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Въ четверт0къ
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.

В четвъртък 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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Ѓгнче б9ій, взeмлzй грэхи2 
всёхъ, возми2 брeмz t менE 
тsжкое грэх0вное, и3 ћкw 
бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 

слeзы ўмилeніz.

ТебЁ припaдаю ї}се, 
согрэши1хъ ти2, њчи1сти 

мS, возми2 брeмz t менE 
тsжкое грэх0вное, и3 ћкw 
бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 

слeзы ўмилeніz.

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.

Покаsніz врeмz, прихождy 
ти создaтелю моемY, 
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.

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.

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.

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

снеми от мене тежкото 
греховно бреме и като 

милосърден, дай ми сълзи 
на умиление!
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Богaтство душeвное и3жди1въ 
грэх0мъ, пyстъ є4смь 

добродётелей бlгочести1выхъ, 
глaдствуz же зовY: млcти 
подaтелю гDи, сп7си1 мz.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Прикл0ньшисz 
хrтHвымъ б9eственнымъ 

зак0нwмъ, къ семY 
приступи1ла є3си2, 

слaдостей неудержи6маz 
стремлє1ніz њстaвивши, 
и3 всsкую добродётель 

всебlгоговёйнw, ћкw є3ди1ну 
и3спрaвила є3си2.

Слaва, трbченъ: 
Пресyщественнаz трbце, во 
є3ди1ницэ покланsемаz, 
возми2 брeмz њ менE 

тsжкое грэх0вное, и3 ћкw 
бlгоутр0бна, дaждь ми2 

слeзы ўмилeніz.

Душевното богатство в 
грехове разсипах и съм 
лишен от благочестиви 

добродетели, но страдайки 
от глад зова: Дарителю на 
милостта Господи, спаси 

ме!

Преподобна майко 
Марийо, моли Бога за нас!

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.

Слава: Троице 
вечносъществуваща, на 
Която като на Бог Един 

се кланяме, снеми от мене 
тежкото греховно бреме и 

като благосърдечна, дай ми 
сълзи на покаяние!
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И# нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, 
надeжде и3 предстaтельство 
тебE пою1щихъ, возми2 брeмz 
t менE тsжкое грэх0вное, 

и3 ћкw вLчца чcтаz, 
кaющасz пріими1 мz.

Пёснь в7.

Їрм0съ: Ви1дите ви1дите, 
ћкw ѓзъ є4смь бGъ, мaнну 
њдожди1вый, и3 в0ду и3з8 
кaмене и3сточи1вый дрeвле 

въ пустhни лю1демъ 
мои6мъ, десни1цею є3ди1ною, и3 

крёпостію моeю.

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.

Слава: Богородице, 
надеждо и застъпнице на 
ония, които те възпяват, 
снеми от мене тежкото 
греховно бреме и като 

чиста Владичица, приеми 
ме в покаяние.

Песен 2.

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.

«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.
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Ст0лпъ ўмудри1ла є3си2 
создaти q душE, и3 

ўтверждeніе водрузи1ти 
твои1ми похотьми2, ѓще не 
бы2 зижди1тель ўдержaлъ 

совёты тво‰, и3 низвeрглъ 
на зeмлю ўхищрє1ніz тво‰.

Q кaкw поревновaхъ 
ламeху, пeрвому ўб-

jйцэ, дyшу ћкw мyжа, 
ќмъ ћкw ю4ношу, ћкw 
брaта же моегw2 тёло 

ўби1въ, ћкw кaінъ ўбjйца, 
любослaстными стремлeньми.

Њдожди2 гDь t гDа џгнь 
и3ногдA, на беззак0ніе 
гнёвающее сожeгъ 

сод0млzны: тh же џгнь 
вжеглA є3си2 геeнскій, въ 
нeмже и4маши, q душE, 

сожещи1сz.

Стълб  ти намисли  да  
иззидаш, о,  душо, и  

твърда основа щеше да 
поставиш на похотите 

си, ако Творецът не беше 
озаптил твоите замисли 
и не бе съборил наземи 

хитрите ти кроежи.

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.

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.
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Ўzзви1хсz, ўрaнихсz, 
сE стрёлы вр†жіz 

ўzзви1вшыz мою2 дyшу и3 
тёло: сE стрyпи, гноє1ніz, 
њмрачє1ніz, вопію1тъ р†ны 

самов0льныхъ мои1хъ 
страстeй.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Простeрла є3си2 рyцэ 
твои2 къ щeдрому бGу, 
марjе, въ бeзднэ ѕHлъ 
погружaемаz: и3 ћкоже 

петрY чlвэколю1бнw, рyку 
б9eственную прострE, твоE 
њбращeніе всsчески и3скjй.

Слaва, трbченъ: 
Безначaльнаz, несоздaннаz 

трbце, нераздёльнаz 
є3ди1нице, кaющасz мS 

пріими2, согрэши1вша сп7си2: 
твоE є4смь создaніе, не 

прeзри, но пощади2, и3 и3збaви 
мS џгненнагw њсуждeніz.

Покрих се с рани и язви: 
ето ги вражите стрели, 
пронизали душата ми 

и тялото ми, ето ги 
струпеите, гнойните рани, 

омрачението - крещят 
язвите на самоволните ми 

страсти.

Преподобна майко 
Марийо, моли Бога за нас!

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.

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.
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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.

Пёснь G.

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

ћкw є3ди1нъ с™ъ є3си2, и3 гDь.

Ґгaрэ дрeвлэ душE, 
є3гЂптzнынэ ўпод0биласz 

є3си2, пораб0тившисz 
произволeніемъ, и3 р0ждши 
н0ваго їсмaила, през0рство.

Їaкwвлю лёствицу разумёла 
є3си2 душE моS, kвлsемую 
t земли2 къ небесє1мъ, 

почто2 не и3мёла є3си2 восх0да 
твeрда, бlгочeстіz;

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.

Песен 3.

Ирмос: Утвърди, Господи, 
колебаещото се мое 

сърце върху камъка на 
Твоите заповеди, защото 
Ти единствен си Свят и 

Господ.

Ти, душо, заприлича 
на древната египтянка 

Агар, понеже драговолно 
се превърна на робиня 
и роди нов Измаил - 

дързостта.

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 
ўединeна, хrт0во под0біе, 

въ ми1рэ житіS, въ 
человёцэхъ подражaй.

Њбрати1сz, постени2 душE 
nкаsннаz, прeжде дaже 

не пріи1метъ конeцъ житіS 
торжество2: прeжде дaже 

двeрь не заключи1тъ черт0га 
гDь.

Не бyди ст0лпъ слaный 
душE, возврати1вшисz 
вспsть: w4бразъ да 

ўстраши1тъ тS сод0мскій, 
горЁ въ сигHръ сп7сaйсz.

Молeніz вLко, тебE 
пою1щихъ не tвeржи: но 
ўщeдри чlвэколю1бче, и3 

подaждь вёрою просsщымъ 
њставлeніе.

На Божия свещеник 
и усамотения цар 

Мелхиседек - подобие 
Христово, житие в мир 

сред човеците, - (о, душо) 
подражавай!

Обърни се, постенú, душо 
окаяна, преди да свърши 
тържеството на живота и 
преди Господ да заключи 
на брачния чертог вратата!

Не ставай стълб от сол, 
о, душо, обръщайки очи 

назад; нека те плаши 
примерът содомски, а ти 
бягай за спасение нагоре, 

към Сигор.

Недей отхвърля, о, 
Владико, моленията на 
възпяващите Те, но яви 
Твоята милост и на тия, 
които с вяра просят, дай 

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

v3постaсей, сп7си1 ны вёрою 
покланsющыzсz держaвэ 

твоeй.

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

неискусомyжнw родилA є3си2: 
стрaнное чyдо, пребhвши дв7а 

доsщи.

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.

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.

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 Теб и се 

уплаших“: слава на Твоето 
всемогъщество, Господи!
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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.

Цaрскимъ дост0инствомъ, 
вэнцeмъ и3 багрzни1цею 

њдёzнъ, многоимённый 
человёкъ и3 првdный, 

богaтствомъ кипS и3 стaды, 
внезaпу богaтства, слaвы 
цaрства њбнищaвъ лиши1сz.

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;

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!

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.

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?
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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.

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.

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.

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!

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!
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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.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Вели1кихъ безмёстій 
во глубинY низвeдшисz, 
неwдержи1ма былA є3си2, но 
востеклA є3си2 п0мысломъ 
лyчшимъ, къ крaйнэй 

дэsньми ћвэ добродётели 
преслaвнw, ѓгGльское 

є3стество2 марjе, ўдиви1вши.

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

трbческое є3ди1но б9ество2, 
ћкw є3диноцaрственное и3 
сопрест0льное, вопію1 ти 

пёснь вели1кую, въ вhшнихъ 
трегyбw пэсносл0вимую.

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!

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.

Слава: По естество 
неразделим и по Лица 

несливаем, Теб, Троичен 
Единен Боже, богословя, 

като Един царуващ и 
съвместно Владеещ, на 

Тебе пея песента велика, 
във висините възпявана 

тройствено.
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И# нhнэ, бGор0диченъ: И# 
раждaеши, и3 двcтвуеши, 
и3 пребывaеши nбою1ду 

є3стеств0мъ дв7а: рождeйсz 
њбновлsетъ зак0ны 
є3стествA, ўтр0ба же 

раждaетъ нераждaющаz. 
бGъ и3дёже х0щетъ, 

побэждaетсz є3стествA чи1нъ: 
твори1тъ бо є3ли6ка х0щетъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: T н0щи 
ќтренююща, чlвэколю1бче, 

просвэти2, молю1сz, 
и3 настaви и3 менE на 

повелBніz тво‰, и3 научи1 
мz сп7се, твори1ти в0лю 

твою2.

Ни1зу сничaщую подражaй q 
душE, пріиди2, припади2 къ 
ногaма ї}совыма, да тS 
и3спрaвитъ, и3 да х0диши 

прaвw стєзи2 гDни.

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

двете естеството девствено 
запазваш: от Теб 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.

Песен 5. 

Ирмос: Човеколюбецо, 
моля Ти се, просвети 

мене, който от нощен час 
в молитва подранява, и 

настави ме с повеленията 
Твои, и научи ме, 

Спасителю, да върша 
Твоята воля!

Душо, подражавай на 
прегърбената! Ела, падни 
в нозете Иисусови, да те 
изправи Той и да можеш 

да ходиш право по 
пътеките Господни.
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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.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

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

слaвы.

Слaва, трbченъ: ТS 
трbце слaвимъ, є3ди1наго 
бGа, с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 
џ§е, сн7е и3 дш7е, пр0стое 
существо2, є3ди1нице при1снw 

покланsемаz.

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.

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!

Преподобна майко 
Марийо, моли Бога за нас!

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!

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

Сине, и Душе, просто 
Същество, Единица, на 

Когото вечно се покланят.
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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.

Ѓзъ є4смь, сп7се, ю4же 
погуби1лъ є3си2 дрeвле 

цaрскую дрaхму, но вжeгъ 
свэти1льникъ п®тeчу твоего2 
сл0ве, взыщи2 и3 њбрsщи 

тв0й w4бразъ.

Востaни и3 побори2, ћкw 
їисyсъ ґмали1ка, плотск‡z 
стр†сти, и3 гаваwнjты, 

лє1стныz п0мыслы, при1снw 
побэждaющи.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

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.

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.

Стани и победи, както 
Иисус победи Амалик, 
плътските страсти, като 
всякога побеждаваш и 

гаваонците - измамните 
помисли.

Преподобна майко Марийо, 
моли Бога за нас!
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Марjи: Да страстeй плaмень 
ўгаси1ши, слeзъ к†пли 

и3сточи1ла є3си2 при1снw мар-
jе, душeю распалsема, и4хже 
бlгодaть подaждь и3 мнЁ 

твоемY рабY.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Безстрaстіе нбcное 
стzжaла є3си2, крaйнимъ 
на земли2 житіeмъ мaти. 
тёмже тебE пою1щымъ, 
страстeй и3збaвитисz 

мlтвами твои1ми, моли1сz.

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.

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!

Безстрастие небесно си 
приела чрез най-прекрасно 
на земята житие, о, майко; 

затуй моли се и ония, 
които те възпяват, от 

страстите да се избавят!

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

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.

След това: Господи, 
помилуй, три пъти. Слава, 

И сега: 

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.
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И#счез0ша днjи 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;

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.

Погреб0хъ w4бразъ тв0й, и3 
растли1хъ зaповэдь твою2, 
всS помрачи1сz добр0та, 
и3 страстьми2 ўгаси1сz, 

сп7се, свэщA: но ўщeдривъ 
воздaждь ми2 ћкоже поeтъ 

дв7дъ, рaдованіе.

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!

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)!“

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!
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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.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: 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.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Е#г0же возлюби1ла 
є3си2, є3г0же возжелёла є3си2, 
є3гHже рaди пл0ть и3знури1ла 
є3си2 прпdбнаz, моли2 нhнэ 
хrтA њ рабёхъ: ћкw да 

млcтивъ бhвъ всBмъ нaмъ, 
ми1рное состоsніе дaруетъ 

почитaющымъ є3го2.

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!“

Преподобна майко Марийо, 
моли Бога за нас!

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!

Преподобна майко Марийо, 
моли Бога за нас!

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.
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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# 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.

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.

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.

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.
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Слeзную сп7се стклsницу, 
ћкw мЂро и3стощавaz 

на главY, зовy ти ћкоже 
блудни1ца, млcти и4щущаz, 

мольбY приношY, и3 
њставлeніе прошY пріsти.

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.

Пощади2 сп7се твоE создaніе, 
и3 взыщи2 ћкw пaстырь 

поги1бшее, предвари2 
заблyждшаго, восхи1ти t 

в0лка, сотвори1 мz nвчA на 
пaствэ твои1хъ nвeцъ.

Е#гдA судіE сsдеши ћкw 
бlгоутр0бенъ, и3 покaжеши 
стрaшную слaву твою2 сп7се: 
q каковhй стрaхъ тогдA! 
пeщи горsщей, всBмъ 

боsщымсz нестерпи1магw 
суди1ща твоегw2.

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!

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!“

Пощади, Спасителю, 
създанието Си, като Пастир 

погиналия потърси, пред 
заблудения побързай, от 

вълка го изтръгни, стори и 
мен овца на пасбището сред 

овцете Твои!

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.
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Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Свёта незаходи1магw 
м™и, тS просвэти1вши, 
t њмрачeніz страстeй 

разрэши2. тёмже вшeдши 
въ д¦0вную бlгодaть, 

просвэти2 марjе, тS вёрнw 
восхвалsющыz.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.
Марjи: Чyдо н0во ви1дэвъ, 
ўжасaшесz б9eственный 
въ тебЁ вои1стинну мaти 
зwсjма: ѓгGла бо зрsше 

во пл0ти, и3 ќжасомъ вeсь 
и3сполнsшесz, хrтA поS во 

вёки.

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.

Преподобна майко 
Марийо, моли Бога за нас!

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!

Преподобна майко 
Марийо, моли Бога за 
нас! 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.

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!
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И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw 
t њброщeніz червлени1цы 

пречcтаz, ќмнаz багрzни1ца 
є3мманyилева, внyтрь 

во чрeвэ твоeмъ пл0ть 
и3сткaсz. тёмже бцdу 

вои1стинну тS почитaемъ.

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.

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.

И сега: Като от  пурпурна 
коприна, Пречиста, в 

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

почитаме.

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.

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!“
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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.

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.

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.

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!

Потръпваше творението, 
докле Те гледаше 

разпънат, разпадаха се 
планини и камъни, земята 

се тресеше с тях и адът 
опустяваше, а светлината 

дневна сливаше се с мрака, 
докле Те гледаше, Иисусе, 

прикован на Кръста!

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!
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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.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Марjи: Ўдиви1ла є3си2 
всёхъ стрaннымъ житіeмъ 
твои1мъ, ѓгGлwвъ чи1ны, 
и3 человёкwвъ соб0ры, 

невещeственнw пожи1вши, и3 
є3стество2 прешeдши: и4мже, 
ћкw невещeственныма 
ногaма вшeдши марjе, 
їoрдaнъ прешлA є3си2.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти 
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

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.

Преподобна майко 
Марийо, моли Бога за нас!

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.

Преподобна майко 
Марийо, моли Бога за нас!
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Марjи: Ўми1лостиви 
создaтелz њ хвaлzщихъ 

тS, прпdбнаz мaти, 
и3збaвитисz њѕлоблeній 

и3 скорбeй џкрестъ 
напaдающихъ: да 

и3збaвившесz t напaстей, 
возвели1чимъ непрестaннw 
прослaвльшаго тS гDа.

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.

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.

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.
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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.

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.


