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Во вт0рникъ
пeрвыz седми1цы 
с™hхъ постHвъ,
на повечeріи.

Твори1мъ же на кjйждо 
тропaрь покл0ны G, 

глаг0люще и3 стjхъ: Поми1луй 
мS б9е, поми1луй мS.

Вели1кій канHнъ.
Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ, по двaжды: 
Пом0щникъ и3 покрови1тель 
бhсть мнЁ во сп7сeніе: сeй 
м0й бGъ и3 прослaвлю є3го2: 

бGъ nтцA моегw2, и3 вознесY 
є3го2: слaвно бо прослaвисz.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, 
поми1луй мS.

Във вторник на 
първата седмица на 
светия Велик пост, 
на Повечерието.

На всеки тропар правим 
по три поклона и на всеки 
стих: Помилуй ме, Боже, 

помилуй ме.

Велик канон. 
Глас шести.

Песен 1.

Ирмос: Помощник и 
покровител Той ми бе 
за спасение - Той е Бог 
мой и ще Го прославя, 
Бог на отца ми и ще Го 

превъзнасям, задето славно 
се прослави.

Припев: Помилуй ме, 
Боже, помилуй ме!
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Кaіново прешeдъ ўбjйство, 
произволeніемъ бhхъ ўбjйца 
с0вэсти душeвнэй, њживи1въ 

пл0ть, и3 воевaвъ на ню2 
лукaвыми мои1ми дэsньми.

Ѓвелевэ ї}се, не ўпод0бихсz 
прaвдэ, дaра тебЁ пріsтна 

не принес0хъ когдA, ни 
дэsніz б9eственна, ни 

жeртвы чи1стыz, ни житіS 
непор0чнагw.

Ћкw кaінъ и3 мы2, душE 
nкаsннаz, всёхъ содётелю 
дэsніz сквє1рнаz, и3 жeртву 
пор0чную, и3 непотрeбное 
житіE принес0хомъ вкyпэ: 
тёмже и3 њсуди1хомсz.

Брeніе здaтель живосоздaвъ, 
вложи1лъ є3си2 мнЁ пл0ть 
и3 кHсти, и3 дыхaніе и3 

жи1знь: но q тв0рче м0й, 
и3збaвителю м0й, и3 судіE 
кaющасz пріими1 мz.

Като Каин извърших 
убийство - оживих плътта 
и самоволно станах убиец 

на душевната съвест, 
воювайки против нея чрез 

моите зли дела.

Иисусе, не подражавах 
на Авеловата праведност; 
никога не Ти принесох 
приятни дарове, нито 
божествени дела, нито 

чиста жертва, нито 
невинен живот.

Ние, нещастна душо, 
като Каин, принесохме 
на Създателя на всичко 

порочна жертва - нечисти 
дела и непотребен живот, 

затова сме и осъдени.

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.
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И#звэщaю ти2 сп7се, грэхи2, 
±же содёzхъ, и3 души2 
и3 тёла моегw2 ћзвы, 

±же внyтрь ўбjйственніи 
п0мыслы разб0йнически на 

мS возложи1ша.

Ѓще и3 согрэши1хъ, сп7се, но 
вёмъ, ћкw чlвэколю1бецъ 
є3си2, наказyеши млcтивнw, 

и3 милосeрдствуеши 
тeплэ: слезsща зри1ши, 
и3 притекaеши ћкw nц7ъ, 

призывaz блyднаго.

Слaва, трbченъ: Пресyщнаz 
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.

Спасителю, аз 
разкривам пред Тебе 

сторените от мен грехове и 
раните на душата и тялото 

ми, които вътрешните 
убийствени помисли 

разбойнически ми 
нанесоха.

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.

Слава: Троице 
надестествена, на Която 

като на Бог Един се 
кланяме, снеми от мене 

тежкото греховно бреме, и 
като добросърдечен, дай ми 

сълзи на покаяние!

И сега: Богородице, 
надежда и покров на 

възпяващите те, снеми от 
мене тежкото греховно 

бреме и като чиста 
Владичица, приеми ме 

каещия се.
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Пёснь в7.

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

Сшивaше кHжныz ри6зы 
грёхъ мнЁ, њбнажи1вый 
мS пeрвыz бGоткaнныz 

nдeжды.

Њбложeнъ є4смь њдэsніемъ 
студA, ћкоже ли1ствіемъ 

смок0внымъ, во њбличeніе 
мои1хъ самовлaстныхъ 

страстeй.

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

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

Песен 2.

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

Дева.

Грехът ми шиеше кожена 
дреха, след като сне от 

мене предишната одежда, 
от Бога изтъкана.

Обвит съм с дрехата на 
срама като с листа от 

смокиня - за изобличение 
на моите самоволни 

страсти.

В срамна дреха се облякох, 
позорно окървавена от 

струите на живота, отдаден 
на страсти и наслаждения.

Попаднах в мъката на 
страстите и вещественото 
тление, и от тогава досега 

врагът ме измъчва.
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Любовeщное и3 
любоимённое житіE, 
невоздержaніемъ сп7се 
предпочeтъ нhнэ, 

тsжкимъ брeменемъ 
њбложeнъ є4смь.

Ўкраси1хъ плотскjй 
w4бразъ сквeрныхъ 

помышлeній разли1чнымъ 
њбложeніемъ, и3 
њсуждaюсz.

Внёшнимъ прилёжнw 
бlгоукрашeніемъ є3ди1нэмъ 
попек0хсz, внyтреннюю 
презрёвъ бGоwбрaзную 

ски1нію.

Погреб0хъ пeрвагw w4браза 
добр0ту сп7се страстьми2, 
ю4же ћкw и3ногдA дрaхму, 

взыскaвъ њбрsщи.

Като предпочетох, 
поради невъздържанието 

си, любовта към 
вещественото и 

привързаността към 
притежанията в живота, 
аз, Спасителю, сега се 
превивам под тежко 

бреме.

Аз украсих плътския 
кумир с пъстро облекло 

от гнусни помисли и сега 
съм осъден.

Като се грижех усърдно 
само за външното 

украшение, аз 
пренебрегнах устроената 
по Божия образ обител.

Спасителю, чрез 
страстите си аз 

погребах красотата на 
първосъздадения образ 
- нея Ти потърси като 
(изгубената) драхма и 

намери.
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Согрэши1хъ, ћкоже 
блудни1ца вопію1 ти: є3ди1нъ 
согрэши1хъ тебЁ, ћкw 

мЂро пріими2 сп7се и3 мо‰ 
слeзы.

Њчи1сти, ћкоже мытaрь 
вопію1 ти: сп7се њчи1сти 

мS, никт0же бо сyщихъ 
и3з8 ґдaма, ћкоже ѓзъ 

согрэши1хъ тебЁ.

Слaва, трbченъ: Е#ди1наго 
тS въ тріeхъ ли1цахъ, бGа 
всёхъ пою2, nц7A и3 сн7а и3 

д¦а с™aго.

И# нhнэ, бGор0диченъ: 
Пречcтаz бцdе дв7о, 

є3ди1на всепётаz, моли2 
прилёжнw, во є4же 

сп7сти1сz нaмъ.

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

Смили се, Спасителю, 
- като митаря викам 
към Тебе, - смили се 
над мене, защото аз 
съгреших пред Тебе 
тъй, както никой от 
чедата Адамови не е 

съгрешавал.

Слава: Възпявам Те, 
Единия на всички Бог в 
три Лица: Отец и Син и 

Дух Светий.

И сега: Пречиста 
Богородице Дево, 

единствена възпявана от 
всички, усърдно се моли 

да се спасим!
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Пёснь G.7

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

ћкw є3ди1нъ с™ъ є3си2, и3 гDь.

И#ст0чникъ животA стzжaхъ 
тебE, смeрти низложи1телz, 
и3 вопію1 ти t сeрдца моегw2 
прeжде концA: согрэши1хъ, 

њчи1сти и3 сп7си1 мz.

Согрэши1хъ, гDи, согрэши1хъ 
тебЁ, њчи1сти мS: нёсть 
бо и4же кто2 согрэши2 въ 
человёцэхъ, є3г0же не 

превзыд0хъ прегрэшeньми.

При нHи, сп7се, 
блyдствовавшыz подражaхъ, 

џнэхъ наслёдствовавъ 
њсуждeніе, въ пот0пэ 

погружeніz.

Хaма џнаго душE, 
nтцеубjйца подражaвши, 
срaма не покрhла є3си2 

и4скреннzгw, вспsть зрS 
возврати1вшисz.

Песен 3.

Ирмос: Върху  
непоклатимия  камък  на  

Твоите  заповеди,  утвърди,  
Христе, моите мисли.

В Тебе, Победителя на 
смъртта, аз намерих Извор 
на живота и преди да умра, 
аз от сърце викам към Тебе: 

съгреших, смили се и ме 
спаси.

Съгреших аз, Господи, 
съгреших пред Тебе, смили 

се над мене, защото няма 
между хората грешник, 

когото  да не съм надминал 
със своите прегрешения.

Спасителю, аз подражавах 
на разблудните Ноеви 

съвременници и наследих 
тяхното осъждане: да бъда 

погълнат от потопа.

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

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

Поми1луй гDи, поми1луй мS, 
вопію1 ти, є3гдA пріи1деши 

со ѓгGлы твои1ми, воздaти 
всBмъ по достоsнію 

дэsній.

Слaва, трbченъ: Трbце 
пр0стаz, несоздaннаz, 
безначaльное є3стество2, 
въ трbцэ пэвaемаz 

v3постaсей, сп7си1 ны вёрою 
покланsющыzсz держaвэ 

твоeй.

И# нhнэ, бGор0диченъ: T 
nц7A безлётна сн7а, въ 
лёто, бGороди1тельнице, 

неискусомyжнw родилA є3си2, 
стрaнное чyдо, пребhвши 

дв7а, доsщи.

Бягай душо моя, като 
Лот, от пожара на греха, 

бягай от Содом и Гомора, 
бягай от огъня на всяко 
безсловесно желание.

Господи, викам към Тебе, 
помилвай, помилвай ме, 
когато дойдеш с Твоите 

ангели да въздадеш 
на всички според 

достойнството на техните 
дела.

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.
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Пёснь д7.

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.

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.

Дванaдесzть патріaрхwвъ, 
вели1кій въ патріaрсэхъ 
дэтотвори1въ, тaйнw 

ўтверди2 тебЁ лёствицу 
дёzтельнагw душE моS 
восхождeніz: дёти, ћкw 
њснов†ніz: степє1ни, ћкw 
восхождє1ніz, премyдреннw 

подложи1въ.

Песен 4.

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 Тебе, и се 
уплаших”: слава на Твоето 
всемогъщество, Господи!

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.

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.
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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.

Е#дHмъ и3сavъ наречeсz, 
крaйнzгw рaди 

женонеи1стовнагw смэшeніz: 
невоздержaніемъ бо 

при1снw разжигaемь, и3 
сластьми2 њсквернsемь, 
є3дHмъ и3меновaсz, є4же 

глаг0летсz разжжeніе души2 
любогрэх0вныz.

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.

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 в деяние, 
и в разбиране: затова сега 

покай се!

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.
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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.

Слaва, трbченъ: Нераздёльное 
существ0мъ, несли1тное 
ли1цы бGосл0влю тS, 

трbческое є3ди1но б9ество2, 
ћкw є3диноцrтвенное и3 
сопrт0льное, вопію1 ти 

пёснь вели1кую, въ вhшнихъ 
трегyбw пэсносл0вимую.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И# 
раждaеши, и3 дв7ствуеши, 
и3 пребывaеши nбою1ду 

є3стеств0мъ дв7а: рождeйсz 
њбновлsетъ зак0ны 
є3стествA, ўтр0ба же 

раждaетъ нераждaющаz. 
бGъ и3дёже х0щетъ, 

побэждaетсz є3стествA чи1нъ: 
твори1тъ бо, є3ли6ка х0щетъ.

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.

Слава: По естество 
неразделим и по Лица 

несливаем, Тебе, Троичен 
Единен Боже, богословя 

като Един царуващ и 
съвместно Владеещ, на 

Тебе пея песента велика, 
във висините възпявана 

тройствено.

И сега: И раждаш и в 
девство пребъдваш, и в 

двете естеството девствено 
запазваш: от тебе Родилият 

се обновява законите на 
естеството, а Го ражда 
утробата нераждаща. 

Където Бог поиска, там 
естественият закон се 

превъзмогва, защото Той 
върши всичко, каквото 

пожелае.
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Пёснь є7.

Їрм0съ: T нощи2 
ќтренююща, чlвэколю1бче, 

просвэти2 молю1сz, и3 
настaви и3 менE на 

повелBніz тво‰: и3 научи1 
мz сп7се, твори1ти в0лю 

твою2.

Мwmсeовъ слhшала є3си2 
ковчeжецъ душE, водaми, 
волнaми носи1мъ рёчными, 
ћкw въ черт0зэ дрeвле 
бёгающій дёла г0рькагw 
совёта фараwни1тска.

Ѓще б†бы слhшала є3си2, 
ўбивaющыz и3ногдA 

безвозрaстное мyжеское, 
душE nкаsннаz, 

цэломyдріz дэsніе, нhнэ 
ћкw вели1кій мwmсeй, сси2 

премyдрость.

Песен 5.

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.

Слушала си, душо, за 
кошницата с Моисей, 
която в древност се 

носеше по речните води 
от вълните, бягайки от 
горчивата развръзка на 
Фараоновия замисъл.

Нещастна душо, ако си 
чувала за бабите, които 
в древност изтребвали 

делото на целомъдрието 
- новородените момчета, 

то сега, подобно на 
великия Моисей, бозай 

премъдрост.



15

Ћкw мwmсeй вели1кій 
є3гЂптzнина, ўмA 

ўzзви1вши nкаsннаz, 
не ўби1ла є3си2 душE: и3 

кaкw всели1шисz, глаг0ли, 
въ пустhню страстeй 

покаsніемъ;

Въ пустhню всели1сz 
вели1кій мwmсeй, грzди2 
ќбw подражaй тогw2 
житіE, да и3 въ купинЁ 
бGоzвлeніz душE, въ 

видёніи бyдеши.

Мwmсeовъ жeзлъ 
воwбражaй душE, 

ўдарsющій м0ре, и3 
њгустэвaющій глубинY, 

во w4бразъ кrтA 
б9eственнагw: и4мже 

м0жеши и3 ты2 вели6каz 
соверши1ти.

Египтянина, поразил 
ума, ти, окаяна душо, не 
си убила, както постъпи 

великият Моисей; 
кажи тогава, как чрез 

покаяние ще се вселиш в 
пустинята без страсти?

В пустинята засели 
се великият Моисей: 
иди, прочее, душо, и 

подражавай на неговото 
житие, та и ти да 

съзерцаваш къпината на 
богоявлението.

Представяй си жезъла 
на Моисей, душо, който 
удари морето и сгъсти 

глъбината му, като образ 
на божествения Кръст, 

с чиято помощ и ти 
можеш велики дела да 

извършиш.
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ҐарHнъ приношaше џгнь 
бGу, непор0чный, нелeстный: 
но nфни2 и3 фінеeсъ, ћкw 

ты2 душE, приношaху чуждeе 
бGу њсквернeнное житіE.

Слaва, трbченъ: ТS трbце 
слaвимъ, є3ди1наго бGа: 
с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 џ§е, 
сн7е, и3 дш7е, пр0стое 

существо2, є3ди1нице при1снw 
покланsемаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И#з8 
тебE њблечeсz въ моE 
смэшeніе, нетлённаz 

безмyжнаz м™и дв7о, бGъ 
создaвый вёки, и3 соедини2 
себЁ человёческое є3стество2.

Пёснь ѕ7.

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

тли2 жив0тъ м0й.

Аарон принасяше на Бога 
непорочен и истинен 

огън, а Офни и Финеес, 
като теб, душо, принасяха 
чуждо на Бога, осквернено 

житие.

Слава: Теб, Троице, 
прославяме - Единия Бог: 
Свят, Свят, Свят си Отче, 

Сине, и Душе, просто 
Същество, Единица, на 

Когото вечно се покланят.

И сега: От тебе, Нетленна, 
Безмъжна Майко Дево, 
в бренното ми тяло се 
облече Създателят на 

вековете Бог и съедини 
със Себе Си човешкото 

естество.

Песен 6.

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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В0лны сп7се прегрэшeній 
мои1хъ ћкw въ м0ри 

чермнёмъ возвращaющесz, 
покрhша мS внезaпу, 

ћкw є3гЂптzны и3ногдA, и3 
трістaты.

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

любослaстное страстeй 
њб8zдeніе.

Кладенцы2 душE, предпочлA 
є3си2 хананeйскихъ мhслей, 
пaче жи1лы кaмене, и3з8 

негHже премyдрости рэкA, 
ћкw чaша проливaетъ т0ки 

бGосл0віz.

Свин†z мzсA и3 котлы2, 
и3 є3гЂпетскую пи1щу, пaче 
небeсныz предсуди1ла є3си2 
душE моS, ћкоже дрeвле 

неразyмніи лю1діе въ 
пустhни.

Вълните на моите грехове, 
Спасителю, се върнаха и 
ненадейно ме покриха, 

както в древност вълните 
на Червеното море 

покриха египтяните и 
военачалниците им.

Неразумен избор, 
душо, ти направи, както 

древният Израил: ти 
безразсъдно предпочете 

сластолюбивото 
пресищане със страстите 
пред манната божествена.

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

струите на богословието.

Свинското месо, котлите и 
египетската храна ти, душо 

моя, си предпочела пред 
небесната храна, както това 
стори безразсъдният народ 

в пустинята.
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Ћкw ўдaри мwmсeй рaбъ 
тв0й жезл0мъ кaмень, 
њбрaзнw животвори6ваz 

рє1бра тво‰ проwбразовaше, 
и3з8 ни1хже вси2 питіE жи1зни 

сп7се, почерпaемъ.

И#спытaй душE и3 смотрsй, 
ћкоже їисyсъ наvи1нъ 

њбэтовaніz зeмлю, каковA 
є4сть, и3 всели1сz въ ню2 

бlгозак0ніемъ.

Слaва, трbченъ: Трbца є4мь 
пр0ста, нераздёльна, 

раздёльна ли1чнэ, и3 є3ди1ница 
є4смь є3стеств0мъ соединeна, 

nц7ъ глаг0летъ и3 сн7ъ и3 
б9eственный д¦ъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: 
Ўтр0ба твоS бGа 

нaмъ роди2, воwбражeна 
по нaмъ: є3г0же ћкw 

создaтелz всёхъ, моли2 
бцdе, да мlтвами твои1ми 

њправди1мсz.

Тaже, ГDи поми1луй, 
три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Когато, Спасителю, 
Твоят раб Моисей удари 
с жезъла о камъка, тогава 

той нагледно изобразяваше 
Твоите животворни ребра, 

от които всички ние 
черпим питието на живота.

Изследвай, душо, и 
прегледай като Иисус 

Навин, каква е обещаната 
земя и засели се в нея чрез 

спазване на Закона.

Слава: Аз съм Троица 
проста и неделима, 

разделена по Лица, и 
Единица, съединена 

по естество, - така 
свидетелствуват Отец, Син 

и Божественият Дух.

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.

След това: Господи, 
помилуй. Слава, И сега:
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Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, душE моS, 
востaни, что2 спи1ши; конeцъ 
приближaетсz, и3 и4маши 

смути1тисz: воспрzни2 ќбw, 
да пощади1тъ тS хrт0съ 
бGъ, вездЁ сhй, и3 вс‰ 

и3сполнszй.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Согрэши1хомъ, 
беззак0нновахомъ, 
непрaвдовахомъ пред8 

тоб0ю, нижE соблюд0хомъ, 
нижE сотвори1хомъ, ћкоже 
заповёдалъ є3си2 нaмъ: но 

не предaждь нaсъ до концA, 
nтцє1въ б9е.

КівHтъ ћкw ношaшесz 
на колесни1цэ, зaнъ џный, 
є3гдA преврaщшусz тельцY, 
т0чію коснyсz, б9іимъ 

и3скуси1сz гнёвомъ: но тогw2 
дерзновeніz ўбэжaвши 

душE, почитaй б9eствєннаz 
чeстнэ.

Кондак, глас 6.

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.

Песен 7.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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!

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.
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И# нhнэ, бGор0диченъ: 
Поeмъ тS, бlгослови1мъ 
тS, покланsемсz ти2 
бGороди1тельнице: ћкw 

неразлyчныz трbцы породилA 
є3си2 є3ди1наго хrтA бGа, и3 
самA tвeрзла є3си2 нaмъ 

сyщымъ на земли2 небє1снаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#г0же вHинства 
нбcнаz слaвzтъ, и3 

трепeщутъ херувjми и3 
серафjми, всsко дыхaніе и3 

твaрь, п0йте, бlгослови1те и3 
превозноси1те во вс‰ вёки.

Ты2 nзjи душE 
поревновaвши, сегw2 

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

И сега: Възпяваме те, 
благославяме те, покланяме 

ти се, Богородителко, 
защото ти роди 

едничкия Христа Бога 
от неразделната Троица 
и сама за нас, земните, 

отвори небесните жилища.

Песен 8.

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.

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.
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Нінеvjтzны душE слhшала 
є3си2 кaющыzсz бGу, 

врeтищемъ и3 пeпеломъ, 
си1хъ не подражaла є3си2: 

но kви1ласz є3си2 ѕлёйшаz 
всёхъ, прeжде зак0на, и3 по 
зак0нэ прегрэши1вшихъ.

Въ р0вэ блaта слhшала є3си2 
їеремjю, душE, грaда сіHнz 
рыдaньми вопію1ща, и3 слeзъ 

и4щуща, подражaй сегw2 
плачeвное житіE и3 сп7сeшисz.

ЇHна въ fарсjсъ побэжE, 
проразумёвъ њбращeніе 
нінеvjтzнwвъ, разумё 
бо ћкw прbр0къ б9іе 
бlгоутр0біе, тёмже 

ревновaше прbр0честву не 
солгaтисz.

Даніи1ла въ р0вэ слhшала 
є3си2, кaкw загради2 ўстA, 
q душE ѕвэрeй: ўвёдэла 
є3си2, кaкw џтроцы и5же њ 

ґзaріи, погаси1ша вёрою пeщи 
плaмень горsщій.

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.

Душо, ти си слушала, как 
Йеремия викал в нечистия 

трап към град Сион и 
просил сълзи. Подражавай 
на неговия плачевен живот 

и ще се спасиш.

Към Тарс побягна Йона, 
след като предвиди 

обръщането на 
ниневийците, защото 

знаеше като пророк как 
милостив е Бог и бе 

усърден пророчеството му 
да не се яви лъжливо.

Ти слушала си, душо, как 
Даниил в трапа затворил 

устата на зверовете; ти 
узна как Азария с момците, 
чрез вяра угасиха жаркия 

пламък на пещта.
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Вeтхагw завёта вс‰ 
привед0хъ ти2 душE, 
къ под0бію, подражaй 
прaведныхъ бGолюби6ваz 

дэ‰ніz, и3збёгни же пaки 
лукaвыхъ грэхHвъ.

Слaва, трbченъ: Безначaльне 
џ§е, сн7е собезначaльне, 
ўтёшителю бlгjй, дш7е 
прaвый: сл0ва б9іz 

роди1телю, nц7A безначaльна 
сл0ве, дш7е живhй, и3 

зи1ждzй, трbце є3ди1нице 
поми1луй мS.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw 
t њброщeніz червлени1цы 

пречcтаz, ќмнаz багрzни1ца 
є3мманyилева, внyтрь 

во чрeвэ твоeмъ пл0ть 
и3сткaсz. тёмже бцdу 

вои1стинну тS почитaемъ.

Всичко от Стария завет 
аз, душо, ти представих 

като пример: подражавай 
на боголюбивите дела 

на праведниците и бягай 
от греховете на лукавите 

човеци.

Слава, Троичен: 
Безначални Отче, 

събезначални Сине, 
Утешителю благ, Дух 

на правдата, Родителю 
на Словото, Слово на 

безначалния Отец, Дух 
жив и съзидаващ, Троице 

Единице, помилуй ме!

И сега: Като от  пурпурна 
коприна, Пречиста, в 

Твоята утроба се изтъка 
духовна багреница, плътта 
Емануилова и затова като 
истинска Божия Майка те 

почитаме.
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Пёснь f7.

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.

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.

Г0рлица пустынолю1бнаz, 
глaсъ вопію1щагw возгласи2, 

хrт0въ свэти1льникъ, 
проповёдуzй покаsніе, 
и4рwдъ беззак0ннова со 
и3рwдіaдою. зри,2 душE 

моS, да не ўвsзнеши въ 
беззакHнныz сBти, но 
њблобызaй покаsніе.

Песен 9.

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.

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.
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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.

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.

Разслaбленнаго стzгнY 
хrт0съ, џдръ взeмша, и3 
ю4ношу ўмeрша воздви1же, 

вдови1че рождeніе, и3 с0тнича 
џтрока, и3 самарzнhнэ 

kви1сz, въ д©э слyжбу тебЁ, 
душE предживописA.

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.

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.
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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.

Слaва, трbченъ: Nц7A 
прослaвимъ, сн7а 

превознесeмъ, б9eственному 
д¦у вёрнw поклони1мсz, 
трbцэ нераздёльнэй, 
є3ди1ницэ по существY, 

ћкw свёту, и3 свётwмъ, 
и3 животY, и3 животHмъ: 

животворsщему, и3 
просвэщaющему концы2.

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.

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.

Слава: Да прославим Отца, 
да превъзнесем Сина и 
с вяра да се поклоним 
на Божествения Дух - 
неразделната Троица, 
Единица по същество, 

като на Светлина и (три) 
Светлини, като на Живот 

и (три) Живота, Която 
животвори и просвещава от 

край до край вселената.

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.
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Припёвъ: Прпdбне џтче 
ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ. 

Ґндрeю: Ґндрeе честнhй, 
и3 џтче требlжeннэйшій, 
пaстырю кри1тскій, не 
престaй молsсz њ 

воспэвaющихъ тS: да 
и3збaвимсz вси2 гнёва 
и3 ск0рби, и3 тлёніz, и3 
прегрэшeній безмёрныхъ, 
чтyщіи твою2 пaмzть 

вёрнw.

Преподобни отче Андрее, 
моли Бога за нас! 

Андрее досточтими, отче 
преблажени, пастирю 
Критски! Не преставай 
да се молиш за ония, 
които те възпяват, та 

да се избавим от всеки 
гняв, скръб, гибел и 

прегрешения ние, които 
искрено почитаме твоята 

памет.


