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Въ понедёльникъ
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 понеделник 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!



4

Tкyду начнY плaкати 
њкаsннагw моегw2 житіS 
дэsній; к0е ли положY 

начaло, хrтE, нhнэшнему 
рыдaнію; но ћкw 

бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 
прегрэшeній њставлeніе.

Грzди2 њкаsннаz душE, съ 
пл0тію твоeю, зижди1телю 
всёхъ и3сповёждьсz, и3 

њстaнисz пр0чее прeжднzгw 
безсловeсіz, и3 принеси2 бGу въ 

покаsніи слeзы.

Первоздaннагw ґдaма 
преступлeнію поревновaвъ, 
познaхъ себE њбнажeна t 
бGа и3 пrносyщнагw цrтвіz 
и3 слaдости, грBхъ рaди 

мои1хъ.

Ўвы2 мнЁ њкаsннаz 
душE, что2 ўпод0биласz 
є3си2 пeрвэй є4vэ; ви1дэла 
бо є3си2 ѕлЁ, и3 ўzзви1ласz 
є3си2 г0рцэ, и3 коснyласz 
є3си2 дрeва и3 вкуси1ла є3си2 
дeрзостнw безсловeсныz 

снёди.

Отде да почна да оплаквам 
делата на моя окаян 

живот? Какво ли начало 
да положа, Христе, на 

сегашното ридание? Но 
като милосърден, прости 

ми прегрешенията.

Върви, окаяна душо с 
плътта си, изповядай се 
на Създателя на всички, 

откажи се, прочее, от 
предишното безумие и 
принеси Богу сълзи в 

покаяние.

След като усърдно 
подражавах на 

престъплението на 
първосъздадения Адам 

познах, че съм се лишил 
от Бога, от вечното 

царство и сладост заради 
моите грехове.

Горко ми, окаяна моя 
душо, защо се оприличи 

на първата Ева? - погледна 
лошо и горчиво бе ранена, 

докосна дървото и с 
дързост вкуси от ястието 

безсловесно.
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Вмёстw є4vы чyвственныz 
мhсленнаz ми2 бhсть 

є4vа, во пл0ти стрaстный 
п0мыслъ, показyzй сл†дкаz 
и3 вкушazй пrнw г0рькаго 

напоeніz.

Дост0йно и3з8 є3дeма и3згнaнъ 
бhсть, ћкw не сохрани1въ 

є3ди1ну твою2, сп7се, зaповэдь 
ґдaмъ: ѓзъ же что2 

постраждY, tметaz всегдA 
живHтнаz тво‰ словесA;

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 мS.

Наместо Ева в плът, 
пред мене застана 

невеществената Ева 
- плътският  страстен 

помисъл,  който  обещава  
сладост, ала при вкусване е 

всякога горчиво питие.

Заслужено изгонен бе 
Адам от рая, затуй, че 
не опази едничка Твоя 

заповед, Спасителю; а как 
ли трябва да пострадам аз, 
задето всякога презирам 

Твоите животворни слова?

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!

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.
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Пёснь в7.

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

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

Вонми1 ми, б9е, сп7се 
м0й млcтивнымъ твои1мъ 
џкомъ, и3 пріими2 моE 
тeплое и3сповёданіе.

Согрэши1хъ пaче всёхъ 
человBкъ, є3ди1нъ согрэши1хъ 
тебЁ: но ўщeдри ћкw бGъ, 

сп7се, творeніе твоE.

Воwбрази1въ мои1хъ страстeй 
без8wбрaзіе, любослaстными 
стремлeньми погуби1хъ ўмA 

красотY.

Бyрz мS ѕлhхъ 
њбдержи1тъ, бlгоутр0бне 

гDи: но ћкw петрY, и3 мнЁ 
рyку простри2.

Песен 2.

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

Дева.

Чуй, о небе, и аз ще 
заговоря, чуй, земьо, гласа 
на каещия се пред Бога и 

възпяващия Го.

Погледни на мене, Боже 
Спасителю мой, с Твоето 
милостиво око и приеми 

моята гореща изповед.

Единствен аз пред Тебе 
повече от всички хора 
съгреших: но като Бог, 

Спасителю, смили се над 
Твоето създание.

Приех върху си 
безобразния печат на 

страстите и красотата на 
ума погубих в похотливите 

стремления.

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

подай ръка.
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Њскверни1хъ пл0ти моеS 
ри1зу и3 њкалsхъ є4же по 

w4бразу, сп7се, и3 по под0бію.

Њмрачи1хъ дш7eвную красотY 
страстeй сластьми2, и3 

всsчески вeсь ќмъ пeрсть 
сотвори1хъ.

Раздрaхъ нhнэ њдeжду 
мою2 пeрвую, ю4же ми2 и3зткA 
зижди1тель и3з8 начaла, и3 

tтyду лежY нaгъ.

Њблек0хсz въ раздрaнную 
ри1зу, ю4же и3зткa ми ѕмjй 
совётомъ, и3 стыждyсz.

Слeзы блудни1цы, щeдре, и3 
ѓзъ предлагaю: њчcти мS, 

сп7се, бlгоутр0біемъ твои1мъ.

Воззрёхъ на сад0вную 
красотY и3 прельсти1хсz 
ўм0мъ: и3 tтyду лежY 
нaгъ, и3 срамлsюсz.

Дрехата на плътта си 
оскверних, Спасителю, 
и Твоя образ и подобие 

очерних в мене. 

С услаждане от страстите 
душевната си красота 

превърнах в мрак и целия 
си ум докрай превърнах в 

пръст.

Раздрах първоначалната 
одежда, що бе ми изтъкал 
Създателят в началото и 

гол лежа сега.

Навлякох  парцаливата  
дреха,  която  с  коварен  

съвет  ми изтъка змията и 
цял съм в срам.

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

добросърдечие.

Погледнах красотата на 
дървото и моят ум се 

прелъсти, затуй сега лежа 
без дреха и цял съм в срам.
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Дёлаша на хребтЁ моeмъ 
вси2 начaльницы страстeй, 

продолжaюще на мS 
беззак0ніе и4хъ.

Слaва, трbченъ: Е#ди1наго 
тS въ тріeхъ ли1цэхъ, 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.

Пёснь G.

Їрм0съ: На недви1жимэмъ 
хrтE, кaмени зaповэдей 
твои1хъ ўтверди2 моE 

помышлeніе.

Џгнь t гDа и3ногдA гDь 
њдожди1въ, зeмлю сод0мскую 

прeжде попали2.

На горЁ спасaйсz, душE, 
ћкоже лHтъ џный, и3 въ 

сигHръ ўгонзaй.

Всички  господари  на 
страстите  превиваха  гърба  
ми  и вършеха безспир над 

мене беззаконията си.

Слава: Възпявам Те, 
Единия на всички Бог в 

три Лица: Отец, Син и Дух 
Светий.

И сега: Пречиста 
Богородице Дево, 

единствена от всички 
възпявана, усърдно се 

моли да се спасим!

Песен 3.

Ирмос: Върху  
непоклатимия  камък  на  

Твоите  заповеди,  утвърди,  
Христе, моите мисли.

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

В планината се спасявай, 
душо, като древния Лот и 

бързай към Сигор.
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Бёгай запалeніz, q душE, 
бёгай сод0мскагw горёніz, 
бёгай тлёніz бжcтвеннагw 

плaмене.

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

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

прeзриши менE.

Ты2 є3си2 слaдкій, ї}се, ты2 є3си2 
создaтель м0й: въ тебЁ, 

сп7се, њправдaюсz.

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

ћкw бlгоутр0бенъ.

Слaва, трbченъ: Q трbце 
є3ди1нице б9е! сп7си2 нaсъ t 
прeлести, и3 и3скушeній, и3 

њбстоsній.

Бягай от пламъците, душо, 
бягай от огъня содомски, 
бягай от унищожаващия 

пламък Божий. 

Съгреших пред Тебе 
едничък аз, съгреших 

повече от всички, 
Христе Спасителю: не ме 

презирай!

Ти си добрият Пастир, 
потърси мене, агнето, и не 
презирай мене, заблудения.

Ти си моят пресладък 
Иисус, Ти си моят 
Създател: в Тебе, 

Спасителю, ще бъда 
оправдан.

Изповядвам Ти се, 
Спасителю: съгреших, 

съгреших пред Тебе, но 
облекчи, прости ми като 

благосърдечен.

Слава: О, Троице, 
Единице, Боже! Спаси ни 

от заблуди, от изкушения и 
от опасности.
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И# нhнэ, бGор0диченъ: 
Рaдуйсz, бGопріsтнаz 

ўтр0бо, рaдуйсz, пrт0ле 
гDнь, рaдуйсz, м™и жи1зни 

нaшеz.

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.

Дёлъ твои1хъ да не 
прeзриши, создaніz твоегw2 
да не њстaвиши, правосyде, 
ѓще и3 є3ди1нъ согрэши1хъ, 

ћкw человёкъ, пaче всsкагw 
человёка, чlвэколю1бче, но 
и4маши, ћкw гDь всёхъ, 
влaсть њставлsти грэхи2.

И сега: Радвай се, приела 
Бога в себе си утробо, 
радвай се, Престоле 
Господен, радвай се, 

Майко на нашия Живот!

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!

Творенията Твои не 
отхвърляй, не изоставяй 

Твоето създание, праведни 
Съдия, макар и сам, като 

човек да съгреших повече 
от всеки друг човек, но 

Ти, Човеколюбецо, като 
Господар на всичко, 

имаш власт да прощаваш 
греховете.
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Приближaетсz, душE, 
конeцъ, приближaетсz, и3 
неради1ши, ни гот0вишисz: 

врeмz сокращaетсz, 
востaни, бли1зъ при двeрехъ 

судіS є4сть: ћкw с0ніе, 
ћкw цвётъ, врeмz житіS 
течeтъ: что2 всyе мzтeмсz;

Воспрzни2, q душE моS, 
дэ‰ніz тво‰, ±же 

содёлала є3си2, помышлsй, 
и3 сі‰ пред8 лицE твоE 

принеси2, и3 к†пли и3спусти2 
слeзъ твои1хъ: рцы2 со 
дерзновeніемъ дэ‰ніz 
и3 помышлє1ніz хrтY, и3 

nправдaйсz.

Не бhсть въ житіи2 
грэхA, ни дэsніz, ни 
ѕл0бы, є3sже ѓзъ, сп7се, 
не согрэши1хъ ўм0мъ и3 

сл0вомъ, и3 произволeніемъ и3 
предложeніемъ, и3 мhслію и3 
дэsніемъ согрэши1въ, ћкw 

и4нъ никт0же когдA.

Приближава се  краят, 
душо, приближава  се, 
а ти  нехаеш, нито се 

приготвяш; ето, времето 
намалява, стани, Съдията 
е близо до вратите! Като 
сън преминава, като цвят 
увяхва времето на живота, 
защо се суетим напразно?

Пробуди се, о, душо 
моя! Мисли си за делата, 

що си сторила, пред 
погледа си ги тури и нека 
потекат сълзите ти - смело 

изповядай пред Христа 
делата и мислите си, за да 

бъдеш оправдана!

Няма, Спасителю, в живота 
грях, нито деяние, ни зло, с 
които да не съм съгрешил 

било с ум, слово или 
съчувствие, с намерение, 
с мисъл или с дело, тъй 

както никой друг никога не 
е съгрешавал.
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Tсю1ду и3 њсуждeнъ бhхъ, 
tсю1ду препрёнъ бhхъ 

ѓзъ њкаsнный t своеS 
с0вэсти, є3sже ничт0же 
въ мjрэ нyжнэйше: судіE 
и3збaвителю м0й, и3 вёдче, 
пощади2 и3 и3збaви, и3 сп7си1 

мz рабA твоего2.

Лёствица, ю4же ви1дэ дрeвле 
вели1кій въ патріaрсэхъ, 

ўказaніе є4сть душE моS, 
дёzтельнагw восхождeніz, 
разyмнагw возшeствіz: ѓще 
х0щеши ќбw, дэsніемъ, 
и3 рaзумомъ, и3 зрёніемъ 

пожи1ти, њбнови1сz.

Зн0й дневнhй претерпЁ 
лишeніz рaди патріaрхъ, 
и3 мрaзъ нощнhй понесE, 
на всsкъ дeнь снабдBніz 

творS, пасhй, труждazйсz, 
раб0таzй, да двЁ жєнЁ 

сочетaетъ.

Затова и съм осъден, 
затова и съм разобличен, 
окаяният аз, от съвестта 
си, от която няма нищо 

по-строго на света: 
Съдия, Избавителю мой 
и Всеведецо, пощади и 

избави, и спаси ме, Твоя 
раб.

Стълбата, която в 
древност видя Великият 

сред патриарсите, е 
указание, душо моя, за 

възхождението чрез дела 
и за възшествието с разум 
- ако ли искаш да живееш 
в деятелност, разумност и 
съзерцание - обнови се.

Патриархът претърпя 
заради лишението 

дневния зной и понесе 
нощния мраз, трупайки 

всекидневни придобивки; 
пасеше стадото, трудеше 

се и работеше, за да събере 
две жени.
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Жєнh ми двЁ разумёй, 
дэsніе же и3 рaзумъ въ 
зрёніи, лjю ќбw дэsніе, 

ћкw многочaдную: 
рахи1ль же рaзумъ, ћкw 

многотрyдную: и4бо кромЁ 
трудHвъ, ни дэsніе, ни 
зрёніе душE, и3спрaвитсz.

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

трbческое є3ди1но б9ество2, 
ћкw є3диноцaрственное 
и3 сопrт0льное, вопію1 ти 

пёснь вели1кую, въ вhшнихъ 
трегyбw пэсносл0вимую.

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

є3стеств0мъ дв7а: рождeйсz 
њбновлsетъ зак0ны 
є3стествA, ўтр0ба же 

раждaетъ, не раждaющаz. 
бGъ и3дёже х0щетъ, 

побэждaетсz є3стествA чи1нъ: 
твори1тъ бо є3ли6ка х0щетъ.

Под две жени разбирай 
деяние и разум в 

съзерцанието, многодетната 
Лия (разбирай) като деяние, 
а многострадалната Рахил 

- като разум, защото, душо, 
без трудове нито в деянието, 
нито в съзерцанието не ще 

успееш.

Слава: По същество 
неразделимо и по 

лица неслято, Тебе, 
Троично Единно 

Божество богословя, 
като Единоцарствено 
и Съпрестолно, Теб 
пея песента велика, в 

обителите горни възпявана 
тройствено.

И сега: И раждаш и пак 
си Дева, като и в двете 

състояния оставаш девица 
по естество: от Теб 

Родилият се обновява 
законите на естеството 
и ражда Го утробата без 

болка. Където Бог поиска, 
там законът на естеството 
се разтрогва, защото Бог 
върши всичко, каквото 

пожелае.
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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.

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

Рувjма подражaz њкаsнный 
ѓзъ, содёzхъ беззак0нный 
и3 законопрестyпный совётъ 
на бGа вhшнzго, њскверни1въ 
л0же моE, ћкw џтчее џнъ.

И#сповёдаюсz тебЁ хrтE 
цRю2, согрэши1хъ, согрэши1хъ, 
ћкw прeжде їHсифа брaтіz 
продaвшіи, чистоты2 пл0дъ 

и3 цэломyдріz.

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.

Живота си преминах в 
непрестанна нощ, понеже 
нощта греховна за мене 

бе тъма и гъста мъгла. Но 
направи ме, Спасителю, 

син на деня.

Подобно на Рувим и 
аз окаяният извърших 

престъпно и беззаконно 
дело пред Всевишния Бог, 

като оскверних леглото 
си, както Рувим оскверни 

бащиното си ложе.

Изповядвам се пред Тебе, 
Христе Царю, съгреших, 

съгреших, както в древност 
братята, които продадоха 

Йосиф, като продадох 
плода на чистотата и 

целомъдрието.
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T ср0дникwвъ прaведнаz 
душA свzзaсz, продaсz въ 
раб0ту слaдкій, во w4бразъ 
гDнь: тh же всS душE, 
продалaсz є3си2 ѕлhми 

твои1ми.

ЇHсифа прaведнагw и3 
цэломyдреннагw ўмA 
подражaй њкаsннаz, и3 
неискyснаz душE, и3 не 

њсквернsйсz безсловeсными 
стремлeньми при1снw 

беззак0ннующи.

Ѓще и3 въ р0вэ поживE 
и3ногдA їHсифъ, вLко гDи, 
но во w4бразъ погребeніz и3 
востaніz твоегw2: ѓзъ же 
что2 тебЁ когдA сицев0е 

принесY;

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

покланsемаz.

Душата праведна бе 
вързана от сродниците си 
и възлюбения бе продаден 
в робство, като предобраз 

на Господа; а ти, душо, 
цяла си се продала на 

своите пороци.

На праведния и 
целомъдрен ум на Йосиф 

подражавай, окаяна и 
жалка душо, и недей се 

осквернява като следваш 
беззаконно скотските си 

стремления.

Макар и в ямата да поживя 
някога Йосиф, Владико 

Господи, той бе предобраз 
на Твоето погребение и 

възкресение: а аз ще мога 
ли някога да Ти принеса 

нещо подобно?

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 чlвёческое є3стество2.

Пёснь ѕ7.

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

тли2 жив0тъ м0й.

Слeзы сп7се џчію моє1ю, и3 и3з8 
глубины2 воздых†ніz чи1стэ 
приношY, вопію1щу сeрдцу: 

б9е, согрэши1хъ ти2 њчи1сти 
мS.

Ўклони1ласz є3си2 душE, 
t гDа твоегw2, ћкоже 
даfaнъ и3 ґвірHнъ: но 

пощади2, воззови2 и3з8 ѓда 
преисп0днzгw, да не 
пр0пасть земнaz тебE 

покрhетъ.

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, искрено Ти 
принасям сълзите на 

очите си и въздишките 
от дълбините на сърцето 

си, което вика: Боже, 
съгреших пред Тебе, 

очисти ме!

Душо, ти се отдалечи от 
твоя Господ, като Датан 

и Авирон, ала извикай от 
преизподния ад: Господи, 

пощади! - за да не те 
погълне земната пропаст.
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Ћкw ю4ница душE 
разсвирёпэвшаz, 

ўпод0биласz є3си2 є3фрeму, 
ћкw сeрна t тенeтъ сохрани2 
житіE, впери1вши дэsніемъ 

ќмъ, и3 зрёніемъ.

РукA нaсъ мwmсeова да 
ўвёритъ душE, кaкw 

м0жетъ бGъ прокажeнное 
житіE ўбэли1ти, и3 

њчи1стити: и3 не tчaйсz 
самA себE, ѓще и3 прокажeнна 

є3си2.

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.

Като  разсвирепяла  
юница  ти,  душо  моя,  
се  уподоби  на Ефрем; 
но окрили ума си с дела 
и съзерцание, и опази 

живота си, както сърна се 
пази от примки.

Нека Мойсеевата ръка ни 
увери, душо моя, как може 

Бог да избели и очисти 
прокажения живот, и не се 
отчайвай за себе си, макар 

и да си прокажена.

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.
Сmнаxaрь.

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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Согрэши1хъ, беззак0нновахъ, 
и3 tверг0хъ зaповэдь 
твою2, ћкw во грэсёхъ 

произвед0хсz и3 приложи1хъ 
ћзвамъ стрyпы себЁ: но 
сaмъ мS поми1луй, ћкw 

бlгоутр0бенъ, nтцє1въ б9е.

Т†йнаz сeрдца моегw2 
и3сповёдахъ тебЁ судіи2 

моемY, ви1ждь моE смирeніе, 
ви1ждь и3 ск0рбь мою2, и3 
вонми2 судY моемY нhнэ, 
и3 сaмъ мS поми1луй, ћкw 
бlгоутр0бенъ, nтцє1въ б9е.

Саyлъ и3ногдA ћкw погуби2 
nтцA своегw2 душE nсл‰та, 
внезaпу цrтво њбрёте къ 
прослyтію: но блюди2, не 
забывaй себE, скHтскіz 

п0хwти тво‰ произв0ливши 
пaче цrтва хrт0ва.

Съгреших, върших 
беззакония и отхвърлих 
Твоята заповед, тъй като 

съм в грехове роден и към 
своите рани прибавих още 
рани: но Сам Ти, Боже на 

нашите отци, помилвай ме, 
като милосърден.

Пред Тебе, мой Съдия, 
изповядах тайните на 
сърцето си: погледни 

на моето смирение, виж 
и скръбта ми, обърни 

внимание сега и на моето 
осъждане и ме помилвай, 

Боже на нашите отци, като 
милосърден.

В древност Саул изгуби 
ослиците на баща си и 
заедно с вестта за тях 
неочаквано получи 

царство. Внимавай, прочее, 
душо, и не предпочитай 
своите скотски похоти 

пред Царството Христово.



20

Дв7дъ и3ногдA бGоoтeцъ, 
ѓще и3 согрэши2 сугyбw 
душE моS, стрэл0ю 
ќбw ўстрэлeнъ бhвъ 

прелюбодёйства, копіeмъ 
же плэнeнъ бhвъ ўбjйства 
томлeніемъ: но ты2 самA 

тzжчaйшими дёлы 
недyгуеши, самох0тными 

стремлeньми.

Совокупи2 ќбw дв7дъ и3ногдA 
беззак0нію беззак0ніе: 

ўбjйству же любодёйство 
раствори1въ, покаsніе сугyбое 
показA ѓбіе: но самa ты 

лукaвнэйшаz душE содёлала 
є3си2, не покazвшисz бGу.

Дв7дъ и3ногдA воwбрази2, 
списaвъ ћкw на їкHнэ 
пёснь, є4юже дэsніе 

њбличaетъ, є4же содёz, 
зовhй: поми1луй мS. тебё 
бо є3ди1ному согрэши1хъ 
всёхъ бGу, сaмъ њчи1сти 

мS.

Душо моя! Макар 
богоотецът Давид и да 

съгреши двойно, когато 
бе пронизан от стрелата 
на прелюбодейството и 
поразен от копието на 

мъките на съвестта заради 
убийството, ала ти страдаш 
от много по-тежки дела и 

своеволни страсти.

В древност Давид 
прибави към беззаконието 
беззаконие, съединявайки 

с убийството 
прелюбодейство, ала 

тозчас принесе и двойно 
покаяние; а ти сама, душо, 
си сторила ужасни грехове, 

без да се покаеш пред 
Бога.

В древност Давид написа 
като на икона песен, с 

която изобличи стореното 
от него дело, викайки: 

помилвай ме; пред Тебе 
Единия съгреших, Боже на 

всички, Сам ме очисти.
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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 
нераздёльныz трbцы 

породи1ла є3си2 є3ди1наго хrтA 
бGа и3 самA tвeрзла є3си2 
нaмъ сyщымъ на земли2 

нбcнаz.

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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Согрэши1вша сп7се поми1луй, 
воздви1гни м0й ќмъ 
ко њбращeнію, пріими1 

мz кaющагосz, ўщeдри 
вопію1ща: согрэши1хъ ти2, 
сп7си2, беззак0нновахъ, 

поми1луй мS.

Колесни1чникъ и3ліA, 
колесни1цею добродётелей 
вшeдъ, ћкw на нб7сA, 

ношaшесz превhше и3ногдA 
t земнhхъ: сегw2 ќбw душE 
моS, восх0дъ помышлsй.

Е#ліссeй и3ногдA пріeмъ 
ми1лwть и3ліинY, пріsтъ 

сугyбую бlгодaть t бGа: тh 
же q душE моS, сеS не 

причасти1ласz є3си2 бlгодaти 
за невоздержaніе.

Їoрдaнова струS пeрвэе, 
ми1лwтію и3ліин0ю є3ліссeемъ, 
стA сю1ду и3 сю1ду: тh же, 
q душE моS, сеS не 

причасти1ласz є3си2 бlгодaти 
за невоздержaніе.

Спасителю, помилвай 
съгрешилия, събуди моя ум 
да се обърне, приеми мене, 

каещия се, смили се над 
викащия: съгреших пред 
Тебе - спаси ме, живях в 

беззакония - помилвай ме!

Грабнатият с 
колесница Илия се 

качи с колесницата на 
добродетелите като на 
небето и се носеше по-
горе от всичко земно. 
Размисляй, душо, за 
неговото възнасяне.

В стари времена като прие 
кожуха на Илия, Елисей се 

сдоби с двойна благодат 
от Господа; а ти, душо 
моя, не си получила тая 
благодат заради своето 

невъздържание.

В древност Елисей раздели 
струите на Йордан на две 

с кожуха на Илия: а ти, 
душо моя, не си получила 
тая благодат заради своето 

невъздържание.
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Сwманjтіда и3ногдA 
прaведнаго ўчреди2, q 

душE, нрaвомъ бlги1мъ: тh 
же не ввелA є3си2 въ д0мъ, 
ни стрaнна, ни пyтника. 

тёмже черт0га и3зри1нешисz 
в0нъ, рыдaющи.

Гіезjевъ подражaла є3си2 
nкаsннаz рaзумъ сквeрный 

всегдA душE, є3гHже 
сребролю1біе tложи2 понE на 
стaрость: бёгай геeнскагw 
nгнS, tступи1вши ѕлhхъ 

твои1хъ.

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

роди1телю, nц7A безначaльна 
сл0ве, дш7е живhй и3 зи1ждай, 
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.

В древност соманитянката 
добросърдечно угости 

праведника, а ти, душо, не 
си приела в своя дом нито 

странник, нито пътник, 
поради което ще бъдеш 
изхвърлена от брачния 

чертог в ридание.

Ти, окаяна душо, всякога си 
подражавала на нечистия 
нрав на Гиезий; отречи се 
от неговото сребролюбие 
поне на старост, побегни 

от геенския огън, като 
отстъпиш от злите си дела.

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!

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.

Ќмъ њструпи1сz, тёло 
њболёзнисz, недyгуетъ 
дyхъ, сл0во и3знем0же, 

житіE ўмертви1сz, конeцъ 
при двeрехъ. тёмже моS 
nкаsннаz душE, что2 

сотвори1ши, є3гдA пріи1детъ 
судіS и3спытaти тво‰;

Мwmсeово привед0хъ 
ти2 душE, міробhтіе, и3 
t тогw2 всE завётное 

писaніе, повёдающее тебЁ 
прaвєдныz и3 непрaвєдныz: 

t ни1хже вторы6z, q 
душE, подражaла є3си2, ґ не 

пє1рвыz, въ бGа согрэши1вши.

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.

Умът (ми) се покри с рани, 
тялото е цяло в болести, 
духът боледува, словото 

изнемогна, животът гасне, 
краят е при вратата: какво 

ще правиш, окаяна моя 
душо, когато дойде Съдията 

да изпита делата ти?

Представих ти, душо, 
Моисеевата книга Битие 

и след това цялото 
(старо)заветно Писание, 

разказващо за праведните 
и неправедните. Но ти, 

душо моя, не на първите 
подражаваше, а на 

последните и съгреши пред 
Бога.
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Зак0нъ и3знем0же, 
прaзднуетъ є3ђліе, писaніе 
же всE въ тебЁ небрежeно 

бhсть, прbр0цы и3знемог0ша, 
и3 всE прaведное сл0во: 
стрyпи твои2, q душE, 

ўмн0жишасz, не сyщу врачY 
и3сцэлsющему тS.

Н0вагw привождy ти 
писaніz ўказ†ніz, 

ввод‰щаz тS душE, ко 
ўмилeнію: прaвєднымъ 

ќбw поревнyй, грёшныхъ 
же tвращaйсz, и3 ўмлcтиви 

хrтA мlтвами же и3 
пощeньми, и3 чистот0ю, и3 

говёніемъ.

Хrт0съ вочlвёчисz, 
призвaвъ къ покаsнію 

разб0йники, и3 блудни6цы: 
душE покaйсz, двeрь 

tвeрзесz цrтвіz ўжE, и3 
предвосхищaютъ є5 фарісeє 
и3 мытари2 и3 прелюбодёи 

кaющіисz.

Законът изгуби сила, 
Евангелието - не 

(ти) въздействува, ти 
пренебрегна цялото 

Писание, пророците и 
всяко праведно слово 

изнемогнаха пред тебе. 
Твоите струпеи, душо, 

се умножиха, без да има 
лекар, който да те изцери.

Привеждам ти (сега) 
примери от новозаветното 

Писание, душо, които 
пробуждат умиление у 
тебе: бъди ревнителка 
на праведниците и се 
отвръщай от примера 

на грешниците, и 
умилостивявай Христа с 
молитви, пост, чистота и 

непорочност.

Христос стана човек и 
призова към покаяние 

разбойниците и 
блудниците. Покай се, 

душо; на Царството 
вратата вече е отворена и 

първи в него влизат каещи 
се фарисеи, митари и 

прелюбодейци.
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Хrт0съ вочlвёчисz, пл0ти 
пріwбщи1всz ми2, и3 вс‰, 
є3ли6ка сyть є3стествA 

хотёніемъ и3сп0лни грэхA 
кромЁ, под0біе тебЁ, q 

душE, и3 w4бразъ предпоказyz 
своегw2 снизх0жденіz.

Хrт0съ волхвы2 сп7сE, 
пaстыри созвA, младeнєцъ 

мн0жєства показA 
мyченики, стaрцы прослaви, 
и3 ст†рыz вдови6цы, и4хже 

не поревновaла є3си2 душE, ни 
дэsніємъ, ни житію2: но 
г0ре тебЁ, внегдA бyдеши 

суди1тисz.

Пости1всz гDь днjй 
четhредесzть въ пустhни, 
послэди2 взалкA, показyz 
чlвёческое: душE, да не 
разлэни1шисz, ѓще тебЁ 

приложи1тсz врaгъ, мlтвою 
же и3 пост0мъ t н0гъ 
твои1хъ да tрази1тсz.

Христос стана човек, 
стана ми причастен по 

плът и доброволно изпита 
всичко, което е свойствено 
на естеството, освен греха; 
с това Той ти даде, душо, 

пример и образец на 
Своето снизхождение.

Христос спаси мъдреците, 
призова към Себе си 

пастирите, от множествата 
младенци направи 

мъченици, прослави 
стареца и престарялата 

вдовица. На техните дела 
и живот, ти, душо, не си 

била ревнителка, но горко 
ти, когато бъдеш съдена.

Господ пости четиридесет 
дни в пустинята и накрая 

огладня, като показа в Себе 
Си човешкото естество. 

Не бъди ленива, душо, ако 
врагът се устреми върху 

ти, но чрез молитви и пост 
да бъде той отблъснат от 

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

Андрeю: 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.


