,
несъздадена Троице,
безначално естество,
възпявано в три Ипостаси,
спаси нас, които с вяра се
прекланяме пред Твоето
могъщество.
И сега: От предвечен Отец
без мъж си родила във
времето Син, Богородице
- о дивно чудо! - и си Го
кърмила, пребъдвайки
дева.

И# нhнэ, бGор0диченъ: T
nц7A безлётна сн7а, въ
лёто бGороди1тельнице,
неискусомyжнw родилA
є3си2, стрaнное чyдо,
пребhвши дв7а, доsщи.

Ирмос: Утвърди, Господи,
колебаещото се мое
сърце върху камъка на
Твоите заповеди, защото
Ти единствен си Свят и
Господ.

Їрм0съ: Ўтверди2 гDи,
на кaмени зaповэдей
твои1хъ, подви1гшеесz
сeрдце моE, ћкw є3ди1нъ

Следват седални и четвърта песен
от триодните трипеснеци, подир
която започва четвърта песен на
Великия канон.

с™ъ є3си2 и3 гDь.
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Пёснь д7.

Песен 4.

Їрм0съ: Ўслhша прbр0къ
пришeствіе твоE гDи, и3
ўбоsсz, ћкw х0щеши
t дв7ы роди1тисz, и3
человёкwмъ kви1тисz,
и3 глаг0лаше: ўслhшахъ
слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz,
слaва си1лэ твоeй гDи.

Ирмос: Чу пророкът за
Твоето идване, Господи,
и се уплаши, че ще се
родиш от Дева и на
човеците ще се явиш, и
казваше: „Чух вестта за
Теб и се уплаших”: слава
на Твоето всемогъщество,
Господи!

Дёлъ твои1хъ да не
прeзриши, создaніz
твоегw2 да не њстaвиши,
правосyде, ѓще и3 є3ди1нъ
согрэши1хъ, ћкw человёкъ,
пaче всsкагw человёка,
чlвэколю1бче, но и4маши,
ћкw гDь всёхъ, влaсть
њставлsти грэхи2.

Творенията Твои не
отхвърляй, не изоставяй
Твоето създание, праведни
Съдия, макар и сам, като
човек да съгреших повече
от всеки друг човек, но
Ти, Човеколюбецо, като
Господар на всичко,
имаш власт да прощаваш
греховете.

Приближaетсz, душE,
конeцъ, приближaетсz, и3
неради1ши, ни гот0вишисz:
врeмz сокращaетсz,
востaни, бли1зъ при
двeрехъ судіS є4сть:
ћкw с0ніе, ћкw цвётъ,
врeмz житіS течeтъ:
что2 всyе мzтeмсz;

Приближава се краят,
душо, приближава се,
а ти нехаеш, нито се
приготвяш; ето, времето
намалява, стани, Съдията
е близо до вратите! Като
сън преминава, като цвят
увяхва времето на живота,
защо се суетим напразно?
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Воспрzни2, q душE моS,
дэ‰ніz тво‰, ±же
содёлала є3си2, помышлsй,
и3 сі‰ пред8 лицE твоE
принеси2, и3 к†пли
и3спусти2 слeзъ твои1хъ:
рцы2 со дерзновeніемъ
дэ‰ніz и3 помышлє1ніz
хrтY, и3 nправдaйсz.

Пробуди се, о, душо
моя! Мисли си за делата,
що си сторила, пред
погледа си ги тури и
нека потекат сълзите
ти - смело изповядай
пред Христа делата и
мислите си, за да бъдеш
оправдана!

Не бhсть въ житіи2
грэхA, ни дэsніz,
ни ѕл0бы, є3sже ѓзъ,
сп7се, не согрэши1хъ
ўм0мъ и3 сл0вомъ,
и3 произволeніемъ, и3
предложeніемъ, и3 мhслію,
и3 дэsніемъ согрэши1въ,
ћкw и4нъ никт0же когдA.

Няма, Спасителю, в
живота грях, нито
деяние, ни зло, с които
да не съм съгрешил
било с ум, слово или
съчувствие, с намерение,
с мисъл или с дело, тъй
както никой друг никога
не е съгрешавал.
Затова и съм осъден,
затова и съм разобличен,
окаяният аз, от съвестта
си, от която няма нищо
по-строго на света:
Съдия, Избавителю мой
и Всеведецо, пощади и
избави, и спаси ме, Твоя
раб.

Tсю1ду и3 њсуждeнъ бhхъ,
tсю1ду препрёнъ бhхъ
ѓзъ њкаsнный t своеS
с0вэсти, є3sже ничт0же
въ мjрэ нyжнэйше:
судіE и3збaвителю м0й, и3
вёдче, пощади2 и3 и3збaви,
и3 сп7си1 мz рабA твоего2.
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Лёствица, ю4же
ви1дэ дрeвле вели1кій
въ патріaрсэхъ,
ўказaніе є4сть душE
моS, дёzтельнагw
восхождeніz, разyмнагw
возшeствіz: ѓще х0щеши
ќбw, дэsніемъ, и3
рaзумомъ, и3 зрёніемъ
пожи1ти, њбнови1сz.

Стълбата, която в
древност видя Великият
сред патриарсите, е
указание, душо моя, за
възхождението чрез дела
и за възшествието с разум
- ако ли искаш да живееш
в деятелност, разумност и
съзерцание - обнови се.
Патриархът претърпя
заради лишението
дневния зной и понесе
нощния мраз, трупайки
всекидневни придобивки;
пасеше стадото, трудеше
се и работеше, за да
събере две жени.

Зн0й дневнhй претерпЁ
лишeніz рaди патріaрхъ,
и3 мрaзъ нощнhй
понесE, на всsкъ дeнь
снабдBніz творS, пасhй,
труждazйсz, раб0таzй,
да двЁ жєнЁ сочетaетъ.

Под две жени
разбирай деяние и
разум в съзерцанието,
многодетната Лия
[разбирай] като деяние, а
многострадалната Рахил
- като разум, защото,
душо, без трудове
нито в деянието, нито
в съзерцанието не ще
успееш.

Жєнh ми двЁ разумёй,
дэsніе же и3 рaзумъ въ
зрёніи, лjю ќбw дэsніе,
ћкw многочaдную:
рахи1ль же рaзумъ, ћкw
многотрyдную: и4бо кромЁ
трудHвъ, ни дэsніе, ни
зрёніе душE, и3спрaвитсz.
36

Бди2 q душE моS!
и3зрsдствуй ћкоже дрeвле
вели1кій въ патріaрсэхъ,
да стsжеши дэsніе съ
рaзумомъ, да бyдеши
ќмъ зрsй бGа и3
дости1гнеши незаходsщій
мрaкъ въ видёніи, и3
бyдеши вели1кій купeцъ.

Бодърствай, душо моя,
бъди доблестна, както
в древност Великият
от патриарсите, та да
придобиеш деяние и разум,
за да станеш ум, виждащ
Бога, и в съзерцание да
проникнеш в свещения
мрак, и да получиш големи
съкровища.

Дванaдесzть патріaрхwвъ,
вели1кій въ патріaрсэхъ
дэтотвори1въ, тaйнw
ўтверди2 тебЁ лёствицу
дёzтельнагw душE моS
восхождeніz: дёти, ћкw
њснов†ніz: степє1ни,
ћкw восхождє1ніz,
премyдреннw подложи1въ.

Великият сред
патриарсите, като роди
дванадесетимата патриарси,
тайнствено ти представи,
душо моя, стълбата на
деятелното възлизане, като
премъдро нареди своите
деца като стъпала, а своите
стъпки [по тях] - като
възлизане нагоре.

И#сavа возненави1дэннаго
подражaла є3си2 душE,
tдалA є3си2 прелeстнику
твоемY пeрвыz добр0ты
пeрвенство, и3 nтeческіz
мlтвы tпaла є3си2, и3
двaжды поползнyласz є3си2
nкаsннаz, дэsніемъ
и3 рaзумомъ: тёмже
нhнэ покaйсz.

Душо, ти подражаваше на
омразния Исав и отдаде
на своя прелъстител
първородството на
първоначалната красота
и се лиши от бащинското
благословение, и, окаяна,
падна двойно - и с делата и
с ума си: затова сега покай
се!
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Е#дHмъ и3сavъ наречeсz,
крaйнzгw рaди
женонеи1стовнагw
смэшeніz:
невоздержaніемъ бо
при1снw разжигaемь, и3
сластьми2 њсквернsемь,
є3дHмъ и3меновaсz, є4же
глаг0летсz разжжeніе
души2 любогрэх0вныz.

Исав бе наречен Едом,
поради крайната
си любодейна
похот към жените:
понеже непрестанно
се разпалваше в
невъздържание и се
сквернеше в сладострастие,
Едом бе той назован,
което значи: разпаленост
на грехолюбивата душа.
Макар и да си чувала,
душо моя, за Иов, който
на сметището бе оправдан,
ти не показа ревност
към мъжеството му, ти
нямаше твърда решимост
[да вършиш] всичко,
което знаеш и чрез което
бе изпитана, но прояви
нетърпеливост.

Јwва на гн0ищи
слhшавши, q душE моS,
њправдaвшагосz, тогw2
мyжеству не поревновaла
є3си2, твeрдагw не и3мёла
є3си2 предложeніz, во
всёхъ ±же вёси, и3
и4миже и3скуси1ласz є3си2, но
kви1ласz є3си2 нетерпэли1ва.

Тоя, който преди седеше
на престол, сега лежи
в сметта гол и изранен;
който имаше много деца
и беше знатен, изведнъж
стана бездетен и бездомен:
[но] той прие сметището
като палат, а раните си
като бисери.

И$же пeрвэе на прест0лэ,
нaгъ нhнэ на гн0ищи
гн0енъ: мн0гій въ чaдэхъ
и3 слaвный, безчaденъ
и3 безд0мокъ напрaснw:
палaту ќбw гн0ище, и3
би1серіе стрyпы вмэнsше.
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Цaрскимъ дост0инствомъ,
вэнцeмъ и3 багрzни1цею
њдёzнъ, многоимённый
человёкъ и3 првdный,
богaтствомъ кипS
и3 стaды, внезaпу
богaтства, слaвы цaрства
њбнищaвъ лиши1сz.

Човекът, който бе
облечен в царски сан, с
венец и багреница, човек
многоимотен и праведен,
живеещ всред несметни
богатства и стада,
внезапно се лиши и от
богатство, и от слава и от
царство и стана сиромах.

Ѓще прaведенъ бsше
џнъ, и3 непор0ченъ пaче
всёхъ, и3 не ўбэжE
ловлeніz льсти1вагw и3
сёти: тh же грэхолюби1ва
сyщи nкаsннаz душE,
что2 сотвори1ши, ѓще
чес0му њ недовёдомыхъ
случи1тсz наити2 тебЁ;

Макар да беше праведен
и повече от всички
непорочен, той не
избегна уловката и
примката на лукавия;
а ти, окаяна душо,
какво ще сториш ти,
грехолюбива, ако те
сполети внезапно нещо
неочаквано?

Тёло њскверни1сz,
дyхъ њкалsсz, вeсь
њструпи1хсz: но ћкw
врaчь хrтE, nбо‰
покаsніемъ мои1мъ
ўврачyй, њмhй, њчи1сти,
покажи2 сп7се м0й, пaче
снёга чистёйша.

Тялото ми е осквернено,
духът ми е изкалян, цял
съм изранен. Но като
Лекар, о, Христе, изцели
и двете чрез покаянието
ми; умий ме, очисти и ме
яви по-чист и от снега,
Спасителю мой!
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Твоето Тяло и Кръв Ти,
Слово, при разпятието
Си принесе в жертва за
всички: Тялото - за да
ме обновиш; Кръвта - за
да ме умиеш; а Дух си
предал, за да ме заведеш,
Христе, при Твоя Отец.

Тёло твоE и3 кр0вь
распинaемый њ всёхъ
положи1лъ є3си2 сл0ве: тёло
ќбw, да мS њбнови1ши:
кр0вь, да њмhеши мS:
дyхъ же прeдалъ є3си2,
да мS приведeши хrтE,
твоемY роди1телю.
Содёлалъ є3си2 сп7сeніе
посредЁ земли2 щeдре, да
сп7сeмсz. в0лею на дрeвэ
распsлсz є3си2. є3дeмъ
затворeнный tвeрзесz,
г0рнzz и3 д0льнzz
твaрь, kзhцы вси2 сп7сeни
покланsютсz тебЁ.

Ти устрои спасение
посред земята, Щедрий,
за да се спасим. Ти
доброволно се разпъна
на дървото. Заключеният
Едем се отвори, всяка
твар на небето и земята и
всички спасени народи Ти
се покланят.

Да бyдетъ ми2 купёль,
кр0вь и3з8 рeбръ
твои1хъ, вкyпэ и3
питіE, и3сточи1вшее в0ду
њставлeніz, да nбою1ду
њчищaюсz, помазyzсz
и3 піS: ћкw помaзаніе и3
питіE сл0ве, животHчнаz
тво‰ словесA.

Купел да ми бъде кръвта
из ребрата Ти и питие,
от което извира вода на
прощение, та двойно да
се очистя - с пиене и с
помазване: като помазване
и питие, Боже-Слово, са
Твоите животворни слова.
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Нaгъ є4смь черт0га, нaгъ
є4смь и3 брaка, кyпнw
и3 вeчери: свэти1льникъ
ўгасE, ћкw без8елeйный,
черт0гъ заключи1сz
мнЁ спsщу, вeчерz
снэдeсz: ѓзъ же по
рукY и3 нHгу свsзанъ,
в0нъ низвeрженъ є4смь.

Изгонен съм от чертога,
изхвърлен съм и от
брачния пир, и от
вечерята; светилникът ми,
лишен от елей, угасна;
докато на сън се предавах,
чертогът беше заключен,
вечерята свърши: а аз, с
вързани ръце и нозе, съм
изхвърлен навън.

Като чаша прие
Църквата Твоите
животворни ребра,
от които за нас ти,
Спасителю наш, изля
двойни струи - на
прошка и на разбиране,
- изобразяващи двата
Завета, стария и новия.

Чaшу цRковь стzжA,
рє1бра тво‰ живонHснаz,
и3з8 ни1хже суг{быz
нaмъ и3сточи2 т0ки,
њставлeніz и3 рaзума,
во w4бразъ дрeвнzгw и3
н0вагw двои1хъ вкyпэ
завётwвъ, сп7се нaшъ.

Животът ми е
кратковременен и пълен
с горчиви и зли дела, но
приеми ме в покаяние и
призови ме чрез знание,
та да не стана плячка, ни
храна на чужденеца. Сам,
о, Спасителю, над мене
се смили!

Врeмz животA моегw2
мaло, и3 и3сп0лнено
болёзней и3 лукaвства: но
въ покаsніи мS пріими2,
и3 въ рaзумъ призови2,
да не бyду стzжaніе,
ни брaшно чуждeму,
сп7се, сaмъ мS ўщeдри.
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Высокоглаг0ливъ нhнэ
є4смь, жест0къ же и3
сeрдцемъ, вотщE и3
всyе, да не съ фарісeемъ
њсyдиши мS, пaче
же мытарeво смирeніе
подaждь ми2 є3ди1не
щeдре, правосyде, и3
семy мz сочисли2.

Високопарен съм сега
в словата, сърцето ми
кораво е - напусто и
навсуе; не ме осъждай с
фарисея, Правосъдний,
но дай ми повече от
всичко смирението на
митаря, едничък Щедрий,
и причисли ме с него.
Извърших грях, за зло
употребих съда на плътта
си, зная, Щедрий! Но в
покаяние ме приеми и
призови ме чрез знание,
та да не стана плячка, ни
храна на чужденеца. Сам,
о, Спасителю, над мене се
смили!

Согрэши1хъ, досади1въ
сосyду пл0ти моеS,
вёмъ щeдре: но въ
покаsніи мS пріими2,
и3 въ рaзумъ призови2,
да не бyду стzжaніе,
ни брaшно чуждeму,
сп7се, сaмъ мS ўщeдри.

Сам идол бях на себе си
чрез страстите, вредейки
на душата си, о, Щедрий!
Но в покаяние ме приеми
и призови ме чрез знание,
та да не стана плячка, ни
храна на чужденеца. Сам,
о Спасителю, над мене се
смили!

Самоистукaнъ бhхъ
страстьми2, дyшу мою2
вредS щeдре, но въ
покаsніи мS пріими2,
и3 въ рaзумъ призови2,
да не бyду стzжaніе,
ни брaшно чуждeму,
сп7се, сaмъ мS ўщeдри.
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Не послyшахъ глaса
твоегw2, преслyшахъ
писaніе твоE
законопол0жника: но въ
покаsніи мS пріими2,
и3 въ рaзумъ призови2,
да не бyду стzжaніе,
ни брaшно чуждeму,
сп7се, сaмъ мS ўщeдри.

Гласа Ти не послушах, не
постъпвах по Писанието
Твое, Законодателю! Но
в покаяние ме приеми и
призови ме чрез знание,
та да не стана плячка, ни
храна на чужденеца. Сам,
о, Спасителю, над мене се
смили!
Преподобна майко
Марийо, моли Бога за нас!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Като си се устремила
в плът към живота
на безплътните,
преподобна, приела
си наистина велика
благодат от Бога;
крепко се застъпвай за
тия, които те почитат;
затова те молим: избави
ни с твоите молитви от
всякаква напаст.

Прпdбнэй: Безпл0тныхъ
жи1тельство въ пл0ти
преходsщи, бlгодaть
прпdбнаz къ бGу вeлію
вои1стинну пріsла є3си2,
вёрнw њ чтyщихъ
тS предстaтельствуй.
тёмже м0лимъ тS, t
всsкихъ напaстей и3 нaсъ
мlтвами твои1ми и3збaви.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.
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Марjи: Вели1кихъ
безмёстій во глубинY
низвeдшисz, неwдержи1ма
былA є3си2, но востеклA є3си2
п0мысломъ лyчшимъ, къ
крaйнэй дэsньми ћвэ
добродётели преслaвнw,
ѓгGльское є3стество2
марjе, ўдиви1вши.

Пропаднала на дъното на
крайни безобразия, ти бе
необуздана; ала обзета от
възвишен помисъл, ти
преславно възлезе на върха
на добродетелите чрез
крайни подвизи, Марийо,
като учуди даже ангелското
естество.
Преподобни отче Андрее,
моли Бога за нас!

Запёвъ: Прпdбне џтче
ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Андрее, похвала на отците,
като предстоиш пред
пребожествената Троица,
не преставай да се молиш
с молитвите си да се
избавим от мъки ние, които
с любов призоваваме тебе,
всеблажени, божествени
предстоятелю и украшение
на Крит.

Ґндрeю: Ґндрeе, n§ескаz
похвало2, мlтвами
твои1ми не престaй
молsсz, предстоS трbцэ
преб9eственнэй, ћкw
да и3збaвимсz мучeніz,
люб0вію предстaтелz
тS б9eственнаго
всебlжeнне призывaющіи,
кри1ту ўдобрeніе.

Слава: По същество
неразделимо и по
лица неслято, Тебе,
Троично Единно
Божество богословя,
като Единоцарствено
и Съпрестолно, Теб
пея песента велика, в
обителите горни възпявана
тройствено.

Слaва, трbченъ: Нераздёльное
существ0мъ, несли1тное
ли1цы бGосл0влю тS,
трbческое є3ди1но б9ество2,
ћкw є3диноцaрственное
и3 сопrт0льное, вопію1 ти
пёснь вели1кую, въ вhшнихъ
трегyбw пэсносл0вимую.
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И сега: И раждаш и пак
си Дева, като и в двете
състояния оставаш
девица по естество:
от Теб Родилият се
обновява законите на
естеството и ражда Го
утробата без болка.
Където Бог поиска, там
законът на естеството се
разтрогва, защото Бог
върши всичко, каквото
пожелае.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#
раждaеши и3 дёвствуеши,
и3 пребывaеши nбою1ду
є3стеств0мъ дв7а:
рождeйсz њбновлsетъ
зак0ны є3стествA,
ўтр0ба же раждaетъ, не
раждaющаz. бGъ и3дёже
х0щетъ, побэждaетсz
є3стествA чи1нъ: твори1тъ
бо є3ли6ка х0щетъ.

Пёснь є7.

Песен 5.

Їрм0съ: T нощи2
ќтренююща, чlвэколю1бче,
просвэти2 молю1сz,
и3 настaви и3 менE
на повелBніz тво‰:
и3 научи1 мz сп7се,
твори1ти в0лю твою2.

Ирмос: Човеколюбецо,
моля Ти се, просвети
мене, който от
нощен час в молитва
подранявам, и настави
ме с повеленията Твои, и
научи ме, Спасителю, да
върша Твоята воля.

Въ нощи2 житіE моE
преид0хъ при1снw, тьмa
бо бhсть и3 глубокA
мнЁ мглA, н0щь
грэхA: но ћкw днE
сhна сп7се покажи1 мz.

Живота си преминах
в непрестанна нощ,
понеже нощта греховна
за мене бе тъма и гъста
мъгла. Но направи ме,
Спасителю, син на деня.
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Подобно на Рувим и

Рувjма подражaz

аз окаяният извърших

њкаsнный ѓзъ,

престъпно и беззаконно

содёzхъ беззак0нный

дело пред Всевишния

и3 законопрестyпный

Бог, като оскверних

совётъ на бGа вhшнzго,

леглото си, както Рувим

њскверни1въ л0же моE,

оскверни бащиното си
ложе.

ћкw џтчее џнъ.

Изповядвам се пред

И#сповёдаюсz тебЁ

Тебе, Христе Царю,

хrтE цRю2, согрэши1хъ,

съгреших, съгреших,

согрэши1хъ, ћкw

както в древност братята,
които продадоха Йосиф

прeжде їHсифа брaтіz

– плода на чистотата и

продaвшіи, чистоты2

целомъдрието.

пл0дъ и3 цэломyдріz.

Душата праведна бе

T ср0дникwвъ прaведнаz

вързана от сродниците

душA свzзaсz, продaсz

си и възлюбения бе
продаден в робство, като

въ раб0ту слaдкій, во

предобраз на Господа;

w4бразъ гDнь: тh же

а ти, душо, цяла си

всS душE, продалaсz

се продала на своите

є3си2 ѕлhми твои1ми.

пороци.
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На праведния и

ЇHсифа прaведнагw и3

целомъдрен ум на

цэломyдреннагw ўмA

Йосиф подражавай,

подражaй њкаsннаz,

окаяна и жалка душо,

и3 неискyснаz душE,

и недей се осквернява

и3 не њсквернsйсz

като следваш беззаконно

безсловeсными
стремлeньми при1снw

скотските си стремления.

беззак0ннующи.

Макар и в ямата да
поживя някога Йосиф,

Ѓще и3 въ р0вэ поживE

Владико Господи,

и3ногдA їHсифъ, вLко

той бе предобраз на

гDи, но во w4бразъ

Твоето погребение и

погребeніz и3 востaніz

възкресение: а аз ще

твоегw2: ѓзъ же что2 тебЁ

мога ли някога да Ти

когдA сицев0е принесY;

принеса нещо подобно?

Мwmсeовъ слhшала

Слушала си, душо, за

є3си2 ковчeжецъ душE,

кошницата с Моисей,

водaми, волнaми

която в древност се

носи1мъ рёчными, ћкw

носеше по речните води

въ черт0зэ дрeвле

от вълните, бягайки от

бёгающій дёла г0рькагw

горчивата развръзка на

совёта фараwни1тска.

Фараоновия замисъл.
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Нещастна душо, ако си

Ѓще б†бы слhшала є3си2,

чувала за бабите, които

ўбивaющыz и3ногдA

в древност изтребвали

безвозрaстное мyжеское,

делото на целомъдрието

душE nкаsннаz,

- новородените момчета,

цэломyдріz дэsніе,

то сега, подобно на

нhнэ ћкw вели1кій

великия Моисей, бозай

мwmсeй, сси2 премyдрость.

премъдрост.

Ћкw мwmсeй вели1кій

Египтянина, поразил

є3гЂптzнина, ўмA

ума, ти, окаяна душо, не

ўzзви1вши nкаsннаz,

си убила, както постъпи

не ўби1ла є3си2 душE:

великият Моисей;
кажи тогава, как чрез

и3 кaкw всели1шисz,

покаяние ще се вселиш в

глаг0ли, въ пустhню

пустинята без страсти?

страстeй покаsніемъ;

В пустинята засели

Въ пустhню всели1сz

се великият Моисей:

вели1кій мwmсeй, грzди2

иди, прочее, душо, и

ќбw подражaй тогw2

подражавай на неговото

житіE, да и3 въ купинЁ

житие, та и ти да

бGоzвлeніz душE, въ

съзерцаваш къпината на

видёніи бyдеши.

богоявлението.
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Мwmсeовъ жeзлъ

Представяй си жезъла

воwбражaй душE,

на Моисей, душо, който
удари морето и сгъсти

ўдарsющій м0ре,

глъбината му, като образ

и3 њгустэвaющій

на божествения Кръст,

глубинY, во w4бразъ

с чиято помощ и ти

кrтA б9eственнагw:

можеш велики дела да

и4мже м0жеши и3 ты2

извършиш.

вели6каz соверши1ти.

Аарон принасяше

ҐарHнъ приношaше

на Бога непорочен и

џгнь бGу, непор0чный,

истинен огън, а Офни и

нелeстный: но nфни2 и3

Финеес, като теб, душо,

фінеeсъ, ћкw ты2 душE,

принасяха чуждо на

приношaху чуждeе бGу

Бога, осквернено житие.

њсквернeнное житіE.

Колко ожесточен по

Ћкw тsжкій нрaвомъ,

нрав станах с душа и

фараHну г0рькому бhхъ

с тяло, - като Янний и

вLко, їанни2, и3 їамври2,

Ямврий горко робуващи

душeю и3 тёломъ, и3

на фараона, - и умът

погружeнъ ўм0мъ:

ми бе погълнат, но,

но помози1 ми.

Владико, помогни ми!
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Ума си потопих в калта,

Кaломъ смэси1хсz

окаян аз, но моля Ти

њкаsнный ўм0мъ,

се, Владико, умий ме

њмhй мS вLко, бaнею

в къпалнята на моите

мои1хъ слeзъ, молю1 тz,

сълзи и одеждата на

пл0ти моеS nдeжду

моята плът направи

ўбэли1въ ћкw снёгъ.

снежнобяла.

Ѓще и3спытaю мо‰ дэлA

Когато изпитвам
делата си, намирам,

сп7се, всsкаго человёка

че с греховете си аз

превозшeдша грэхaми

съм надминал всички

себE зрю2, ћкw рaзумомъ

човеци, защото съм

мyдрствуzй согрэши1хъ,

грешил с разумно

не невёдэніемъ.

съзнание, а не по
незнание.

Пощади2 пощади2

Пощади, Господи,

гDи, создaніе твоE,

пощади Своето

согрэши1хъ, њслaби ми2,

създание: съгреших,

ћкw є3стеств0мъ чcтый

прости ми, защото само

сaмъ сhй є3ди1нъ, и3 и4нъ

Ти си чист по естество

рaзвэ тебE никт0же

и освен Тебе никой друг

є4сть кромЁ сквeрны.

не е без порок.
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Заради мене Ти,
бидейки Бог, си
приел моя образ и
си извършил чудеса изцерявал си прокажени,
укрепявал си разслабени,
спрял си кръвотечението
на кръвоточивата чрез
допир до дрехата Ти.

МенE рaди бGъ сhй,
воwбрази1лсz є3си2 въ мS,
показaлъ є3си2 чудесA,
и3сцэли1въ прокажє1нныz,
и3 разслaбленнаго
стzгнyвъ, кровоточи1выz
т0къ ўстaвилъ є3си2 сп7се,
прикосновeніемъ ри1зъ.

Окаяна душо,
подражавай на
кръвоточивата,
притичай, хвани края на
Христовата дреха, за да
се избавиш от рани и да
чуеш от Него: “Твоята
вяра те спаси”.

Кровоточи1вую подражaй
nкаsннаz душE, притецы2
ўдержи2 nмeты хrтHвы,
да и3збaвишисz рaнъ,
и3 ўслhшиши t негw2:
вёра твоS сп7сe тz.
Ни1зу сничaщую подражaй

Душо, подражавай
на прегърбената!
Ела, падни в нозете
Иисусови, да те изправи
Той и да можеш
да ходиш право по
пътеките Господни.

q душE, пріиди2,
припади2 къ ногaма
ї}совыма, да тS
и3спрaвитъ, и3 да х0диши
прaвw стєзи2 гDни.
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Макар и да си Кладенец
дълбок, Владико, ала
вода ми дай от недрата
Си пречисти, та пиейки,
да не жадувам нивга
вече, като Самарянката,
защото Ти си изворът на
живите води.

Ѓще и3 клaдzзь є3си2
глуб0кій вLко, и3сточи1
ми в0ду и3з8 пречи1стыхъ
твои1хъ жи1лъ, да ћкw
самарzнhнz, не ктомY
піsй жaжду: жи1зни
бо струи6 и3сточaеши.
Сілwaмъ да бyдутъ ми2
слeзы мо‰, вLко гDи,
да ўмhю и3 ѓзъ зBницы
сeрдца, и3 ви1жду тS
ќмнw, свёта превёчна.

Сълзите да ми бъдат
Силоам, Владико Господи,
та да умия и аз гледеца
на сърцето си и Тебе да
съзра с ума си, Светлина
превечна!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за нас!

Прпdбнэй: Несравнeннымъ
желaніемъ всебогaтаz,
дрeву возжелёвши
поклони1тисz жив0тному,
спод0биласz є3си2 желaніz,
спод0би ќбw и3 менE
ўлучи1ти вhшніz слaвы.

С желание безмерно
ти, пребогата [майко],
пожела да се поклониш
на дървото на живота и
жаждата ти беше утолена!
Но удостой и мене да
се сдобия със славата
небесна!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за нас!
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Марjи: Струи6 їoрд†нскіz
прешeдши, њбрэлA є3си2
пок0й безболёзненный,
пл0ти слaсти
и3збэжaвши, є3sже и3
нaсъ и3зми2 твои1ми
мlтвами прпdбнаz.

След като премина река
Йордан, ти се сдоби с
покой безболезнен, като
избяга от сладострастието
на плътта, от което и нас
избави, преподобна, чрез
твоите молитви.

Запёвъ: Прпdбне џтче
ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобни отче Андрее,

Ґндрeю: Ћкw пaстырей
и3зрsднэйша, ґндрeе
премyдре, и3збрaнна
сyща тS, люб0вію вeлію
и3 стрaхомъ молю2,
твои1ми мlтвами
сп7сeніе ўлучи1ти, и3
жи1знь вёчную.

С голяма любов и със
страх те моля, премъдри
Андрее, като избран
и преизряден сред
пастирите - по твоите
молитви да получа
спасение и вечен живот.

моли Бога за нас!

Слава: Теб, Троице,
прославяме - Единия
Бог: Свят, Свят, Свят
си Отче, Сине, и Душе,
просто Същество,
Единица, на Когото
вечно се покланят.

Слaва, трbченъ: ТS
трbце слaвимъ, є3ди1наго
бGа: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2
џ§е, сн7е и3 дш7е, пр0стое
существо2, є3ди1нице
при1снw покланsемаz.
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И сега: От тебе,

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#з8

нетленна, безмъжна

тебE њблечeсz въ моE

Майко Дево, в моята

смэшeніе, нетлённаz,

природа се облече

безмyжнаz м™и дв7о, бGъ

Създателят на вековете

создaвый вёки, и3 соедини2

Бог и съедини със Себе

себЁ чlвёческое є3стество2.

Си човешкото естество.

Пёснь ѕ7.

Песен 6.

Їрм0съ: Возопи1хъ

Ирмос: От все сърце
извиках към щедрия

всёмъ сeрдцемъ мои1мъ

Бог и Той ме чу от

къ щeдрому бGу, и3

ада преизподен и от

ўслhша мS t ѓда

погибел живота ми

преисп0днzгw, и3 возведE

изведе.

t тли2 жив0тъ м0й.

Спасителю, искрено Ти
принасям сълзите на

Слeзы сп7се џчію моє1ю, и3

очите си и въздишките

и3з8 глубины2 воздых†ніz

от дълбините на сърцето

чи1стэ приношY, вопію1щу

си, което вика: Боже,

сeрдцу: б9е, согрэши1хъ

съгреших пред Тебе,

ти2 њчи1сти мS.

очисти ме!
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Ўклони1ласz є3си2 душE,

Душо, ти се отдалечи от

t гDа твоегw2, ћкоже

твоя Господ, като Датан

даfaнъ и3 ґвірHнъ: но

и Авирон, ала извикай

пощади2, воззови2 и3з8

от преизподния ад:

ѓда преисп0днzгw, да

Господи, пощади! - за да

не пр0пасть земнaz

не те погълне земната

тебE покрhетъ.

пропаст.

Ћкw ю4ница душE

Като разсвирепяла

разсвирёпэвшаz,

юница ти, душо моя,

ўпод0биласz є3си2

се уподоби на Ефрем;

є3фрeму, ћкw сeрна t

но окрили ума си с дела

тенeтъ сохрани2 житіE,

и съзерцание, и опази

впери1вши дэsніемъ

живота си, както сърна

ќмъ, и3 зрёніемъ.

се пази от примки.

РукA нaсъ мwmсeова

Нека Мойсеевата ръка

да ўвёритъ душE,

ни увери, душо моя, как

кaкw м0жетъ бGъ

може Бог да избели

прокажeнное житіE

и очисти прокажения

ўбэли1ти, и3 њчи1стити:

живот, и не се отчайвай

и3 не tчaйсz самA себE,

за себе си, макар и да си

ѓще и3 прокажeнна є3си2.

прокажена.
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Вълните на моите
грехове, Спасителю, се
върнаха и ненадейно
ме покриха, както
в древност вълните
на Червеното море
покриха египтяните и
военачалниците им.

ВHлны сп7се прегрэшeній
мои1хъ ћкw въ
м0ри чермнёмъ
возвращaющесz,
покрhша мS внезaпу,
ћкw є3гЂптzны
и3ногдA, и3 трістaты.

Неразумен избор,
душо, ти направи, както
древният Израил: ти
безразсъдно предпочете
сластолюбивото
пресищане със
страстите пред манната
божествена.

Неразyмное душE
произволeніе и3мёла
є3си2, ћкw прeжде ї}
ль: б9eственныz бо
мaнны предсуди1ла є3си2
безсловeснw, любослaстное
страстeй њб8zдeніе.

Ти, душо, предпочете
подобните на
кладенците хананейски
помисли пред извора от
камъка, отдето реката на
премъдростта излива,
като от чаша, струите на
богословието.

Кладенцы2 душE, предпочлA
є3си2 хананeйскихъ мhслей,
пaче жи1лы кaмене, и3з8
негHже премyдрости рэкA,
ћкw чaша проливaетъ
т0ки бGосл0віz.
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Свинското месо, котлите

Свин†z мzсA и3 котлы2,

и египетската храна ти,

и3 є3гЂпетскую пи1щу,

душо моя, си предпочела

пaче небeсныz предсуди1ла

пред небесната храна,

є3си2 душE моS, ћкоже

както това стори

дрeвле неразyмніи

безразсъдният народ в

лю1діе въ пустhни.

пустинята.

Ћкw ўдaри мwmсeй

Когато, Спасителю,
Твоят раб Моисей

рaбъ тв0й жезл0мъ

удари с жезъла о камъка,

кaмень, њбрaзнw

тогава той нагледно

животвори6ваz рє1бра

изобразяваше Твоите

тво‰ проwбразовaше,

животворни ребра,

и3з8 ни1хже вси2 питіE

от които всички ние

жи1зни сп7се, почерпaемъ.

черпим питието на
живота.

И#спытaй душE и3

Изследвай, душо,

смотрsй, ћкоже їисyсъ

и прегледай като

наvи1нъ њбэтовaніz

Иисус Навин, каква е

зeмлю, каковA є4сть,

обещаната земя и засели

и3 всели1сz въ ню2

се в нея чрез спазване на

бlгозак0ніемъ.

Закона.
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Востaни и3 побори2, ћкw
їисyсъ ґмали1ка, плотск‡z
стр†сти, и3 гаваwнjты,
лє1стныz п0мыслы
при1снw побэждaющи.

Вдигни се и воювай
срещу плътските страсти,
както Иисус - срещу
Амалик и гаваонците,
като всякога
побеждаваш измамните
помисли.

Преиди2 врeмене текyщее
є3стество2, ћкw прeжде
ковчeгъ, и3 земли2 џныz
бyди во њдержaніи
њбэтовaніz душE,
бGъ повелэвaетъ.

Бог заповядва, душо:
прекоси течащото
естество на времето, както
в древност ковчегът
премина Йордан и
завладей обещаното.

Ћкw сп7слъ є3си2 петрA,
возопи1вша сп7си2,
предвари1въ мS сп7се t
ѕвёрz и3збaви, простeръ
твою2 рyку, и3 возведи2
и3з8 глубины2 грэх0вныz.

Както спаси Петра,
зовящ: „Спаси ме!“,
побързай, Спасителю, и
мен да избавиш от звяра,
като протегнеш ръката
Си и да ме изведеш от
глъбината на греха.

Пристaнище тS вёмъ
ўти1шное, вLко,
вLко хrтE: но t
незаходи1мыхъ глуби1нъ
грэхA, и3 tчazніz мS
предвари1въ и3збaви.

Пристанище тихо Те
зная, Владико, Владико
Христе! Побързай
да ме избавиш от
непроходимите
дълбочини на греха и
отчаянието.
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Ѓзъ є4смь, сп7се, ю4же
погуби1лъ є3си2 дрeвле
цaрскую дрaхму: но вжeгъ
свэти1льникъ п®тeчу
твоего2 сл0ве, взыщи2 и3
њбрsщи тв0й w4бразъ.

Спасителю, аз съм оная
царска драхма, която в
древност Ти изгуби, но,
о, Слово, като запалиш
светилника на Твоя
Предтеча, подири и
намери Своя образ.

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Прпdбнэй: Да страстeй
плaмень ўгаси1ши,
слeзъ к†пли и3сточи1ла
є3си2 при1снw марjе,
душeю распалaема, и4хже
бlгодaть подaждь и3
мнЁ твоемY рабY.

За да угасиш жарта на
страстите, ти непрестанно
си проливала сълзи,
Марийо, с пламенееща
душа: дарувай и на мене,
твоя раб, такава благодат!
Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.
Марjи: Безстрaстіе нбcное
стzжaла є3си2, крaйнимъ
на земли2 житіeмъ
мaти. тёмже тебE
пою1щымъ, t страстeй
и3збaвитисz мlтвами
твои1ми, моли1сz.

Безстрастие небесно
си приела чрез найпрекрасно на земята
житие, о, майко; затуй
моли се и ония, които те
възпяват, от страстите да
се избавят!

Запёвъ: Прпdбне џтче
ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобни отче Андрее,
моли Бога за нас!
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Ґндрeю: Кри1тскаго
тS пaстырz, и3
предсэдaтелz, и3
вселeнныz мlтвенника
вёдый, притекaю ґндрeе,
и3 вопію1 ти: и3зми1 мz
џтче, и3з8 глубины2 грэхA.

Като зная, че си пастир
и предстоятел на Крит и
молитвеник за целия свят,
прибягвам [към тебе],
Андрее, и викам: избави
ме, отче, от глъбините на
греха.

Слaва, трbченъ: Трbца є4смь
пр0ста, нераздёльна,
раздёльна ли1чнэ,
и3 є3ди1ница є4смь
є3стеств0мъ соединeна,
nц7ъ глаг0летъ, и3 сн7ъ,
и3 б9eственный д¦ъ.

Слава: Аз съм Троица
проста и неделима,
разделена по Лица, и
Единица, съединена
по естество, - така
свидетелствуват Отец,
Син и Божественият Дух.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Ўтр0ба твоS бGа
нaмъ роди2, воwбражeна
по нaмъ: є3г0же ћкw
создaтелz всёхъ,
моли2 бцdе, да мlтвами
твои1ми њправди1мсz.

И сега: Твоята утроба,
Богородице, ни роди
Бога, Който прие нашия
образ. Него, прочее,
моли, като Създател
на всички, да бъдем
оправдани по твоите
молитви.

Їрм0съ: Возопи1хъ
всёмъ сeрдцемъ мои1мъ
къ щeдрому бGу, и3
ўслhша мS t ѓда
преисп0днzгw, и3 возведE
t тли2 жив0тъ м0й.

Ирмос: От все сърце
извиках към щедрия
Бог и Той ме чу от ада
преизподен и от погибел
живота ми изведе.
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Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Кондак, глас 6.

ДушE моS, душE моS,

Душо моя, душо моя!
Стани, защо спиш?
Краят се приближава
и ще изпаднеш в смут.
Пробуди се, прочее, за
да те пощади Христос
Бог, Който е навсякъде и
всичко изпълва.

востaни, что2 спи1ши;

конeцъ приближaетсz,
и3 и4маши смути1тисz:
воспрzни2 ќбw, да

пощади1тъ тS хrт0съ
бGъ, вездЁ сhй, и3
вс‰ и3сполнszй.

и4же вездЁ сhй, и3

Икос: Виждайки че
Христовата лечебница
е отворена и от нея
извира здраве за Адам,
дяволът пострада, бе
поразен и като изпадна
в беда, зарида и извика
на другарите си: що да
сторя на Марииния Син,
убива ме Витлеемецът,
Който е навсякъде и
всичко изпълва.

Тaже бlжeнны.

Следват Блаженствата със
стихове към тях.

Јкосъ: Хrт0во врачевство2
ви1дz tвeрсто, и3 t

сегw2 ґдaму и3стекaющее
здрaвіе, пострадA,

ўzзви1сz діaволъ, и3

ћкw бёдствуz рыдaше,
и3 свои1мъ другHмъ

возопи2: что2 сотворю2

сн7у мRjину, ўбивaетъ
мS виfлеeмлzнинъ,
вс‰ и3сполнszй.

61

Пёснь з7.

Песен 7.

Їрм0съ: Согрэши1хомъ,
беззак0нновахомъ,
непрaвдовахомъ пред8
тоб0ю, нижE соблюд0хомъ,
нижE сотвори1хомъ, ћкоже
заповёдалъ є3си2 нaмъ:
но не предaждь нaсъ до
концA, nтцє1въ б9е.

Ирмос: Съгрешихме,
беззакония и неправди
вършихме пред Тебе:
нито изпълнихме, нито
сторихме това, което Ти
ни беше заповядал: ала
докрай не ни оставяй,
Боже на отците ни.
Съгреших, върших
беззакония и отхвърлих
Твоята заповед, тъй като
съм в грехове роден
и към своите рани
прибавих още рани: но
Сам Ти, Боже на нашите
отци, помилвай ме, като
милосърден.

Согрэши1хъ,
беззак0нновахъ, и3 tверг0хъ
зaповэдь твою2, ћкw во
грэсёхъ произвед0хсz
и3 приложи1хъ ћзвамъ
стрyпы себЁ: но сaмъ
мS поми1луй, ћкw
бlгоутр0бенъ, nтцє1въ б9е.

Пред Тебе, мой Съдия,
изповядах тайните на
сърцето си: погледни
на моето смирение, виж
и скръбта ми, обърни
внимание сега и на моето
осъждане и ме помилвай,
Боже на нашите отци,
като милосърден.

Т†йнаz сeрдца моегw2
и3сповёдахъ тебЁ судіи2
моемY, ви1ждь моE смирeніе,
ви1ждь и3 ск0рбь мою2, и3
вонми2 судY моемY нhнэ,
и3 сaмъ мS поми1луй, ћкw
бlгоутр0бенъ, nтцє1въ б9е.
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Саyлъ и3ногдA ћкw погуби2
nтцA своегw2 душE
nсл‰та, внезaпу цrтво
њбрёте къ прослyтію:
но блюди2, не забывaй
себE, скHтскіz п0хwти
тво‰ произв0ливши
пaче цrтва хrт0ва.

В древност Саул изгуби
ослиците на баща си и
заедно с вестта за тях
неочаквано получи
царство. Внимавай,
прочее, душо, и не
предпочитай своите
скотски похоти пред
Царството Христово.

Дв7дъ и3ногдA бGоoтeцъ,
ѓще и3 согрэши2 сугyбw
душE моS, стрэл0ю
ќбw ўстрэлeнъ
бhвъ прелюбодёйства,
копіeмъ же плэнeнъ
бhвъ ўбjйства
томлeніемъ: но ты2 самA
тzжчaйшими дёлы
недyгуеши, самох0тными
стремлeньми.

Душо моя! Макар
богоотецът Давид и да
съгреши двойно, когато
бе пронизан от стрелата
на прелюбодейството
и поразен от копието
на мъките на съвестта
заради убийството, ала
ти страдаш от много потежки дела и своеволни
страсти.

Совокупи2 ќбw дв7дъ
и3ногдA беззак0нію
беззак0ніе: ўбjйству
же любодёйство
раствори1въ, покаsніе
сугyбое показA ѓбіе: но
самa ты лук†внэйшаz
душE содёлала є3си2,
не покazвшисz бGу.

В древност Давид
прибави към беззаконието
беззаконие, съединявайки
с убийството
прелюбодейство, ала
тозчас принесе и двойно
покаяние; а ти сама,
душо, си сторила ужасни
грехове, без да се покаеш
пред Бога.
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Дв7дъ и3ногдA воwбрази2,
списaвъ ћкw на їкHнэ
пёснь, є4юже дэsніе
њбличaетъ, є4же содёz,
зовhй: поми1луй мS.
тебё бо є3ди1ному
согрэши1хъ всёхъ бGу,
сaмъ њчи1сти мS.

В древност Давид
написа като на икона
песен, с която изобличи
стореното от него дело,
викайки: помилвай
ме; пред Тебе Единия
съгреших, Боже на
всички, Сам ме очисти.

КівHтъ ћкw ношaшесz
на колесни1цэ, зaнъ
џный, є3гдA преврaщшусz
тельцY, т0чію коснyсz,
б9іимъ и3скуси1сz
гнёвомъ: но тогw2
дерзновeніz ўбэжaвши
душE, почитaй
б9eствєннаz чeстнэ.

Когато волът се препъна,
Оза само се допря до
ковчега, возен върху
талигата, и си навлече
гнева Божий. Избягвай,
душо, неговата дързост
и с благоговение
почитай божествените
неща.
Слушала си за Авесалом,
как се опълчил срещу
самата природа; знаеш
гнусните му дела: как
той обезчестил леглото
на баща си Давид; ала
и ти си подражавала
на неговите страстни и
похотливи стремежи.

Слhшала є3си2 ґвессалHма,
кaкw на є3стество2 востA;
познaла є3си2 тогw2
сквє1рнаz дэ‰ніz, и4миже
њскверни2 л0же дв7да
nтцA: но ты2 подражaла
є3си2 тогw2 стр†стнаz и3
любосл†стнаz стремлє1ніz.
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Ти, душо, пороби на
тялото достойнството
си на свободна, защото
като намери друг
Ахитофел - врага, ти се
поведе по съветите му,
но тях сам Христос ги
разпиля, за да можеш
всячески да се спасиш.

Покори1ла є3си2 нераб0тное
твоE дост0инство
тёлу твоемY: и3н0го бо
ґхітофeла њбрётши
врагA, душE, снизшлA є3си2
сегw2 совётwмъ: но сі‰
разсhпа сaмъ хrт0съ, да
ты2 всsкw сп7сeшисz.
СоломHнъ чyдный, и3
бlгодaти премyдрости
и3сп0лненный, сeй лукaвое
и3ногдA пред8 бGомъ
сотвори1въ, tступи2
t негw2: є3мyже ты2
проклsтымъ твои1мъ
житіeмъ, душE
ўпод0биласz є3си2.

Соломон - чудният и
изпълнен с благодатта
на премъдростта, извърши в древност зло
пред Бога и отстъпи от
Него. На него, душо, ти
се оприличи с живота
си, достоен за проклятие.
От сладостта на
страстите увличан,
той се сквернеше, о,
горко ми! - любителят
на премъдростта, сега
- любител на жени
разблудни и отчужден
от Бога. На него,
душо, със срамното
си сладострастие ти
подражаваше.

Сластьми2 влек0мь
страстeй свои1хъ
њсквернsшесz, ўвы2 мнЁ,
рачи1тель премyдрости,
рачи1тель блyдныхъ
жeнъ, и3 стрaненъ
t бGа: є3г0же ты2
подражaла є3си2 ўм0мъ
q душE, сладострaстьми
сквeрными.
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Ровоaму поревновaла
є3си2 не послyшавшему
совёта џ§а, кyпнw же и3
ѕлёйшему рабY їеровоaму,
прeжнему tстyпнику
душE: но бёгай
подражaніz, и3 зови2 бGу:
согрэши1хъ, ўщeдри мS.

На Ровоам, който не
послуша бащиния
си съвет, ти душо,
подражаваше, а също
и на твърде злия раб,
Йеровоама, древния
отстъпник. Но бягай от
такова подражание и
викай към Бога: съгреших,
смили се над мене!

Ґхаaвwвымъ поревновaла
є3си2 сквeрнамъ, душE
моS, ўвы2 мнЁ, былA
є3си2 плотски1хъ сквeрнъ
пребывaлище, и3 сосyдъ
срaмленъ страстeй:
но и3з8 глубины2 твоеS
воздохни2, и3 глаг0ли
бGу грэхи2 тво‰.

Ти, душо моя, си проявила
ревност към Ахавовите
мерзости, уви! Ти стана
жилище на плътските
нечистотии и срамен
съд на страстите, но
въздъхни от дълбините
си и изповядай пред Бога
своите грехове.

Попали2 и3ліA и3ногдA
двaщи пzтьдесsтъ
їезавeлиныхъ, є3гдA
ст{дныz прор0ки погуби2,
во њбличeніе ґхаaвово: но
бёгай подражaніz двою2
душE, и3 ўкрэплsйсz.

В древност Илия дважди
изгори по петдесет
служители на Йезавела,
след като за изобличение
на Ахав погуби срамните
[лъже]пророци; а ти, душо,
недей да подражаваш на
двамата и бъди крепка.
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Заключи1сz тебЁ нб7о
душE, и3 глaдъ б9ій
пости1же тS: є3гдA и3ліи2
fесвjтzнина ћкоже
ґхаaвъ, не покори1сz
словесє1мъ и3ногдA: но
сарaфfіи ўпод0бивсz,
напитaй прbр0чу дyшу.

Затвори се за теб небето,
душо и глад по Бога те
обзе, както някога Ахав,
за гдето не послуша
думите на Тесвитянина
Илия. Но ти подражавай
на Сарептската вдовица и
храни душата на пророка.
Ти, душо, доброволно
си натрупа греховете на
Манасия, като си издигна,
като мерзки идоли,
страстите и умножи
негодуванието; но като
подражаваш горещо
на неговото покаяние,
придобий умиление.

Манассjева собралA є3си2
согрэшє1ніz и3зволeніемъ,
постaвльши ћкw
мeрзwсти стр†сти,
и3 ўмн0живши душE
негодовaніе: но тогw2
покаsнію ревнyющи
тeплэ, стzжи2 ўмилeніе.

Падам в нозете Ти и Ти
принасям вместо сълзи
тия думи: “Съгреших,
както не съгреши
дори блудницата, и в
беззаконие живях тъй,
както никой друг на
тоя свят! Ала смили се,
о, Владико, над Своето
създание и възвърни ме
[от злото]!“

Припaдаю ти2, и3
приношY тебЁ, ћкоже
слeзы глаг0лы мо‰:
согрэши1хъ, ћкw не
согрэши2 блудни1ца, и3
беззак0нновахъ, ћкw
и4ный никт0же на земли2:
но ўщeдри вLко, творeніе
твоE, и3 воззови1 мz.
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Погреб0хъ w4бразъ тв0й,
и3 растли1хъ зaповэдь
твою2, всS помрачи1сz
добр0та, и3 страстьми2
ўгаси1сz, сп7се, свэщA:
но ўщeдривъ воздaждь
ми2 ћкоже поeтъ
дв7дъ, рaдованіе.

Погребах Твоя образ и
Твоята заповед потъпках,
помръкна цялата ми
хубост - от страстите
свещта угасна, о,
Спасителю! Ала смили се
и радостта - както Давид
говори в песента си - ми
върни!

Њбрати1сz, покaйсz,
tкрhй сокровє1ннаz,
глаг0ли бGу вс‰
вёдущему: ты2 вёси
мо‰ т†йнаz, є3ди1не
сп7се: но сaмъ мS
поми1луй, ћкоже поeтъ
дв7дъ по млcти твоeй.

Назад върни се, [душо]
покай се, открий си
тайните дела, разкрий ги
на всезнаещия Бог: „Ти
знаеш всички мои тайни,
Спасителю единствен! Ала
Сам ме помилвай - както
Давид говори в песента си
- по милостта Си!“

И#счез0ша днjе мои2,
ћкw с0ніе востаю1щагw:
тёмже ћкw є3зекjа
слезю2 на л0жи моeмъ,
приложи1тисz мнЁ
лётwмъ животA. но кjй
и3сaіа предстaнетъ тебЁ
душE, ѓще не всёхъ бGъ;

Стопиха се дните
ми, както сънят на
пробуждащия се, затуй на
одъра си, като Езекия, аз
лея сълзи, да ми се дадат
още години да живея; но
кой ли Исаия за теб ще се
застъпи, душо, ако не Бог
на всички!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за нас!
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Към Пречистата
Божия Майка ти викна,
отначало отбягна
вилнежа на страстите,
що насилно измъчват
[душата], и в срам
потопи врага, що те
беше оплел: но дай
помощ сега всред
скърбите и на мен, Твоя
раб!

Прпdбнэй: Возопи1вши

къ пречcтэй бGом™ри,
пeрвэе tри1нула є3си2

неи1стовство страстeй,
нyжно стужaющихъ,

и3 посрами1ла є3си2 врагA
запeншаго: но дaждь

нhнэ п0мощь t ск0рби,
и3 мнЁ рабY твоемY.

Запёвъ: Прпdбнаz мaти

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

марjе, моли2 бGа њ нaсъ.
Марjи: Е#г0же возлюби1ла
є3си2, є3г0же возжелёла

Този, Когото възлюби,
Когото избра, за Когото
измъчи плътта си, Него
- Христа, моли сега за
рабите ти, та като излее
над всички ни милост,
мир и покой да дарува
на тия, що Го почитат.

є3си2, є3гHже рaди пл0ть
и3знури1ла є3си2 прпdбнаz,
моли2 нhнэ хrтA њ

рабёхъ: ћкw да млcтивъ
бhвъ всBмъ нaмъ,

ми1рное состоsніе дaруетъ
почитaющымъ є3го2.

Преподобни отче
Андрее, моли Бога за
нас!

Запёвъ: Прпdбне џтче

ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.
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Ґндрeю: На кaмени мS
вёры мlтвами твои1ми
ўтверди2 џтче, стрaхомъ
мS б9eственнымъ
њграждaz, и3 покаsніе
ґндрeе, подaждь ми2,
молю1сz ти2: и3 и3збaви
мS t сёти врагHвъ
и4щущихъ мS.

Отче Андрее, с твоите
молитви ме утвърди
върху камъка на вярата
и като ме ограждаш с
божествен страх, дай
ми, моля те, покаяние и
ме избави от примката
на враговете, които ме
дебнат.
Слава: Троице проста,
неделима, единосъщна и
едно естество - Светлини
и Светлина, и три Свети
и един Свят - така се
възпява Бог Троица,
но възпей и прославяй
Живота и Животите,
душо - Бога на всички.

Слaва, трbченъ: Трbце
пр0стаz, нераздёльнаz,
є3диносyщнаz, и3 є3стество2
є3ди1но, свётове, и3 свётъ,
и3 с™а три2, и3 є3ди1но
с™о поeтсz бGъ трbца:
но восп0й, прослaви,
жив0тъ и3 животы2,
душE, всёхъ бGа.

И сега: Възпяваме Те,
благославяме Те, на
Тебе се покланяме,
Богородителко, защото
Ти роди Единия Христа
Бога от неразделната
Троица и сама за
нас, земните, отвори
небесните жилища.

И# нhнэ, бGор0диченъ:
Поeмъ тS, бlгослови1мъ
тS, покланsемсz ти2
бGороди1тельнице, ћкw
нераздёльныz трbцы
породилA є3си2 є3ди1наго
хrтA бGа и3 самA tвeрзла
є3си2 нaмъ сyщымъ
на земли2 нбcнаz.

Следва песен осма от триодните
трипеснеци, подир която започва
осма песен на Великия канон.
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Пёснь }.

Песен 8.

Їрм0съ: Е#г0же вHинства
нбcнаz слaвzтъ, и3
трепeщутъ херувjми
и3 серафjми, всsко
дыхaніе и3 твaрь,
п0йте, бlгослови1те и3
превозноси1те во вс‰ вёки.

Ирмос: Този, Когото
небесните войнства
прославят и пред Когото
херувимите и серафимите
треперят - Него, всички
същества и творения,
възпявайте, благославяйте
и превъзнасяйте във
всички векове.

Согрэши1вша сп7се
поми1луй, воздви1гни
м0й ќмъ ко њбращeнію,
пріими1 мz кaющагосz,
ўщeдри вопію1ща:
согрэши1хъ ти2, сп7си2,
беззак0нновахъ,
поми1луй мS.

Спасителю, помилвай
съгрешилия, събуди моя
ум да се обърне, приеми
мене, каещия се, смили се
над викащия: съгреших
пред Тебе - спаси ме,
живях в беззакония помилвай ме!
Грабнатият с
колесница Илия се
качи с колесницата на
добродетелите като на
небето и се носеше погоре от всичко земно.
Размисляй, душо, за
неговото възнасяне.

Колесни1чникъ и3ліA,
колесни1цею добродётелей
вшeдъ, ћкw на нб7сA,
ношaшесz превhше
и3ногдA t земнhхъ:
сегw2 ќбw душE моS,
восх0дъ помышлsй.
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В древност Елисей
раздели струите на
Йордан на две с кожуха
на Илия: а ти, душо
моя, не си получила тая
благодат заради своето
невъздържание.

Їoрдaнова струS
пeрвэе, ми1лwтію
и3ліин0ю є3ліссeемъ,
стA сю1ду и3 сю1ду: тh
же, q душE моS,
сеS не причасти1ласz
є3си2 бlгодaти за
невоздержaніе.

В стари времена като
прие кожуха на Илия,
Елисей се сдоби с
двойна благодат от
Господа; а ти, душо
моя, не си получила тая
благодат заради своето
невъздържание.

Е#ліссeй и3ногдA пріeмъ
ми1лwть и3ліинY, пріsтъ
сугyбую бlгодaть t бGа:
тh же q душE моS,
сеS не причасти1ласz
є3си2 бlгодaти за
невоздержaніе.

В древност
соманитянката
добросърдечно угости
праведника, а ти, душо,
не си приела в своя дом
нито странник, нито
пътник, поради което
ще бъдеш изхвърлена
от брачния чертог в
ридание.

Сwманjтіда и3ногдA
прaведнаго ўчреди2, q
душE, нрaвомъ бlги1мъ:
тh же не ввелA є3си2
въ д0мъ, ни стрaнна,
ни пyтника. тёмже
черт0га и3зри1нешисz
в0нъ, рыдaющи.
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Гіезjевъ подражaла є3си2
nкаsннаz рaзумъ
сквeрный всегдA душE,
є3гHже сребролю1біе tложи2
понE на стaрость:
бёгай геeнскагw
nгнS, tступи1вши
ѕлhхъ твои1хъ.

Ти, окаяна душо,
всякога си подражавала
на нечистия нрав на
Гиезий; отречи се от
неговото сребролюбие
поне на старост,
побегни от геенския
огън, като отстъпиш от
злите си дела.

Ты2 nзjи душE
поревновaвши, сегw2
прокажeніе въ себЁ
стzжaла є3си2 сугyбо:
безмBстнаz бо мhслиши,
беззакHннаz же дёеши:
њстaви ±же и4маши, и3
притецы2 къ покаsнію.

След като подражава на
Озия, ти, душо, двойно
бе покрита с проказата
му, защото мислиш за
непристойни неща и
вършиш беззакония.
Захвърли онова, което
имаш, и бързай към
покаяние.

Нінеvjтzны душE слhшала
є3си2 кaющыzсz бGу,
врeтищемъ и3 пeпеломъ,
си1хъ не подражaла
є3си2: но kви1ласz є3си2
ѕлёйшаz всёхъ, прeжде
зак0на, и3 по зак0нэ
прегрэши1вшихъ.

За ниневийците, каещи
се пред Бога във
вретище и пепел, душо,
ти си слушала, ала не им
подражаваше, но стана
по-извратена от всички,
съгрешили преди Закона
и след Закона.
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Душо, ти си слушала,

Въ р0вэ блaта слhшала

как Йеремия викал в

є3си2 їеремjю душE,

нечистия трап към град

грaда сіHнz рыдaньми

Сион и просил сълзи.

вопію1ща, и3 слeзъ и4щуща,

Подражавай на неговия

подражaй сегw2 плачeвное

плачевен живот и ще се

житіE и3 сп7сeшисz.

спасиш.

ЇHна въ fарсjсъ побэжE,

Към Тарс побягна Йона,
след като предвиди

проразумёвъ њбращeніе

обръщането на

нінеvjтzнwвъ, разумё

ниневийците, защото

бо ћкw прbр0къ б9іе

знаеше като пророк как

бlгоутр0біе: тёмже

милостив е Бог и бе

ревновaше прbр0честву

усърден пророчеството

не солгaтисz.

му да не се яви лъжливо.

Даніи1ла въ р0вэ слhшала

Ти слушала си, душо,
как Даниил в трапа

є3си2, кaкw загради2 ўстA,

затворил устата на

q душE ѕвэрeй: ўвёдэла

зверовете; ти узна как

є3си2, кaкw џтроцы и5же

Азария с момците, чрез

њ ґзaріи, погаси1ша вёрою

вяра угасиха жаркия

пeщи плaмень горsщій.

пламък на пещта.
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Всичко от Стария
завет аз, душо, ти
представих като
пример: подражавай на
боголюбивите дела на
праведниците и бягай
от греховете на лукавите
човеци.

Вeтхагw завёта вс‰
привед0хъ ти2 душE,

къ под0бію, подражaй

прaведныхъ бGолюби6ваz
дэ‰ніz, и3збёгни же

пaки лукaвыхъ грэхHвъ.
Правосyде сп7се поми1луй,

Правосъдни Спасителю,
помилвай ме и ме
избави от огъня, и
от заплахата, която
справедливо трябва
да претърпя на Съда.
Облекчи ме преди
края, като ми дадеш
добродетел и покаяние.

и3 и3збaви мS nгнS,
и3 прещeніz, є4же
и4мамъ на судЁ

прaведнw претерпёти:
њслaби ми2 прeжде

концA, добродётелію
и3 покаsніемъ.

Като разбойника викам
към Тебе: „Спомни си
за мене!“ Като Петър
плача горчиво: „Прости
ми, Спасителю!“, като
митаря стена; като
блудницата проливам
сълзи; приеми моето
ридание, както прие на
хананейката.

Ћкw разб0йникъ вопію1
ти: помzни1 мz. ћкw
пeтръ плaчу г0рцэ:

њслaби ми2 сп7се. зовY
ћкw мытaрь: слезю2

ћкw блудни1ца. пріими2
моE рыдaніе, ћкоже
и3ногдA хананeино.
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Изцели, Спасителю,
гноенето на моята
смирена душа;
Единствен Лекарю,
наложи ми пластир,
елей и вино - дела на
покаяние и умиление
със сълзи.

Гноeніе, сп7се, и3сцэли2
смирeнныz моеS души2:
є3ди1не врачY, плaстырь
мнЁ наложи2, и3 є3лeй и3
віно2, дэлA покаsніz,
ўмилeніе со слезaми.

На хананейката
подражавам и
викам към Сина
Давидов: “Помилвай
ме!“ Допирам се до
Неговата дреха като
жената, страдаща от
кръвотечение; плача,
както Марта и Мария
над Лазаря.

Хананeю и3 ѓзъ подражaz,
поми1луй мS, вопію2, сн7е
дв7довъ: касaюсz крaz
ри1зы, ћкw кровоточи1ваz:
плaчу, ћкw мaрfа и3
марjа над8 лaзаремъ.
Слeзную сп7се стклsницу,

Изливайки до дъно
стъкленицата със сълзи,
както блудницата - върху
главата Ти съда с миро,
към Тебе викам като
нея, дирещата милост,
принасям Ти молба и
прося да получа прошка!

ћкw мЂро и3стощавaz
на главY, зовy ти ћкоже
блудни1ца, млcти и4щущаz,
мольбY приношY, и3
њставлeніе прошY пріsти.
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Макар и никой да не
е грешил пред Тебе
като мен, но приеми
и мен, Спасителю
добросърдечен: със
страх се кая и с любов
зова: „Пред Теб
едничкия аз съгреших,
помилвай ме, о,
Милостивий!“

Ѓще и3 никт0же, ћкоже
ѓзъ согрэши2 тебЁ,
но nбaче пріими2 и3

менE, бlгоутр0бне сп7се,
стрaхомъ кaющасz,
и3 люб0вію зовyща:

согрэши1хъ тебЁ є3ди1ному:
поми1луй мS млcтиве.

Пощади, Спасителю,
създанието Си, като
Пастир погиналия
потърси, пред
заблудения побързай,
от вълка го изтръгни,
стори и мен овца на
пасбището сред овцете
Твои!

Пощади2 сп7се твоE

создaніе, и3 взыщи2 ћкw
пaстырь поги1бшее,

предвари2 заблyждшаго,
восхи1ти t в0лка,

сотвори1 мz nвчA на

пaствэ твои1хъ nвeцъ.

Когато, о, Съдия, Ти
седнеш като милосърд
и страшната Си слава,
Спасителю, явиш: о,
колко страшно ще
е! - пещта пламти,
всички са в страх пред
неподкупното Твое
съдилище.

Е#гдA судіE сsдеши ћкw

бlгоутр0бенъ, и3 покaжеши
стрaшную слaву твою2 сп7се:

q каковhй стрaхъ тогдA!
пeщи горsщей, всBмъ

боsщымсz нестерпи1магw
суди1ща твоегw2.
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Запёвъ: Прпdбнаz мaти

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Прпdбнэй: Свёта

Майката на
незалязващата Светлина
те просвети и от
тъмата те освободи на
страстите; затуй, след
като влезе в благодатта
духовна, о, Марио,
теб вярно хвалещите
просвети!

марjе, моли2 бGа њ нaсъ.
незаходи1магw м™и,

тS просвэти1вши, t
њмрачeніz страстeй

разрэши2. тёмже вшeдши
въ д¦0вную бlгодaть,
просвэти2 марjе, тS

вёрнw восхвалsющыz.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти

марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Видял туй ново чудо, в
благоговеен страх пред
тебе, майко, стоеше
божественият Зосима,
понеже ангел в плът
той виждаше и от
боязън цял бе завладян,
възпявайки Христа во
веки.

Марjи: Чyдо н0во ви1дэвъ,
ўжасaшесz б9eственный

въ тебЁ вои1стинну мaти
зwсjма: ѓгGла бо зрsше
во пл0ти, и3 ќжасомъ
вeсь и3сполнsшесz,

хrтA поS во вёки.

Преподобни отче
Андрее, моли Бога за
нас!

Запёвъ: Прпdбне џтче

ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.
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Моля те, Андрее
Критски, драгоценна
славо, понеже имаш
дръзновение пред
Господа, като учител
на покаяние и слава на
преподобните моли се,
та по твоите молитви
да ми се снемат сега
оковите на беззаконията
ми.

Ґндрeю: Ћкw дерзновeніе
и3мhй ко гDу, ґндрeе

кри1тскій чcтнaz похвало2,

молю2, моли1сz разрэшeніе
t ќзъ беззак0ніz

нhнэ њбрэсти2 мнЁ

моли1твами твои1ми,

ћкw покаsніz ўчи1тель,
и3 препод0бныхъ слaва.
Бlгослови1мъ nц7A, и3

Да благословим Отца
и Сина, и Светия Дух Господа!

сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.
Трbченъ: Безначaльне

Слава: Безначални Отче,
събезначални Сине,
Утешителю благ, Дух
на правдата, Родителю
на Словото, Слово
на безначалния Отец,
Дух жив и съзидаващ,
Троице Единице,
помилуй ме!

џ§е, сн7е собезначaльне,
ўтёшителю бlгjй,
дш7е прaвый: сл0ва

б9іz роди1телю, nц7A

безначaльна сл0ве, дш7е

живhй и3 зи1ждай, трbце
є3ди1нице поми1луй мS.

И# нhнэ и3 при1снw и3 во

И сега, и винаги и во
веки веков, амин.

вёки вэкHвъ, ґми1нь.
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БGор0диченъ: Ћкw t

Богородичен: Като
от пурпурна коприна,
Пречиста, в Твоята
утроба се изтъка духовна
багреница, плътта
Емануилова и затова
като истинска Божия
Майка те почитаме.

њброщeніz червлени1цы
пречcтаz, ќмнаz

багрzни1ца є3мманyилева,
внyтрь во чрeвэ

твоeмъ пл0ть и3сткaсz:
тёмже бцdу вои1стинну

Хвалим, благославяме,
покланяме се на
Господа, като Го
възпяваме и прославяме
през всички векове.

тS почитaемъ.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ,
покланsемсz гDви,

пою1ще и3 превозносsще

И отново ирмос: Този,
Когото небесните
войнства прославят и
пред Когото херувимите
и серафимите треперят
- Него, всички същества
и творения, възпявайте,
благославяйте и
превъзнасяйте във
всички векове.

во вс‰ вёки.

И# пaки їрм0съ: Е#г0же
вHинства нбcнаz

слaвzтъ, и3 трепeщутъ
херувjми и3 серафjми,

всsко дыхaніе и3 твaрь,
п0йте, бlгослови1те

Следва песен девета от
триодните трипеснеци, подир
която започва девета песен на
Великия канон.

и3 превозноси1те
во вс‰ вёки.
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Пёснь f7.

Песен 9.

Їрм0съ: Безсёменнагw
зачaтіz ржcтво2
несказaнное, м™ре
безмyжныz нетлёненъ
пл0дъ: б9іе бо рождeніе
њбновлsетъ є3стествA.
тёмже тS вси2 р0ди,
ћкw бGоневёстную м™рь,
правослaвнw величaемъ.

Ирмос: Неизказано
е рождеството от
безсеменно зачатие;
нетленен е плодът на
несъчетаната с мъж Майка,
защото Божието раждане
обновява естеството.
Затова всички родове,
като Богоневестна Майка,
православно Те величаем.

Ќмъ њструпи1сz, тёло
њболёзнисz, недyгуетъ
дyхъ, сл0во и3знем0же,
житіE ўмертви1сz, конeцъ
при двeрехъ. тёмже моS
nкаsннаz душE, что2
сотвори1ши, є3гдA пріи1детъ
судіS и3спытaти тво‰;

Умът [ми] се покри с рани,
тялото е цяло в болести,
духът боледува, словото
изнемогна, животът
гасне, краят е при вратата:
какво ще правиш, окаяна
моя душо, когато дойде
Съдията да изпита делата
ти?

Мwmсeово привед0хъ
ти2 душE, міробhтіе, и3
t тогw2 всE завётное
писaніе, повёдающее тебЁ
прaвєдныz и3 непрaвєдныz:
t ни1хже вторы6z,
q душE, подражaла
є3си2, ґ не пє1рвыz, въ
бGа согрэши1вши.

Представих ти, душо,
Моисеевата книга Битие
и след това цялото
[старо]заветно Писание,
разказващо за праведните
и неправедните. Но ти,
душо моя, не на първите
подражаваше, а на
последните и съгреши
пред Бога.
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Зак0нъ и3знем0же,
прaзднуетъ є3ђліе,
писaніе же всE въ тебЁ
небрежeно бhсть,
прbр0цы и3знемог0ша,
и3 всE прaведное сл0во:
стрyпи твои2, q душE,
ўмн0жишасz, не сyщу
врачY и3сцэлsющему тS.

Законът изгуби сила,
Евангелието - не
[ти] въздействува, ти
пренебрегна цялото
Писание, пророците и
всяко праведно слово
изнемогнаха пред тебе.
Твоите струпеи, душо,
се умножиха, без да има
лекар, който да те изцери.

Н0вагw привождy ти
писaніz ўказ†ніz,
ввод‰щаz тS душE, ко
ўмилeнію: прaвєднымъ
ќбw поревнyй, грёшныхъ
же tвращaйсz, и3
ўмлcтиви хrтA мlтвами
же и3 пощeньми, и3
чистот0ю, и3 говёніемъ.

Привеждам ти [сега]
примери от новозаветното
Писание, душо, които
пробуждат умиление у
тебе: бъди ревнителка
на праведниците и се
отвръщай от примера
на грешниците, и
умилостивявай Христа с
молитви, пост, чистота и
непорочност.

Хrт0съ вочlвёчисz,
призвaвъ къ покаsнію
разб0йники, и3 блудни6цы:
душE покaйсz, двeрь
tвeрзесz цrтвіz ўжE,
и3 предвосхищaютъ є5
фарісeє и3 мытари,2 и3
прелюбодёи кaющіисz.

Христос стана човек и
призова към покаяние
разбойниците и
блудниците. Покай
се, душо; на Царството
вратата вече е отворена
и първи в него влизат
каещи се фарисеи,
митари и прелюбодейци.
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Хrт0съ вочlвёчисz,
пл0ти пріwбщи1всz
ми2, и3 вс‰, є3ли6ка сyть
є3стествA хотёніемъ
и3сп0лни грэхA кромЁ,
под0біе тебЁ, q душE,
и3 w4бразъ предпоказyz
своегw2 снизх0жденіz.

Христос стана човек,
стана ми причастен
по плът и доброволно
изпита всичко, което е
свойствено на естеството,
освен греха; с това Той
ти даде, душо, пример
и образец на Своето
снизхождение.

Хrт0съ волхвы2 сп7сE,
пaстыри созвA, младeнєцъ
мн0жєства показA
мyченики, стaрцы
прослaви, и3 ст†рыz
вдови6цы, и4хже не
поревновaла є3си2 душE, ни
дэsніємъ, ни житію2:
но г0ре тебЁ, внегдA
бyдеши суди1тисz.

Христос спаси мъдреците,
призова към Себе си
пастирите, от множествата
младенци направи
мъченици, прослави
стареца и престарялата
вдовица. На техните дела
и живот, ти, душо, не си
била ревнителка, но горко
ти, когато бъдеш съдена.

Пости1всz гDь днjй
четhредесzть въ пустhни,
послэди2 взалкA, показyz
чlвёческое: душE, да
не разлэни1шисz, ѓще
тебЁ приложи1тсz
врaгъ, мlтвою же
и3 пост0мъ t н0гъ
твои1хъ да tрази1тсz.

Господ пости четиридесет
дни в пустинята и накрая
огладня, като показа
в Себе Си човешкото
естество. Не бъди ленива,
душо, ако врагът се
устреми върху ти, но чрез
молитви и пост да бъде
той отблъснат от нозете
ти.
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Хrт0съ и3скушaшесz,
діaволъ и3скушaше,
показyz кaменіе, да
хлёби бyдутъ: на
г0ру возведE ви1дэти
вс‰ ц†рствіz мjра во
мгновeніи. ўб0йсz
q душE, ловлeніz,
трезви1сz моли1сz на
всsкій чaсъ бGу.

Христос бе изкушаван,
дяволът Го изкушаваше,
показвайки Му камъните,
за да ги превърне в хляб;
възкачи Го на планината,
за да види в един миг
всички царства на света.
Бой се, душо, от измамата,
бодърствай и се моли на
Бога всеки час.
Гургулицата, обичаща
пустинята, гласът на
викащия, Христовият
светилник викаше и
проповядваше покаяние, а
Ирод с Иродиада тънеха
в беззакония. Гледай,
душо моя, да не паднеш в
примката на беззаконието,
но възлюби покаянието.

Г0рлица пустынолю1бнаz,
глaсъ вопію1щагw возгласи2,
хrт0въ свэти1льникъ,
проповёдуzй покаsніе,
и4рwдъ беззак0ннова со
и3рwдіaдою. зри2 душE
моS, да не ўвsзнеши
въ беззакHнныz сBти,
но њблобызaй покаsніе.

В пустинята живееше
Предтечата на благодатта
и всички юдеи и самаряни,
щом чуха, се стичаха да
изповядват греховете си и
се кръщаваха усърдно. На
тях, обаче, ти, душо, не си
подражавала.

Въ пустhню всели1сz
бlгодaти п®тeча, и3 їудeа
всS и3 самарjа слhшавше
течaху, и3 и3сповёдаху
грэхи2 сво‰, крещaющесz
ўсeрднw: и4хже ты2 не
подражaла є3си2 душE.
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Брaкъ ќбw честнhй, и3
л0же несквeрно: nбо‰ бо
хrт0съ прeжде бlгослови2,
пл0тію kдhй, и3 въ
кaнэ же на брaцэ в0ду
въ віно2 совершaz, и3
показyz пeрвое чyдо: да
ты2 и3змени1шисz q душE.

Бракът е почтен и ложето
му - непорочно, защото
Христос ги благослови,
като на брака в Кана яде
по плът храна и превърна
водата във вино, и с това
яви първото Си чудо, та ти,
душо, да се измениш.
Христос стегна
разслабения, който взе
своя одър, Той възкреси
умрелия момък, сина на
вдовицата, изцери слугата
на стотника и, като се
откри на самарянката,
изобрази за тебе, душо,
служенето на Бога с дух.

Разслaбленнаго стzгнY
хrт0съ, џдръ взeмша, и3
ю4ношу ўмeрша воздви1же,
вдови1че рождeніе, и3
с0тнича џтрока, и3
самарzнhнэ kви1сz,
въ д©э слyжбу тебЁ,
душE предживописA.

Господ изцери
кръвоточивата чрез
допирането ú до края
на дрехата Му, очисти
прокажените, на слепите
възвърна светлината,
сакатите изправи, глухите,
немите и прегърбените
изцери с една дума, за да се
спасиш ти, окаяна душо.

Кровоточи1вую и3сцэли2
прикосновeніемъ крaz
ри1зна гDь: прокажє1нныz
њчи1сти: слэпы6z и3
хрwмhz просвэти1въ,
и3спрaви: глух‡z же и3
нэмы6z, и3 ничaщыz ни1зу
и3сцэли2 сл0вомъ: да ты2
сп7сeшисz nкаsннаz душE.
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Недyги и3сцэлsz, ни1щымъ
бlговэствовaше, хrт0съ
сл0во, врє1дныz ўврачевA,
съ мытари2 kдsше, со
грёшники бесёдоваше,
їаjровы дщeре дyшу
пред8умeршую возврати2
њсzзaніемъ руки2.

Като изцеляваше
болестите, Христос - Бог
Слово, благовестеше на
сиромасите, Той излекува
сакатите, с митарите ядеше,
с грешните беседваше
и чрез допиране с ръка
възвърна на Яировата
дъщеря душата, която вече
беше я напуснала.

Мытaрь сп7сaшесz,
и3 блудни1ца
цэломyдрствоваше,
и3 фарісeй хвалsсz
њсуждaшесz: џвъ ќбw,
њчи1сти мS: џва же,
поми1луй мS. сeй же
величaшесz вопіS: б9е,
бlгодарю1 тz: и3 пр0чыz
без{мныz глаг0лы.

Митарят се спасяваше,
блудницата живееше
целомъдрено, а
самохвалният фарисей
бе осъден, защото
първият викаше: “Бъди
милостив към мене“,
втората: „Помилвай
ме!“, а фарисеят себе си
възвеличаваше, говорейки:
„Боже, благодаря Ти...“ и
други безумни думи.

Закхeй мытaрь бЁ, но
nбaче сп7сaшесz, и3 фарісeй
сjмwнъ соблажнsшесz,
и3 блудни1ца пріимaше
њстaвитєльнаz
разрэшє1ніz, t и3мyщагw
крёпость њставлsти
грэхи2: ю4же душE
потщи1сz подражaти.

Закхей беше митар, но се
спаси; Симон Фарисей се
съблазни, а блудницата
получи пълно опрощение
от Онзи, Който има власт
да прощава греховете - на
нея, душо, побързай да
подражаваш.
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Блудни1цэ, q nкаsннаz
душE моS, не поревновaла
є3си2, ћже пріи1мши мЂра
ґлавaстръ, со слезaми
мaзаше н0зэ сп7совэ,
њтрe же власы2 дрeвнихъ
согрэшeній рукописaніе
раздирaющагw є3S.

Не си проявила ревност,
о, моя окаяна душо, като
блудницата, която взе
съда с мирото, със сълзи
помазваше и с косите
си отриваше нозете на
Спасителя, Който разкъса
свитъка с греховете ú.

Грaды, и5мже дадE
хrт0съ бlговёстіе, душE
моS, ўвёдала є3си2,
кaкw пр0клzти бhша.
ўб0йсz ўказaніz, да
не бyдеши ћкоже џны,
и4хже сод0млzнwмъ
вLко ўпод0бивъ,
дaже до ѓда њсуди2.

Ти знаеш, душо моя, как
бяха проклети градовете,
на които Христос даде
благата вест: бой се от тоя
пример, да не пострадаш
като тях, които Владиката
сравни със содомляните и
ги осъди на ад.
Недей изпада в още поголяма мъка, о, душо
моя, чрез отчаянието, но
като си слушала за вярата
на хананейката, чиято
дъщеря бе излекувана
чрез Божието слово, и
ти извикай отдън сърце:
„Сине Давидов, спаси
и мен!“ - тъй както тя
зовеше към Христа.

Да не г0ршаz q
душE моS, kви1шисz
tчazніемъ хананeи
вёру слhшавшаz, є3sже
дщи2 сл0вомъ б9іимъ
и3сцэли1сz: сн7е дв7довъ,
сп7си2 и3 менE, воззови2
и3з8 глубины2 сeрдца,
ћкоже nнA хrтY.
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Ўмлcрдисz сп7си1 мz,
сн7е дв7довъ поми1луй,
бэснyющыzсz сл0вомъ
и3сцэли1вый, глaсъ же
бlгоутр0бный ћкw
разб0йнику мнЁ рцы2:
ґми1нь глаг0лю тебЁ,
со мн0ю бyдеши въ
раи2, є3гдA пріидY
во слaвэ моeй.

Давидов Сине,
милостив бъди, спаси
ме и помилвай ме Ти,
Който бесноватия със
слово изцели! С глас
милосърден, като на
разбойника, кажи и на
мене: „Истина ти казвам,
с Мен ще бъдеш в рая,
когато дойда в славата Си!“
Единият разбойник
хулеше Те, а другият
наричаше Те Бог, [макар]
и двамата на кръста
покрай Тебе да висяха;
но, о, Милосърдний, като
на верния Ти разбойник,
който позна Те като Бог, и
на мене отвори вратите на
славното Си царство!

Разб0йникъ њглаг0ловаше
тS, разб0йникъ
бGосл0вzше тS, џба бо
на кrтЁ сви1сzста: но
q бlгоутр0бне, ћкw
вёрному разб0йнику
твоемY, познaвшему тS
бGа, и3 мнЁ tвeрзи двeрь
слaвнагw цrтвіz твоегw2.

Потръпваше творението,
докле Те гледаше
разпънат, разпадаха се
планини и камъни от
страх, земята се тресеше
с тях и адът опустяваше,
а светлината дневна
сливаше се с мрака, докле
Те гледаше, Иисусе,
прикован на Кръста!

Твaрь содрогaшесz
распинaема тS ви1дzщи,
г0ры и3 кaмєніz
стрaхомъ распадaхусz,
и3 землS сотрzсaшесz,
и3 ѓдъ њбнажaшесz, и3
соwмрачaшесz свётъ
во дни2, зрS тебE ї}се
пригвождeна ко крестY.
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Достойни плодове
на покаяние недей
от мен да търсиш,
защото силата ми
пресъхна; сърце навеки
дай ми съкрушено, с
духовна нищета, та тях,
Спасителю единствен,
да Ти принасям като
приятна жертва!

Дост0йныхъ покаsніz
плодHвъ не и3стzжи2
t менE: и4бо крёпость
моS во мнЁ њскудЁ,
сeрдце мнЁ дaруй при1снw
сокрушeнное, нищетy же
д¦0вную, да сі‰ тебЁ
принесY, ћкw пріsтную
жeртву, є3ди1не сп7се.

Съдия мой и
Сърцеведец мой! Ти пак
ще дойдеш с ангелите
да съдиш мирозданието
цяло; тогава щом ме
видиш с милосърден
взор, о, Иисусе, пощади
ме и смили се над мене,
който в греха надминах
цялото човешко
естество.

СудіE м0й, и3 вёдче м0й,
хотsй пaки пріити2
со ѓгGлы, суди1ти мjру
всемY, млcтивнымъ
твои1мъ џкомъ тогдA
ви1дэвъ мS, пощади2
и3 ўщeдри мS ї}се,
пaче всsкагw є3стествA
человёча согрэши1вша.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

Запёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.
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С необичайното си
житие ти всички удиви:
и ангелските множества
и сборите човешки,
като живя безплътно и
надмогна естеството, - с
такова житие, Марийо,
като с нозе безплътни
ти стъпи върху река
Йордан и прекоси я.

Прпdбнэй: Ўдиви1ла

є3си2 всёхъ стрaннымъ
житіeмъ твои1мъ,
ѓгGлwвъ чи1ны, и3

человёкwвъ соб0ры,
невещeственнw

пожи1вши, и3 є3стество2
прешeдши: и4мже,

ћкw невещeственныма

ногaма вшeдши марjе,

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за
нас!

їoрдaнъ прешлA є3си2.

Запёвъ: Прпdбнаz мaти

марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Склони към милост
нашия Създател,
преподобна майко, над
хвалещите те: да ни
избави от злострадания
и скърби, връхлитащи
ни отвсякъде, та като се
спасим от напастите, да
величаем непрестанно
Господа, Който те е
прославил.

Марjи: Ўми1лостиви

создaтелz њ хвaлzщихъ
тS, прпdбнаz мaти,

и3збaвитисz њѕлоблeній
и3 скорбeй џкрестъ
напaдающихъ: да

и3збaвившесz t напaстей,
возвели1чимъ непрестaннw
прослaвльшаго тS гDа.
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Преподобни отче

Запёвъ: Прпdбне џтче

Андрее, моли Бога за

ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

нас!

Ґндрeю: Ґндрeе честнhй,

и3 џтче требlжeннэйшій,

Андрее досточтими,

престaй молsсz њ

пастирю Критски!

отче преблажени,

пaстырю кри1тскій, не

Не преставай да се

воспэвaющихъ тS:

молиш за ония, които

да и3збaвимсz вси2

те възпяват, та да се

гнёва и3 ск0рби, и3

избавим от всеки

тлёніz, и3 прегрэшeній

гняв, скръб, гибел и

безмёрныхъ, чтyщіи

прегрешения ние, които

твою2 пaмzть вёрнw.

искрено почитаме твоята

Слaва, трbченъ: Трbце

памет.

є3диносyщнаz, є3динице

Слава: Възпяваме Те

тріmпостaснаz, тz

Единосъщна Троице,

воспэвaемъ, nц7A

Триипостасна Единице,

слaвzще, сн7а величaюще,

като славим Отца,

и3 д¦у покланsющесz,

величаем Сина и се

є3ди1ному є3стествY

покланяме на Духа -

вои1стинну бGу, жи1зни

наистина една Природа,

же, и3 живyщему

Бог, Живот и Живеещ,

цrтву безконeчному.

безкрайно Царство.
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И# нhнэ, бGор0диченъ:
Грaдъ тв0й сохранsй
бGороди1тельнице пречcтаz,
въ тебё бо сeй вёрнw
цaрствуzй, въ тебЁ и3
ўтверждaетсz, и3 тоб0ю
побэждazй, побэждaетъ
всsкое и3скушeніе, и3
плэнsетъ рaтники, и3
прох0дитъ послушaніе.

И сега: Пречиста
Богородителко! Пази Твоя
град, защото чрез Тебе
той с вяра царува, пак
в Тебе се и утвърждава;
и побеждавайки чрез
Тебе, той надмогва всяко
изкушение, пленява
воюващите [срещу него]
и управлява подвластните
му.

И# ѓбіе їрм0съ:

И веднага ирмос:

Безсёменнагw зачaтіz
ржcтво2 несказaнное, м™ре
безмyжныz нетлёненъ
пл0дъ: б9іе бо рождeніе
њбновлsетъ є3стествA.
тёмже тS вси2 р0ди,
ћкw бGоневёстную м™рь,
правослaвнw величaемъ.

Неизказано е рождеството
от безсеменно зачатие;
нетленен е плодът на
несъчетаната с мъж Майка,
защото Божието раждане
обновява естеството.
Затова всички родове,
като Богоневестна Майка,
православно Те величаем.
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