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Ан д р j ю ч e с н и й, 0 т ч е тр и бл а ж e н н и й,
пaстирю Кри т
1 ський, не переставaй моли т
1 исz
за тих, хто оспjвує тебe, щоб позбaвилисz
гнjву й скорб0ти i тлjннz i грiхjв безмjрних
усJ ми, хто почитaємо пaм’zть твою 1 вjрно.
Venerable Andrew, thrice-blessed father,
shepherd of Crete, do not cease to offer
prayer for us who sing your praises,
so that we, who honour your memory
with faith, may be delivered from
all wrath and affliction
and corruption, and
released from
faults.

3

Пёснь №, глaсъ ѕ7 .
Їрм0съ:

П

омічник і покровитель
став мені на спасіння.
Це Бог мій — і прославлю Його,
Бог отця мого — і звеличу Його;
славно бо прославився.

(Вих 15: 2, 1; Пс 117: 14)

Katavasia:

nativity is past understanding —
The
from a conception without seed;
the child-bearing is undefiled —
from a Mother without a husband; for
the birth of God makes the natures new.
Therefore with true belief all generations
magnify you as Bride and Mother of God.

7

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

чого почну оплакувати
окаянного мого життя діяння?
Який же покладу початок, Христе,
нинішньому риданню?
Але як Милосердний
подай мені відпущення гріхів.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Г

ряди, окаянная душе,
разом із плоттю твоєю,
Творцеві всіх сповідайся,
покинь, нарешті,
колишню нерозсудливість
і принеси Богу в покаянні сльози.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

2
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3
Катавaсіа:

Б

езсіменного зачаття
Різдво несказанне;
Матері безмужної нетлінний плід;
Боже бо народження обновляє єство.
Тому всі роди Тебе,
як Богоневісную Матір,
православно величаємо.

7

Ўde 1, tn 6.
Irmos:

Helper and Protector
Heforhasmebecome
unto salvation.
He is my God — and I glorify Him,
God of my fathers — and I exalt Him,
for He is greatly glorified.
(Ex 15: 2, 1; Ps 117: 14)

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
shall I begin to weep
Where
for the actions of my wretched life?
What first-fruit shall I offer, O Christ,
in this my lamentation?
But in your compassion grant me
remission of sins.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

wretched soul,
Come,
together with your flesh,
to the Creator of all.
Make confession, and abstain henceforth
from your past brutishness;
and offer to God tears of repentance.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.
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Н

аслідуючи в переступі
первозданного Адама,
пізнав я себе відкинутим від Бога,
від вічного царства і блаженства
Його через гріхи мої.

3

Triadicon:

the Father,
Letletususglorify
exalt the Son, and with faith
let us worship the divine Spirit:
undivided Trinity, Unity in Essence,
as Light and Lights, and Life and Lives,
giving life and light to the ends
of the earth.

(Бут 3)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Г

оре мені, окаянная душе,
чому ти уподібнилася першій Єві:
затьмарила спокусою свій погляд,
й уразила тебе її гіркота —
торкнулася ти дерева і скуштувала
зухвало безумства поживу.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

амість Єви тілесної
постала в мені Єва мислена —
плотські пристрасні помисли,
що солодять мою думку,
але споживаю завжди гіркий напій.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

праведливо був вигнаний
з Едему Адам, бо не зберіг
єдину Твою заповідь, Спасе.
Яке ж страждання чекає на мене,
що завжди відкидаю Твої
животворчі слова?

(Євр 12: 25; Бут 3: 23)

4

Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

3

Theotokion:

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

your city, all-pure Mother of God.
Preserve
For by you she reigns in faith,
and by you she is made strong,
and through you she is victorious;
she puts to flight every temptation,
and she despoils the enemy,
and she administers the subjects.

ven.Andrew: Venerable Father Andrew, pray to God

for us.
Andrew, thrice-blessed father,
Venerable
shepherd of Crete, do not cease
to offer prayer for us who sing
your praises, so that we, who honour
your memory with faith, may be
delivered from all wrath and affliction
and corruption, and released from faults.
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Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

О

тця прославмо, Сина превознесімо,
Божественному Духу
вірно поклонімося,
Тройці нероздільній, Єдиниці єством,
як Світлу і Світлам,
і Життю — і Життям,
що оживляє й просвітлює кінці.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

3

Бгbр0диченъ:

Г

рад Твій охорони,
Пречиста Богородице —
в Тобі він вірою царює,
в Тобі утверджується кріпкістю
і, перемагаючи, Тобою поборює
усі спокуси, полонить ворогів своїх
і підкорює їх.

Ґндрeю: Преподобний отче Андрію, моли Бога
за нас.

А

ндрію чесний, отче триблаженний,
пастирю Критський —
не переставай молитися за тих,
хто оспівує тебе,
щоб позбавилися гніву й скорботи
і тління і гріхів безмірних усі ми,
хто почитаємо пам’ять твою вірно.

60

transgressions I have rivalled
InAdam
the first-formed, and I have
found myself stripped naked of God,
of the eternal kingdom and its joy,
because of my sins.
(Gn 3)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

miserable soul.
WoeHowto you,
you are like the first Eve.
For you have looked in wickedness
and were grievously wounded;
and you have touched the tree
and rashly tasted the deceptive food.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

of the visible Eve,
Instead
I have Eve in my mind:
the passionate thought in the flesh,
showing me what seems sweet;
yet whenever I taste I find it bitter.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

was justly banished
Adam
from Eden because he disobeyed
one commandment of yours, O Saviour.
What then shall I suffer, for I am always
rejecting your words of life?
(Heb 12: 25; Gn 3: 23)

5

1
Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

П

рисносущна Тройце,
в Якій поклоняємось єдиному Богу,
зніми з мене тягар гріхів моїх
і як милосердна подай мені
сльози розчулення.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

3

Бгbр0диченъ:

Б

огородице, надіє і заступнице усім
хто Тебе прославляє —
зніми з мене важкий тягар гріхів моїх
і як Владичиця чиста прийми мене,
що каюся.

7

became man, keeping company
Christ
with me in flesh; and of His own will
He fulfilled all that belongs to this nature,
except for sin: a model for you,
O soul, and an image illustrating
His condescension.
(Мt 1: 25)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

saved the Magi,
Christ
called the Shepherds,
revealed as martyrs a multitude of Infants,
and glorified the Elder
and the aged Widow.
But you, O soul, have not followed
their actions or their lives.
Woe to you, then, when you are judged.
(Mt 2: 12; Lk 2: 9-12; Мt 2: 16; Lk 2: 25-38)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Lord fasted for forty days
Thein the
wilderness, and afterwards
He was hungry, showing His humanity.
My soul, do not be dismayed:
if the enemy attacks you,
drive Him from your feet
through both prayer and fasting.
(Mt 4: 1-11; 17: 21; Mk 9: 29)

3
6
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Х

ристос став людиною,
з’єднавшись тілом зі мною,
і все, що властиве нашому єству,
окрім гріха, Він добровільно узяв
на Себе, показуючи тобі, душе,
образ і подобу Свого приниження.

(Мт 1: 25)

3
3

Triadicon:

beyond being,
Trinity
worshipped in unity,
take from me the heavy yoke of sin,
and in your compassion
grant me tears of contrition.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Х

ристос спас волхвів
і скликав пастухів,
немовлят удостоїв мучеництва,
прославив старця і стару вдову,
яких ти, душе, не наслідувала
ні життям, ні діянням;
горе тобі, коли станеш
перед Судом Божим.

(Мт 2: 12; Лк 2: 9-12; Мт 2: 16; Лк 2: 25-38)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

орок днів Господь постився у пустелі
і зголоднів нарешті,
виявивши людське;
не будь безпечною, душе,
коли приступить ворог до тебе,
нехай постом і молитвою від ніг твоїх
відкинутим буде.

Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

3

Theotokion:

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

Mother of God, the help and protection
of those who sing praise to you,
take from me the heavy yoke of sin,
and, pure Lady, accept me
in repentance.

7

(Мт 4: 1-11; 17: 21; Мк 9: 29)
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Пёснь в7.
Їрм0съ:

С

лухай, небо, і промовлю —
і в піснях прославлю Христа,
Що від Діви тілом прийщов.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

лухай, небо, і звіщу;
земле, почуй голос того, хто кається
перед Богом і прославляє Його.

Law is powerless, the Gospel
Theof no
effect, and the whole of Scripture
is ignored by you; the Prophets and all
the words of the righteous are useless.
Your wounds, O soul, have been multiplied,
and there is no physician to heal you.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

I bring you examples
Osoul,
from the New Testament,
to lead you to contrition.
Follow the examples of the righteous,
turn away from the sinful —
and through prayers and fasting,
through chastity and reverence,
propitiate Christ.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

П

очуй мене, Боже, Спасе мій,
зглянься милостивим Твоїм оком,
і прийми моє тепле сповідання.

(Прип 15: 3; Пс 33: 15)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

грішив я, Господи, більше за всіх,
один згрішив перед Тобою,
але як Бог змилуйся, Спасе,
над творінням Твоїм.

became man, calling thieves
Christ
and harlots to repentance.
Repent, O soul:
the door of the Kingdom is already open
— and Pharisees and tax collectors
and adulterers pass through it
before you, having changed their lives.
(Мt 21: 31; 11: 12)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

(1 Тим 1: 15)

8
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

акон утратив силу
і Євангеліє недієве,
знехтуване усе Писання; пророки
і всяке праведне слово безсилі;
рани твої, о душе, примножилися —
бо нема лікаря, який зцілив би тебе.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Щ

об зворушити тебе, душе,
приведу тобі приклади
з Нового Завіту;
отже, наслідуй праведних
і цурайся неправедних;
і умилостив Христа молитвами,
постом, чистотою і говінням.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

оли Христос став людиною,
то закликав до покаяння
блудниць і розбійників;
покайся і ти, душе моя,
бо двері у Царство відчинені,
і входять до нього фарисеї,
митарі та перелюбники, що каються.

Ўde 2.
Irmos:

O heaven, and I shall speak —
Attend,
and sing in praise of Christ,
who took flesh from a Virgin
and came to dwell among us.

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
O heaven, and I shall speak;
Attend,
give ear, O earth, to the voice
of one who repents before God
and sings His praise.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

on me, God my Saviour,
Look
with your merciful eye, and accept
my fervent confession.
(Prv 15: 3; Ps 33: 15)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

(Мт 21: 31; 11: 12)

sinned more than all people;
I have
I alone have sinned against you.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

But as God take pity on your creation,
O Saviour.
(1 Tm 1: 15)
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9

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

являючи мерзенність моїх
пристрастей, любострасними
бажаннями погубив красу розуму.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Б

уря зла охопила мене,
милосердний Господи —
але, як Петрові,
простягни й мені руку.

(Мт 14: 31)

Ўde 9.
Irmos:

is past understanding —
Thefromnativity
a conception without seed;
the child-bearing is undefiled —
from a Mother without a husband; for
the birth of God makes the natures new.
Therefore with true belief all generations
magnify you as Bride and Mother of God.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

О

сквернив я плоті моєї ризу
і спотворив її — те, що за
образом Твоїм, Спасе, і за подобою.

(Бут 3: 21)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
is wounded, the body
Thehasmind
grown feeble, the spirit is sick,
reason is infirm, life is dead; the end
is at the doors. What will you do then,
my wretched soul, when the Judge
comes to examine what you have done?

З

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

have put before you, O soul, Moses’
I account
of the creation of the world, and

атьмарив я красу душі своєї
похотями пристрастей
і весь розум свій перетворив на порох.

Р

озідрав я нині одяг мій перший,
що його виткав мені Творець
на початку — і відтоді лежу нагий.

(Бут 3: 21)

10

after that all the recognized Scriptures
that tell you the story of the righteous
and the wicked. But you, O soul, have
followed the second of these and not the
first, and have sinned against God.
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Пёснь f7.
Їрм0съ:

Б

езсіменного зачаття
Різдво несказанне;
Матері безмужної нетлінний плід;
Боже бо народження обновляє єство.
Тому всі роди Тебе,
як Богоневісную Матір,
православно величаємо.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Р

озум струпом укрився,
тіло стало немічним, занедужав дух
і слово знесилилося, завмирає життя
— кінець біля дверей; що чинитимеш,
душе моя окаянна, коли Суддя
прийде викрити твої діяння?

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

М

ойсеєву розповідь про світобуття
нагадав я тобі, душе,
і Писання Завіту про праведних
і неправедних — та ти наслідувала
останніх а не перших —
згрішивши перед Богом.

desires I have given
Withformmytolustful
the deformity of the passions
and disfigured the beauty of my mind.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

of evils surrounds me,
A storm
O compassionate Lord;
but stretch out your hand also to me
as you did to Peter.
(Mt 14: 31)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

stained the garment of my flesh,
I have
and defiled what was made
in your image and likeness, O Saviour.
(Gn 3: 21)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

the lusts of passion
WithI have
darkened the beauty
of my soul, and turned my whole mind
entirely into dust.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

now torn the first robe
I have
that the Creator wove for me
from the beginning, and I lie naked.
(Gn 3: 21)
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

3

О

дягнувся я у розідрану одежу,
яку змій зіткав мені порадою,
і соромлюся.

3

(Бут 3: 4-5)

Triadicon:
Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

without beginning,
Father
Son also without beginning,
good Paraclete, Spirit of truth;
Begetter of the Word of God,
Word of the Father without beginning,
Spirit, living and creating:
Trinity in Unity, have mercy on me.

Z

к блудниця, і я приношу сльози;
очисти мене, Спасе,
Твоїм милосердям.

(Лк 7: 38; 18: 13)

3

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

оглянув я на красу дерева
і спокусився розумом,
і відтоді лежу нагий і соромлюся.

(Бут 3: 7)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

сі вожді пристрастей
орали на хребті моєму,
продовжуючи на мені
свої беззаконня.

Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

Theotokion:

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

purple thread, O All-Pure,
Asthefromspiritual
royal robe of Emmanuel,
His flesh, was woven within your womb.
Therefore we honour you in truth
as Mother of God.

7

(Пс 128: 3)

1
3

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

12
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1
Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

Б

езначальний Отче,
Сину співбезначальний,
Утішителю благий, Душе правий,
Слова Божого Родителю,
Отця безначального Слове,
Душе живий і всетворчий —
Тройце Єдинице, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

clothed myself in the torn garment
I have
that the serpent wove for me,
and I am ashamed.
(Gn 3: 4-5)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

tears of the harlot I too offer to you,
TheO Merciful
One.
Take pity on me, O Saviour,
in your compassion.
(Lk 7: 38; 18: 13)

3

Бгbр0диченъ:

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

М

ов із пурпуру, Пречиста,
у Твоєму лоні виткалася
мислена багряниця — тіло Еммануїла
— тому Тебе, Богородицю істинну,
величаємо.

7

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

on the beauty of the tree
I looked
and my mind was deceived;
and now I lie naked and ashamed.
(Gn 3: 7)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

the ruling passions
Allhave
worked on my back,
lengthening their evils on me.
(Ps 128: 3)

3
3
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Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

13

Трbченъ:

Т

ебе, єдиного в трьох Особах,
Бога всіх, оспівую:
Отця, і Сина, і Святого Духа.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

3

Бгbр0диченъ:

П

речиста Богородице Діво,
єдина всехвальна, молися ревно,
щоб спастися нам.

7

once took the mantle of Elias,
Elissaios
and received a double portion of grace
from the Lord; but you, O my soul,
have no share in this grace
because of your uncontrolled desires.
(4 Kgs 2: 9)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

the mantle of Elias,
WithElissaios
made the stream
of the Jordan stand still on either side;
but you, O my soul, have no share
in this grace because of
your uncontrolled desires.
(4 Kgs 2: 14)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

goodly minded Sonamite woman
Theonce
entertained the righteous man;
but you, O soul, have not admitted
to your house either stranger or traveller,
and so you will be cast out weeping
from the bridal chamber.
(4 Kgs 4: 8)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

soul, you have always
O wretched
imitated the unclean thoughts of Giёzi.
Drive away his love of money,
at least in old age. Flee from the fire of
Gehenna, turning away from your sins.

14
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К

олись Єлисей, прийнявши плащ Іллі,
отримав подвійну благодать
від Бога; а ти, душе, не причастилася
цієї благодаті через нестриманість.

Triadicon:

your praises, God of all,
I sing
one in three Persons, the Father,
the Son and the Holy Spirit.

(4 Цар 2: 9)
3

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

Theotokion:

упинив Єлисей
плащем Іллі потік Йордану,
і той розступився на два боки;
а ти, душе, не причастилася
благодаті через нестриманість.

(4 Цар 2: 14)

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

Most pure Virgin Mother of God,
alone all-praised, intercede fervently
for our salvation.

7

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олись доброзичлива соманитянка
пригостила праведного, а ти,
душе моя, ніколи не ввела у свій дім
ані чужинця ані подорожнього,
тому будеш ти викинена з чертога
в риданні.

(4 Цар 4: 8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и завжди наслідувала, окаянна душе,
нечистий розум Гієзії; хоч на старості
відкинь його сріблолюбство,
втікай од вогню пекельного,
облиш свої лиходійства.

50
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Пёснь G.
Їрм0съ:

Н

а непорушному, Христе, камені
заповідей Твоїх утверди мої помисли.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

огонь від Господа, як дощ,
пославши колись Господь —
землю Содомську спалив.

Ўde 8.
Irmos:

whom the hosts of heaven glorify,
Him,
and who terrifies the Cherubim and the
Seraphim, let everything that has breath
and every creature praise, bless,
and highly exalt to all the ages.

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
sinned, O Saviour, have mercy.
I have
Awaken my mind so that I may be

(Бут 19: 24)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

пасайся, душе моя,
як той Лот на горі,
й у Сигорі ховайся.

converted; accept me in repentance,
have pity as I cry:
I have sinned against you, save me;
I have done evil, have mercy on me.

(Бут 19: 22)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

тікай, душе, від полум’я,
тікай від содомського горіння,
тікай від знищення
Божественним вогнем.

(Втор 4: 24; Євр 12: 29)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

charioteer Elias
Theonce
mounted a chariot of the virtues,
and was carried as if to heaven,
high above earthly things.
My soul, reflect on his ascent.
(4 Kgs 2: 11)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

16

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

49

Пёснь }.
Їрм0съ:

Й

ого, що воїнства небесні славлять
і трепещуть херувими і серафими,
— все що дише і твар, славте,
благословіть, і вихваляйте
по всі віки.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ўde 3.
Irmos:

my thoughts on the unshaken
Establish
rock of your commandments, O Christ.

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
rained down fire
ThefromLordtheonce
Lord, and consumed
the land of Sodom of old.

П

омилуй, Спасе, мене грішного,
пробуди мій розум до навернення,
прийми мене, що каюся,
змилосердься наді мною, що взиваю:
згрішив я перед Тобою єдиним –
спаси, вчинив беззаконня –
помилуй мене.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олісничник Ілля,
зійшовши на колісницю чеснот,
піднісся над усім земним,
наче на небеса; ти ж, душе моя,
думай про піднесення.

(Gn 19: 24)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

save yourself
O soul,
on the mountain like Lot —
and take refuge in Seegor.
(Gn 19: 22)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

flee from the flames,
O soul,
flee from the burning of Sodom,
flee from destruction by the fire of God.
(Dt 4: 24; Heb 12: 29)

(4 Цар 2: 11)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

17

З

грішив я один перед Тобою,
згрішив більше за всіх,
але, Христе Спасе, не відкинь мене.

Have mercy on me, for I have sinned
against you alone, O God of all —
cleanse me yourself.
(Ps 50)

3

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

и є Пастир добрий,
знайди мене, ягня,
й не відкинь мене, заблудлого.

( Йн 10: 11-14)

3

Triadicon:

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

simple, undivided, consubstantial,
Trinity,
and one in Essence, Lights and Light,

Т

three Holies and one Holy,
God the Trinity is praised in song.
So, O soul, praise and glorify
Life and Lives, the God of all.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

3

и солодкий, Ісусе,
Ти єси Сотворитель мій,
Тобою, Спасе мій, оправдаюся.

С

повідаюся Тобі, Спасе:
згрішив, згрішив я перед Тобою.
Але послаби і прости мене,
як Милосердний.

1
Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

е

диний у Тройці, Боже,
спаси нас від омани, спокуси
та небезпеки.

18

Theotokion:

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

you, we bless you,
Wewepraise
venerate you, O Mother of God:
for you have given birth to Christ God,
one of the undivided Trinity; and you
yourself have opened the heavenly
places to us who dwell on earth.

7
47

Помилуй мене, перед Тобою єдиним
згрішив я, Богом усіх —
Ти Сам очисти мене.

have sinned against you,
I alone
I have sinned more than all;
O Saviour Christ, do not reject me.

(Пс 50)

1

though I have strayed, do not forget me.

Т

ройце простая, нероздільная,
єдиносущная і єство єдине —
світла і світло: три святі і одне святе,
Бог — Тройця співається.
Заспівай же, о душе, і ти, принось
славу Життю й Життям — Богу всіх.

(Jn 10: 11-14)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Jesus,
Youyouarearethemysweet
Creator;
in you, O Saviour, I shall be justified.

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

3

Бгbр0диченъ:

are the Good Shepherd:
Youseek
me, the lamb, and,

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

О

to you, O Saviour:
I confess
I have sinned, I have sinned against you.

співуємо Тебе, благословимо Тебе,
поклоняємося Тобі, Богомати,
бо Ти породила єдиного
з нероздільної Тройці Христа Бога,
й Сама відкрила нам,
сущим на землі, небесне

But, as you are compassionate,
absolve and forgive me.

3

7

3

Triadicon:

Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

one God,
OTrinity,
save us from delusion and temptations
and misfortunes.

46

19

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

3

Бгbр0диченъ:

Р

адуйся, лоно, що Бога вмістило,
радуйся, престоле Господній,
радуйся, Мати життя нашого.

once when Saul lost his father's
O soul,
asses, in searching for them
he found Himself proclaimed as king.
Beware, lest unknown to yourself
you prefer your animal appetites
to the Kingdom of Christ.
(1 Kgs 10: 12)

7

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

My soul, David, the forefather of God,
once sinned doubly, pierced with
the arrow of adultery and the point
of the spear of vengeful murder.
But you are sick from weightier acts,
the impulses of your will.
(2 Kgs 11: 12; 12: 1-23)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

once joined sin to sin, mixing
David
murder with adultery; yet he then
showed at once a twofold repentance.
But you, O soul, have yourself
done things more evil,
yet you have not repented before God.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

once raised a hymn,
David
setting forth, as in an ikon,
the action he had done,
which he condemned, crying:

20

45

К

олись Саул загубив ослів отця свого
і разом з вісткою про них
несподівано отримав царство.
А ти, душе, пильнуй, не забувай себе,
віддаючись тваринним похотям,
а не думкам про Царство Христове.

3

Theotokion:

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

womb that received God.
Rejoice,
Rejoice, throne of the Lord.
Rejoice, Mother of our Life.

(1 Цар 10: 12)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Б

7

огоотець Давид згрішив колись,
подвійно згрішив, душе моя,
будучи ураженим стрілою перелюбу
й отруєним списом убивства;
але твої недуги ще страшніші —
це свавільні твої прагнення.

(2 Цар 11: 12; 12: 1-23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

оєднав Давид
беззаконня із беззаконням,
бо сполучив перелюб з убивством,
та покаяння подвійне приніс одразу;
а ти, душе, вчинила ще лукавіше, —
і не покаялася перед Богом.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

авид колись, зобразивши,
як ікону, написав пісню,
в якій картає вчинені ним діяння,
благаючи:

44
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Пёснь д7.
Їрм0съ:

П

очув пророк про пришестя Твоє,
Господи, і убоявся,
бо Ти хочеш від Діви родитися
і людям явитися; і промовив:
Почув я вістку про Тебе і убоявся.
Cлава силі Твоїй, Господи.

Ўde 7.
Irmos:

sinned, we have transgressed,
Wewehave
have done evil before You,
and neither have we followed, nor have
we done, what You commanded us.
But do not reject us utterly,
O God of our fathers.

(Ав 3: 2)

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

іл Твоїх не зневаж
і творіння Твого не відкинь,
Судде праведний.
Хоч один я згрішив як людина
більше за будь-яку людину,
Чоловіколюбче — але як Господь усіх
Ти маєш владу відпускати гріхи.

(Мк 2: 10)

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
sinned, I have offended,
I have
and I have rejected Your commandments,
for I came forth in sins
and added bruises to my wounds.
But, as You yourself are compassionate,
have mercy on me, O God of our fathers.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

аближається, душе, кінець,
наближається, а ти не дбаєш,
не готуєшся, час бо скорочується —
Суддя вже близько, біля дверей.
Як сон, як цвіт, минає життя —
навіщо марно турбуємось?
(Мт 24: 33; Пс 38: 7)

22

confessed the secrets of my heart
I have
to You, my Judge.
See my abasement, and see my affliction,
and attend to my judgement now;
and, as You yourself are compassionate,
have mercy on me, O God of our fathers.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

43

Пёснь з7.
Їрм0съ:

беззаконнствували,
Згрішили,
неправду чинили перед Тобою,
ні виконали ані творили того,
що Ти заповідав єси нам,
але до кінця не покинь нас,
отців Боже.

Ўde 4.
Irmos:

prophet heard of your coming,
TheO Lord,
and he was afraid —
how You were to be born of a Virgin and
revealed to mankind; and he said:
I have heard the report of You, and I was
afraid. Glory to Your power, O Lord.
(Hb 3: 2)

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

З

грішив я, чинив беззаконня
і заповіді Твої відкинув,
бо в гріхах я був народжений,
і до ран додав собі ще струпів,
але помилуй мене Сам
як милосердний, отців Боже.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

аємниці серця мого відкрив я Тобі,
Судді моєму;
зглянься на моє смирення,
поглянь на мою скорботу,
зваж на мій осуд нині і Сам помилуй
мене як милосердний, отців Боже.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

42

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
Judge, do not despise Your works;
O just
do not forsake Your creation,
even though I alone have sinned as a
human more than all people, O Lover of
mankind. But as Lord of all You have the
power to pardon sins.
(Mk 2: 10)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

end draws near, O soul, it draws
Thenear;
but you do not trouble or prepare.
The time grows short, rise up: the Judge
is near the doors. As a dream, as a
flower, the days of our life pass swiftly.
Why do we trouble ourselves in vain?
(Mt 24: 33; Ps 38: 7)

23

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

робудись, душе моя,
і замислись над учинками своїми,
постав їх перед очі свої
і пролий над ними сльози;
безбоязно відкрий Христу
свої думки та діяння й оправдайся.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

емає в житті гріха чи діяння,
ані зла, де я не згрішив би, Спасе,
розумом і словом,
бажанням та наміром,
думкою і діянням згрішив я,
як ніхто ніколи.

3
Kontakion:

soul, my soul, rise up.
MyWhy
are you sleeping?
The end draws near,
and soon you will be troubled.
Watch, then, so that Christ God may
spare you, for He is present everywhere
and fills all things.

7

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Т

ому й звинувачений був я й
осуджений совістю своєю, окаянний,
нічого нема у світі суворішого за неї.
Судде, Визволителю мій і Провидче,
помилуй, визволи і спаси мене,
раба Твого.
Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

ходинки, які бачив колись
великий серед патріархів,
є указанням, душе моя,
про сходження ділами
і піднесення розумом —

24
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1
Кондaкъ:

Д

уше моя, душе моя, устань,
чому ти спиш?
Кінець наближається,
і мусеш ти стривожитись;
пробудися ж, щоб пощадив тебе
Христос Бог, що всюди є
і все наповняє.

7

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

to sobriety, O my soul.
Return
Consider the actions that you have
done, and set them before your eyes,
and let the drops of your tears fall.
With freedom to speak tell Christ your
actions and thoughts, and be justified.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

has been in life no sin, no deed,
There
no wickedness, that I have not
committed, O Saviour.
In mind and in word, in intent
and in design, in thought and in action,
I have sinned as no other has ever done.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

this I am condemned, for this I am
Forconvicted
in my misery by my own
conscience, which is more forceful
than anything in the world. My Judge
and Redeemer, who know me, spare
and deliver and save me, your servant.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

ladder, which of old the great one
Theamong
the Patriarchs saw, is a sign,
O my soul, of beginning an approach
through action and succeeding
in rising through contemplation —

40
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коли хочеш жити в діянні, мудрості
та умоглядности, то оновися.

raging like a heifer
O soul,
you have become like Ephraim.
Rescue your life, like a deer from the
snares, gaining wings for the mind
through action and contemplation.

(Бут 28: 12; Рим 12: 2; Тит 3: 5)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

(Hos 4: 16)

С

пекоту дня та мороз нічний
мусив терпіти патріарх,
щоденно творячи прибуток:
пас, трудився і служив,
щоб узяти собі дві дружини.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

the hand of Moses will be our
O soul,
assurance, proving how God
can make a leprous life white and clean;
and do not be in despair of yourself,
even though you are leprous.

(Бут 29: 16-30; 31-40)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

(Ex 4: 6-8)

3

Д

ві жінки — розумій це діяльність
і розум у спогляданні.
Діяння – це Лія, бо багатодітна; а Рахіль
– це розум, бо здобута зусиллям.
Отож, без трудів, душе моя, ні діянь,
ні умоглядности не здобудеш.

3

Triadicon:

Trinity, simple and undivided,
I am
divided in Persons, and I am Unity
from the beginning, by Nature one —
says the Father and the Son and
the divine Spirit.

1
Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

Н

ероздільне єством, незлитне
в Особах триєдине Божество,
богословлю Тебе, як єдиноцарствене
і співпрестольне. Возношу Тобі пісню
величну, що у вишніх триславно
співається.

26

Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

3

Theotokion:

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

womb gave birth to God for us,
Your
fashioned in our shape.
Pray to Him as the Creator of all,
O Mother of God, that through
your prayers we may be justified.

39

Z

к розлютована телиця, душе,
уподібнилася ти Єфрему,
але, як сарна остерігається тенет,
так і ти збережи життя, підносячись
діянням та умоспогляданням.

if, therefore, you wish to live in action
and knowledge and contemplation,
then be made new.
(Gn 28: 12; Rom 12: 2; Тitus 3: 5)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

(Ос 4: 16)

privation the Patriarch endured
Inthe
burning heat of the day and the

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

ехай, душе, упевнить нас
рука Мойсея, як може Бог
прокажене життя убілити й очистити,
тому не впадай у відчай,
якщо ти й прокажена.

frost of the night, making daily gains,
shepherding, fighting and serving,
so that he might gain his two wives.
(Gn 29: 16-30; 31-40)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

(Вих 4: 6-8)

1
Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

the two wives, understand action
Byand
knowledge in contemplation.
Leah is action, for she had many children;
and Rachel is knowledge, for she toiled
much. For without toil neither action
nor contemplation will succeed, O soul.

Т

ройця Я простая, нероздільная,
розділена в Особах,
і єством з’єднана Єдиниця,
про це свідчить Отець, Син і
Божественний Дух.

3
3

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

3

Бгbр0диченъ:

Triadicon:

У

троба Твоя породила нам Бога,
Який уподібнився нам;
моли Його, як Творця всього,
Богородице, щоб молитвами Твоїми
оправдатися нам.
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Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

in Essence, unconfused in
Undivided
Persons, I confess You as God:
the Trinity in one Godhead,
equal in kingship and throne;
and I raise to You the great threefold
song that is sung in the highest.

27

3

Бгbр0диченъ:

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

І

народжуєш і дівствуєш,
і залишаєшся завжди за єством
Дівою:
бо Народжений оновлює закони
природи, утроба ж народжує,
ненароджувана.
Бог, коли хоче, перемагає закони
природи, бо Він творить, як хоче.

7

Ўde 6.
Irmos:

whole heart I cried
Withto my
the compassionate God,
and He heard me from
the lowest depths of hell,
and brought my life up from corruption.

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
to you in purity, O Saviour,
I offer
the tears of my eyes and groanings
from the depths of my heart, crying:
I have sinned against You, O God —
be merciful to me.
(Lk 18:13)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

like Dathan and Aveiron
O soul,
you have become a stranger to God
— but from the lowest depths of hell
cry out: Spare me — so that the chasm
of the earth may not cover you.
(Nm 16)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

28
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3

Пёснь ѕ7.
Їрм0съ:

В

зивав я всім серцем моїм
до милосердного Бога,
і почув Він мене із пекла підземного
і визволив із тління життя моє.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Theotokion:

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

birth and are a virgin,
Youandgive
in both you remain by nature Virgin.
He who is born makes new
the laws of nature, and the womb
brings forth without labour pains.
When God so wills,
the natural order is overcome;
for He does whatever He wishes.

7

С

льози очей моїх, Спасе,
i щирі зітхання з глибини душі
приношу благаючи серцем:
Боже, згрішив я перед Тобою,
очисти мене.

(Лк 18:13)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

ідхилилася, ти, душе, від Господа,
як Дафант і Авірон, але, щоб
не поглинула тебе земна безодня,
взивай з пекла підземного до Бога:
Помилуй.

(Чис 16)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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3

Пёснь є .7
Їрм0съ:

Triadicon:

В

ід ночі до ранку, Чоловіколюбче
— Просвіти — молюся;
і настав і мене на повеління Твої
й навчи мене, Спасе,
творити волю Твою.

3

Theotokion:

П

you, O Trinity,
Wetheglorify
one God: Holy, holy, holy
is the Father, the Son, and the Spirit,
simple Essence and Unity,
worshipped for ever.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
рожив життя своє я серед ночі,
бо темрявою глибокою
й пітьмою була для мене ніч гріха,
але яви мене як сина дня, Спасе.

Glory to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit.

Both now and ever and unto the ages
of ages. Amen.

Virgin Mother without a husband,
Inviolate
from you God, the Creator of the ages,
was clothed in my shape, and He took
human nature to Himself.

7

(Єф 5: 8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

одібно до Рувима, здійснив я,
окаянний, беззаконний і
переступний намір
перед Богом Всевишнім:
осквернив ложе своє,
як той батькове.

(Бут 35: 21; 49: 3-4)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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1
3

Трbченъ:

Т

ройце, Тебе прославляємо,
єдиного Бога: свят, свят, свят
— Отець, Син і Дух —
простеє єство, Єдиниця,
Якій вічно поклоняємось.

3

Бгbр0диченъ:

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

з

Тебе, нетлінна і безмужна
Мати Діво, зодягнувся в мою
природу Господь, Який сотворив віки,
і з Собою з’єднав людську природу.

7

Ўde 5.
Irmos:

the night I seek You early,
From
O Lover of mankind:
give me light, I pray You, and guide me
also in Your commandments,
and teach me, O Saviour, to do your will.

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
ever passed my life in night,
I have
for the night of sin has been for me
darkness and deepest gloom.
But show me to be as a child of the day,
O Saviour.
(Eph 5: 8)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

the wretched one, imitating Reuben
I,have
devised an unlawful
and disobedient plan
against God Most High,
defiling my bed as he did his father's.
(Gn 35: 21; 49: 3-4)

Have mercy on me, O God, have mercy on me.
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С

to you, Christ King:
I confess
I have sinned, I have sinned

(Бут 37)

(Gn 37)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

одичі зв’язали праведну душу
і продали улюбленого в рабство —
як прообраз Господній.
А ти, душе моя, вся віддалася
у рабство гріхам своїм.

Р

soul was bound
Theby righteous
his kinsmen; the sweet one was

(Бут 37: 27-28)

(Gn 37: 27-28)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Н

and worthless soul,
Wretched
imitate the righteous

повідаюся Тобі, Христе Царю,
згрішив я, згрішив, як колись
ті брати, які продали Йосифа —
плід чистоти та цнотливості.

аслідуй мудрість праведного
чистого розумом Йосифа,
окаянна й нестямна душе,
і не оскверняйся
безсловесними похотями,
постійно творячи беззаконня.

like the brothers of Joseph, who once
sold the fruit of purity and chastity.

sold into slavery as a figure of the Lord;
but as for you, O soul, you have sold
yourself entirely to your evils.

and pure mind of Joseph,
and do not defile yourself
with inordinate lusts, for ever sinning.
(Gn 39: 7-23)

(Бут 39: 7-23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Х

was once cast into a pit,
If Joseph
O Master and Lord,

(Бут 37)

(Gn 37)

оч і перебував тоді Йосиф у рові,
але то був прообраз
Твого погребіння і воскресіння,
Владико Господи; що ж зможу я
колись подібне Тобі принести?

32

then it was as a figure of Your death
and Your rising; but what could I
ever offer You such as this?
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