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Въ срeду
пeрвыz седми1цы
с™hхъ постHвъ,
на повечeріи.

В сряда на първата
седмица на светия
Велик пост, на
Повечерието.

Твори1мъ же на кjйждо
тропaрь покл0ны G,
глаг0люще и3 стjхъ: Поми1луй
мS б9е, поми1луй мS.

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

Вели1кій канHнъ.
Глaсъ ѕ7.

Велик канон.
Глас шести.

Пёснь №.

Песен 1.

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.

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.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е,
поми1луй мS.

Припев: Помилуй ме,
Боже, помилуй ме!
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T ю4ности хrтE, зaпwвэди
тво‰ преступи1хъ,
всестрaстнw небрегjй,
ўнhніемъ преид0хъ житіE.
тёмже зовy ти сп7се: понE
на конeцъ сп7си1 мz.

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!

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.

Богaтство моE сп7се,
и3знури1въ въ блудЁ,
пyстъ є4смь плодHвъ
бlгочести1выхъ, ѓлченъ
же зовY: џ§е щедр0тъ,
предвари1въ тh мz ўщeдри.

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!

Въ разб0йники впадhй ѓзъ
Аз съм нападнатият от
є4смь, помышлeньми мои1ми,
разбойници - от моите
вeсь t ни1хъ ўzзви1хсz
помисли, сега съм цял
нhнэ, и3 и3сп0лнихсz рaнъ:
пребит от тях и цял съм
но сaмъ ми2 предстaвъ, хrтE
изранен. Но Сам, Христе
сп7се и3сцэли2.
Спасителю, ела и изцели ме!
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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!

Сщ7eнникъ мS предви1дэвъ
ми1мw и4де, и3 леvjтъ ви1дz
въ лю1тыхъ нaга презрЁ: но
и3з8 мRjи возсіsвый ї}се, ты2
предстaвъ ўщeдри мS.
Припёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за нас!

Прпdбныz: 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!

Слава: Троице вечно
Слaва, трbченъ: Пресyщнаz
съществуваща, на Която
трbце, во є3ди1ницэ
като на Бог Един се
покланsемаz, возми2 брeмz
кланяме, снеми от мене
t менE тsжкое грэх0вное,
тежкото греховно бреме и
и3 ћкw бlгоутр0бна дaждь
като благосърдечна, дай ми
ми2 слeзы ўмилeніz.
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.

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, о небе, и аз
ще заговоря и Христа ще
възпея, дошъл в плът от
Дева.

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

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

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.

Погуби1хъ первоздaнную
добр0ту и3 бlголёпіе моE,
и3 нhнэ лежY нaгъ, и3
стыждyсz.

Аз погубих
първосъздадената моя
красота и благообразие, и
сега лежа гол и се срамувам.
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Господи, Господи, не
Двeрь твою2 не затвори2 мнЁ затваряй в оня час пред мене
тогдA, гDи, гDи: но tвeрзи Твоята врата, но отвори я за
ми2 сію2 кaющемусz тебЁ.
мене, каещия се пред Тебе.
Спасителю, обърни
внимание на стенанията
на душата ми и приеми
сълзите на очите ми и ме
спаси.

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

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2
нaсъ.

Пресвета Богородице, спаси
нас!

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

Пречиста Богородице
Дево, единствена от всички
възпявана, усърдно се моли
да се спасим!

Їрм0съ: Ви1дите ви1дите,
ћкw ѓзъ є4смь бGъ: мaнну
њдожди1вый, и3 в0ду и3з8
кaмене и3сточи1вый дрeвле
въ пустhни лю1демъ
мои6мъ десни1цею є3ди1ною, и3
крёпостію моeю.

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.
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Ви1дите ви1дите, ћкw ѓзъ
є4смь бGъ: внушaй душE моS
гDа вопію1ща, и3 ўдали1сz
прeжнzгw грэхA, и3 б0йсz
ћкw неумhтнагw, и3 ћкw
судіи2 и3 бGа.

«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.

КомY ўпод0биласz
є3си2 многогрёшнаz
душE, т0кмw пeрвому
кaіну, и3 ламeху џному,
каменовaвшаz тёло
ѕлодёйствы, и3 ўби1вшаz
ќмъ безсловeсными
стремлeньми.

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.
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.

Вс‰ прeжде зак0на
претeкши, q душE! си1fу
не ўпод0биласz є3си2, ни
є3нHса подражaла є3си2, ни
є3нHха преложeніемъ, ни
нHz: но kви1ласz є3си2 ўб0га
прaведныхъ жи1зни.
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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.

Е#ди1на tвeрзла є3си2 хл‰би
гнёва, бGа твоегw2, душE
моS, и3 потопи1ла є3си2 всю2,
ћкоже зeмлю пл0ть, и3
дэ‰ніz и3 житіE, и3 пребылA
є3си2 внЁ сп7си1тельнагw
ковчeга.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за нас!

Припёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

С цялото си усърдие и
любов ти прибягна към
Христа, като напусна
първия греховен
път и обитаваше в
непроходимите пустини,
и в чистота изпълняваше
Неговите божествени
заповеди.

Прпdбныz: Всёмъ ўсeрдіемъ
и3 люб0вію притеклA є3си2
хrтY, пeрвый грэхA пyть
tврaщши, и3 въ пустhнzхъ
непроходи1мыхъ питaющисz,
и3 тогw2 чи1стэ совершaющи
б9eствєнныz зaпwвэди.
Слaва, трbченъ:
Безначaльнаz, несоздaннаz
трbце, нераздёльнаz
є3ди1нице, кaющасz мS
пріими2, согрэши1вша сп7си2,
твоE є4смь создaніе, не
прeзри: но пощади2 и3 и3збaви
џгненнагw мS њсуждeніz.

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 сега: Пречиста
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Владичице, Богородителко,
Пречcтаz вLчце,
Надежда на прибягващите
бGороди1тельнице, надeждо
към Тебе и Пристан за
къ тебЁ притекaющихъ, и3
пристaнище сyщихъ въ бyри, обзетите от буря, с Твоите
молитви склони на милост
млcтиваго и3 создaтелz и3
и към мене милостивия
сн7а твоего2 ўми1лостиви и3
Твой Създател и Син.
мнЁ мlтвами твои1ми.

Песен 3.

Пёснь G.

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.
Бlгословeніz си1мова не
наслёдовала є3си2 душE
nкаsннаz: ни прострaнное
њдержaніе, ћкоже їaфеfъ
и3мёла є3си2 на земли2
њставлeніz.

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

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.

10

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

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

Патриархът, като
угости Ангелите под
Мамврийския дъб,
обещание придоби на
старост, като улов.

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

Като узна, бедна моя душо,
Їсаaка nкаsннаz душE
как Исаак тайнствено е
моS, разумёвши н0вую
принесен в нова жертва
жeртву, тaйнw всесожжeнную
всесъжение на Господа,
гDви, подражaй є3гw2
подражавай на неговата
произволeнію.
решителност.
Їсмaила слhшала є3си2,
Ти си слушала, душо моя,
трезви1сz душE моS,
как Измаил бе прогонен,
и3згнaна ћкw рабhнино
като рожба на робиня.
tрождeніе, ви1ждь,
Внимавай, прочее, да
да не кaкw под0бно
не претърпиш и ти
что2 пострaждеши
нещо подобно заради
ласкосeрдствующи.
сладострастието си.
Припёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за нас!
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Марjи: 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.

Припёвъ: 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.

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.
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Песен 4.

Пёснь д7.

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!

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.

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!

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

Тёло твоE и3 кр0вь
Твоето Тяло и Кръв Ти,
распинaемый њ всёхъ
Слово, при разпятието
положи1лъ є3си2 сл0ве: тёло
Си принесе в жертва за
ќбw, да мS њбнови1ши:
всички: Тялото - за да ме
кр0вь, да њмhеши мS:
обновиш; Кръвта - за да ме
дyхъ же прeдалъ є3си2, да
умиеш; а Дух си предал, за
мS приведeши хrтE, твоемY
да ме заведеш, Христе, при
роди1телю.
Твоя Отец.
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Ти устрои спасение посред
земята, Щедрий, за да се
Содёлалъ є3си2 сп7сeніе посредЁ
спасим. Ти доброволно
земли2 щeдре, да сп7сeмсz.
се разпъна на дървото.
в0лею на дрeвэ распsлсz
Заключеният Едем се
є3си2. є3дeмъ затворeнный
отвори, всяка твар на
tвeрзесz, г0рнzz и3
небето и земята и всички
д0льнzz твaрь, kзhцы вси2
спасени народи Ти се
сп7сeни покланsютсz тебЁ.
покланят.
Да бyдетъ ми2 купёль, кр0вь
Купел да ми бъде кръвта
и3з8 рeбръ твои1хъ, вкyпэ
из ребрата Ти и питие,
и3 питіE, и3сточи1вшее в0ду
от което извира вода на
њставлeніz, да nбою1ду
прощение, та двойно да
њчищaюсz, помазyzсz и3
се очистя - с пиене и с
піS: ћкw помaзаніе и3 питіE
помазване: като помазване
сл0ве, животHчнаz тво‰
и питие, Боже-Слово, са
словесA.
Твоите животворни слова.
Чaшу цRковь стzжA, рє1бра
Като чаша прие Църквата
тво‰ живонHснаz, и3з8
Твоите животворни
ни1хже суг{быz нaмъ и3сточи2
ребра, от които за нас
т0ки, њставлeніz и3 рaзума,
ти, Спасителю наш,
во w4бразъ дрeвнzгw и3
изля двойни струи - на
н0вагw двои1хъ вкyпэ
прошка и на разбиране, завётwвъ, сп7се нaшъ.
изобразяващи двата Завета,
стария и новия.
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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.

Слaва, трbченъ: Нераздёльное
существ0мъ, несли1тное
ли1цы, бGосл0влю тS,
трbческое є3ди1но б9ество2,
ћкw є3диноцrтвенное и3
сопrт0льное, вопію1 ти
пёснь вели1кую, въ вhшнихъ
трегyбw пэсносл0вимую.

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.

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

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.
15

Пёснь є7.

Песен 5.

Їрм0съ: T н0щи
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 подранява, и
настави ме с повеленията
Твои, и научи ме,
Спасителю, да върша
Твоята воля.

Ћкw тsжкій нрaвомъ,
фараHну г0рькому бhхъ
вLко, їанни2, и3 їамври2,
душeю и3 тёломъ, и3
погружeнъ ўм0мъ: но
помози1 ми.

Колко ожесточен по
нрав станах с душа и
с тяло, - като Янний и
Ямврий горко робуващи
на фараона, - и умът ми
бе погълнат, но, Владико,
помогни ми!

Кaломъ смэси1хсz
њкаsнный ўм0мъ, њмhй
мS вLко, бaнею мои1хъ
слeзъ, молю1 тz, пл0ти
моеS nдeжду ўбэли1въ ћкw
снёгъ.

Ума си потопих в калта,
окаян аз, но моля Ти
се, Владико, умий ме в
къпалнята на моите сълзи
и одеждата на моята плът
направи снежнобяла.

Ѓще и3спытaю мо‰ дэлA
сп7се, всsкаго человёка
превозшeдша грэхaми
себE зрю2, ћкw рaзумомъ
мyдрствуzй согрэши1хъ, не
невёдэніемъ.

Когато изпитвам делата си,
намирам, че с греховете си
аз съм надминал всички
човеци, защото съм грешил
с разумно съзнание, а не по
незнание.
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Пощади2 пощади2 гDи,
создaніе твоE, согрэши1хъ,
њслaби ми2, ћкw
є3стеств0мъ чcтый сaмъ
сhй є3ди1нъ, и3 и4нъ рaзвэ
тебE никт0же є4сть кромЁ
сквeрны.

Пощади, Господи,
пощади Своето създание:
съгреших, прости ми,
защото само Ти си чист
по естество и освен Тебе
никой друг не е без порок.
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.

Преподобна майко
Марийо, моли Бога за нас!

Припёвъ: Прпdбнаz мaти
марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

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.

Прпdбныz: Струи6 їoрд†нскіz
прешeдши, њбрэлA є3си2
пок0й безболёзненный,
пл0ти слaсти и3збэжaвши,
є3sже и3 нaсъ и3зми2 твои1ми
мlтвами прпdбнаz.
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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.
И# нhнэ, бGор0диченъ: И#з8
тебE њблечeсz въ моE
смэшeніе, нетлённаz
безмyжнаz м™и дв7о, бGъ
создaвый вёки, и3 соедини2
себЁ человёческое є3стество2.

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.

Пёснь ѕ7.

Песен 6.

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.

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

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

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.

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

Пристанище тихо Те зная,
Владико, Владико Христе!
Побързай да ме избавиш
от непроходимите
дълбочини на греха и
отчаянието.

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

Слава: Аз съм Троица
Слaва, трbченъ: Трbца є4мь
проста и неделима,
пр0ста, нераздёльна,
разделена по Лица и
раздёльна ли1чнэ, и3 є3ди1ница
Единица, съединена
є4смь є3стеств0мъ соединeна,
по естество, - така
nц7ъ глаг0летъ и3 сн7ъ и3
свидетелствуват Отец, Син
б9eственный д¦ъ.
и Божественият Дух.
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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.

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

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

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

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Кондак, глас 6.

ДушE моS, душE моS,
востaни, что2 спи1ши; конeцъ
приближaетсz, и3 и4маши
смути1тисz: воспрzни2 ќбw,
да пощади1тъ тS хrт0съ
бGъ, вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй.

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.
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Песен 7.
Пёснь з7.

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.

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

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.

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.

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‰.
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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.

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.

Слaва, трbченъ: Трbце
Слава: Троице проста,
пр0стаz, нераздёльнаz,
неделима, единосъщна и
є3диносyщнаz, и3 є3стество2
едно естество - Светлини
є3ди1но, свётове и3 свётъ,
и Светлина, и три Свети и
и3 с™а три2: и3 є3ди1но с™о
един Свят - така се възпява
поeтсz бGъ трbца. но восп0й,
Бог Троица, но възпей
прослaви жив0тъ и3 животы2,
и прославяй Живота и
душE всёхъ бGа.
Животите, душо - Бога на
всички.
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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.

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.

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

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.

Правосyде сп7се поми1луй,
и3 и3збaви мS nгнS, и3
прещeніz, є4же и4мамъ на
судЁ прaведнw претерпёти:
њслaби ми2 прeжде концA,
добродётелію и3 покаsніемъ.
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Ћкw разб0йникъ вопію1 ти: Като разбойника викам към
Тебе: „Спомни си за мене!“
помzни1 мz. ћкw пeтръ
Като Петър плача горчиво:
плaчу г0рцэ: њслaби ми2
„Прости ми, Спасителю!“,
сп7се. зовY ћкw мытaрь:
като митаря стена; като
слезю2 ћкw блудни1ца. пріими2
моE рыдaніе, ћкоже и3ногдA блудницата проливам сълзи;
приеми моето ридание,
хананeино.
както прие на хананейката.
Гноeніе, сп7се, и3сцэли2
смирeнныz моеS души2:
є3ди1не врачY, плaстырь мнЁ
наложи2, и3 є3лeй и3 віно2,
дэлA покаsніz, ўмилeніе со
слезaми.

Изцели, Спасителю,
гноенето на моята смирена
душа; Единствен Лекарю,
наложи ми пластир, елей и
вино - дела на покаяние и
умиление със сълзи.

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

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.

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.

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

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw
t њброщeніz червлени1цы
пречcтаz, ќмнаz багрzни1ца
є3мманyилева, внyтрь
во чрeвэ твоeмъ пл0ть
и3сткaсz, тёмже бцdу
вои1стинну тS почитaемъ.

Песен 9.

Пёснь f7.

Ирмос: Неизказано е
рождеството от безсеменно
Їрм0съ: Безсёменнагw
зачатие; нетленен е
зачaтіz ржcтво2 несказaнное,
плодът на несъчетаната
м™ре безмyжныz нетлёненъ
с мъж Майка, защото
пл0дъ: б9іе бо рождeніе
Божието раждане обновява
њбновлsетъ є3стествA.
естеството. Затова всички
тёмже тS вси2 р0ди,
родове, като Богоневестна
ћкw бGоневёстную м™рь,
Майка, православно Те
правослaвнw величaемъ.
величаем.
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.
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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.

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.
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.

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.
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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.

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.

Недей изпада в още поголяма мъка, о, душо моя,
Да не г0ршаz q душE моS,
чрез отчаянието, но като
kви1шисz tчazніемъ хананeи
си слушала за вярата на
вёру слhшавшаz, є3sже дщи2 хананейката, чиято дъщеря
сл0вомъ б9іимъ и3сцэли1сz: бе излекувана чрез Божието
слово, и ти извикай отдън
сн7е дв7довъ, сп7си2 и3 менE,
сърце: „Сине Давидов,
воззови2 и3з8 глубины2 сeрдца,
спаси и мен!“ - тъй както тя
ћкоже nнA хrтY.
зовеше към Христа.

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.

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.
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И# нhнэ, бGор0диченъ:
Грaдъ тв0й сохранsй
бGороди1тельнице пречcтаz,
въ тебё бо сeй вёрнw
цrтвуzй, 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.

Припёвъ: Прпdбне џтче
ґндрeе, моли2 бGа њ нaсъ.

Преподобни отче Андрее,
моли Бога за нас!

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.

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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