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1
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
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.
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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.

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.

3

(Вих 15: 2, 1; Пс 117: 14)

3

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Triadicon:

a

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

the Father,
Letletususglorify
exalt the Son, and with faith

гнче Божий,
Ти взяв гріхи всіх —
візьми і з мене тяжкий тягар гріховний
і, як милосердний,
подай мені сльози зворушення.

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.

(Йн 1: 29)
3

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

о Тебе припадаю, Ісусе —
згрішив я перед Тобою, очисти мене,
візьми з мене тяжкий тягар гріховний
і, як милосердний,
подай мені сльози зворушення.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

2

Theotokion:

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

your city,
Preserve
all-pure Mother of God.
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.
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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.

1
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.

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.
of God,
O Lamb
who take away the sins of all,
take from me the heavy yoke of sin,
and as You are compassionate
give me tears of compunction.
(Jn 1: 29)

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

I fall down at Your feet.
O Jesus,
I have sinned against You:
be merciful to me.
Take from me the heavy yoke of sin,
and as you are a compassionate God,
accept me in repentance.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

3

Н

е увійди на суд зі мною,
вносячи мої діяння,
досліджуючи слова
і викриваючи помисли,
а у щедротах спаси мене,
Всесильний, нехтуючи моїми
провинами.

3
ven.Mary:

your strange way of life
Byyou
have struck all with wonder:
the hosts of angels and the assemblies
of mortals; for you surpassed nature and
lived as though no longer in the body.
Like a bodiless being you walked on the
Jordan with your feet and crossed over.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

окаяння час, приходжу до Тебе,
Сотворителя мого —
візьми з мене тяжкий тягар гріховний
і, як милосердний,
подай мені сльози зворушення.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Б

агатство душевне, Спасе,
змарнував я у блуді,
тому не маю плодів благочестивих;
будучи голодним, взиваю до Тебе:
милости подателю, Господи,
спаси мене.

(Лк 15: 13, 17)

1
Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

ven.Mary:

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
Mother, call down
Venerable
the gracious mercy of the Creator
on those who praise you,
that we may be set free
from the sufferings and afflictions
that beset us round about;
so that without ceasing,
delivered from temptations,
we may magnify the Lord
who has glorified you.

3
ven.Andrew: Venerable Father Andrew, pray to God

for us.

4

57

1

not enter into judgement with me,
Dobringing
before me the things
I should have done —
examining my words
and correcting my impulses.
But in your pity overlook such things,
and save me, O All-powerful.

Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

З

дивувала ти всіх
незвичайним життям своїм —
і ангельські чини, і собори людей;
подолала земне і жила неземним,
перевершивши єство,
тому, Маріє, ти безтілесними ногами,
Йордан перейшла.

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

time for repentance:
ItIiscome
to you, my Creator.
Take from me the heavy yoke of sin,
and in your compassion give me
tears of compunction.

Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

У

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

милостив Творця до тих,
що прославляють тебе,
преподобна мати,
щоб нам визволитись
від гризот і скорбот,
що на нас звідусіль нападають,
щоб ми визволились з випробовувань
і безперестанно величали Господа,
що прославив тебе.

wasted the substance
I have
of my soul in sin —
and I am barren of the virtues of piety.
In my hunger I cry:
Grant mercy to me, O Lord, my Saviour.
(Lk 15: 13, 17)

3

1
ven.Mary:

Ґндрeю: Преподобний отче Андрію,
моли Бога за нас.
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Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

5

С

хилившись перед
Божественним Христовим законом,
ти прийшла до Нього, полишивши
нестримне прагнення насолод,
і всі чесноти з благоговінням
виконала, як єдину.

1
Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

Бгbр0диченъ:

(Lk 23: 32-42)

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

was in anguish when it saw
TheYoucreation
crucified; mountains and rocks
were split from fear, and the earth
quaked, and hell was despoiled;
and the light grew dark in the day,
when they beheld You, O Jesus,
nailed in the flesh.
(Mt 27: 51-53; Lk 23: 44-45)

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

as once it was opened to Your Thief,
who with faith recognized You as God.

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

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

not demand from me
Doworthy
fruits of repentance,
for my strength has failed within me.
Give me an ever-contrite heart and
poverty of spirit, so that I may offer
these to You as an acceptable sacrifice,
O only Saviour.
(Mt 3: 8; 5: 3; Ps 50: 17)

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

My Judge, who know me, when You
come again with the angels to judge
the whole world, look on me then with
Your merciful eye and spare me; take
pity on me, O Jesus, for I have sinned
more than the whole nature of mankind.
(Mt 25: 31-32)

6
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що пізнав у Тобі Бога, відкрий і мені
двері славного Царства Твого.

before the laws of Christ,
Bowing
you have drawn near to Him,
forsaking the ungovernable longings
of sensual pleasure;
and you have most reverently
accomplished all the virtues
as if they were one.

(Лк 23: 32-42)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

се творіння тремтіло,
бачачи Тебе розіп’ятого,
розпадалися від жаху гори і каміння,
й земля тряслася, і пекло відкрилося
і в день світло затьмарилося,
побачивши Тебе, Ісусе,
тілом прибитого до хреста.

3
3

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

(Мт 27: 51-53; Лк 23: 44-45)

Triadicon:
Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

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

Н

е вимагай від мене
достойних плодів покаяння,
бо сила моя в мені ослабла;
даруй мені завжди скрушене серце
й смиренність духу,
щоб я приносив Тобі це
як жертву угодну, єдиний Спасе.

(Мт 3: 8; 5: 3; Пс 50: 17)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

С

удде мій що знаєш мене, коли знову
Ти схочеш прийти з ангелами судити
ввесь світ, споглянь тоді милостивим
оком на мене, Ісусе, пощади та
помилуй мене, що згрішив більш,
як усяка людська істота.

3

Theotokion:

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

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

7

(Мт 25: 31-32)
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7

Пёснь в7.
Їрм0съ:

З

найте, знайте, що Я є Бог,
Що манну дощем послав
і воду із каменя виточив у давнину
в пустині людям Моїм
десницею єдиною і силою Моєю.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ўde 9.
Irmos:

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.

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

У

бив я мужа собі на рану,
а юнака — собі на біду,
ридаючи, голосив Ламех;
ти ж, душе, забруднила тіло
й осквернила розум — і не тремтиш?

(Бут 4: 23)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

В

ежу примудрилася б ти збудувати,
душе моя, і поставити твердиню
своїми жаданнями, якби Творець не
стримав замисли твої й не скинув на
землю хитрощі твої!

(Бут 11: 3-4)

8

of David, with a word You healed
O Son
the possessed: be compassionate,
save me and have mercy.
Let me hear Your compassionate voice
speak to me as to the Thief — Amen,
I say to you, you will be with Me in
Paradise, when I come in My glory.
(Lk 9: 38-42; 23: 43)

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

accused You, a Thief
A thief
acknowledged You as God: for both
were hanging beside You on the Cross.
O Greatly-compassionate, open to me
also the door of Your glorious kingdom,
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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.

З

милосердься, спаси та
помилуй мене, Сину Давидів,
що біснуватих зціляв словом,
скажи і мені милосердним голосом,
як розбійникові —
Воістину будеш в раю зі Мною,
коли Я прийду в славі Моїй.

(Лк 9: 38-42; 23: 43)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Р

озбійник Тебе ганьбив,
і розбійник визнав Тебе Богом —
обидва бо на хресті висіли;
але, милостивий як вірному
розбійникові Твоєму,
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Ўde 2.
Irmos:

see, that I am God,
See,
who of old in the desert rained down
manna and made springs of water flow
from the rock for My people,
by My right hand alone and
by My power.

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
killed a man to my bruising and a
I have
young man to my hurt — said Lamech,
as he cried aloud lamenting.
O my soul, do you not tremble then,
for you have defiled your flesh
and stained your mind?
(Gn 4: 23)

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

you cleverly planned to build
Osoul,
a tower, and to construct a fortress for
your lusts; but the Creator confounded
your plans and dashed
your constructions to the ground.
(Gn 11: 3-4)

9

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Zosimas was struck
Godly
with amazement, beholding in you,

О

, як наслідував я першого вбивцю
Ламеха, душу убив, як мужа,
а розум — як юнака,
як Каїн-вбивця, убив я тіло, мов брата,
любострасними прагненнями.

O Mother, a wonder truly strange and new.
For he saw an angel in the body
and was filled with astonishment,
praising Christ to the ages.

3

(Бут 4: 23)

3

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

олись Господь послав дощем вогонь,
що спалив у гніві
беззаконня содомлян;
ти ж, душе, розпалила вогонь
геєнський,
в якому будеш горіти.

Triadicon:

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.

(Бут 19: 24)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

обитий увесь я і зранений:
ось стріли ворожі,
що уразили мою душу і тіло;
це струпи, нагноїння, затьмарення
— є наслідком моїх свавільних
пристрастей.

1
Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

10

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.

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
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П

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

обачивши в тобі, мати,
воістину нове чудо,
божественний Зосима жахнувся,
бо побачив ангела у плоті і,
весь охоплений подивом,
оспівував Христа повіки.

I have emulated Lamech,
Oh,thehow
murderer of old, slaying my body
like the man — and my mind
like the young man.
And with longings for sensual pleasures
I have slain my body as a brother, like
Cain the murderer.

1

Трbченъ:

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

Б

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

3

Бгbр0диченъ:

(Gn 4: 23)

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

to anger by their transgression,
Roused
the Lord once rained down fire from
the Lord and burnt up the men of Sodom.
And you, O soul, have kindled the fire of
Gehenna, in which you will burn with
them.
(Gn 19: 24)

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

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

wounded, I am struck:
I am
see the arrows of the enemy which

М

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

7
50

have pierced my soul and my body;
see the wounds, the festering sores,
and the maimings — cry the blows
of my freely-chosen passions.

3
ven.Mary:

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

11

П

ростягла ти руки свої
до милосердного Бога, Маріє,
будучи у безодню зла зануреною,
і Він, як Петрові, чоловіколюбно руку
Божественну простяг,
всіляко шукаючи твого навернення.

spare what You have made
OSaviour,
Yourself, and as shepherd —
seek the lost sheep that has gone astray.
Snatch me from the wolf and make me
a sheep in the pasture of Your flock.
(Ps 118: 176; Jn 10: 11-16)

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

1

Трbченъ:

Your dread glory, O Christ,
what fear there will be then,
when the furnace burns with fire,
and all shrink back in terror
before Your Judgement-seat.

Б

езначальна, несотворена Тройце,
нероздільна Єдинице.
Прийми мене, що згрішив і каюся,
спаси мене, бо я — Твоє творіння;
не відкинь мене, але помилуй і
визволи від вогненного засудження.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

3

Бгbр0диченъ:

You, the compassionate Judge,
When
are enthroned and reveal

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

(Mt 25: 31-46)

3
ven.Mary:

П

речиста Владичице Богородице,
надіє для тих, хто до Тебе прибігає,
і пристановище тих, хто в бурі,
моли всемилостивого Творця і
Твого Сина Твоїми молитвами
і мене помилувати.

7
12

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
Mother of the Light that never sets
Theillumined
you and freed you
from the darkness of the passions.
O Mary, who has received
the grace of the Spirit, give light to those
who faithfully praise you.

ven.Mary:

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

49

П

ощади, Спасе, творіння Твоє
і пошукай, як пастир, загублене,
попередь заблудлого,
вирви від вовка, зроби мене ягням
на пасовищі Твоїх овець.

in the abyss of wickedness,
Sunk
O Mary, you lifted up your hands
to the merciful God.
And as to Peter, in His love for mankind,
He stretched out His divine hand to you,
seeking in every way your conversion.

(Пс 118: 176; Йн 10: 11-16)

3

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

оли Ти, милосердний,
засядеш Суддею
і покажеш страшну славу Твою, Спасе,
який тоді страх перед полум’ям печі
відчують усі, що бояться
Твого нестерпимого судища.

3

Triadicon:

1

3

Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

С

Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

48

Trinity without beginning,
Uncreated
undivided Unity: accept me
in repentance, and save me, a sinner.
I am your creation, do not reject me,
but spare me and deliver me
from the fire of condemnation.

(Мт 25: 31-46)

вітла незаходимого Мати,
тебе просвітивши,
визволила з темряви пристрастей;
тому, одержавши благодать Духа,
просвіти, Маріє, тих,
що з вірою славлять тебе.

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.

pure Lady, Mother of God,
Most
the hope of those who run to you
and the haven of the storm-tossed,
through your prayers grant that
your merciful Creator and Son
may be merciful even to me.

7
13

Пёснь G.
Їрм0съ:

у

тверди, Господи, на камені
заповідей Твоїх захитане серце моє
бо Ти єдиний святий і Господь.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Д

авній єгиптянці Агарі
уподібнилася ти, душе моя,
і стала рабою добросвавільно,
й породила нового Ізмаїла —
свою зухвалість.

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.
as ointment I empty on Your
OSaviour,
head the alabaster box of my tears.

(Бут 16: 15)

Like the Harlot I cry to You,
seeking mercy: I bring my prayer
and ask to receive forgiveness.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

(Mt 26: 7; Lk 7: 38)

Т

и знала, душе моя,
про ліствицю Якова,
що була від землі до неба,
чому ж не маєш сходження твердого
у благочесті?

(Бут 28: 12)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

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

has sinned against You as I have;
Noyetoneaccept
even me,
compassionate Saviour,
as I repent in fear and cry with longing:
I have sinned against You alone;
I have transgressed, have mercy on me.

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

14
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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.

Ч

ашу сліз, немов миро,
виливаю я на голову Твою, Спасе,
і взиваю до Тебе, як блудниця,
яка милости шукає, приношу моління
й благаю прощення подати.

Ўde 3.
Irmos:

establish my wavering heart
O Lord,
on the rock of Your commandments,
for You alone are holy and Lord.

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
you have become like Hagar
Osoul,
the Egyptian of old:
your free choice has been enslaved
and you have given birth
to a new Ismael — stubborn wilfulness.
(Gn 16: 15)

(Мт 26: 7; Лк 7: 38)

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

Х

оч і ніхто не згрішив перед Тобою,
як я, але прийми і мене,
милосердний Спасе,
що каюся зі страхом
і закликаю з любов’ю:
згрішив я перед Тобою єдиним,
помилуй мене, Милостивий!

My soul, you know the ladder of Jacob,
appearing from earth to heaven.
Why do you not have a secure step
of piety?
(Gn 28: 12)

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

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
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С

вященика Божого
і царя усамітненого (Мелхиседека),
Христову подобу, наслідуй, душе моя,
твоїм життям у світі серед людей.

to Him whom you loved,
Pray
to Him whom you desired,
for whose sake you wore out your flesh,
O Venerable Mother; pray now to Christ
for your servants, that He may show
mercy on us all, and grant a peaceful
existence to those who worship Him.

(Євр 7: 1-4; Бут 14: 18)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

авернися і плач, окаянна душе,
доки не прийшов кінець
торжества життя,
доки Господь не зачинив
двері чертога.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

3
3

Triadicon:

Н

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

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

е будь стовпом соляним, душе,
повернувшись назад,
бійся прикладу содомлян
і рятуйся на горі в Сигорі.

(Бут 19: 26)
3

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

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Theotokion:

М

оління тих, що оспівують Тебе,
не відкинь, Владико,
але будь милосердним,
Чоловіколюбче, і подай прощення
тим, що з вірою просять.

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.

1

7

16
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Т

ого, Кого полюбила, Кого бажала,
задля Кого виснажила тіло твоє,
преподобна, благай нині Христа
за рабів, щоб був милостивим
до всіх нас і дарував мир тим,
що Його почитають.

the example of the one
Follow
set apart as Priest of God and King,

1

back, wretched soul, and lament,
Turn
before the festival of life

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

Трbченъ:

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

3

Бгbр0диченъ:

the symbolic representation of the life of
Christ in the world among mankind.
(Heb 7: 1-4; Gn 14: 18)

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

comes to an end —
before the Lord shuts the door
to the bridal chamber.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

not look back, O soul,
Doand
become a pillar of salt.
May the precedent of Sodom
make you fearful, and may you go up
to refuge in Segor.
(Gn 19: 26)

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

О

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

do not reject the prayer
O Master,
of those who sing praise to You,
but, O Lover of mankind,
be merciful and grant forgiveness
to those who ask with faith.

7

3

44

17

Трbченъ:

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

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

3

discoloured Your image
I have
and broken Your commandment.

Т

ройце простая, несотвореная,
безначальне єство,
славима у трьох Особах,
спаси нас, хто з вірою
покладається Твоїй державі.

All my beauty is darkened and my lamp
is quenched by the passions, O Saviour.
But take pity on me, as David sings,
and restore to me Your joy.
(Ps 50: 14)

3

Бгbр0диченъ:

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

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

back, repent,
Turn
uncover all that you have hidden.

В

ід Отця безлітного Сина,
Ти, Богородителько,
породила безмужно в літі.
О дивне чудо: залишаючись Дівою,
грудьми годуєш.

Say to God, to whom all things are known:
You alone know my secrets, O Saviour;
have mercy on me yourself,
as David sings, according to Your mercy.

7

3
ven.Mary:

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
out to the most pure Mother
Crying
of God, of old you drove back the fury
of the passions that violently attacked
you, and put to shame the enemy who
sought to make you stumble.
But give your help in trouble also to me,
your servant.

ven.Mary:

18

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

43

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

оховав я Твій образ
і порушив Твою заповідь,
зів’яла уся краса моя,
і пристрасті погасили світильник,
але змилуйся, Спасе, і поверни мені,
як Давид співає, радість спасіння.

3

Triadicon:

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

Unity,
Simple
uncreated Nature without beginning,
praised in a Trinity of Persons,
save us who in faith worship Your power.

(Пс 50: 14)
3

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

авернися, покайся,
відкрий потаємне,
скажи всевидющому Богу:
Ти знаєш мої таємниці, єдиний Спасе,
але Сам помилуй мене,
як співає Давид, з милости Твоєї.

1
Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Theotokion:

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

of God, strange wonder:
O Mother
without knowing a man you have
conceived within time the Son,
who is from the Father outside time,
remaining a Virgin while giving suck.

7

В

зиваючи до Пречистої Богоматері,
ти насамперед відкинула
несамовитість пристрастей,
що невідступно гнітили тебе,
і посоромила ворога-спокусника;
подай же нині поміч у скорботах
і мені, рабу твоєму.

Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

42
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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.
(Ав 3: 2)

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

К

ороткий час життя мого
і переповнений хворобами
та лукавством, але прийми мене
в покаянні і заклич до розуму,
щоб не став я здобиччю і
поживою чужинця.
Ти Сам, Спасе, помилуй мене.

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.

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

My days have vanished like a dream of
one awaking; and so, like Hezekias,
I weep on my bed, so that years may be
added to my life.
But what Esaїas will come to me, O soul,
except the God of all?
(4 Kgs 20: 3; Іс. 38: 2)

(Бут 47: 9)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

У

браний у царську гідність, вінець та
багряницю, чоловік праведний
та вельми багатий, — численні отари
його та розкішні маєтки, —
і вмить зубожів він, багатства та
слави царської позбувшись.

20

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

before You, and as tears
I fallI offer
You my words. I have sinned
as the Harlot never sinned, and I have
transgressed as no one else on earth.
But take pity on Your creature, O Master,
and call me back.

41

Пёснь з7.
Їрм0съ:

З

грішили, беззаконнствували,
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,
The
O 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

никають дні мої,
мов сон у пробудженого, тому то,
як Єзекія, я плачу на постелі моїй
щоб дні життя мого були продовжені;
але який Ісая прийде до тебе, душе,
коли не Бог усіх?

(4 Цар 20: 3; Іс. 38: 2)

Refrain: Have mercy on me, O God, have mercy
on me.
my life is short,
Thefilledtimewithof trouble
and evil.
But accept me in repentance and call me
back to knowledge.
Do not let me become the possession or
the food of the enemy; but, O Saviour,
take pity on me Yourself.
(Gn 47: 9)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

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

П

of great wealth and righteous,
Aman
of royal dignity, clothed in diadem

рипадаю до Тебе
і приношу Тобі, як сльози, слова мої:
згрішив я, як не згрішила блудниця,
й беззаконня чинив, як ніхто на
землі, але змилуйся, Владико,
над творінням Твоїм і приклич мене.

40

and purple, abounding in riches
and cattle, became suddenly a beggar,
stripped of wealth, glory and kingship.

21

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Theotokion:
кщо, будучи праведним і чистим,
він не уникнув сітей спокусника
і пастки, то ти, гріхолюбна й
окаянна душе, що робитимеш,
коли щось несподіване тебе спіткає?

Я

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.

3
Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Kontakion:

М

арна й пуста високомовність моя,
і серцем я жорстокий,
та разом з фарисеєм не осуди мене;
подай мені смирення митареве
й до нього прилучи мене,
єдиний милостивий і
праведний Судде.

(Лк 18: 9-14)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

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

З

наю, Милосердний, що згрішив я,
осквернивши сосуд моєї плоті,
та прийми мене в покаянні
і заклич до розуму,
щоб не став я здобиччю і поживою
для чужинця;
Ти Сам, Спасе, змилуйся наді мною.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

22
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Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Бгbр0диченъ:

У

троба Твоя породила нам Бога,
Який уподібнився нам;
моли Його, як Творця всього,
Богородице, щоб молитвами Твоїми
оправдатися нам.

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

who was righteous and blameless
If he
above all did not escape
the snares and pits of the deceiver,
what will you do, wretched and
sin-loving soul, when some
unexpected misfortune befalls you?
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

I begin to speak boastfully,
Now
with rashness of heart,
to no purpose and in vain.
O just Judge, who alone have pity,
do not condemn me with the Pharisee,
but grant me the humility of the
Tax Collector and number me with Him.
(Lk 18: 9-14)

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

One, I know that I have sinned,
OMerciful
that I have shown contempt
for the vessel of my flesh.
But accept me in repentance
and call me back to knowledge.
Do not let me become the possession
or the food of the enemy;
but, O Saviour, take pity on me Yourself.
Have mercy on me, O God, have mercy on me.

38
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Д

ушу мою осквернивши пристрастями,
став я сам собі ідолом,
але, Щедрий, прийми мене в покаянні
і заклич до розуму,
щоб не став я здобиччю і поживою
для чужинця;
Ти Сам, Спасе, змилуйся наді мною.

order to quench
Inthe
burning of the passions, O Mary,
with your soul on fire
you have ever shed streams of tears.
Grant the grace of these also to me,
your servant.
ven.Mary:

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

you attained
O Mother,
heavenly detachment through

Н

е послухав я Твого гласу
і на Писання Твоє, Законодавче,
не зважив —
але прийми мене в покаянні
і заклич до розуму,
щоб не став я здобиччю і поживою
для чужинця;
Ти Сам, Спасе, змилуйся наді мною.

the excellence of your way of life
on earth.
Pray that those who sing praise to you
may be delivered from passions
through your intercessions.

3

1
Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

Т

и впала у глибину великого
неподобства і була нестриманою,
але думкою благою
прийшла до крайніх діянь,
піднявшись до найвищих чеснот,
і цим здивувала, Маріє,
ангельську природу.

24

3

Triadicon:

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

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.
3

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

37

Щ

об погасити полум’я пристрастей,
ти, Маріє, палаючи душею,
завжди проливала сльози;
ту ж благодать подай і мені,
рабу твоєму.

become my own idol,
I have
utterly defiling my soul
with the passions.
But accept me in repentance
and call me back to knowledge.
Do not let me become the possession
or the food of the enemy;
but, O Saviour, take pity on me Yourself.

Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога за
нас.

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

В

оістину безстрасність небесну
придбала ти незвичайним життям
на землі, мати, тому молися за тих,
що оспівують тебе,
щоб визволитися нам
від пристрастей молитвами твоїми.

not listened to Your voice,
I have
I have not heeded Your Scriptures,
O Giver of the Law.
But accept me in repentance
and call me back to knowledge.
Do not let me become the possession
or the food of the enemy;
but, O Saviour, take pity on me Yourself.

1
3

Трbченъ:

ven.Mary:

Т

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

3

3

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
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Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
were brought down into the depth
Youof great
iniquities, yet not held fast;
but with better intent you perceptibly
ascended to the height of virtue,
beyond all expectation;
and the angelic nature was amazed,
O Mary.

25

1
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.

3

Бгbр0диченъ:

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

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.

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

I am the coin marked
O Saviour,
with the likeness of the King

І

and which You lost of old.
But light Your lamp, Your Forerunner,
O Word, and seek and find Your image.

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.

(Lk 15: 8)

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

up and make war on the passions
Rise
of the flesh, like Jesus against Amalek,
ever gaining victory over the Gavaonites,
your deceitful thoughts.

7

(Ex 17: 8; Jo 8: 21)

3
ven.Mary:

26

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
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3
3

Пёснь ѕ7.
Їрм0съ:

Triadicon:

В

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

in Essence,
Undivided
unconfused in 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.

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
3

С

пасе мій, я є та колись загублена
царська драхма,
але засвіти, О Слово, світильника —
Предтечу Твого,
і шукай і знайди Твій образ.

(Лк 15: 8)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

П

іднімись і побори, як Ісус Амалика,
плотські пристрасті —
і, як тих гаваонитян,
завжди перемагай облесливі помисли.

(Вих 17: 8; ІсНав 8: 21)

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.

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

1
Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.
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3

Пёснь є .7
Їрм0съ:

В

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

Theotokion:

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

Припёвъ: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Н

аслідуй, о душе, схилену додолу —
прийди і припади до ніг Ісусових,
щоб Він тебе виправив
і ти прямо ходила
стежинами Господніми.

(Лк 13: 11)

Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

Ти, Владико,
Якщо
є глибокий колодязь,
то виточи мені воду
з пречистих Твоїх жил,
щоб, як самарянка, напився я
і вже ніколи не відчував спраги,
бо Ти струмки життя виточуєш.
(Йн 4: 13-15)
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3

Бгbр0диченъ:

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.
imitate the woman who was
O soul,
bowed down to the ground:
fall at the feet of Jesus,
so that He may make you straight again,
and you will walk uprightly
on the paths of the Lord.
(Lk 13: 11)

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

You are a deep well, O Master,
Since
make springs gush forth for me
from Your pure veins —
so that like the woman of Samaria
I may drink and thirst no more;
for from You flow the streams of life.
(Jn 4: 13-15)
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Помилуй мене, Боже, помилуй мене.

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

Н

and Lord,
Master
may my tears be to me as Siloam,

(Йн 9: 7; Бут 1: 2-19)

(Jn 9: 7; Gn 1: 2-19)

ехай сльози мої будуть мені
Силоамом, Владико Господи,
щоб і я омив очі серця
і розумом умоспоглядав Тебе,
Світло предвічне.

so that I also may wash clean
the eyes of my heart, and with my mind
behold You, the pre-eternal Light.

1
Прпd бныz: Преподобна мати Маріє, моли Бога
за нас.

3
ven.Mary:

З

безмежним бажанням ти,
всеблаженна, прагнула вклонитися
Животворчому Дереву
і сподобилася бажаного;
сподоби ж і мене досягти
небесної слави.

Venerable Mother Mary, pray to God
for us.
one, with a love
All-blessed
beyond compare you longed
to venerate the wood of the Cross,
and your desire was granted.
Make me also worthy to attain
the glory on high.

1
3

Трbченъ:

3

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

Т

ройце, Тебе прославляємо,
єдиного Бога: свят, свят, свят
— Отець, Син і Дух —
простеє єство, Єдиниця,
Якій вічно поклоняємось.
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3

Triadicon:

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

glorify You, O Trinity, the one God:
WeHoly,
holy, holy
is the Father, the Son, and the Spirit,
simple Essence and Unity,
worshipped for ever.
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