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@ Нача1ло їндi1кта, си1рэчь но1вагw лёта.
И# па1мzть преподо1бнаго о3тца2 на1шегw Сmмеw1на сто1лпника:
И# ма1тере є3гw2 Ма1рfы:
И# собо1ръ пресвzтhz Богоро1дицы, и3же въ Міаси1нахъ:
И# свzта1гw му1ченика А#іfала2:
И# свzтhхъ му1ченицъ четhредесzти же1нъ:
И# свzта1гw А#мму1на діа1кона, u3чителz и5хъ:
И# свzтhхъ му1чєникъ, Каллi1сты, Е#vо1да и3 Е#рмоге2на,
самобра1тій.
И# па1мzть пра1веднагw Їису1са, сhна Наvи1на.

2

Літургійні брошури

На Великій Вечірні

Катизма Блажeнъ мyжъ:, 1-й антифон. На Го1споди, воззвaхъ:
співаємо стихири на 10: 3 стихири індикта та 7 стихир прп.
Симеона.
Стихири індикта, глас 1. Подобен: Небeсныхъ чинHвъ:.
Самосло1внагw и3 божeственнагw ўчeніz Христ0ва, / моли1твэ
научи1вшесz, / на всsкъ дeнь возопіи1мъ Зижди1телю: / Џтче
нaшъ, и4же на небесёхъ њбитazй, / насyщный хлёбъ подавaй
нaмъ, / презирaz н†ша прегрэшє1ніz.
И$же на сінaйстэй горэ2, / скриж†ли написaвъ и3ногдA: / сaмъ
и3 нhнэ во грaдэ назарeтэ по пл0ти, / кни1гу пріsлъ є3си2
прор0ческую почести2, ХристE Бо1же, / и3 сію2 согнyвъ ўчи1лъ є3си2
лю1ди, / и3сп0лнитисz писaнію њ Тебэ2.
Ћкоже є3врeєвъ тэлесA въ пустhни и3ногдA, / не покори1вшихсz
и4стиннw Тебэ2 всёхъ Влади1цэ, / дост0йнw пад0ша: / тaкw и3
нhнэ кHсти разсhпли, / ѕлочести1выхъ и3 невёрныхъ ґга3рzнъ, /
pал0мски, при ѓдэ ХристE.
Стихири преподобного, глас 5. Подобен: Преподо1бне џтче:.
Преподо1бне џтче, / ѓще бы возм0жно столпY вэщaти, /
не бы2 престaлъ вопи1ти твоz2 бwлёзни, / труды2 и3 рыд†ніz. /
но џнъ носи1мь бsше, нeже ношaше, / ћкw дрeво напаsемо
слезaми твои1ми, / ўдиви1шасz ѓнгели, / ўчуди1шасz человёцы, /
ўстраши1шасz дeмwни терпёніz твоегw2, / СmмеHне преподо1бне:
/ моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Преподо1бне џтче, / си1лою божeственнаго Ду1ха, Влади1цэ
твоемY под0бzсz, / на ст0лпъ вшeлъ є3си2 ћкw на кре1стъ. /
Но Џнъ рукописaніе всёхъ растерзA, / тh же воста1ніz страстeй
разруши1лъ є3си2. / Џнъ ћкw nвчA, тh же ћкw заколeніе: / Џнъ
взhде на Кре1стъ, тh же на ст0лпъ. / СmмеHне преподо1бне, /
моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Преподо1бне џтче, / тёло њмочи1въ слезaми, / и3 дyшу
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њчи1стивъ, / на высотY возшeлъ є3си2 добродётелей. / Чyвственное
ќбw жили1ще и3мёz ст0лпъ тв0й, / мhсленный же и3 небе1сный
грaдъ г0рній сіHнъ, / ѓнгелы ўдиви1лъ є3си2, / человёки ўжаси1лъ
є3си2, / дeмwны посрами1лъ є3си2, / добродётельми твои1ми. /
СmмеHне преподо1бне, / моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Глас 2. Самоласен.
T к0рене благaгw благjй прозzбE пл0дъ, / t младeнства
свzщeнный СmмеHнъ, / благодaтію пaче, нeже млек0мъ
воспитaнъ, / и3 на кaмень тёло возвhсивъ, / къ Бо1гу же
превозвhсивъ рaзумъ, / небeсное создA добродётельми жили1ще:
/ и3 съ боже1ственными си1лами лик0внэ шeствуz, / ХристA
бhсть жили1ще Бо1га / и3 Спа1са дyшъ нaшихъ.
Пaмzть твоS во вёкъ пребывaетъ, / преподо1бне џтче
СmмеHне, / и3 кр0тость сeрдца твоегw2, / ўг0дниче Христ0въ
блажeнне: / ѓще бо и3 престaвилсz є3си2 t нaсъ, пaстырю д0брый,
/ но не tступaеши t нaсъ дyхомъ, / въ любви2 Бо1гу предстоS,
/ и3 со ѓнгелы ликyz на Небесёхъ, / съ ни1миже моли2, спасти1сz
душaмъ нaшымъ.
Мощeй твои1хъ рaка, всехвaльне џтче, / и3сточaетъ и3сцэлє1ніz,
/ и3 свzтaz твоS душA со ѓнгелы совокyплшисz, / дост0йнw
рaдуетсz. / И#мёz ќбw ко Го1споду, преподо1бне, дерзновeніе,
/ и3 со безпл0тными ликyz на небесёхъ, / съ ни1миже моли2,
спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Возлюби1лъ є3си2, богон0се, / г0рнэйшее любомyдріе, / и3 внэ2
мjра бhлъ є3си2, / живhй вhшше ви1димыхъ, / и3 зерцaло несквeрно
Бо1жіе, / боже1твенно показaлсz є3си2: / и3 сhй при1снw соединszсz
свёту, / свётъ пріимaлъ є3си2, / и3 kснёйшій блажeнне получи1лъ
є3си2 конeцъ. / Моли1сz њ душaхъ нaшихъ, мyдре СmмеHне.
Слaва, преподобного, глас 6: Боже1твеннаz благодaть
њсэнsетъ рaку мощeй твои1хъ, / њсвzщeнный СmмеHне: /
тёмже и3 въ воню2 мЂра чудeсъ твои1хъ притекaюще, / недyгwвъ
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и3сцэлeніе почерпaемъ. / Но џтче преподо1бне, / ХристA Бо1га
моли2 њ душaхъ нaшихъ.
И# нhнэ, індикта, глас 6: И$же со Ду1хомъ Свzтhмъ соединeнъ,
/ безначaльне Сл0ве и3 Сhне, / всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ
Содётелю и3 Зижди1телю. / Вэнeцъ лёта благослови2, / сохранsz
въ ми1рэ правослaвныхъ мн0жєства, / моли1твами Богоро1дицы,
и3 всёхъ свzтhхъ Твои1хъ.
Вхід. Прокімен дня. 3 Паремії.
З книги пророка Ісаї читання
Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він
послав мене, щоб принести благу вість убогим, лікувати
скрушених серцем, проголосити невольникам свободу,
ув’язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього
благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх
засмучених, звеселити засмучених Сіону, замість попелу
дати їм вінець, єлей веселощів - замість жалобної одежі,
хвалу замість пригніченого духу, - і зватимуть їх дубами
справедливості, посадкою Господа на його славу.
І відбудують старі румовища, і піднімуть спустошення
часів днедавніх, і міста зруйновані відновлять, румовища
родів минулих.
Чужинці прийдуть і пастимуть ваших овець; сторонні
будуть у вас хліборобами й виноградарями. Ви ж будете
зватися Господніми священиками; слугами Бога нашого вас
будуть величати. їсти будете скарби народів, їхньою славою
оздобитеся.
Через те, що сором їхній був подвійний і доля їхня - сплювки
та ганьба, вони посядуть у своїй країні вдвоє, і радість вічна
в них буде.
Бо я, Господь, люблю право, ненавиджу здирство та
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злочинство. Я їм віддам правдиву плату, я укладу з ними
союз вічний.
Нащадки їхні будуть відомі посеред народів, між
племенами - їхні потомки. І хто б їх не побачив, визнає, що
вони рід. Господом благословенний.
(Іс. 61,1- 9.)
З книги Левіт читання
Промовив Господь до синів Ізраїля, кажучи: Коли
ходитимете в моїх установах і пильнуватимете мої
заповіді, і будете їх виконувати, то я насилатиму вам дощі
о відповідній порі, і земля даватиме свій урожай, і дерево,
що в полі, приноситиме свої плоди. Молотьба триватиме
у вас до збирання винограду, а збір винограду триватиме до
сівби; ви їстимете хліб ваш до наситу і житимете безпечно
у своєму краю. Я встановлю мир у краю, й зможете лягати
(спати), і ніхто не буде вас турбувати; я повиганяю хижого
звіря з країни, і меч не проходитиме по краю вашім. Ви
будете гнатися за вашими ворогами, й вони падатимуть від
меча перед вами. П’ятеро вас гнатиме сотню, а сотня вас
гнатиме десять тисяч, падатимуть вороги ваші від меча
перед вами. Я обернусь до вас і розплоджу вас, і розмножу
вас, і дотримаю мого союзу з вами. Ви не то що зможете
прохарчуватися попередньолітніми врожаями, ба навіть
виноситиме те старе перед новим урожаєм. Я поставлю мою
храмину посеред вас: не буду бридитися вами. Я ходитиму
проміж вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом.
Коли ж ви мене не послухаєте і не виконуватимете всіх
оцих заповідей моїх, коли зневажатимете мої установи
іі гордуватимете веліннями моїми, не здійснюючи всіх
заповідей моїх та ламаючи союз мій, то ось що я зроблю
з вами: напущу на вас страх, сухоти й пропасницю, від них
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померкнуть очі й погасне життя. Намарно будете засівати
своє зерно, бо вороги ваші пожеруть його. Я звернусь проти
вас, і вас поб’ють вороги ваші; над вами володарюватимуть
ненависники ваші, і ви втікатимете, хоч і ніхто не буде
гнатися за вами. Я зламаю вашу зарозумілу силу, і зроблю
небо над вами як залізо, а землю вашу як мідь. Намарне
витратиться ваша сила, бо земля ваша не даватиме врожаю,
ні дерево з краю не даватиме свого плоду. Я пущу на вас
дикого звіря, що вигубить дітей ваших, і винищить скотину
вашу, і вас зведе нінащо, так що спорожніють шляхи ваші.
Коли ж ви й після цього не дасте мені вас направити, а
виступатимете проти мене, то я теж піду проти вас, - так
говорить Господь Бог святий Ізраїля.
(Лев. 26,3-12,14-17,19-20,22-24)
З книги Мудрості читання
А праведник, хоч і вмре передчасно, знайде спокій, бо
чесна старість не в довголітті і не міряється числом років.
Розумність людям – за сивий волос править, і вік старечий це життя неосквернене. Він сподобався Богові й він полюбив
його, а що жив між грішниками, то й переніс його. Його
вхоплено, щоб лукавство не змінило його глузду або щоб
хитрість не обманула душі його. Бо чар зла затемнює добро,
і вихор пожадання змінює ум нелукавий. За короткого часу
ставши досконалим, він виповнив довголіття, душа бо
його Господеві була вгодна, тим і забрав він його поспішно
з-посеред лукавства. Люди ж те бачать, та не розуміють, їм
і на думку не спадає те, що ласка й милосердя – для вибранців
його і опіка – для святих його.
(Муд. 4,7-15)
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Стихири на стиховні
Стихири індикта, глас 1. Самогласен.
НастA вх0дъ лёта, / созывaющь почитaти того2 просвэщaющыz,
/ Каллjсту, Е#v0да и3 Е#рмогeна, / самобрaтныz страдaлцы: /
СmмеHна равноaнгельнаго, / и3 Їисyса Наvи1на: / и5же во є3фeсэ
седмочи1слєнныz џтроки: / и3 четверодесzтосвётлый свzтhхъ
жeнъ ли1къ, / и4хже пaмzтемъ приwбщaющесz празднолю1бцы,
/ возопіи1мъ благочeстнw: / Го1споди, благослови2 дэлA рyкъ
твои1хъ, / и3 спод0би ны2 д0брэ прейти2 лёта њбхождeніz.
Стjхъ: Тебэ2 подобaетъ пёснь Бо1же въ СіHнэ, и3 Тебэ2 воздaстсz
моли1тва во Їерусали1мэ.
ХристE Бо1же нaшъ, / и4же мyдростію вс‰ содёzвый, / и3 и3з8 не
сyщихъ во є4же бhти приведhй: / благослови2 вэнeцъ лёта, / и3 грaды
нaшz сохранsй неврeдны, / и3 вBрныz лю1ди си1лою Твоeю возвесели2, /
побBды даS и4мъ на супостaты, / Богоро1дицы рaди дaруz мjру вeлію
ми1лость.
Стjхъ: И#сп0лнимсz во благи1хъ д0му Твоегw2, свsтъ хрaмъ Тв0й,
ди1венъ въ прaвдэ.
Глас 2. Ди1венъ є3си2, Бо1же, и3 чyдна дэлA Тво‰, / и3 путіE
Твои2 неизслёдими: / є3си1 бо мyдрость Бо1жіz, / и3 v3постaсь
совершeнна, и3 си1ла: / собезначaленъ же и3 соприсносyщенъ: / и3
содётельною всеси1льною влaстію в8 мjръ пришeлъ є3си2, / и3щS
є4же ўдобри1ти создaніе ТвоE, / неизречeннэ t неискусомyжныz
Мате1ре, / не преврaщсz божеств0мъ, / завэщaвъ ўстaвы и3
лBта, / во спасeніе нaше неизмённе, / сегw2 рaди вопіeмъ Ти2: /
благjй Го1споди, слaва Тебэ2.
Стjхъ: Благослови1ши вэнeцъ лёта блaгости ТвоеS, Го1споди.
И$же въ мyдрости вс‰ содётельствовавый превёчное Сл0во
Џтчее, / и3 всsческую твaрь всеси1льнымъ сл0вомъ Твои1мъ
состaвивый, / благослови2 вэнeцъ лёта блaгости ТвоеS, / и3
є4реси низложи2 Богоро1дицы рaди, / ћкw бла1гъ и3 человэколю1бецъ.
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Слaва, преподобного, глас 5: Преподо1бне џтче, / добрY
и3з8wбрёлъ є3си2 лёствицу, / є4юже возшeлъ є3си2 на высотY, /
ю4же њбрёте И#ліA колесни1цу џгненну. / Но џнъ ќбw, восх0да
и3ны6мъ не њстaви, / тh же и3 по смeрти и4маши ст0лпъ тв0й.
/ Небeсный человёче, земнhй ѓнгеле, / свэти1льниче неусhпный
вселeнныz, / СmмеHне преподо1бне, / моли2 є4же спасти1сz душaмъ
нaшымъ.
И# нhнэ, індикта, глас 5. Ты2 Царю2 сhй при1снw, и3 пребывazй,
/ и3 во вёки безконє1чныz, / пріими2 молeніе грёшныхъ
просsщихъ спасeніz, / и3 подaждь, человэколю1бче, / земли2 Твоeй
благопл0діе, / благорастворє1ны воздyхи дaруz: / благовёрнымъ
лю1дzмъ споб0рствуй на безбHжныz вaрвары, / ћкоже и3ногдA
Да1виду, / ћкw пріид0ша сjи во nби1тєли Тво‰, / и3 всесвzт0е
мёсто њскверни1ша, Спа1се. / Но Ты2 дaруй побBды, ХристE Бо1же,
/ моли1твами Богоро1дицы: / побёда бо Ты2 правослaвныхъ и3
хвалA.
Тропар індикта, глас 2. ВсеS твaри Содётелю, / временA и3
лBта во своeй влaсти положи1вый, / благослови2 вэнeцъ лёта
блaгости ТвоеS, Го1споди, / сохранsz въ ми1рэ лю1ди и3 грaдъ
Тв0й, / моли1твами Богоро1дицы, и3 спаси1 ны.
Слaва, тропар преподобного, глас 2. Терпёніz ст0лпъ бhлъ
є3си2, / ревновaвый прaoтцємъ, преподо1бне, / Јwву во страстeхъ,
ЇHсифу во и3скушeніихъ, / и3 безпл0тныхъ жи1тельству, / сhй
въ тэлеси2, СmмеHне џтче нaшъ, / моли2 ХристA Бо1га спасти1сz
душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, тропар Богородиці, глас 2. Рaдуйсz, њбрaдованнаz
Богоро1дице Дёво, / пристaнище и3 предстaтельство р0да
человёческагw, / и3зъ Тебе2 бо воплоти1сz и3збaвитель мjра:
/ є3ди1на бо є3си2 Ма1ти и3 Дёва, / присноблагословeннаz, и3
препрослaвленнаz, / моли2 ХристA Бо1га, ми1ръ даровaти всeй
вселeннэй.
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На святковій Утрені

На Бо1гъ Госпо1дь: тропар індикта, глас 2. ВсеS твaри
Содётелю: /2 рази/, Слaва: тропар преподобного, глас 2.
Терпёніz ст0лпъ бhлъ є3си:2, И# нhнэ: тропар Богородиці, глас
2. Рaдуйсz, њбрaдованнаz Богоро1дице Дёво:.
Після першої стихології.
Сідален індикта, глас 4. Подобен: Ўдиви1сz ЇHсифъ:.
Ћкw Влади1цэ всёхъ, и3 подaтелю благи1хъ, / Тебэ2 припaдаемъ
вёрнw, / вопію1ще прилёжнw: / t Твоегw2 ўмолsемь
благоутр0біz, Спа1се, / и3 моли1твами р0ждшіz ТS, / и3 всёхъ
при1снw благоугождaющихъ Тебэ2, / лёто благопріsтно принести2
Тебэ2, / ћкw Благъ спод0би, / во двY сущєствY чествyющихъ,
/ и3 вёрнw слaвzщихъ ТS.
Слaва, сідален преподобного, глас 8. Подобен: Премyдрости:.
Кре1стъ Госпо1день взeмъ мyдре, / и3 ТомY до концA
послёдовавъ, / ўм0мъ не возврати1лсz є3си2 въ мjръ, богомyдре,
/ воздержaніемъ и3 труды6 стр†сти ўмертви1въ, / и3 хрaмъ
ўгот0вилъ є3си2 себE Го1споду твоемY. / Тёмже и3 даровaній
возмeздіе пріsлъ є3си2, / и3сцэлsти неду1жныz, и3 дyхи tгони1ти,
/ СmмеHне преподобнёйшій, / моли2 ХристA Бо1га, / грэхHвъ
њставлeніе подaти / прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть
твою2.
И# нhнэ, індикта Ћкw Влади1цэ всёхъ: дивись вище.
Після другої стихології.
Сідален преподобного, глас 8. Подобен: Премyдрости и3
сл0ва:.
Воздержaніемъ и3 труды6 и3 моли1твами / дyшу твою2 њбучи1въ
боголёпнэ, / бhлъ є3си2 сопричaстникъ мyченикwмъ блажeнне, / и3
чудeсъ и4стиннw даров†ніz пріsлъ є3си2 и3сцэлsти недyги, / вёрою
чествyющихъ тS, / тёмже и3 дeмwнскіz tгонsеши полки2, / на
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сі‰ свhше влaстію дaнною тебэ2, / СmмеHне преблажeнне, моли2
ХристA Бо1га, / согрэшeній њставлeніе даровaти, / прaзднующымъ
люб0вію свzтyю пaмzть твою2.
Слaва, мучеників, глас 4. Подобен: Ск0рw предвари2:.
ВошлA є3си2 въ п0двигъ мучeніz вёрнw, Каллjсто, /
проповёдающи, со двэмA брaты, Христа2 Бо1га нaшего / желaніемъ
бо воспитaна, / мhсленныz сосyды и4стиннw Христ0вы Це1ркве,
/ соверши1ла є3си2 си1хъ. / Тёмже и3 сочетaласz є3си2 и5мъ, /
му1ченице, въ вhшнюю жи1знь.
И# нhнэ, Богородичен, глас 4. Ск0рw пріими2, Влади1чице,
мольбы6 нaшz, / и3 сі‰ принеси2 ТвоемY Сhну и3 Бо1гу, / ГоспожE
всечи1стаz: / разрэши2 њбсто‰ніz къ Тебэ2 притекaющихъ, /
разруши2 навёты, и3 дeрзwсти, Дёво, / нhнэ воwружaющихсz
на рабы2 ТвоS.
На каноні. Канон індикта з ірмосом та канони святих
жінок й преподобного без ірмосів. Тропарі канону святих
жінок співаються на ірмоси канону глас 4 Tвeрзу ўстA мо‰:,
а тропарі канону преподобного співаються на ірмоси канону
глас 8 Пои1мъ Го1сподеви вси2 лю1діе:.
Вибрані тропарі з канонів.
Пёснь 1.
Індикта: Глас 1. Їрм0съ: Пои1мъ вси2 лю1діе, / t г0рькіz
раб0ты фараHни Їзраи1лz и3змёншему, / и3 во глубинэ2 морстёй
ногaми нем0крыми настaвльшему, / пёснь побёдную, ћкw
прослaвисz.
Припів до тропарів індикта: Слaва Тебэ2 Го1споди, всеS твaри
Содётелю.
Воспои1мъ вси2 ХристY, и4мже состaвишасz всsчєскаz, и3
въ нeмже соверши1шасz неразлу1чна, ћкw и3зъ безначaльнагw
р0ждшусz Бо1га NтцA v3постaсному Сл0ву, пёснь побёдную,
ћкw прослaвисz.
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Припів до тропарів святих жінок: Свzты1z мyчєницы,
моли1те Бо1га о на1съ грёшныхъ.
Святих жінок: Твeрдw на противоб0рца подвизaстесz
мyчєницы, пост0мъ ќбw пeрвэе, втор0е же кр0внымъ
страдaніемъ: сегw2 рaди вaшz па1мzти вёрою почитaемъ.
Припів до тропарів преподобного: Преподо1бный
џтче
СmмеHне, моли2 Бо1га о на1съ грёшныхъ.
Преподобного: Дaждь мнэ2 w3ргaномъ kзhка гнилhмъ, q
богон0се СmмеHне, пёснь тебэ2 плетyщему, мольбaми твои1ми,
знaніz свётъ богонаучeнъ.
Слaва: и6 нhнэ:, Богородичен: Пречи1стаz Богоро1дице, рaдуйсz,
честнaz, невмэсти1маго Бо1га во ўтр0бэ Твоeй вмэсти1вшаz,
и3збaвитисz лю1тыхъ и3спроси2 пою1щымъ ТS.
Катавасія: Кре1стъ начертaвъ:.
Пёснь 3.
Індикта: Їрм0съ: Ўтверди2 менE ХристE, / на недви1жимомъ
кaмени зaповэдей Твои1хъ, / и3 просвэти1 мS свётомъ лицA
Твоегw2: / нёсть бо свsтъ пaче Тебе2 человэколю1бче.
Ўтверди2, Бла1же, є3г0же насади2 люб0вію на земли2 десни1ца
ТвоS, плодови1тъ віногрaдъ, сохранsz Твою2 Цeрковь, Всеси1льне.
Святих жінок: Крёпостію
всеси1льною
ўкрэплsеми,
противоб0рцєвъ попрaсте си1лу: сегw2 рaди ћкw побэдонHсицы,
t Христа2 вэнчaстесz.
Преподобного: Ск0рw и3збёгъ зи1мныz бэды2 духHвъ, ко
спаси1тельнэй ўстреми1лсz є3си2 nби1тели, СmмеHне, и3зъ неsже и3
нестарёемую жи1знь пріsлъ є3си2.
Слaва: и6 нhнэ:, Богородичен: Неизречeннw зачалA є3си2,
Богоневёсто, Спа1са и3 Го1спода, и3збавлsющаго ны2 t лю1тыхъ,
ТS вои4стинэ призывaющыz.
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Кондак індикта, глас 2. Въ вhшнихъ живhй, ХристE Царю2,
/ всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ Тв0рче и3 Зижди1телю, / и4же
дни2 и3 нHщи, временA и3 лBта сотвори1вый, / благослови2 нhнэ
вэнeцъ лёта, / соблюди2 и3 сохрани2 въ ми1рэ грaдъ и3 лю1ди Тво‰,
многоми1лостиве.
Сідален індикта, глас 8. Подобен: Премyдрости:
И$же временA плодонHсна, / и3 дожди2 съ небесE подаS сyщымъ
на земли2, / и3 нhнэ пріeмлz мольбы6 рабHвъ Твои1хъ, / t всsкіz
и3збaви нyжды грaдъ Тв0й. / ЩедрHты бо Тво‰ и4стиннw на
всёхъ дёлэхъ Твои1хъ. / Тёмже вх0ды благослови2, и3 и3сх0ды,
/ дэлA и3спрaви въ нaсъ рyкъ нaшихъ, / и3 согрэшeній прощeніе
дaруй нaмъ, Бо1же. / Тh бо и3зъ несyщихъ всsчєскаz во є4же
бhти, ћкw си1ленъ, привeлъ є3си2.
Сідален преподобного, глас 8. Подобен: Премyдрости:
Земн†z вс‰ њстaвивъ, и3 въ мjрэ сhй тэлeснэ, / ду1хомъ
бhлъ є3си2 небeсный ѓнгелъ, / находsщыz бо стр†сти ўмертви1въ
пл0тію, / Тро1йцы kви1лсz є3си2 ўг0дникъ блажeнне, / тёмже
недyгующихъ и3сцэлsеши стр†сти, / и3 сл0вомъ дyхи tгонsеши
благодaтію. СmмеHне преблажeнне, / моли2 ХристA Бо1га, согрэшeній
прощeніе даровaти / чествyющымъ люб0вію свzтyю пaмzть
твою2.
Слaва, сідален святих жінок, глас 1. Подобен: Гр0бъ Тв0й
Спа1се:
Ѓгницы слове1сныz, / Ѓгнцу и3 Пaстырю привед0стесz вёрнw
мучeніемъ, / течeніе соверши1вше и3 вёру соблю1дше. / Тёмъ
рaдостнw днeсь восхвалsемъ, досточyдніи, / свzщeнную вaшу
пaмzть, ХристA величaюще.
И# нhнэ, Богородичен. Настaви ны2 на пyть покаsніz, /
ўклонsющыzсz при1снw къ ѕлы6мъ безпyтіємъ, / и3 преблагaго
прогнёвающыz Го1спода, / неискусобрaчнаz, Благословeннаz Марjе,
/ прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, / Бо1жіе њбитaлище.
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Пёснь 4.
Індикта: Їрм0съ: Разумёхъ, Всеси1льне, ТвоE смотрeніе, / и3
со стрaхомъ прослaвихъ ТS, Спа1се.
Начaло Тебэ1 лёта, лю1діе твои2 прин0сzтъ, ѓнгельскими
пёсньми славосл0вzще ТS, Спа1се.
Святих жінок: Претерпёвше м{ки, и3 сокрушeніе тёла
разли1чными џбразы, раздроблeніе же ўдeсъ и3 њпалeніе, небе1снаz
селє1ніz наслёдовасте, наслaждшесz дрeва жи1зни, досточyдніи.
Преподобного: Не на песцэ2, преблажeнне, но на глубочaйшихъ
трудёхъ твои1хъ положи1въ њсновaніе воздержaніz, добродётелей
создaлъ є3си2 ст0лпъ непоколеби1мъ.
Слaва: и6 нhнэ:, Богородичен: Бо1га, є3г0же родилA є3си2
Пречи1стаz Марjе, моли2 всегдA рабHмъ Твои6мъ даровaти
согрэшeній прощeніе.
Пёснь 5.
Індикта: Їрм0съ: T н0щи ќтренююще поeмъ ТS ХристE,
/ NтцY собезначaльна, и3 Спа1са дyшъ нaшихъ, / ми1ръ мjрови
подaждь, человэколю1бче.
И#сполнszй всsчєскаz бла1гости ХристE, Ты2 благорастворeніемъ
и3 благопл0діемъ, благословeнми вэнчaемо, многокрyжное лёто
рабHмъ Твои6мъ дaруй.
Святих жінок: Ћкw ѓгницы непорHчныz, ћкw жє1ртвы
пріz1тныz, Ѓгнцу и4стинному, и3 Пaстырю, мyчєницы, принес0стесz,
приношє1ніz всебог†таz, и3 пріz1тна всесожжє1ніz.
Преподобного: Н0ваго Даніи1ла СmмеHне, Христ0съ тS
показA, и3зъ р0ва бо ѕвёрска тS kвлeніемъ невреждeна возврати2.
Слaва: и6 нhнэ:, Богородичен: Моли2 при1снw Сhна Твоего2 и3
Бо1га нaшего, неискусобрaчнаz Марjе чи1стаz, низпослaти нaмъ
вBрнымъ вeлію ми1лость.

14

Літургійні брошури

Пёснь 6.
Індикта: Їрм0съ: Прор0ка спaслъ є3си2 t кита1, человэколю1бче,
/ и3 менE и3зъ глубины2 прегрэшeній возведи2, молю1сz.
ЖитіE начaти, благоуг0дно Тебэ2 Влади1ко, съ лётнымъ
начинaніемъ, нaсъ спод0би.
Святих жінок: Разражeна, и3 ногaми жeнскими попирaема,
зрsщи прамaтерь, боже1ственнэ рaдуетсz, тyю лeстію и3зъ раS
пeрвэе и3згнaвшаго.
Преподобного: Знaменій и3 чудeсъ тS Христ0съ самодётелz
показA, боже1ственнагw блажeнне дёйства, пріsтнw жили1ще.
Слaва: и6 нhнэ:, Богородичен: Г0ру, ю4же прови1дэ Даніи1лъ,
и3зъ неsже несэк0мый кaмень вёры tсэчeсz Христ0съ, ТS
познавaемъ.
Кондак преподобного Симеона, глас 2: Вhшнихъ и3щSй,
вhшнимъ совокуплszйсz, / и3 колесни1цу џгненную ст0лпъ
содёлавый: / тёмъ собесёдникъ ѓнгелwмъ бhлъ є3си2, преподо1бне,
/ съ ни1ми ХристY Бо1гу молsсz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.
Јкосъ: СmмеHново непор0чное житіE, кjй љзhкъ человёчь
довлёетъ когдA къ похвалэ2 и3сповёдати; nбaче воспою2, бо1жіею
мyдростію, д0блzго сегw2 и3споли1на, страдaніе же и3 п0двиги ±же
на земли2: ћкw свэти1льника ћвлшасz, всBмъ человёкwмъ,
мн0гимъ терпёніемъ, въ ли1цэ ѓнгельстэмъ возсіsвша. Съ
ни1ми бо поS непрестaннw ХристY, воздержaніемъ чистотY
стzжA: молsсz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.
Пёснь 7.
Індикта: Їрм0съ: Џтроцы, благочeстію совоспи1тани, /
ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, / џгненнагw прещeніz не
ўбоsшасz, / но посреди2 плaмене стоsще, поsху: / nтцє1въ
Бо1же, благословeнъ є3си2.
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Сhй пре1жде вэ#къ, на вэ1къ же и3 є3ще2 Госпо1дь, воспэва1ющимъ
ТS Христе2, и3сто1чникъ бла1гости, благи1хъ Твои1хъ дарw1въ лэ1то
сіе2 и3спо1лни, nтцє1въ Бо1же благослове1нъ є3си2.
Святих жінок: К0ль непобэди1мо твоE мудровaніе, Ґммyне
богон0се: и4бо начaльникъ ли1ка дёвъ, мyкъ не ўбоsлсz є3си2,
съ ни1ми скончевazсz, ћкw діaконъ и3 таи1нникъ боже1ственныz
слaвы, пёлъ є3си2: препётый Го1споди Бо1же nтє1цъ благословeнъ
є3си2.
Преподобного: Разрэши1лъ є3си2 ќбw сухотY недоумёющымсz,
и3 вратA тBмъ дожде1вныz tвeрзлъ є3си2, и3 зeмлю колeблющуюсz
моли1твами ўстaвилъ є3си2, и3 лю1ди звaти научи1лъ є3си2: благословeнъ
Бо1гъ nтцє1въ нaшихъ.
Слaва: и6 нhнэ:, Богородичен: Подобaше безсёменнw
вопл0щшемусz и3зъ Тебє2 проити2, Дёво чи1стаz: Тh бо kви1ласz
є3си2 чистот0ю всёхъ преб0льши, Е#мyже вопію1ще пёсньми
зовeмъ: благословeнъ Бо1гъ nтцє1въ нaшихъ.
Пёснь 8.
Індикта: Їрм0съ: Пэсносл0вцы въ пещи2 спaсшаго дёти, / и3
громоплaменную прел0жшаго на р0су, / Христа2 Бо1га п0йте, / и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
Ћкw начaльнику спасeніz, Христе2, начaтокъ Тебэ2 прин0ситъ
лётный, честнaz Це1рковь зовyщи: п0йте и3 превозноси1те Христа2
во вёки.
Святих жінок: Свётлы себэ2 t кровeй ри6зы мyченическихъ
њбложи1сте, совлeкшесz и4стиннw тлёемагw грэхaми человёка, и3
воспэвaюще: Го1спода п0йте дэлA, и3 превозноси1те Е#го2 во вс‰ вёки.
Преподобного: T всsкагw tлучи1всz пристрaстіz, и3 мaтерню
нeмощь ўщeдривъ, ћкw живёй kви1лсz є3си2 по смeрти, Го1спода
п0йте, и3 превозноси1те Е#го2 вопіS, во вёки.
Слaва: и6 нhнэ:, Богородичен: T ѓнгела рaдость пріeмшую,
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и3 р0ждшую Го1спода слaвы, и3 свётъ мjру возсіsвшую, вси2 ТS
поeмъ Дэ1во Богоро1дице во вс‰ вёки.
Пёснь 9.
Індикта: Їрм0съ: Џбразъ чи1стагw рождетвA Твоегw2, /
nгнепали1маz купинA / показA неwпaльнаz, / и3 нhнэ на нaсъ
напaстей свирёпэющую / ўгаси1ти м0лимсz пeщь, / да ТS
Богоро1дице / непрестaннw величaемъ.
Сл0во бо1жіе, и3 си1ла, и4стиннаz мyдрость и3 v3постaснаz,
содержaщаz и3 прaвzщаz всsчєскаz мyдрэ, и3 нhнэ настaвшее
рабHмъ твои6мъ врeмz, во ўстр0еніи ти1сэ произведи2.
Святих жінок: Подаю1тъ и3сцэлeній т0ки трeбующымъ, ћкw
t и3ст0чника всеблажeнныz: ўставлsютъ пaгубу недyгwвъ, и3
страстeй tгонsютъ зн0й: сердцA боголюби1выхъ напаsютъ к8
благопл0дію боже1ственныхъ дэsній.
Преподобного: Воцари1вшасz над8 страстьми2 терпёніемъ,
Христ0съ тS пріsтъ, СmмеHне Богон0се, своемY џбщника
цaрству: тёмъ тS пёсньми почитaемъ.
Слaва: и6 нhнэ:, Богородичен: КупинA горsщаz nгнeмъ, и3
неwпалsема kви1ласz є3си2, q Влади1чице, зачeнши безсёменнw
Бо1га и3 Спа1са мjра, Е#г0же непрестaннw величaемъ.
Світилен індикта. Подобен: ЎченикHмъ:
Бо1же богHвъ и3 Го1споди, тріmпостaсное є3стество2, непристyпне,
присносyщне, несоздaнне, и3 всёхъ содётелю вседержи1телю, Тебэ2
припaдаемъ вси2, и3 ТS м0лимъ: настоsщее лёто сіE ћкw бла1гъ
благослови1въ, сохрани2 въ ми1рэ вс‰ лю1ди тво‰, Щeдре.
Слaва, преподобного. Подобен: ЎченикHмъ:.
Ћкоже свэти1ло, препод0бне, свэтон0сное твоE житіE
њблистaвшее просвэти2 подс0лнечную всю2, чудeсъ лучaми:
столп0мъ бо, џтче, возшeлъ є3си2, ћкw лёствицею къ Бо1гу,
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и3дёже всёхъ желaній, СmмеHне, конeчное и4стиннw воспріsтіе
є4сть, њ нaсъ молsсz, чествyющихъ тS, блажeнне.
И# нhнэ, індикта. Подобен: ЎченикHмъ:.
Содётелю и3 Прави1телю всеS твaри сhй, временA и3 лBта
положи1въ въ Твоeй влaсти: лётній крyгъ, благословeнми щeдре,
блaгости вэнчaй. Въ ми1рэ сохранsz Тво‰ лю1ди невре1дны, и3
цBлы, м0лимсz, моли1твами р0ждшіz ТS, и3 боже1ственных
ѓнгелъ.
На Хвали1те: стихири на 4: 3 стихири індикта та 1
стихира святих жінок.
Стихири індикта, глас 3. Превёчное Сл0во Џтчее, и4же во
џбразэ Бо1жіи сhй, и3 состaвивый твaрь и3зъ не сyщагw во є4же
бhти, временA и3 лBта въ Своeй влaсти положи1вый, благослови2
вэнeцъ лёта блaгости ТвоеS, дaруz ми1ръ Цeрквамъ Твои6мъ: и3
побBды вёрнымъ христіaнwмъ, благопл0діе же земли2, и3 нaмъ
вeлію ми1лость.
Глaс 4. Ца1рствіе ТвоE, Христе2 Бо1же, ца1рство всёхъ вэкHвъ,
и3 владhчество ТвоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ: всz2 бо мyдростію
сотвори1лъ є3си2, временA и3 лBта нaмъ предложи1въ. Тёмже
благодарsще њ всёхъ и3 за всz2 вопіeмъ: благослови2 вэнeцъ
лёта блaгости ТвоеS, и3 спод0би нaсъ неwсуждeннw вопи1ти
Тебэ2: Го1споди, слaва Тебэ2.
Шє1ствіz Тво‰, Бо1же, шє1ствіz вє1ліz и3 ч{дна, тёмъ
строeніz Твоегw2 си1лу величaемъ, ћкw Свётъ t Свёта пришeлъ
є3си2 во nкаsнный мjръ Тв0й, и3 пeрвую погуби1лъ є3си2 клsтву
вeтхагw Адaма, ћкw благоволи1лъ є3си2, Сл0ве, и3 нaмъ, мyдростію
временA и3 лBта положи1лъ є3си2, є4же слaвити вседётельную Твою2
блaгость: Го1споди, слaва Тебэ2.
Стихира святих жінок, глас 2. Е#гдA стрaстію Твоeю
Го1споди, вселeнную ўтверди1лъ є3си2, тогдA и3 немощствyющіи
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препоsсашасz си1лою. Жєны2 мyжествоваша на горчaйшаго
мучи1телz, и3 побэждeніе мaтернее и3спрaвивше, пaки в8 слaдости
рaйстэй бhша, въ слaву Твою2 р0ждшагwсz t жены2, и3 спaсшагw
р0дъ человёческій.
Слaва, преподобного, глас 2. T к0рене благaгw благjй прозzбE
пл0дъ, и4же t младeнства свzщeнный СmмеHнъ, благодaтію пaче,
нeже млек0мъ воспитaнъ, и3 на кaмень тёло возвhсивъ, къ
Богу же превозвhсивъ рaзумъ, небeсное создA добродётельми
жили1ще: и3 съ божественными си1лами лик0внэ шeствуz, Христа2
бhсть жили1ще, Бо1га и3 Спа1са дyшъ нaшихъ.
И# нhнэ, індикта, глас 8. Неизречeнною мyдростію,
состaвивый всsчєскаz, Сл0ве Христе2 Бо1же, временA и3 лBта
нaмъ предложи1вый, дэлA рyкъ Твои1хъ благослови2, и3 вBрныz
лю1ди Тво‰ си1лою Твоeю возвесели2, подаS и1мъ на вaрвары
крёпость, ћкw є3ди1нъ бла1гъ и3 человэколю1бець.
Славосл0віе вели1кое. Після трисвятого, тропар індикта,
глас 2 ВсеS твaри Содётелю:, Слaва: тропар преподобного, глас
1 Терпёніz ст0лпъ бhлъ є3си2:, И# нhнэ: тропар Богородиці,
глас 2 Рaдуйсz, њбрaдованнаz:.

На Божественній Літургії

Антифони ізобразительні. На Блаже1ни: тропарі 3-ї пісні
канону індикта.
Після входу: тропар індикта, глас 2.
ВсеS твaри Содётелю,/ временA и3 лBта во своeй влaсти
положи1вый,/ благослови2 вэнeцъ лёта блaгости ТвоеS, Го1споди,/
сохранsz въ ми1рэ лю1ди и3 грaдъ Тв0й,/ моли1твами Богоро1дицы,
и3 спаси1 ны.
Слaва: кондак індикта, глас 2. Въ вhшнихъ живhй, ХристE
Царю2,/ всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ Тв0рче и3 Зижди1телю,/
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и4же дни6 и3 нHщи, временA и3 лBта сотвори1вый,/ благослови2
нhнэ вэнeцъ лёта,/ соблюди2 и3 сохрани2 въ ми1рэ/ грaдъ и3 лю1ди
Тво‰, многоми1лостиве.
И# нhнэ: кондак храму (у храмі святих гл. 6 Застyпнице
христіа1нъ: або, якщо такий звичай, гл. 2 Въ моли1твахъ
неусыпа1ющую:).
Прокімен індикта, глaс 3. Вeлій Госпо1дь нaшъ, и3 вeліz
крёпость Е#гw2, и3 рaзума Е#гw2 нёсть числA.
Стjхъ: Хвали1те Го1спода, ћкw блaгъ pал0мъ.
Апостол індикта: до Тимотея, зач. 282 (1 Тм. 2,1-7).
До Тимотея першого послання св. ап. Павла читання
Сину Тимотею, благаю, щоб відбувалися прохання,
молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх
тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно жити
з усією побожністю та пристойністю. Це добре й приємне
в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і
прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, і один посередник
між Богом та людьми – чоловік Христос Ісус, що видав себе
самого як викуп за всіх; і він є доказом цього, посланим у
відповідний час, для чого я був поставлений проповідником
та апостолом, – правду кажу, не обманюю, – учителем поган
у вірі й правді.
Ґллилyіа, глас 4. Стjхъ: Тебэ2 подобaетъ пёснь, Бо1же, въ сіHнэ:
Стjхъ: Благослови1ши вэнeцъ лёта блaгости ТвоеS, Го1споди.
Євангеліє індикта: Луки, зач.13 (Лк. 4,16-22).
Від Івана святого Євангелія читання
В той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований,
увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав,
щоб читати. Йому подали книгу, він найшов місце, де
було написано: Господній Дух на мені, бо він мене помазав.
Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим
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визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на
волю, оповістити рік Господнього помилування. Згорнувши
книгу, він віддав її слузі й сів. Очі всіх у синагозі були пильно
звернені на нього. І він почав до них говорити:
– Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили
про нього і дивувались словам ласки, які виходили з уст його.
Причaстен: Благослови1ши вэнeцъ лёта блaгости ТвоеS,
Го1споди. Ґллилyіа.

