
Царски часове на Богоявление 

Час 1 

Свещеника с епитрахил и фелон отваря царските врата (които стоят 
отворени до края на царските часове). Взема светото евангелие и го 
поставя на аналой на средата на храма и оттам възглася:  
  
Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги и во веки веков. 
 
 Хор: Амин! 
 
 Свещеникът: Слава на Тебе Боже наш, Слава на Тебе. Царю 
небесни, Утешителю Дух на истината, Който Си навсякъде и всичко 
изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота! Дойди и всели се 
в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси Благий нашите души! 
 
 Четец: Трисветое, Отче наш… Господи, помилуй! (12 пъти) Слава 
на Отец, и Син, и Свети Дух, сега, и винаги, и во веки веков. Амин. 
 
 Докато четецът чете псалмите, свещеникът кади целия храм. 

 
Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!  
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог!  
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог! 

Псалом 5 

Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми. Вслушай се в гласа 
на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се моля. Господи, 
чуй рано гласа ми, - на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам,защото 
Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе; 
нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи: Ти ненавиждаш всички, 
които вършат беззаконие. Ти ще погубиш ония, които говорят лъжа; от 
кръвожаден и коварен Господ се гнуси.Аз пък, по Твоята велика милост, 
ще вляза в Твоя дом и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред 
Тебе.Господи, упътвай ме в Твоята правда, заради моите врагове: 
изравняй Твоя път пред мене.Защото в устата им няма истина; сърцето 
им е пагуба, гърлото им - отворен гроб, с езика си лъстят. Осъди ги, 
Боже, да не сполучат в своите кроежи; отхвърли ги, поради голямото им 
нечестие, защото се дигнаха против Тебе. И ще се възрадват всички, 
които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно, и Ти ще ги закриляш; и ще 
се хвалят с Тебе ония, които обичат Твоето име. Защото Ти, Господи, 
благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш. 

Псалом 22 

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява 
на злачни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми, насочва 



ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на 
смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят 
жезъл и Твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред 
очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена. 
Тъй благостта и милостта (Ти) да ме придружават през всички дни на 
живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. 

Псалом 26 

Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? Господ е 
крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Ако ме нападат злодейци, 
противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат 
и паднат. И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето 
ми; и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. Едно само 
молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през 
всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам 
Неговия (свети) храм, защото в злочест ден Той би ме укрил в Своята 
скиния, би ме скрил в тайника на Своето жилище, би ме възкачил на скала. 
Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават; и 
аз бих пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал 
Господа. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам; помилуй ме и послушай 
ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: "търсете лицето Ми"; и аз ще търся 
лицето ти, Господи. Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв 
Твоя раб. Ти беше мой помощник; не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже, 
Спасителю мой! Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме 
приеме. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на 
правдата, поради враговете ми; не ме предавай на произвола на моите 
врагове, защото въстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба. 
Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай 
се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на 
Господа! 

  
Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и всякога и во век и веков. 
Амин  
Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе, Боже (3 пъти) Господи 
помилуй (3 пъти) 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух (и четем тропара на 
предпразненството) 

 
Слaва, тропaрь, глaсъ д7: 

Возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA ми1лwтію є3ліссeевою, вознeсшусz 
и3ліи2, и3 раздэлsхусz в0ды сю1ду и3 сю1ду, и3 бhсть є3мY сyхъ пyть, и4же 
м0крый, во џбразъ вои1стинну кRщeніz, и4мже мы2 текyщее житіS 
прех0димъ шeствіе: хrт0съ kви1сz во їoрдaнэ њсвzти1ти в0ды. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: 



Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz; нб7о, ћкw возсіsла є3си2 сlнце 
прaвды: рaй, ћкw прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz: дв7у, ћкw пребылA 
є3си2 нетлённа: чcтую м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на с™hхъ твои1хъ 
њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. Того2 моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ. 

Тaже, тропари2 сі‰ поeмъ 

Днeсь в0дъ њсвzщaетсz є3стество2, и3 раздэлsетсz їoрдaнъ, и3 свои1хъ в0дъ 
возвращaетъ струи6, вLку зрS крещаeма. 
Стjхъ: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски. 
Ћкw чlвёкъ, на рэкY пришeлъ є3си2, хrтE цRю2, и3 рaбское крещeніе пріsти 
тщи1шисz, бlже, t п®тeчєву рукY, грBхъ рaди нaшихъ, чlвэколю1бче. 
Слaва и# нhнэ: Ко глaсу вопію1щагw въ пустhни: ўгот0вайте пyть гDень, пришeлъ 
є3си2, гDи, зрaкъ рaбій пріи1мъ, крещeніz просS, не вёдый грэхA: ви1дэша тS 
в0ды, и3 ўбоsшасz. Трeпетенъ бhсть п®тeча, и3 возопи2 глаг0лz: кaкw 
просвэти1тъ 
свэти1льникъ свёта; кaкw рyку положи1тъ рaбъ на вLку; њсвzти2 менE и3 в0ды, 
сп7се, взeмлzй мjра грёхъ. 
 

Паримия 
 

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички. Премъдрост. 
 
Тaже прокjменъ, глaсъ д7: И# возгремЁ съ нб7сE гDь, и3 вhшній дадE глaсъ св0й.  
Стjхъ: Возлюблю1 тz, гDи, крёпосте моS: гDь ўтверждeніе моE. 
 

 ( Прокимен, глас 4: Загърмя Господ в небесата, и Всевишният 
издаде Своя глас. (Пс.17:14)  
 
Стих: Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя! Господ е моя 
твърдиня и мое прибежище. ) 
 
Свещеникът: Премъдрост. 
 
Четецът: Из пророчеството на Исаия чтение (35:1-10). 
 
Свещеникът: Да внимаваме.  

 



 
Из пророчеството на Исаия - чтение. 

Така казва Господ: Да се развесели жадуващата пустиня, да се 
зарадва пустинята и да разцъфти като крин, и да роди, и всички да се 
възвеселят. Ще се зарадва Йорданската пустиня и славата на Ливан ще й 
се даде, великолепието на Кармил и Сарон; те ще видят славата на 
Господа, величието на нашия Бог. Укрепете ослабналите ръце и уякчете 
треперещите колена; кажете на боязливите духом: бъдете твърди, не се 
бойте: ето, вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде 
и ще ви спаси. Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще 
се отпушат. Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; 
защото води ще бликнат в пустинята, и потоци - в степите. И водният 
призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя - във водни извори; в 
жилището на чакалите, дето те почиват, ще стане място за тръст и рогоз. 
И там ще бъде друм, и пътят по него ще се нарече свет път; нечистият не 
ще ходи по него; но той ще бъде само за тях; които ходят по тоя път, дори 
и неопитните не ще се заблудят. Лъв не ще има там, и лют звяр не ще 
възлезе по него; той няма да се намери там, а ще ходят изкупените. И ще 
се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с радостно 
възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят 
радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечат. 

 

Апостол 
Свещеникът: Премъдрост.  
 
Четецът: Ще се чете от Деянията на светите апостоли (13:25-32) от  
ев. Лука. 
 
Свещеникът: Да внимаваме. 
 

 
Из Деяния на светите апостоли - чтение. 

В ония дни, когато Йоан свършваше своето поприще, думаше: "за 
кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, след мене иде Оня, Комуто не 
съм достоен да развържа обущата на нозете". Вам, мъже братя, синове на 
Авраамовия род, и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено 
словото на това спасение. Защото жителите иерусалимски и техните 
началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат 
всяка събота, и като Го осъдиха, изпълниха тия думи; и макар да не 
намериха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилата да Го убие. 
А когато извършиха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и 
положиха в гроб. Но Бог Го възкреси от мъртвите; през много дни Той се 
явяваше на ония, които бяха възлезли с Него от Галилея за Иерусалим и 
които сега са Негови свидетели пред народа. И ние ви благовестим сега, 
че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техни чеда, като 
възкреси Иисуса. 



Евангелие 
Свещеникът: Премъдрост с благоговение да изслушаме светото 
евангелие. Мир на всички. 
 
Хор: И на твоя дух. 
 
Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според ев. Матей (3:1-6). 
 
Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 
 
Свещеникът: Да внимаваме. 
  

В ония дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в Юдейската 
пустиня и казва: покайте се, защото се приближи царството небесно. 
Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: „гласът на викащия в 
пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките 
Му“. А сам Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста 
си; а храната му беше акриди и див мед. Тогава Иерусалим и цяла Юдея, 
и цяла Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в 
река Йордан, като изповядваха греховете си. 
 
 Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 

 
Откъси от псалми 

 Четец: Утвърди стъпките ми в Твоето слово и не давай да ме 
обладае никакво беззаконие. (Пс.118:133) 
 Избави ме от човешко подтисничество, и ще пазя Твоите 
заповеди. (Пс.118:134) 
 Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите 
устави. (Пс.118:135) 
 Да се изпълнят устата ми с хвала (та да възпявам Твоята слава), да 
възпявам всеки ден Твоето великолепие. (Пс.70:8) 

 
Трисветое  

 Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец 
и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четец: Амин.   

 
Кондак 

 Във водите на Йордан идва днес Господ и казва на Йоан: не се 
страхувай да ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам. 
 
 Господи помилвай (40 пъти)  
 
 Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята 
се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и 
добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички 
призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, 
Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към 
Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни 
изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. 



Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното 
войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята 
непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин. 
 
 Господи помилвай (3 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега 
и всякога и във вечни векове. Амин.  
 

 Честнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую безъ сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. 
И$менемъ гDнимъ благослови2, џ§е. 
 
( По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, 
нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем. 
 
В името Господне, благослови, отче! ) 
 
 Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. 
Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.  
 
 Хор: Амин.   
 
 Свещеникът: Христе, истинската светлина, която просвещава и 
освещава всеки човек, идващ на света, нека блесне върху нас светлината 
на лицето Ти, за да видим в нея непристъпната светлина. Управи нашите 
стъпки към изпълнение на Твоите заповеди, по молитвата на пречистата 
Твоя майка и на всички Твои светии. Амин. 

Час 3 

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!  
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог!  
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог! 

Псалом 28 

Въздайте Господу, синове Божии, въздайте Господу слава и чест, 
въздайте Господу слава на името Му; поклонете се Господу в благолепното 
Му светилище. Гласът Господен се носи над водите; Бог на славата, Господ 
загърмя над големите води. Гласът Господен е силен, гласът Господен е 
величествен. Гласът Господен поваля кедри; Господ събаря кедри 
ливански и ги прави да скачат като телец, Ливан и Сирион - като млад 
еднорог. Гласът Господен секне огнен пламък. Гласът Господен разтърсва 
пустиня, разтърсва Господ пустиня Кадес. Гласът Господен освобождава 
бременни кошути и оголва гори; и в храма Му всичко възвестява Неговата 
слава. Господ е седял над потопа, и ще седи Господ като цар навеки. 
Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя 
народ. 



Псалом 41 

Както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, 
копнее за Тебе! Душата ми жадува за Бога силний, живий: кога ще дойда 
и се явя пред лицето Божие! Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем, 
когато всеки ден ми думаха: де е твоят Бог? Колчем си спомня това, 
изливам душата си, защото съм ходил с многолюдие, влизал съм с тях в 
Божия дом с радостния и славословен глас на празнуващото множество. 
Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото 
аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог. Унива в мене душата ми; 
затова си спомням за Тебе от земята Иорданска, от Ермон, от планина 
Цоар. Бездна бездна призовава с гласа на Твоите водопади; всички Твои 
води и Твои вълни преминаха над мене. Денем Господ ще покаже 
милостта Си, и нощем песен ще Му пея, молитва към Бога на моя живот. 
Ще кажа на Бога, моя застъпник: защо си ме забравил? Защо ходя натъжен 
от обидите на врага? Сякаш костите ми се трошат, кога враговете ми се 
гаврят над мене, кога ми думат всеки ден: де е твоят Бог? Защо униваш, 
душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще 
славя Него, моя Спасител и моя Бог. 

Псалом 50 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си 
щедрости изглади беззаконията ми.Много пъти ме умий от моето 
беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и 
моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших 
и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и 
чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка 
ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта 
(Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. 
Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе 
съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми 
беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре 
в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от 
мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. 
Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се 
обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът 
ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми 
ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но 
към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце 
съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на 
Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще 
Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на 
Твоя олтар ще възложат телци. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и всякога и во век и веков. 
Амин  
Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе, Боже (3 пъти) Господи 
помилуй (3 пъти) 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух (и четем тропара на 
предпразненството) 



 
Слaва, тропaрь, глaсъ д7: 

Возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA ми1лwтію є3ліссeевою, вознeсшусz 
и3ліи2, и3 раздэлsхусz в0ды сю1ду и3 сю1ду, и3 бhсть є3мY сyхъ пyть, и4же 
м0крый, во џбразъ вои1стинну кRщeніz, и4мже мы2 текyщее житіS 
прех0димъ шeствіе: хrт0съ kви1сz во їoрдaнэ њсвzти1ти в0ды. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: 
Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, 
тебЁ м0лимсz, моли1сz, вLчце, со с™hми ґпcлы, поми1ловати дyшы 
нaшz. 

Тaже поeмъ тропари2, глaсъ }: 
П®тeчи и3 кrти1телz, и3 прbр0ка, и3 пaче всёхъ почтeна прbрHкъ, трепетaше нhнэ 
рукA деснaz, є3гдA ви1дэ тебE, ѓгнца б9іz, њчищaющаго мjру согрэшє1ніz, и3 
п0двигомъ њдержи1мь вопіsше: не смёю прикоснyтисz, сл0ве, верхY твоемY, 
сaмъ мS њс™и2, и3 просвэти2, щeдре: тh бо є3си2 жив0тъ и3 свётъ, и3 ми1ръ 
мjрови. 
Тaже стjхъ. Глaсъ д7: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 
є3рмwніи1мски. 
Трbца бGъ нaшъ, себE нaмъ днeсь нераздёльнw kви2: и4бо nц7ъ kвлeннымъ 
свидётельствомъ ср0дства возгласи2, д¦ъ же голуби1нымъ џбразомъ сни1де съ 
нб7съ, сн7ъ, пречcтый вeрхъ св0й п®тeчи преклони2, и3 крeщсz, человёчество t 
раб0ты и3збaви, ћкw чlвэколю1бецъ. 
Слaва и# нhнэ: глaсъ є7: Грzдhй съ пл0тію ко їoрдaну, гDи, кrти1тисz хотS 
во 
џбразэ чlвёка, животодaвче, да прельсти1вшихсz нaсъ, ћкw бlгоутр0бенъ, 
всsкіz к0зни и3 сёти ѕмjевы и3збaвивъ, просвэти1ши, t nц7A 
свидётельствуемь: б9eственный же д¦ъ голуби1нымъ ви1домъ тебЁ предстA: но 
всели2 въ дyшы 
нaшz того2, чlвэколю1бче. 

 
 
 



Паримия 
 

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички. Премъдрост. 
 
Тaже прокjменъ, глaсъ ѕ7: Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 
ўбоsшасz. 
Стjхъ: Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ къ бGу, и3 внsтъ ми2. 
 

 
Свещеникът: Премъдрост. 
 
Четецът: Из пророчеството на Исаия чтение  
 
Свещеникът: Да внимаваме.  

 
Из пророчеството на Исаия - чтение. 

 
Тъй казва Гоаспод: омийте се, и ще бъдете чисти; махнете 

лукавството от душите си, от очите Ми злите си деяния; престанете да 
правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте 
угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица. Тогава дойдете - 
и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат грехове-те ви и като багрено, - като 
сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, - като вълна ще избеля. 
Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и 
упорствате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят това. 

 
Апостол 

Свещеникът: Премъдрост.  
 
Четецът: Ще се чете от Деянията на светите апостоли  
 
Свещеникът: Да внимаваме. 
 

Из Деяния на светите апостоли - чтение. 

В ония дни, докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през 
горните страни, дойде в Ефес и, като намери там някои ученици, каза им: 
като повярвахте, приехте ли Светаго Духа? А те му отговориха: нито сме и 
чули, дали има Дух Светий. Той им рече: а в какво се кръстихте? Те 
отговориха: в Иоановото кръщение. Павел каза: Йоан кръщава с покайно 
кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, Който иде след него, 
сиреч, в Христа Иисуса. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа 
Иисуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Светий, 
и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчестват. Всички бяха 
около дванайсет души. А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без 



страх и през три месеца наред беседваше и увещаваше за царството 
Божие. 

Евангелие 
Свещеникът: Премъдрост с благоговение да изслушаме светото 
евангелие. Мир на всички. 
 
Хор: И на твоя дух. 
 
Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според ев. Марко (1:1-8). 
 
Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 
 
Свещеникът: Да внимаваме. 
  

Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, както е 
писано у пророците: „ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който 
ще приготви Твоя път пред Тебе“. „Гласът на викащия в пустинята говори: 
пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му“. Йоан кръщаваше 
в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И 
излизаха при него цялата Юдейска страна и йерусалимци, и всички се 
кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. А Йоан 
носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше 
акриди и див мед. И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният 
от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на 
обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий. 

 
Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 
Четец: Благословен да бъде Господ всеки ден! Бог ни възлага бреме, но 
Той ни и спасява. (Пс.67:20)  

 
Трисветое  

 Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец 
и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четец: Амин.   

 

Кондaкъ, глaсъ д7: 
Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ бhвъ гDь, їwaнну вопіeтъ: не ўб0йсz 
крести1ти мS, спасти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго. 
 
 Господи помилвай (40 пъти)  
 
 Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята 
се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и 
добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички 
призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, 
Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към 
Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни 
изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. 



Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното 
войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята 
непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин. 
 
 Господи помилвай (3 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега 
и всякога и във вечни векове. Амин.  
 

 Честнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую безъ сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. 
И$менемъ гDнимъ благослови2, џ§е. 
 
( По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, 
нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем. 
 
В името Господне, благослови, отче! ) 
 
 Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. 
Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.  
 
 Хор: Амин.   
 

Свещеникът: Владико Боже, Отче Вседържителю, Господи Сине 
Единородни Иисусе Христе и Светий Душе, едно Божество, една сила, 
помилуй ме грешния и по който начин Ти е угодно, спаси мене, 
недостойния Твой раб, защото си благословен во веки веков. Амин. 

Час 6 

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!  
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог!  
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог! 

Псалом 73 

Защо, Боже, си ни отхвърлил завинаги? Защо гневът Ти се е 
разпалил против овците на Твоето пасбище? Спомни си Твоя народ, който 
Ти от старо време си придобил и изкупил за дял на Твоето притежание, 
спомни си тая Сион планина, на която си се заселил. Подигни стъпките Си 
към вековните развалини: врагът разруши всичко в светилището. Рикат 
Твоите врагове всред събранията Ти; поставили са своите знакове, вместо 
нашите знамена; изглеждаха като някой, който дига брадва върху 
сплетените на дърво клони; и сега всички резби в него изведнъж 
разрушиха с топори и секири; предадоха на огън Твоето светилище; 
съвсем оскверниха жилището на Твоето име; рекоха в сърцето си: "да ги 
разорим съвсем", - и изпогориха всички места на Божиите събрания по 
земята. Нашите знакове не виждаме, няма вече пророк и няма с нас никой, 
който да знае, докога ще трае това. Докога, Господи, ще ни кори врагът? 



противникът вечно ли ще хули Твоето име? Защо отдръпваш ръката Си и 
десницата Си? Порази ги отсред недрата Си, Боже, Царю мой отвека, Който 
извършваш спасение сред земята! Със силата Си Ти раздвои морето, във 
водата строши главите на змейовете; Ти строши главата на левиатана, 
даде го за храна на людете (етиопски) в пустинята; Ти пресече извори и 
потоци, Ти пресуши буйни реки. Твой е денят и Твоя е нощта: Ти си 
приготвил светилата и слънцето; Ти си установил всички предели на 
земята, лято и зима Ти си наредил. Спомни си, прочее: врагът кори 
Господа, и люде безумни хулят Твоето име. Не предавай на зверове 
душата на Твоята гургулица; не забравяй завинаги събранията на Твоите 
бедни. Милостно погледни на Своя завет, защото всички мрачни места по 
земята се изпълниха с насилнишки жилища. Да се не върне посрамен 
потиснатият; сиромах и беден да възхвалят Твоето име. Стани, Боже, 
защити делото Си, спомни всекидневната хула към Тебе от безумния; не 
забравяй вика на Твоите врагове, шумът на тия, които въстават против 
Тебе, непрестанно се подига. 

Псалом 76 

Гласът ми е към Бога, и ще викам; гласът ми е към Бога, и Той ще 
ме чуе. В деня на скръбта си търся Господа; ръката ми нощем е простряна 
и се не уморява; душата ми се отказва от утеха. Спомням си за Бога и 
треперя; помислям, и духът ми изнемогва. Ти ми не даваш да затворя очи; 
потресен съм и не мога да говоря. Размислям за стародавни дни, за 
годините на минали векове; припомням си моите песни нощем, беседвам 
със сърцето си, и духът ми изпитва: нима Господ завинаги е отхвърлил и 
не ще вече да благоволи? нима завинаги е престанала Неговата милост, и 
Неговото слово се пресекло от рода в род? нима Бог е забравил да милува? 
нима в гнева Си Той е затворил Своите щедрости? И си казах: ето моята 
тъга - десницата на Всевишния се е изменила. Ще си спомням за делата 
на Господа; ще си спомням за Твоите древни чудеса; ще вниквам във 
всички Твои дела и ще размислям за Твоите велики деяния. Боже, Твоят 
път е свет. Кой Бог е тъй велик, както Бог (наш)! Ти си Бог, Който прави 
чудеса; Ти яви Своята мощ посред народите; Ти избави с мишцата Си Твоя 
народ, синовете на Иакова и на Иосифа. Видяха Те, Боже, водите, видяха 
Те водите и се уплашиха, и бездните затрепериха. Облаците изливаха 
вода, черните облаци издаваха гръм, и Твоите стрели летяха. Гласът на 
Твоя гръм се носеше в небесния кръг; светкавици осветяваха вселената; 
земята трепереше и се тресеше. Твоят път в морето, Твоите пътеки в 
големите води и Твоите следи са незнайни. Ти води като стадо Твоя народ 
чрез ръката на Моисея и Аарона. 

Псалом 90 

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката 
на Всемогъщия, и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог 
мой, Комуто се уповавам! Той ще те избави от примка на ловец, от 
изтребителна пораза, с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш 
на безопасно; щит и ограда е Неговата истина. Няма да се уплашиш от 
ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, 



от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда, и 
десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи: само ще 
гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Защото ти 
каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; 
зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; 
защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои 
пътища: ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; 
аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. "Задето той Ме 
възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика 
към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя, 
ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение." 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и всякога и во век и веков. 
Амин  
Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе, Боже (3 пъти) Господи 
помилуй (3 пъти) 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух (и четем тропара на 
предпразненството) 

 
 

Слaва, тропaрь, глaсъ д7: 
Возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA ми1лwтію є3ліссeевою, вознeсшусz 
и3ліи2, и3 раздэлsхусz в0ды сю1ду и3 сю1ду, и3 бhсть є3мY сyхъ пyть, и4же 
м0крый, во џбразъ вои1стинну кRщeніz, и4мже мы2 текyщее житіS 
прех0димъ шeствіе: хrт0съ kви1сz во їoрдaнэ њсвzти1ти в0ды. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: 
Ћкw не и4мамы дерзновeніz за премнHгіz грэхи2 нaшz: ты2 и4же t 
тебє2 р0ждшагосz моли2, бцdе дв7о, мн0гw бо м0жетъ молeніе м™рнее 
ко благосeрдію вLки. Не прeзри грёшныхъ мольбы6, всечcтаz, ћкw 
ми1лостивъ є4сть, и3 спасти2 могjй, и4же и3 страдaти њ нaсъ и3зв0ливый. 
Тaже, стіхи1ра, глaсъ }: 
Тaкw гlг0летъ гDь ко їwaнну: прbр0че, грzди2 кrти1ти менE, тебE создaвшаго, и3 
просвэщaющаго бlгодaтію, и3 њчищaющаго всёхъ. Прикосни1сz бжcтвенному 
моемY верхY, и3 не ўсумни1сz. Пр0чее њстaви нhнэ, и4бо и3сп0лнити пріид0хъ 
прaвду всsкую. Тh же не ўсумни1сz tню1дъ: и4бо таsщагосz въ водaхъ 
бори1телz, кнsзz тмы2 тщyсz погуби1ти, и3збавлsz мjръ t є3гw2 сётей нhнэ, 
подаS, ћкw чlвэколю1бецъ, жив0тъ вёчный. 
Тaже стjхъ, глaсъ ѕ7: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 



є3рмwніи1мски. 
Днeсь pал0мское прbр0чество конeцъ пріsти спэши1тъ: м0ре бо речE, ви1дэ, и3 
побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть, t лицA гDнz, t лицA бGа їaкwвлz, 
пришeдша t рабA пріsти кRщeніе, ћкw да и3 мы2, јдwльскіz и3змhвшесz 
нечистоты2, просвэти1мсz душaми є3гw2 рaди. 
Слaва и# нhнэ, глaсъ є7: 
Что2 возвращaеши тво‰ в0ды, q їoрдaне; что2 воспzщaеши струи6, и3 не 
прех0диши, є4же по є3стествY хождeніе; не м0щно ми2 терпёти, речE, nгнS 
поzдaющагw мS. Ўдивлsюсz и3 ўжасaюсz крaйнему схождeнію: ћкw не 
њбык0хъ чcтаго и3змывaти, ни навык0хъ безгрёшнаго њтирaти: но 
њсквернє1нныz сосyды њчищaти, тє1рніz попалsти ми2 согрэшeній ўчи1тъ, и4же 
во мнЁ крещaемый хrт0съ. Їwaннъ свидётельствуетъ ми2 глaсъ сл0ва, вопіS: 
сE, ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грэхи2 мjра. ТомY, вёрніи, возопіи1мъ: kвлeйсz, б9е, 
въ нaше спасeніе, слaва тебЁ. 
 

Паримия 
 

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички. Премъдрост. 
 
Тaже прокjменъ, глaсъ д7: Въ м0ри путіE твои2, и3 стези6 тво‰ въ водaхъ 
мн0гихъ. Стjхъ: Глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси2. 
 

Свещеникът: Премъдрост. 
 
Четецът: Из пророчеството на Исаия чтение 
 
Свещеникът: Да внимаваме.  

 

 
Из пророчеството на Исаия - чтение. 

Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението, и ще 
кажете в него ден: славете Господа, призовавайте името Му; разгласяйте 
между народите делата Му; напомняйте, че името Му е велико; пейте 
Господу, защото Той е направил нещо велико - нека знаят това по цяла 
земя. Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред 
тебе Светият Израилев. 

 

 



Апостол 
Свещеникът: Премъдрост.  
 
Четецът: Из посланието на св. Апостол Павел до Евреите - чтение 
Свещеникът: Да внимаваме. 
 

Из посланието на св. Апостол Павел до Евреите - чтение. 

Братя, всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата 
смърт се кръстихме! И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в 
смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, 
тъй и ние да ходим в обновен живот. Защото, ако сме сраснати с подобието 
на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението, като знаем 
това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищо-жено 
греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха; защото, който е 
умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, 
че и ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от 
мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него. Колкото до 
това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, 
живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за 
Бога в Христа Иисуса, нашия Господ. 

Евангелие 
Свещеникът: Премъдрост с благоговение да изслушаме светото 
евангелие. Мир на всички. 
 
Хор: И на твоя дух. 
 
Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според ев. Марко (1:9-11). 
 
Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 
 
Свещеникът: Да внимаваме. 
  

В ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейскии се кръсти от Йоан 
в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят 
небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от 
небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение. 
 
 Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 

  

Четец: Скоро да ни преварят Твоите щедрости, Господи, защото 
твърде много обедняхме: помогни ни, Боже Спасителю наш, заради 
славата на Твоето име; Господи, избави ни и очисти греховете ни, заради 
Твоето име.  

Трисветое  
 Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец 
и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четец: Амин.   

 



Кондaкъ, глaсъ д7: 
Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ бhвъ гDь, їwaнну вопіeтъ: не ўб0йсz 
крести1ти мS, спасти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго. 
 
 Господи помилвай (40 пъти)  
 
 Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята 
се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и 
добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички 
призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, 
Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към 
Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни 
изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. 
Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното 
войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята 
непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин. 
 
 Господи помилвай (3 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега 
и всякога и във вечни векове. Амин.  
 

 Честнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую безъ сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. 
И$менемъ гDнимъ благослови2, џ§е. 
 
( По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, 
нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем. 
 
В името Господне, благослови, отче! ) 
 
 Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. 
Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.  
 
 Хор: Амин.   
 

Свещеникът: Боже и Господи на силите и Създателю на всички 
твари, Който поради Твоето неизразимо милосърдие, си изпратил 
Единородния Твой Син, нашия Господ Иисус Христос, за спасение на 
човешкия род и чрез Неговия честен кръст си разкъсал ръкописанието на 
нашите грехове и тъй си победил началата и властите на тъмнината! Сам, 
Владико човеколюбче, приеми и тия благодарствени и молебни молитви 
от нас грешните и ни избави от всяко всепагубно и мрачно прегрешение и 
от всички видими и невидими врагове, които искат да ни сторят зло. 
Прикови телата ни със страх пред Тебе и не давай да се отклонят сърцата 
ни към лукави думи или помисли, но с любовта Си пронизи душите ни, та 
всякога, като Те съзерцаваме, напътвани от Твоята светлина и гледайки 
Тебе недостъпната и вечна светлина, да принасяме непрестанно 



славословие и благодарност на Тебе, безначалния Отец, на Твоя 
Единороден Син и на Твоя всесвят, благ и животворящ  Дух, сега и всякога 
и во веки веков. Амин.  

 

Час 9 

 

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!  
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог!  
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог! 

Псалом 92 

Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с 
могъщество (и) препасан: затова вселената е утвърдена и няма да се 
поклати. Твоят престол е утвърден открай време: Ти си отвека. Издигат 
реките, Господи, издигат реките гласа си, издигат реките вълните си. Но 
повече от шума на многото води, на силните морски вълни е силен във 
висините Господ. Бездруго са верни Твоите откровения. На Твоя дом, 
Господи, подобава светост през дълги дни. 

Псалом 113 

Когато Израил излезе из Египет, домът Иаковов - от другоплеменен 
народ, Иуда стана Божия светиня, Израил - Божие владение. Морето видя 
и побягна; Иордан назад се върна. Планините скачаха като овни, и 
хълмовете - като агнета. Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе), Иордане, че 
се назад върна! Защо скачате, планини, като овни, и вие, хълмове, като 
агнета? Трепери, земьо, пред лицето на Господа, пред лицето на Бога 
Иаковов, Който превръща скалата във водно езеро и камъка - във воден 
извор. Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята 
милост, заради Твоята истина. Защо езичниците да казват: та де е техният 
Бог? Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска. А 
техните идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце. Имат уста, ала не 
говорят; имат очи, ала не виждат; имат уши, ала не чуват; имат ноздри, 
ала не обоняват; ръце имат, ала не пипат; нозе имат, ала не ходят; те не 
издават глас с гърлото си. Подобни тям да бъдат ония, които ги правят, и 
всички, които се тям надяват. (Доме) Израилев, уповавай се на Господа: 
Той е наша помощ и щит. Доме Ааронов, уповавай се на Господа: Той е 
наша помощ и щит. Вие, които се боите от Господа, уповавайте се Господу: 
Той е наша помощ и щит. Господ ни помни, благославя (ни), благославя 
Израилевия дом, благославя Аароновия дом; благославя ония, които се 
боят от Господа, малки и големи. Да ви придаде Господ повече и повече, 
вам и на вашите деца. Благословени сте вие от Господа, Който сътвори 
небето и земята. Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете 
човешки. Не мъртвите ще възхвалят Господа, нито всички, които слизат в 
гроба; а ние (живите) ще благославяме Господа отсега и довека. Алилуия. 



 

 

Псалом 85 

Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, защото съм беден 
и сиромах. Запази душата ми, защото благоговея пред Тебе; Боже мой, 
спаси Твоя раб, който се уповава на Тебе. Помилуй ме, Господи, защото 
към Тебе викам всеки ден. Развесели душата на Твоя раб, защото към 
Тебе, Господи, възнасям душата си; защото Ти, Господи, си благ и 
милосърден и многомилостив към всички, които Те призовават. Чуй, 
Господи, моята молитва и послушай гласа на молбата ми. В деня на 
скръбта си викам към Тебе, защото Ти ще ме чуеш. Между боговете няма 
като Тебе, Господи, и няма дела като Твоите. Всички сътворени от Тебе 
народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят 
Твоето име, защото Ти си велик и вършиш чудеса, - Ти, Боже, едничък 
Ти! Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина; утвърди 
сърцето ми в страха на Твоето име. Ще Те възхвалям, Господи, Боже мой, 
от всичкото си сърце и вечно ще славя Твоето име, защото Твоята милост 
към мене е голяма: Ти избави душата ми от преизподния ад. Боже, 
горделивите въстанаха против мене, и сбирщина от размирници търси 
душата ми: те нямат Тебе пред себе си. Но Ти, Господи, Боже, Който си 
щедър и добросърдечен, дълготърпелив, многомилостив и истинен, 
милостно погледни към мене и ме помилуй; дай на раба Си Твоята сила и 
спаси сина на Твоята рабиня; покажи ми личби за добро, та да видят ония, 
които ме мразят, и да се засрамят, защото Ти, Господи, ми помогна и ме 
утеши. 

Слaва, тропaрь, глaсъ д7: 
Возвращaшесz и3ногдA їoрдaнъ рэкA ми1лwтію є3ліссeевою, вознeсшусz 
и3ліи2, и3 раздэлsхусz в0ды сю1ду и3 сю1ду, и3 бhсть є3мY сyхъ пyть, и4же 
м0крый, во џбразъ вои1стинну кRщeніz, и4мже мы2 текyщее житіS 
прех0димъ шeствіе: хrт0съ kви1сz во їoрдaнэ њсвzти1ти в0ды. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: 
И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ, бlгjй, 
и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскресeніе kвлeй, ћкw бGъ, не прeзри 
±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю: kви2 чlвэколю1біе твоE, млcтиве45.E8ж: 
пріими2 р0ждшую тS бцdу, молsщуюсz за ны2, и3 спаси2, сп7се нaшъ, 
лю1ди tч†zнныz. 
 



 
Тaже тропaрь, глaсъ з7: 
Ќжасъ бЁ ви1дэти нб7сE и3 земли2 творцA, на рэцЁ њбнaжшагосz, и3 крещeніе t 
рабA за нaше спасeніе пріeмлющаго, ћкw рабA: и3 ли1цы ѓгGльстіи дивлsхусz 
стрaхомъ и3 рaдостію, съ ни1миже покланsемсz тебЁ: спаси2 нaсъ, гDи. 
Тaже стjхъ, глaсъ ѕ7: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 
є3рмwніи1мски. 
Е#гдA къ себЁ грzдyща п®тeча гDа слaвы, вопіsше, зрS: сeй и3збавлszй мjра 
пріи1де t и3стлёніz сeй и3збавлsетъ нaсъ t ск0рби, сeй согрэшeній њставлeніе 
дaруетъ, ћкw бGъ на земли2, t дв7ы чcтыz пріи1де ми1лости рaди, и3 вмёстw 
рабHвъ, сhны б9іz содёловаетъ, вмёстw же тмы2, просвэщaетъ человёчество 
вод0ю бжcтвеннагw крещeніz є3гw2. Пр0чее пріиди1те, соглaснw того2 да 
славосл0вимъ со nц7eмъ и3 со с™hмъ д¦омъ. 
 
Канwнaрхъ, стaвъ среди2 цeркве, прочитaетъ стіхи1ру сію2. 
Глaсъ є7: Рyку твою2, прикоснyвшуюсz пречи1стому верхY вLчню, съ 
нeюже и3 пeрстомъ того2 нaмъ показaлъ є3си2, воздэжи2 њ нaсъ къ 
немY, кrти1телю, ћкw дерзновeніе и3мёz мн0го, и4бо б0лій прbрHкъ 
всёхъ, t негw2 свидётельствованъ є3си2: џчи же твои2 пaки, всес™aго 
д¦а ви1дэвшыz, ћкw въ ви1дэ голуби1нэ сошeдша, воздви1гни къ 
немY, кrти1телю, и3 ми1лостива нaмъ содёлай, и3 пріиди2, стaни съ 
нaми, запечaтаzй пёніе, и3 предначинazй торжество2. 
И# твори1мъ три2 покл0ны. 
Тaже џба ли6ка вкyпэ пою1тъ предречeнную стіхи1ру. 
Слaва и# нhнэ, глaсъ є7: Рyку твою2, прикоснyвшуюсz пречи1стому верхY вLчню, съ 
нeюже и3 пeрстомъ того2 нaмъ показaлъ є3си2, воздэжи2 њ нaсъ къ немY, 
кrти1телю, ћкw дерзновeніе и3мёz мн0го, и4бо б0лій прbрHкъ всёхъ, t негw2 
свидётельствованъ є3си2: џчи же твои2 пaки, всес™aго д¦а ви1дэвшыz, ћкw въ 
ви1дэ голуби1нэ сошeдша, воздви1гни къ немY, кrти1телю, и3 ми1лостива нaмъ 
содёлай, и3 пріиди2, стaни съ нaми, запечaтаzй пёніе, и3 предначинazй 
торжество2. 



На f7-мъ часЁ кади1тъ діaконъ вeсь хрaмъ. 
 

Паримия 
 

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички. Премъдрост. 
 

Тaже прокjменъ, глaсъ G: ГDь просвэщeніе моE, и3 спаси1тель м0й, 
когw2 ўбою1сz;  
Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz; 
 

Свещеникът: Премъдрост. 
 
Четецът: Из пророчеството на Исаия чтение 
 
Свещеникът: Да внимаваме.  

 

 
Из пророчеството на Исаия - чтение. 

 
Тъй казва Господ: в благоприятно време Те чух и в ден на спасение 

Ти помогнах; и Аз ще Те пазя и ще Те направя народу завет, за да 
възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените 
наследия, да кажеш на затворниците: излезте, и на ония, които са в 
тъмнина: покажете се. Край пътища ще пасат те, и по всички хълмове ще 
бъдат техните пасища; не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек 
и слънце; защото Оня, Който ги милува, ще ги води и ще ги заведе при 
извори водни. И всички Мои планини ще направят друмове, и Моите 
пътища ще бъдат издигнати. Ето, едни ще дойдат отдалеч; и ето - едни от 
север и от морето, а други - от земя Синим. Радвайте се, небеса, и весели 
се, земьо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши Своя 
народ и помилва Своите страдалци. А Сион казваше: остави ме Господ и 
Бог мой ме забрави! Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще ли пожали 
сина на утробата си? Но, ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя, 
казва Господ. 

 
Апостол 

Свещеникът: Премъдрост.  
 
Четецът: Из посланието на св. Апостол Павел към Тита - чтение. 
Свещеникът: Да внимаваме. 
 

Из посланието на св. Апостол Павел към Тита - чтение. 
 

Чедо Тите, яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци, 
като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем 



целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, очаквайки да се 
сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител 
наш Иисус Христос, Който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко 
беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към 
добри дела. А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия 
Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние 
извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата 
от Духа Светаго, Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, 
нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда 
наследници на вечния живот. 

 
Евангелие 

Свещеникът: Премъдрост с благоговение да изслушаме светото 
евангелие. Мир на всички. 
 
Хор: И на твоя дух. 
 
Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според ев. Матея 
 
Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 
 
Свещеникът: Да внимаваме. 
  

Евангелие … 
 
 
 Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. 

  

Четец: Не предaждь нaсъ до концA, и4мене твоегw2 рaди, и3 не разори2 
завёта твоегw2, и3 не tстaви ми1лости твоеS t нaсъ, ґвраaма рaди 
возлю1бленнагw t тебє2, и3 за їсаaка рабA твоего2, и3 ї}лz с™aго 
твоего2. 

 

Трисветое  
 Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец 
и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четец: Амин.   

 

Кондaкъ, глaсъ д7: 
Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ бhвъ гDь, їwaнну вопіeтъ: не ўб0йсz 
крести1ти мS, спасти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго. 
 
 Господи помилвай (40 пъти)  
 



 Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята 
се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и 
добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички 
призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, 
Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към 
Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни 
изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. 
Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното 
войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята 
непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин. 
 
 Господи помилвай (3 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега 
и всякога и във вечни векове. Амин.  
 

 Честнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую безъ сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. 
И$менемъ гDнимъ благослови2, џ§е. 
 
( По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, 
нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем. 
 
В името Господне, благослови, отче! ) 
 
 Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. 
Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.  
 
 Хор: Амин.   
 

Свещеникът: Владико Господи Иисусе Христе , Който дълго търпя 
нашите съгрешения и ни доведе до тоя час, в който, като висеше на 
животворящото дърво, отвори за благоразумния разбойник входа на рая и 
със смърт смъртта разруши! Очисти ни, грешните и недостойни твои раби: 
съгрешихме и беззаконствахме и не сме достойни да дигнем очите си и да 
погледнем към небесната висота, понеже оставихме пътя на Твоята 
правда и ходихме по прищевките на нашите сърца. Но просим Твоята 
безмерна благост: пощади ни, Господи, по голямата си милост и ни спаси, 
заради Твоето свето име, понеже дните ни изчезнаха в суета. Изтръгни ни 
от ръката на противника, прости ни греховете и умъртви нашето плътско 
мъдруване, та като отхвърлим вехтия човек, в новия да се облечем и да 
живеем за Тебе, нашият Владика и благодетел! И така, като следваме 
Твоите повеления, да достигнем във вечния покой, дето е жилището на 
всички, които се веселят. Защото Ти си всъщност истинското веселие и 
радост на тия, които Те обичат, Христе Боже наш и на Тебе слава 
отдаваме, с пресветия, благия и животворящ Твой дух, сега и винаги и 
вовеки веков! Амин! 

Свещеника внася светото евангелие в светия олтар, прави 
обикновен отпуст и започва Вечерня с Василиева Литургия. 


