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ПРЕДГОВОР 
 

Иакововата литургия носи името си от св. апостол Иакова, наречен „Брат 
Божий“ понеже или бил сестрин син на Божията Майка (от сестра ѝ Мария 
Клеопова), или бил син на Йосифа Обручник от същинската му съпруга1. Пръв 
Иерусалимски епископ, той възглавил подир Господа християнската църква в светия 
град и като такъв председателствувал апостолския събор в Йерусалим от 51 година 
на християнската ера. Отличавал се с изключително благочестие не само според 
новото Христово благовестие, но и според Моисеевия закон, поради което 
ветхозаветните евреи го наричали с почетното прозвище „облиам“ (духовна крепостна) 
„стена народна“2, а новозаветните го считали за един от „стълбовете“ на 
християнството3. Написал едно послание до всички израилеви колена по света, 
наречено поради това „съборно“ и влязло в състава на Новия Завет. Свирепи еврейски 
противници на християнството го хвърлили през 63 година от високия покрив на 
Иерусалимския храм в дълбоката пропаст под него и понеже той от това не умрял, 
доубили го с камъни и един тепавичар смъртно го ударил с кросно по главата4. 

С какви исторически указания разполагаме за това, че той действително 
съставил литургиен чин? Преди всичко здравите съждения и заключения от 
безспорни исторически факти: верно е, че той бил пръв епископ на Иерусалимската 
църква; верно е, че последната още в най-ранно време имала своите богослужебни 
събрания под негово председателство и ръководство, дето всички прекарвали в 
молитва и моление „преломявайки по къщите хляб“5; тогава верно е и това, че 
първите иерусалимски християни наистина имали своята Иаковова литургия, понеже 
ог една страна това „хлеболомене“ 6 или литургийно богослужение се извършвало при 
личното активно участие на апостола, като пръв свещенослужител и понеже от друга 
страна то не представлявало от себе си винаги свободна импровизация, а се 
оформявало, като определен богослужебен чин според ограниченията на Господнята 
заповед да бъде по възможност точно „възпоминание“7 или възпроизвеждане на 
тайната вечеря и Голготската жертва. И разбира се, по-нататък тая жива литургийна 
практика не е могла да изчезне безследно, а по силата на църковната традиция и 
голям респект към апостолското наследство образувала основата на иерусалимската 
местна литургия покрай по-късните допълнения. Именно литургийният текст, който 
днес е известен като Иаковова литургия, се счита от добрите познавачи за местна, 
самостоятелно развила се литургия на Иерусалимската църква8. 

Друго указание... Сирско-яковитската църква се отделила от Православната 
църква подир Четвъртия вселенски събор от 451 година. След тая фатална дата 
поради еретически фанатизъм тя прекъснала всякакви сношения с православния гръцки 
свят. Следователно, всички нейни преводи от гръцки на сирски език могли да станат 
само преди раздялата9. Нейната днешна литургия представлява превод от гръцки 
                                                
1 Фарар,   Первыю  дни   христіанства, Спб. 1888, стр. 311-316; св.  Димитрнй Ростовски, Четьи минеи, 
23 октомврий.  
2 Фарар, Первые| дни христіанства, стр. 332. 
3 Галат. 2:9. 
4 Фарар (по Йосифа Флавия и Егезипа),  Первые дни, 341—344. 
5 Деян. 1:14. 2:46. 
6 Също, 2:42. 
7 Лук. 22:19, 1 Коринт. 11:24—26. 
8 Православная богословская энциклопедия, т, VI, подъ редакціей проф. Н. Н. Глубоковскаго, Спб. 1905, 
„(Iаковъ (литургия)“, кол. 93; Ϻεγάλη ἑλληνιϰή ἑγϰυϰλοπαιδεία, т. XII, стр. 780; Bibliothek der Kirchenväter, 
т. V на първата серия, стр. 80-81; Kirchliches Handlexikon Dr. Carl Mensel, Leipzig 1888, т. IV, стр. 290. 
9 Православная богословская энциклопедия, т, VI, кол. 91. 
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език, нарича се с името на апостола Иакова и най-важните ѝ части дословно 
съвпадат с нашата Иаковова Литургия. Кога приблизително би могла тая еретическа 
църква да унаследи от православния свят своята литургия с нейното име? Ето една 
родна аналогия от по-късно време, която ще ни улесни в нашите съждения... 
Когато славянският свят почнал да приема християнството, явила се естественна 
необходимост поради разликата в езика да се обособи от елинизма в своя 
собственна църква. За тая цел, когато той получавал от св. Солунски Братя Библията 
на славянски език, същевременно получил и богослужебното богатство на 
православието с божественната литургия на първо място. Сирската църква започнала 
своето също така естественно обособление още през II век на християнската ера, 
когато именно се появил сирският превод на Библията, наречен „Пешито“10 Обаче 
несъмнено за една църква с интензивен религиозен живот само преводът на Библията 
би бил нещо. недостатъчно, - първа стъпка към обособление, която в никой случай не 
могла да остане единственна. И понеже през IV век тя била толкова обособена, щото 
нейни първостепенни културни представители и светци като св. Ефрем Сирин (+ 
373)11, Aфраат12 и др. не разбирали гръцки език, ние сме заставени по 
необходимост да заключим, че тя имала своето сирско богослужение и сирския 
превод на Иакововата литургия далеч преди тоя век и вероятно около времето, когато 
бил направен и сирският превод на Библията. А понеже заедно с превода било 
възприето и името на апостола, това за нас означава, че още по онова време тази 
литургия била наричана в Йерусалим и Aнтиохия с името на Брата Божий. 

По-нататък следват редица исторически свидетелства! Един древен трактат „За 
преданието на божественната литургия“, приписван на цариградския патриарх от V 
век, св. Прокъл, говори, че апостол Иаков. „оставил и предал на църквата писменно 
изложение на таинственната литургия“13. И най-авторитетният между тия свидетели по 
нашия въпрос, Пето-Шестият вселенски събор от 692 година, казва следното в 32 си 
правило: „Понеже и Иаков, братът по плът на нашия Бог Христа комуто пръв бе 
поверен престолът на Иерусалимската църква, и Василий, Архиепископ на 
Кесарийската църква, чиято слава се пронесе по цялата вселена, като ни предадоха 
писменно таинственното свещенодействие, установили в божественната литургия да 
съставяме святата чаша от вино и вода“14! В пълно съгласие с горните наши 
съждения тия две исторически доказателства утвърждават, че действително апостол 
Иаков свързал името си с един известен литургиен чин. Към подробността пък в 
тях, че апостолът „писменно“ предал последованието на своята литургия, ние си 
запазваме свободата да се отнесем критически, обаче тя говори поне това, че по 
времето на тия сведения (V—VII в.) Иакововата литургия била вече записана и то 
толкова отдавна, щото не се помнело кога именно, поради което отнасят 
записването ѝ към времето на самия апостол. Още по-късно за Иакововата литургия 
поменават александрийският патриарх Марко, антиохийският Теодор Валсамон (XII 
в.), св. Марко Ефески (XV в.), канонисгът Алексий Аристин, Висарион Никейски и 
др.15.  

Най древният ръкопис с текста на тая литургия, запазен в Ватикана под № 
2282, датира почти от времето на Шестия вселенски събор, VII—VIII в.16 . Подир 
                                                
10 Проф. Ив. Марковски, Въведение в Св. Писание на Ветхия завет, част I. София 1932 година, стр. 
252. 
11 В. Altaner, Patrologie, Freiburg i Br., 1938 година, стр. 217. 
12 Блаженний Теодорит, Mönchsgeschichte, Bibliothek der Kirchenväter, стр. 81,  
13 Migne, p. gr., т. 65, 849; Православная богословская энциклопедия, т. VI, кол. 91 
14 Книга правилъ, Москва 1911 година стр. 94-95. 
15 Православная богословская энциклопедия, т. VI, кол. 91. 
16 Bibliothek der Kirchenväter, т. V на първата серия („Gr. Liturgien“)стр. 80. 
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него по древност се нарежда месинският ръкопис от Х в., после росанският от XI в.17 
и по-нататък една редица ръкописи, чийто произход не е по-древен от XIV в. и които 
почват все повече да подпадат под силното влияние на думиниращите в Православната 
църква литургии на св. Василия Велики и св. Иоанна Златоуст, докато започват да 
дават молитвенното богатство на Иакововата литургия по чина на тяхното 
последование18. На славянския свят тая литургия става достояние едва през XIV в., 
когато св. патриарх Евтимий Търновски за пръв път я превежда на тогавашния 
български църковен език. Тоя превод е запазен в два досега известни ръкописа: 
единият собственност на някогашната Петроградска академия на науките под № 26 и 
другият собственност на някогашната Московска духовна академия под № 168. Обаче 
и в двата ръкописа той не е запазен в оня вид, който му бил даден от св. Евтимия, 
защото в някаква степен бил преработен от известния гръцки йеромонах Иоаникий 
(наверно Лихуда), който се установил в Москва през XVII в., там работил и там 
умрял19. Тази своя намеса в паметното дело на нашия патриарх-мъченик сам 
Иоаникий признава в края на литургията с следната забележка: „Сiz свzтаz и 
божьственнаz літµргіz свzтAгw славнагw и всехвалнагw апостола Iакwва, брата 
Господнz и первагw архіепіскопа свzтэйшіz, Божіz и великіz Iеросалимскіz 
црэкве, преведенна Еvѳиміемъ, патріархомъ Терновскимъ, з Греческагw на Славенскій 
zзыкъ, исправлена же и ислэдованна Iеромонахомъ Iwанникіемъ Грекwмъ“ 20 Как 
прегледал и доколко поправил, йеромонах Иоаникий не казва, но ние можем да 
предположим, че той наверно нещо прибавил, нещо зачеркнал, обаче едва ли могъл 
същественно да промени общата структура, толкова по-малко езиковата форма на 
нашия търновски книжовник.21 По какъв гръцки оригинал е направен този превод, 
можем да съдим по обстоятелството, че молитвите на Иакововата литургия в него са 
разположени според последованието на Златрустовата литургия, което значи, че св. 
Евтимий превеждал по късната редакция на гръцкия оригинал почти от неговия век. 

Иакововата литургия има и своите врагове. Съмнения в нейната автентичност 
почнали да се явяват твърде рано. Още в XII в. александрийският патриарх Марко с 
известно съмнение запитва своя антиохийски събрат, канониста Теодор Валсамон, 
какво да мисли за литургията, написана по предание от апостола Иакова и може ли 
тя да бъде приета от Вселенската църква22. Валсамон му отговаря: „Единствен само 
32 канон на светия и вселенски Трулски събор говори, че св. Иаков, Брат Господен, 
съставил таинственно свещеннодействие.“ Но 85 правило на светите и всехвални 
апостоли и 59 канон на Лаодикийския събор, като изброяват книгите на Вехтия и 
Новия Завет, та и апостолските, които ние трябва да употребяваме, не правят никакво 
напомняне за свещеннодействието на св. Иакова”.23 Значи, възражението на 
Валсамона се формулира така: Шестият вселенски събор говори, че апостол Иаков 
„писменно“ предал таинственното свещеннодействие; ако беше писменно. предадено, 
то трябваше да влезе в канона на новозаветното Свещенно Писание; понеже такова 
нещо няма в Новия Завет, знaчи нашата литургия не може да бъде приписвана на 
апостола Иакова! За нас, които критически се отнасяме към изтъкнатата 
подробност в 32 канон на Трулския събор, това възражение не съществува! 
Напротив, ние разсъждаваме в обратен ред: няма съмнение, че апостолът е първият 

                                                
17 Православная богословская энциклопедия, т. VI, кол. 92. 
18 Bibliothek der Kirchenväter, т. V на първата серия стр. 81-82. 
19 E. Kaluzniacki, Werke des Patriarchen von Bulgarien Euftymius, Wien 1901, стр XCIX: 
20 Също, стр 334 
21 Също, стр XCIX 
22 Migne, p. gr., т. 119, 1033; Православная богословская энциклопедия, т. VI, кол., 92, 
23 Също. 
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автор на иерусалимската литургия, която, след като преживява много, векове, днес е 
известна под негово име; но понеже тя в своята първа, апостолска редакция не е 
влязла в канона на Новия Завет, това значи, че тя не била записана още при и от 
апостола! Обаче от факта, че тя отсътствува в Св. Писание, да се правят заключения 
против нейното, апостолско начало, това ни се вижда пресилено и погрешно! Валсамон 
споменава в същия свой отговор „апостолските“ правила. Aко разсъждаваме като 
него, имаме право да му възразим, че понеже тези правила ги няма в канона на 
новозазетното Св. Писание, те не бива да бъдат наричани апостолски! Aко ли това 
наше изкуственно възражение ще бъде оборено с възприетия възглед, че тия 
правила са и се наричат апостолски, защото макар да не са били записани от св. 
апостоли и да не са влязли в Новия Завет на Библията, ,те представляват живата 
каноническа практика на апостолите в църквата 24, същото нещо трябва да се каже и 
за Иакововата литургия: не е записана от своя пръв автор, но пазена в възглавяваната 
от него Иерусалимска църква като жива литургическа практика тя с право е наречена с 
неговото име при записването, въпреки по-късните добавки с течение на времето и 
употреблението ѝ! Така, на каквото основание Трулският вселенски събор с 2 
канон приема 85-те апостолски правила за „апостолски“, на същото основание с 32 
канон приема Иакововата литургия за „Иаковова“! 

В същия дух изказва недоумение съвременният гръцки литургист, проф.   
Трембелас:   „Не   е  обяснимо,   как   една   литургия,   съставена   от човек с такъв 
авторитет в апостолската църква, не е била предадена веднага по цялата църква, а 
била изместена постепенно дори из самите палестински църкви, след като от друга 
страна известното съборно послание получава от ранно време място в канона на 
Новия Завет“25! Ние считаме, че посланието на апостола Иакова влязло в състава на 
Библията и получило всеобща известност, защото било записано още от самия 
апостол, а литургията нямала тая съдба, понеже била създадена от него като 
неписана жива, но установена литургическа практика! Тя не била веднага предадена 
по цялата църква, защото всяка поместна християнска община била основана от някой 
апостол и държала неговия литургически обичай; ако апостол Иаков бил авторитет за 
Иерусалимската църква, апостол Иоан бил авторитет за Ефеската, апостол Павел за 
Коринтската и пр.; затова естественно всяка църква държала литургическата практика 
на своя апостол-патрон без с това да обижда авторитета на друг! А била изместена 
Иакововата литургия дори из палестинските църкви от литургиите на св. Василия и 
Златоуста наверно по същата причина, както например малоазийската практика на 
апостол Иоанна да бъде празднувана християнската Пасха един ден подир евреите била 
изместена от практиката на западните църкви, която имала началото си в Павловата 
смелост да скъса със „сянката“ на Вехтия Завет! Желанието за единство в църквата 
наложило това уеднаквяване на литургическите обичаи, дори когато те имали 
апостолско начало и произход! 

Професор Трембелас отива още по-далеч! Той иска да каже дори това, че 
апостол Иаков в никой смисъл не би могъл да бъде наричан автор на тая литургия, 
защото в първите християнски времена произнасяните при извършването на 
божественната евхаристия молитви не са имали някакъв определен и постоянен вид, 
както се вижда и от едно място на Юстина: „а предстоятелят отправя както молитва, 
така и благодарения според силата си“!26 Против това схващане ще изтъкнем на първо 
място изричната заповед на Господа християнската евхаристия да не бъде свободна 
импровизация, зависима от личните способности и желания на предстоятеля, а да 

                                                
24 Правила на св. Православна църква,  т. I, София 1912 година,  стр. СХХХVIII. 
25 Ϻεγάλη ἑλληνιϰή ἑγϰυϰλοπαιδεία, т. XII, стр. 780. 
26 Също. 
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бъде „възпоминание“27 или с други думи подражание на тайната вечеря и 
Голготската жертва! На второ място, от позицията на проф. Трембелас не бихме 
могли да обясним факта, че всички християнски литургийни чинове независимо от 
време и място поразително си приличат по своята съществена част - евхаристийния 
канон! И на трето място, професорът неправилно разбира мисълта на св. Юстина 
Философа, която един немски познавач превежда така: „а предстоятелят отправя 
молитви и благодарения с всичка сила”!28 Не „според силата си", което значи, че 
неговата молитва се поставя в зависимост от неговите способности и дарования, като 
свободна импровизация при всеки случай! А „с всичката си сила", което значи при 
пълна съсредоточеност и пр. 

Според други противници на автентичността наричането иерусалимската 
литургия с името на апостола Иакова е фалшификация с цел да ѝ се придаде „по-
голямо достойнство в очите на вярващите“29 Обаче, както вече казахме, за нас 
литургията на Иерусалимската църква непременно съдържа в себе си молитвенния 
квас на първия Иерусалимски епископ, св. апостол Иакова, поради което никога не е 
фалшификация да бъде тя наричана „Иаковова“, както не е фалшификация да бъдат 
наричани днес литургиите на Православната църква с имената на св. Василия 
Велики и св. Иоанна Златоуст! Освен това, каква нужда от такава фалшификация 
когато Иерусалимеката литургия по времето на записването ѝ имала вече достатъчно 
„достойнство в очите на вярващите“ - и колкото по-късно била записана, толкова 
повече, - защото те били с нея духовно срастнали по силата на навика и тя била 
станала за тях вековна светиня дори помимо (като добавка към) името на апостола 
Иакова! 

И най-тежкото възражение против автентичността на Иакововата литургия се 
състои в това, че „в много нейни молитви намираме християнската догма 
определена така, както тя е станала в по-късни времена”30 и че .тя вече съдържа 
думи като „единосъщен“ и „Богородица“, има „трисвятое“!31 Действително, литургията 
изобилствува с догматически термини, които биват установени на вселенските 
събори едва от. IV в. насам: „единосъщен“ на Първия вселенски събор от 325 година, 
„Богородица“ на Третия вселенски събор от 431 година, а съдържа и песни от по-
късен произход, като например песента „Свzтый Боже“ от V в., „Едиородный Сыне“ 
и „Да молчить всzкаz плоть человэча“ от VI в. и пр. Обаче наличността на тая 
догматическа терминология в Иакововата литургия дава ли ни право да отричаме нейния 
произход от времето преди вселенските събори, на които тая терминология била 
изкована? От самото възражение личи, че става въпрос за думи, а не за молитви, 
толкова по-малко за цялата литургия! А едно богослужебно последование, което 
всичкото време участвувало в живота на църквата, винаги би могло и би трябвало да 
отрази на себе си тоя живот с неговите ожесточени и съдбовни борби, като 
допълнителните вмъквания на нови догматически понятия изтъкват унисона в църквата 
между догматическото творчество и литургическия живот, за да се възпитава 
църковното изпълнение в истините на обуреваемото православие! И то особено когато 
най-старият паметник с текста на това богослужебно последование датира от VII в., 
триста години подир Първия вселенски събор и двеста подир Третия, какъвто е 
нашият случай! В диптихите на тоя най-древен ръкопис с литургията на апостола 
Иакова са поменати първите шест вселенски събори, по което съдим, че той датира 
                                                
27 Лук. 22:19, 1 Коринт. 11:24-26. 
28 На гръцки: „ὄση δύναμις αὐτῷ“; Bibliothek der Kirchenväter, т. XII на първата серия, стр. 136 (82).  
29 Православная богословская энциклопедия, т. VI, кол. 93; сравни Bibliothek der Kirchenfäter, т. V на 
първата серия, стр. 81—82 
30 Ϻεγάλη ἑλληνιϰή ἑγϰυϰλοπαιδεία, т. XII, стр. 780. 
31 Kirchliches Handlexikon, Dr. Carl Mensel, Leipzig 1894, т IV, стр. 290. 
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от времето подир Шестия и преди Седмия вселенски събор!32 Тогава нищо чудно, 
че в него успяли да се отразят догмите на Първия и Третия вселенски събори! Ясно е, 
че при преписването на литургийния текст били вмъкнати новости, които могат да 
свидетелствуват само за своето времепроизхождение, но в никой случай и за това 
на изначалния текст! Само няколко примера ще ни убедят, че заключенията на 
отрицателната критика са прибързани и неоснователни!... Имаме възможност да 
сравним превода на св. патриарх Евтимия Търновски (респективно, гръцкия оригинал, 
по който той направил своя превод) с днешния официален гръцки текст, от което 
сравнение бихме могли да получим представа за аналогичния процес на допълвания в 
Иакововата литургия от по-древни времена и да се убедим, че допълванията не говорят 
нищо за древността на отделните молитви и още по-малко за древността на цялата 
литургия! Да вземем още първата молитва на литургията, „Во множествэ грэхwвъ 
оскверненнагw“! Във всичко друго двете сравнявани редакции на тая молитва се покриват 
дословно, но днес тя завършва с възглас в никеоцариградски дух: „во Хрісте Иисµсэ 
Господэ нашемъ, съ Нимже благословенъ єси со пресвzтымъ, и благимъ, и 
животворzщимъ и єдиносµщнымъ Твоимъ Дµхомъ, нынэ и приснw, и во вэки 
вэковъ“, а в превода на св. патриарха Евтимия тя завършва много скромно: „zкw 
благословенъ єси во вэки“!33 Имаме ли основание да считаме, че се касае за две 
различни молитви? Разбира се, не! Тогава имаме ли право да заключаваме, че тая 
молитва в никой случай не е по-древна от IV в. само затуй, че според, втората 
редакция в нейния завършек е отразено догматическото творчество на Първия и 
Втория вселенски събори? Очевидно, пак не! Остава да приемем, че молитвата била 
допълвана с нови думи и изрази в течение на времето и употреблението! Същото нещо 
и в предпоследната молитва на литургията, „Боже великій и дивный“! … Докато у 
патриарха Евтимия тя завършва в дух доникейски: „zкw приснw и всегда да славимъ Тz, 
єдиннаго истиннаго Бога, Тебэ бо подобаетъ“34днес35 тя завършва в дух никеоцариградски: 
„zкw да приснw и всегда славимъ Тz, єдинаго живаго и истиннаго Бога нашего, 
свzтую и єдиносµщнµю Троицµ, Отца и Сына и Свzтаго Дµха! Тебэ бо подобаетъ!...“ В 
третата от началото молитва, „Благодэтелю и Царю вэкwвъ“, днес е отразен догматът за 
Ходатая Христа: „пріими приходzщµю Ти Христомъ Твоимъ церковъ Твою“ когато у 
Евтимия е казано просто „пріими приходzщіz къ Тебэ“!36 Ако някому хрумнеше да 
помисли, че догматическият оттенък в днешния гръцки текст би могъл да се яви не по-
рано от XVI в. по повод протестантските спорове за „единия Ходатай“, биха ли имали 
стойност неговите съждения за времето по отношение цялата молитва? Разбира се, не! 
Същото в молитвата „Боже и Отче Господа и Бога и Спаса нашегw“, която стои 
непосредственно пред „Отче нашъ“, втората половина е много кратка у св. Евтимия: 
„осzжи помышленiz наша и разсµди совэсть и изми отъ насъ всzко движеніе и 
помышленiе скверное плоти и дµха, отчµждающее хотенiю Твоеz благости“ 37, а в днешния 
текст е вмъкнато цялото словесно богатство на православната етика и аскетика: 
„осzжи помышленiz и истzжи совэсти, и иждени отъ нас всzкµю мысль лµкавµю, 
всzкій помыслъ стµдный, всzкµю похоть и помышленiе срамное, всzкое слово 
неподобное, всzкµю зависть и сµемµдрiе и лицемэрие, всzкµю лжµ, всzкµю лесть, 
всzкое искµшеніе житейское, всzкое любостzженiе, всzкое тщесла1віе, всzкµю злобµ, 

                                                
32 Bibliothek der Kirchenväter, т. V на първата серия, стр. 80. 
33 Emil Kaluzniacki, Werke, стр. 310. 
34 Също стр. 332 
35 И в немския превод на Иакововата литургия е така, следователно и в древния оригинален текст, по 
който той е направен! Bibliothek der Kirchenväter, т. V на първата серия стр. 121. 
36 Emil Kaluzniacki, Werke, стр. 310.  
37 Също, стр. 328 
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всzкµю zрость, всzкій гнэвъ, всzкое злопомненіе, всzкµю хµлµ, всzкое сребролюбіе и 
нераденіе, всzкое движеніе плоти и дµха, отчµжденное воли свzтыни Твоеz“!  

Става дума за термина „Богородица“!.... Великата ектения пред евхаристийния 
канон „Спаси, помилµй, µщедри и сохрани нас, Боже Твоею благодатію“ познавачите  
отнасят към Ш в.38! Обаче тя завършва с диаконското възглашение „Пресвzтµю, 
пречистµю... Богородицµ и приснодэвµ Марію“! Не спорим, че догматическото понятие 
„Богородица“ е утвърдено на Третия вселенски събор от 431 година39, но ето че 
литургическата наука не ни позволява въпреки неговото присътствие в тая ектения 
да отнесем нейния произход към времето подир този вселенски събор! Тогава или 
ще допуснем, че това възглашение в ектенията съвсем не е съществувало преди 
Третия вселенски събор, а отпосле било вметнато, или че съществувало в един много 
по-скромен вид, (както например в една подобна ектентя на същото място в 
литургията на VIII книга от Апостолските постановления „прилежною молитвою дрµг 
дрµга живомµ Богµ Хрiстом Егw предадим“40), който впоследствие бил разширен и 
допълнен! Всяко друго твърдение би било погрешно и неоснователно! 

Прочее, в какъв смисъл Иакововата литургия е автентична и до колко са 
неправи отрицателите? Безспорно, Иерусалимската църква си имала своя лигургиен 
чин по времето на първия предстоятел, св. апостол Иакова. Собственноръчно от 
апостола той не бил записан, защото в такъв случай би влязъл в състава на Новия 
Завет, обаче той получил от апостола някакъв първичен завършен вид, който в 
никой случай не би могъл да бъде забравен или изоставен от следващите 
иерусалимски първосветители и християни. Именно той съставил централното ядро на 
Иерусалимската местна литургия покрай нейната постоянна разработка и 
допълнения с течение на времето и според нуждите. Записан бил тоя литургиен чин 
неизвестно точно кога, но понеже най-късно през III век той трябва да е бил 
преведен на сирски език, това обстоятелство достатъчно правилно насочва нашата 
досетливост и предположение! С най-голяма древност се отличават великата ектения 
пред евхаристийния канон „Спаси, помилµй, µщедри и сохрани насъ Боже, Твоею 
благодатію“, както и чинът за причащаване на християните под двата вида 
поотделно, които почти в същия вид се намират на съответните места в литургията 
на VIII книга от Апостолските постановления41; молитвите към тая велика 
ектения и особенно втората от тях „Боже, Иже многагw ради и неизреченнагw 
человэколюбіz“, а най-вече евхаристийният канон, които всички дословно се 
намират в сирския превод на литургията42; евхаристийният канон и особенно 
втората негова ходатайственна част намираме почти в днешния им вид в петата 
тайноводствена беседа на св. Кирила Иерусалимски († 386 година)43! 

Пръв опит с превода на Иакововата литургия ние направихме още през 1939 
год., ксгато я преведохме от немския превод на църковнославянски език. 
Впоследствие ни попадна в ръцете преводът на руския игумен (сега епископ) 
Филип, отпечатан в Словекия през 1938 година. Още при първото четене ни направи 
впечатление неправилният църковнославянски език. По-късно можахме да си 
                                                
38 Православная богословская энциклопедия, т, VI, кол.98. 
39 Макар добре да е известно, че името „Богородица“ било  употребявано в християнския свят  далеч 
преди Третия  вселенски  събор и преди  еретика  Несторий, който тъкмо в противовес на 
него измислил името „христородица“ или „човекородица“! 
40 Bibliothek der Kirchenväter, т. V на първата серия стр. 40 
41 Православная богословская энциклопедия, т, VI, кол.98 и 100-101; Bibliothek der Kirchenväter, т. V на 
първата серия, стр. 38-40 и 54. 
42 Православная богословская энциклопедия, т, VI, кол.97; сравни Bibliothek der Kirchenväter, т. V на 
първата серия, стр. 82. 
43 Православная богословская энциклопедия, т, VI, кол.99; Bibliothek der Kirchenväter, т. 41 на първата 
серия, стр. 382-391. 
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набавим гръцкия текст на едно издание на Александрийската патриаршия от 1931 
година. Сега пък можахме да установим, че руският преводач на твърде много 
места се отклонява и от гръцкия оригинал. По всичко изглежда, че той имал под 
ръка не изданието на Александрийската патриаршия и че между това последното и 
онова, с което той разполагал, има някаква разлика44, но все пак многото 
отклонения от нашия гръцки текст в превода на игумен Филипа не могат да се 
обяснят с разлики между гръцките текстове, неговия и нашия. За пример да 
вземем още първата молитва, „Во множествэ грэхwв осквернениагw“!... Игумен 
Филип превежда свободно „Оскверненна грэхми многими да не презриши мене“, 
когато според оригинала трябва да се преведе „Во множествэ грэхwв 
осквернениагw да мz не µничижиши“45, защото глаголът „ἐξουδενόω“ е производна 
дума от „οὐδέν“ - „ничто2“, поради което безспорно на, църковнославянски трябва да се 
преведе „µничижаю“46. Игумен Филип превежда „ἐπουϱανίῳ“ като „пренебесномµ“, 
когато то значи просто „неб есномµ“ .  Прев еж да „воззрэти на  свzтµю 
Твою“,  а  то  е  „на  свzщеннµю Твою“ ! Гръцкият израз „Χριστὸς ἐμοὶ τῷ 
αμαϱτολῷ … μυστιϰῶς πρόϰειται εἰς ϑυσίαν“  той го предава така: „Хрістосъ, мною 
грэшнымъ... тайно предлагаетсz въ жертвµ“! Макар, действително, дателният падеж 
на гръцки език често да служи, като инструменталния творителен на 
църковнославянски, тук догматическият смисъл подсказва, как трябва да се преведе: 
свещеникът не предлага Христа за жертва и най-малко в началото на литургията, а 
само „вмэстообразнаz свzтагw тела и крове Хріста“! Затуй ние превеждаме като 
св. Евтимия; „Хрістосъ, мнэ грэшномµ ... тайнw предлагаетсz въ жертвµ“! В 
завършека на молитвата „Возсizй въ сердцахъ нашихъ“ превежда „εὐαγγελισμός“ като 
„благовэстiе“ вместо „благовэствµванiе“! Игумен Филип превежда „ἐϰτενῶς“ като 
„µсерднэ“, а сравнителната степен на същото наречие „ἐϰτενέστεϱον“ като 
„пространнэе“, когато в молитвата към сугубата ектения на Златоустовата и 
Василиевата литургии тая дума е преведена като „прилежнэ“ (респективно 
„прилежнэе“); Един диаконски възглас се среща два пъти в Иакововата литургия: „Εν 
εἰϱὴνη Χϱιστοῦ ψά λωμεν“  , който игумен Филип веднаж превежда „Въ мирэ Хрістовэ 
поимъ“, а друг път „Миромъ воспоимъ Хрістµ“! В първата молитва към великата 
ектения пред евхаристийния канон игумен Филип превежда „Призрэвый на ны 
милостію и щедротами“, а то трябва „Посэтивый насъ милостію и щедротами “, както 
в литийната молитва „Спаси, Боже, люди Твоz ... посэти міръ Твой милостію и 
щедротами“! Срещаме още такава неправилност: „Станемъ добрэ! Станемъ 
благочестнэ (εὐλϐῶς)! Станемъ со страхомъ Божіимъ и сокрµшеніемъ (ϰατανξεως)! 
Вонмемъ: свzтое возношеніє въ мирэ Богµ“! А то трябва така: „Станемъ добрэ! 
Станемъ благовэйнэ! Станемъ со страхомъ Божіимъ и µмиленіемъ47 Вонмемъ (кому) 
свzтомµ возношенію (как) въ мирэ (или миромъ) (комµ возношеніе) Богµ“! В 
поменика на евхаристийния канон (в ходатайствената молитва) превежда: „zкw да 
мирное и тихое житіе поживемъ во всzкомъ благочестіи и досточестіи“, което е цитат 
из 1 Тимот. 2:2, преведен на славянски в Библията и възприет в канона на 
Златоустовата и Василиевата литургии: „да тихое и безмолвное житіе поживемъ 
во всzкомъ благочестіи и честности“! В същата ходатайственна молитва: 
„Помzни, Господи, иже въ дэвствэ и соблюденіи и подвизэ пребывающыz“ вместо 

                                                
44Напр., няма каждение при четенето на апостола, поради което липсва и молитвата за благославяне на 
кадилото „Тебэ исполненномµ всzкагw благовоніz“ четенето на св. Писание става в друг ред.  
45 Така и у св. патриарх  Евтимия. 
46 Така превежда и славянската Библия, например, в 50-тия псалом: „сердце сокрµшенно и смиренно Богъ не 
µничижитъ“. 
47 Κατάνυξις-умиление, вж. Рим.  11:8 
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„Помzни, Господи, иже въ дэвствэ и благоговэніи и постничествэ пребывающихъ“ 
В молитвата подир „Изрzднw“ игумен Филип превежда „єгда хощеши, и какw 
хощеши, единэ токмw безъ стыда“, а то трябва: „єгда хощеши, и zкwже 
хощеши, точію безъ постыжденіz“! В молитвата „Иже во свzтыхъ почиваzй“ 
„свzти бµите, zкоже Азъ свzтъ єсмь“, вместо „свzти бµите, zко Азъ свzтъ єсмь“  
както е в Левит 19:2! Не „както Аз съм свет“, а „защото Aз съм свет“! 
Неизброимо много грешки от по-голямо и по-малко значение! Да не говорим за 
безсмисленното употребление на възратното църковнославянско местоимение, като 
заместител на гръцкия член, „иже“, във всичките родове и числа: „w свzтэй ... 
церкви, єже отъ конецъ земли“, вместо „zже отъ конецъ“; „и w єже съ небесе 
помощи“ вместо „и w zже съ небесе помощи“, „w еже въ старости и немощи 
сµщихъ“ вместо „w иже въ старости и немощи сµщихъ“; „w еже въ дэвствэ и 
чистотэ и подвизэ ... пребывающихъ“ вместо „w иже въ дэвствэ и чистотэ и 
посничествэ ... пребывающихъ“, и пр. и пр..  

При такова едно сравнително четене на гръцкия текст с тоя неправилен 
църковнославянски превод не се искаше много труд да дадем един свой превод вече 
не от трета ръка, а направо от оригинала. Това и направихме, като предоставяме на 
просветената критика да посочи достойнства и недостатъци! При превеждането 
старали сме се да се придържаме към църковнославянския език на Библията и 
служебника. Първоначално преводът беше направен за домашно употребление, не за 
печат. Но яви се благоприятен случай да види той бял свят - двадесет и петата 
юбилейна година на Негово Блаженство, Екзарх Стефана, като Софийски Митрополит, 
комуто и посвещаваме по тоя случай своя скромен труд със синовна почит и радост! 

По отслужването на Иакововата литургия всички необходими указания са 
дадени в червенослова всред текста. Стига предварително да я проучат желаещите, за 
да могат лесно да я отслужат и да бъдат на ясно по цялото чинопоследование ... 
Служащият „взима време“ накратко, облича се мълком. Aрхиереят не облича сакос, 
а фелон, върху който надява големия омофор без да го снима до края на службата. 
Корона, енголпие и дикиро-трикирий не употребява. Проскомидията се извършва 
мълчаливо според указанието. В средата на храма се поставя подиум, постлан с 
килим: на западния му край стои аналой, а на източния столове или кресла с 
гърбовете към св. олтар според числото на служащите презвитери. От началото до 
края на литургията диаконът произнася своите възглашения от средата на солея с 
лице към народа (с изключение на някои, за които е казано в текста), инак 
диаконите си стоят от двете страни на царските двери с лице към народа, разбира се, 
когато не са в св. олтар. За четенето на Св. Писание има две практики. Според 
нашето александрийско гръцко издание прочита се апостолът, произнася се 
ектенията „Рцемъ вси“ и едва подир възгласа „Ты бо єси благовэствуваніе“ се 
чете евангелието. А според практиката, която застъпва игумен Филип, подир 
последното „Свzтый Боже“ предстоятелят благославя народа с „Миръ всэмъ“, 
отговарят му „И дµхови твоемµ“ и веднага запяват бавно „Аллилµiz“ (3). Служащият 
клир излиза и заема местата си на подиума: презвитерите сядат, диаконите застават 
зад тях, четецът взима благословение от предстоятеля и чете набелязания откъслек из 
Вехтия Завет. След като свърши, певците отново пеят бавно „Аллилµіz“ (3). Тогава 
един от диаконите възглася „Прости, µслышимъ свzтагw Еvагеліz“, всички седящи 
стават и един от презвитерите чете евангелското чтение. После пак „Аллилµіz“ и един 
диакон чете апостола, при което презвитерите пак седат. Подир завършека пак пеят 
„Аллилµіz“ и предстоятелят седешком казва проповед. Когато той свърши, певците 
запяват бавно „Слава Тебэ, Господи, слава Тебэ“, при което служащето духовенство 
се връща в св. олтар, ката взема със себе си и свещените книги от аналоя. Безспорно, 
втората практика изглежда по-благолепна, съсредоточена и по-древна. Обаче ако нея 
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бихме възприели при отслужването на литургията, тогава би се получило излишно 
повторение едно до друго на ектении с еднакво съдържание, „Рцемъ вси“ и 
„Внемлемъ прилежнw“, както се получава в превода на игумен Филипа. Затова ние 
бихме предложили в такъв случай подир чтенията и проповедта да се каже 
ектенията „Рцемъ вси“  без възгласа, който ще се произнесе тайно към молитвата 
„Возсіzй въ сердцахъ нашихъ“, да се изпустне първата част на втората ектения 
„Внемлемъ прилежнw“, и да се произнесе направо нейната втора, просителна част: от 
,,Посэти міръ Твой милостію и щедротами“ да се мине към „День весь совершенъ“ 
Молитвите в такъв случай ще трябва да се произнесат както следва: молитвата на 
каждението пред евангелското чтение, „Тебэ, исполненномµ всzкагw благовоніz“, при 
благославяне на кадилото тайно, молитвата „Возсіzй въ сердцахъ нашихъ“ през време 
на чтенията тайно, молитвата „Возгласивый намъ“ веднага подир чтенията тайно, 
молитвата „Владыко животворче“ тайно през време на ектенията и чак тогава гласно 
нейния възглас „Zкw да подъдержавою Твоею“! Ако има желание да се покаже древния 
начин на причащаване миряни под двата вида поотделно, духовенството трябва 
своевременно да разгласи намерението си да отслужи Иаковова литургия, за да могат 
желаещите християни да се подготвят за причащение с пост, говение и изповед. 

Литургията на св. апостол Иакова е била в пълно употребление в иерусалимския 
диоцез и страните, които получили кваса на своето благочестие от светия град, като о. 
Кипър, о. Закинт и пр.48 Впоследствие, когато тя била постепенно изместена от 
Златоустовата и Василиевата литургии, останало да се служи по тия места само на 
23.Х/5.XI, когато се празднува паметта на св. апостол Иакова. От 1900 година 
интересът към тая литургия отново се повишава всред православния свят и са 
правени усилия тя да се служи не само веднаж, но и на всяко време през 
годината.49 Днес ние можем да я служим, когато „изволитъ предстоzтель“, по примера 
на гърците и русите. Пожелаваме на свещенослужителите и богомолците, които ще 
има да преживеят Иакововатв литургия, силата на вдъхновената молитва и 
благодатното излияние на Духа, които при служението ѝ в нейния първоначален 
апостолски вид разтърсваха земята!50  

Преводачът  
 

ПОСВЕЩЕНИЕ 
 
Пръв превел в България Иакововата литургия последният български патриарх 
отпреди турското робство, св. Евтимий Търновски! Втори път се превежда в чест на 
сегашния български Екзарх Стефан по случай неговата двадесет и пета юбилейна 
годишнина, като Софийски Митрополит! Известен любител на тържественните и 
благолепни богослужения, нека Бог му въздаде „всz, zже въ животµ и благочестію“!51 
Защото истинско богослужение е онова, което низвежда Божиите благодатни 
дарования в отговор на искрената сърдечна молитва, но същевременно то според 
православното християнско съзнание не е моментно хрумване и импровизация, а 
трижизпитано светоотеческо, по възможност апостолско вдъхновение и предание, 
което става лична молитва на по-далечните християнски поколения само чрез тяхната 
беззаветна любов и благоговение! 

♱  Левкийский Партений 
 

                                                
48 Bibliothek der Kirchenväter, т. V на първата серия стр. 82; Превода на игумена Филипа.  
49 Bibliothek der Kirchenväter, т. V, стр. 82 
50 Деян, 4:31. 
51 2 Петр. 1:3. 
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БОЖЕСТВЕННАZ ЛiТµРГjА 

СВZТaГw АП0СТОЛА iaКwВА, БрaТА б0ЖiZ 
 

Входs Архіерeй во хра1мъ въ ма1нтію не облачи1тсz, а пріи1м жезлъ то1кмw въ 
ру1ку безъ пануклjи (сулка1) ста1нетъ предъ свzты1ми две1рьми и поклони1всz три1жды къ 
восто1кwмъ глаго1лz въ себё „Бо1же очи1сти мz, грёшнаго”! Цэлу1етъ о1бразъ Хрісто1въ и 
Богоро1дицы; та1же и еще1 три1жды поклони1всz въ восто1кwмъ, покланsетсz 
сослужа1щымъ и наро1ду, и вхо1дитъ во олта1рь ю1жными две1рьми. По обhчаю поклони1всz 
свzтёй трапе1зэ и цэлова1въ ю, облача1ютъ єго1 діа1кони ничто1же глаго1юще въ стіхарь, 
епітрахи1ль, по1zсъ нарука1вницы, па1лицу, фело1нь и вели1кій омафо2рій (егw1же не 
снима1ютъ до конца1 літургjи) безъ панагJи, ми1тры, орлецw1въ и архіере1йскихъ 
свёщникwвъ (діки1ріz и трики1ріz). Облача1ютсz та1кwжде и вси сослужа1щіи свzще1нницы 
же и діа1кони во своz1 си ихъ оде1жды. Еди1нъ отъ свzще1нникwвъ умhвъ ру1ки и 
поклони1всz три1жды предъ же2ртвенникомъ, соверша1етъ проскоми1дію ничто1же глаго1лz: 
изрёзоваетъ А1гнецъ и полага1етъ на дjскосъ; влива1етъ въ свzту1ю ча1шу вина1 вк{пэ и 
водh; та1же по обhчаю Iерусали1мскому сосу1дwвъ не покрыва1етъ, по обhчаю же о1строва 
Закv1нFа покрыва1етъ z, якоже обhчнw, кадz2 пе1рвэе звезди1цу и покро1вы. А1ще же 
изво1литъ предстоsтель, мо1жетъ служа1й соверши1ти проскоми1дію обhчную по чи1ну 
Златоу1стагw, то1кмw зри части1цу девz1тую въ честь и па1мzть свzта1гw апо1стола 
Iа1кwва, Бра1та Бо1жіz, изsти. По проскоми1діи свzтhхъ дарHвъ, стоs предъ свzто1ю 
трапе1зою заключе1ннымъ єще1 кра1снымъ две1ремъ глаго1летъ та1йнw моли1тву сію1 Архіере1й 
(а1ще ли же нэсть Архіере1а, Iере1й): 

1) Во мно1жествэ грэхHвъ оскверне1ннагw, да мz не уничижи1ши, Владыко 
Го1споди Бо1же нашъ. Се бо приступи1хъ къ боже1ственному сему1 и небе1сному та1инству 
Твоему1, не якw досто1инъ сый, но взира1z благостhню исуща1ю Ти гласъ сей: Бо1же, 
ми1лостивъ бу1ди мнэ грёшному!52 Согрэши1хъ на не1бо и предъ Тобо1ю, и нэсмь 
досто1инъ53 воззрёти на свzще1нную Твою1 сію1 и духо1вную трапе1зу, на не1йже 
єдиноро1дный Твой Сынъ и Госпо1дь нашъ Iису1с Хрісто1с, мнэ грэшному и всsкою 
скве1рною окалsнному, та1йно предла1гаетсz въ же1ртву! Сегw1 ра1ди Тебё молбу1 и 
благодаре1ніе приношу1, еже ниспосла1ти ми Ду1ха Твоего1 Утёшителz, укрэплsюща и 
утвержда1юща мz к слу1жбе сей провэща1ти сподо1би! Во Хрiстё Iису1сэ Го1сподэ на1шемъ, 
съ Ни1мже благослове1нъ єси1 со пресвzтhм, благи1м, животворsщимъ Твои1мъ Ду1хомъ, 
нhне и при1сно, и во вёки векHвъ. Ами1нь. 

По семъ діа1кони отверза1ютъ ца1рскіz две1ри, исхо1дzтъ на солею1 и ста1нутъ 
одесну1ю и ошу1юю ца1рскихъ вратъ съ лице1мъ къ наро1ду. Егда1 же вре1мz кjйждо ихъ 
глаго1летъ діа1конства своs ставъ на среи1нэ солеи1 съ лице1мъ къ наро1ду. Архіере1й (или 
Iере1й) стоs предъ свzто1ю трапе1зою съ лице1мъ къ восто1кwмъ, возглашаетъ: 

2) Сла1ва Отцу1, и Сhну, и Свzто1му Ду1ху, тро1ичному и еди1нному свёту 
Божества1, еди1ннэ въ Тро1ицэ су1щаго и раздэлsемаго нераздёльнэ! Тро1ица бо еди1нъ 
Богъ Вседержи1тель, ЕгHже сла1ву повёдаютъ небеса1, землs же владhчество, ЕгH, мо1ре 
держа1ву ЕгH, и всz чу1вственнаz и у1мнаz тварь ЕгH вели1чество ЕгH проповёдуетъ 
всегда1. Я1ко Тому1 подоба1етъ всsкаz сла1ва, честь, держа1ва, вели1чие и великолёпіе, 
нhнэ и при1сно, и во вёки вэкHвъ.  

3) Лю1діе: Ами1нь! 
Архіере1й самъ глаго1летъ или1 благословлsетъ Iере1z сослужа1щаго глаго1лати моли1тву 

сію1 въ слhшаніе всэмъ: 

                                                
52 Лук. 18:13. 
53 Сравни Лук. 15:18 и 21 
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4) Благодётелю и Царю1 вэкHвъ, и тва1ри всsкіz Содётелю, пріими1 приходsщую 
Ти Хрісто1мъ Твои1мъ це1рковъ Твою1! Коему1ждо поле1зное проше1ніе испо1лни! Приведи1 
всэхъ въ соверше1ніе, и досто1йны насъ содёлай благода1ти освzще1ніz ТвоегH, собира1z 
насъ во свzту1ю Твою1 собо1рную и апо1стольскую це1рковь, ю1же стzжа1лъ єси1 честно1ю 
кро1вію єдиноро1днагw ТвоегH Сhна, Го1спода же и Спа1са на1шегw Iису1са Хріста1, съ Ни1мже 
благослове1нъ єси1 и препросла1вленъ съ пресвzтhмъ, и благи1мъ, и животворsщимъ 
Твои1мъ Ду1хомъ, нhне и при1сно, и во вёки вэкHвъ!  

5) Лю1діе: Ами1нь! 
Діа1конъ, всегда1 лице1мъ обраще1нный къ лю1демъ, возглаша1етъ: 
6) Го1споду помо1лимсz! 
Лю1демъ ничто1же отвэщава1ющымъ, пріи1мъ Архіере1й (или1 Iере1й) кади1ло и кадs св. 

трапе1зу возглаша1етъ зрz къ восто1кwмъ моли1тву сію1: 
7) Бо1же, пріе1мый А1велевы да1ри, НHеву и Авраа1мову же1ртву, АарHнову и 

Заха2ріино кади1ло, приими1 и отъ рукъ насъ грёшныхъ кади1ло сіе1 в'воню1 благоуха1ніz и 
оставле1ніz грэхHвъ на1шихъ и всэх люде1й Твои1хъ! Я1кw благослове1нъ єси и Тебё 
подоба1етъ сла1ва, Отцу1, и Сhну, и Свzто1му Ду1ху, нhне и при1сно, и во вёки вэкHвъ!  

8) Лю1діе: Ами1нь! 
Та1же вхо1дzтъ діа1кони во свzтhй олта1рь ма1лыми две1рьми. Архіере1й же (или1 

Iере1й) отдае1тъ кади1льницу. И а1біе пэвцh начина1ютъ со сладкопёніемъ пёти тропа1рь: 
9) Единоро1дный Сhне и Сло1ве Бо1жий, Безсме1ртень Сій, и изво1ливій спасе1ніz 

на1шего ра1ди воплоти1тисz от Свzтиz Богоро1дици и Присно1деви Маріи, непрело1жно 
вочеловэчивійсz; распнійсz же, Хрісте Бо1же, сме1ртию смёрть попра1вій, еди1нъ Сhй 
Свsтіz Тро1ици, спрославлsемій Отцу1 и Свzто1му Ду1ху, спаси1 насъ. 

Пріи1мъ же Архіере1й (или1 Iере1й) отъ свzтhz трапе1зы Писа1ніz Свzта1z, Проро1ки и 
Апо1столъ, и бручи1въ z Iере1ємъ или діа1конwмъ, предиду1щымъ свэщено1сцемъ, исхо1дитъ 
изъ олтарs и твори1тъ входъ, держа1 самъ десно1ю руко1ю жезлъ, шу1йцею же свzто1е 
Еvа1ггеліе на пе1рсэхъ. Обыше1дше свzту1ю трапе1зу съ ю1жныz странh, я1коже обычнw, 
исхо1дzтъ се1верными две1рьми и и1дут да1же до за1падныz стенh хра1ма. Та1же 
возвра1щшесz сре1днею ча1стію хра1ма ко олтарю1 и прише1дше къ анало1гію, Архіере1й 
полага1етъ на него1 Еvа1ггеліе, Апо1столъ и Проро1ки, ше1дше же ста1нутъ µ степене1й солеи1 
до конца1 пёніz; а свэщоно1сцы ста1нутъ со свэща1ми съ обёихъ странъ анало1гіz лице1мъ 
другъ проти1ву дру1га до внесе1ніz свzтhхъ Писа1ній во олта1рь. Та1же Архіере1й (или1 Iере1й) 
возгла1снw мо1литсz зрz къ восто1кwмъ: 

10) Бо1же Вседержи1телю, великоимени1те Го1споди, да1вый намъ входъ во свzта1z 
свzтhхъ прише1ствіемъ єдиноро1днагw ТвоегH Сhна, Го1спода же и Бо1га, и Спа1са на1шегw 
Iису1са Христа1, мо1лимъ и про1симъ Твою1 благостhню, зане1 пристра1шни єсмh и 
трепетни, хотsще предста1ти свzто1му Твоему1 же1ртвеннику: ниспосли1 на ны, Бо1же, 
благода1ть Твою1 благу1ю, и освzти1 на1шz ду1шы, и тэлеса, и ду1хи, и измэни1 
мудрова1ніz на1ша ко благоче1стію, якw да въ чи1стэй со1вэсти принесе1мъ Ти да1ры, 
даsніz, плодh, во отверже1ніе на1ших согрэше1ній и во очище1ніе всэхъ люде1й Твои1х! 
Благода1тію и человэколю1біемъ єдиноро1днагw ТвоегH Сhна, с Ни1мже благослове1нъ єси 
во вёки векHвъ! 

11) Лю1діе: Ами1нь! 
По семъ входs въ свzтhй олтaрь, глаг0летъ тaйнw моли~тву Архіере1й (или Iере1й) 

прикл0нь главу~: 
12) Ще~дре и ми~лостиве, долготерпэли~ве и многоми~лостиве и и~стине Го~споди, 

при~зри отъ свzтaгw жили~ща Твоегw и услhши насъ, Твои~хъ рабwвъ, и избaви ны 
отъ всsкагw искуше~ніz діаволскагw же и человёческагw! И не отстaви отъ насъ 
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п0мощи, ниже~ тzжчaйшагw пaче нaшеz си~ли нашея наказaніz да не наведе~ши на ни54! 
Мы бо недово~льни есмh побэждaти сопроти~внаz приключе~ніz, Ты же си~ленъ єси~, 
Г0споди, спасaти отъ всэхъ сопротивле~ній! Спаси~ ны, Б0же, отъ тzжкихъ мJра сегH по 
блaгости Твое~й, якw да воше~дше съ чи~стою с0вэстію во свzтhй Твоeй жeрт̂венникъ 
блажeнную и трисвzтyю пэснь съ небeсными си~лами неосуждeннw возслeмъ Ти и 
благоуг0дную Тебё и божeственную соверши~вше слу~жбу, спод0бимсz вёчныz жи~зни! 
Ами ~нь! 

Вшeдше Архіере1ю со сослужaщими Iере1и во свzтhй олтaрь, діaконъ ставъ посредё 
солеи~ и зрz къ лю~демъ глаг0летъ ектенію~: 

13) Ми~ромъ Г0споду пом0лимсz! 
14) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
15) W свhшнэмъ ми~рэ и Б0жіем человэколю1біи и спасeніи душъ нaшихъ 

Г0споду пом0лимсz!  
По всzком прошeніи діaкона пою~тъ лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
16) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
17) W ми~ра и всегH мjра и соединeніи всэхъ свzтhхъ Б0жіихъ церквeй Г0споду 

пом0лимсz! 
18) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
19) W спасeніи и заступлeніи господи~на нaшегw блажeннэйшагw (имzрeкъ), 

Митрополjта Софjйскагw и (Еxaрха) Патриaрха Б0лгарскагw (или 
Высокопреосвzщeннэйшагw Митрополjта нaшегw имzрeкъ), всегH при~тча и 
хрістолюби~выхъ людeй Г0споду пом0лимсz!  

20) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
21) Пресвzту~ю, пречи~стую, преслaвную, благословeнную владhчицу нaшу 

Богор0дицу и при ~снодэву Марjю, свzтaго Iwaна слaвнго прор0ка, предтeчу и 
крести~телz, божeственныхъ и всехвaльныхъ ап0столwвъ, слaвныхъ прор0кwвъ и 
побэдон0сныхъ му~ченикwвъ, и всэхъ свzтыхъ и прaведныхъ помz~~немъ, якw да 
моли~твами и~хъ и предстaтельствы вси поми~ловани будемъ! 

22) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
23) Архіере1й (или~ Iере1й): Якw свzтъ єси, Г0споди Б0же наш, и во 

свzтhхъ живeши и почивaеши и Тебэ~ слaву и трисвzтzyю пэснь возсылaемъ, Отцy и 
Сhну и Свzт0му Духу, нhнэ и при~снw и во вэ~ки вэкwвъ. 

24) Лю1діе: Ами1нь! 
И aбіе пою~тъ трисвzтyю пэснь три~жды по рz~ду, тaже Слaва и Нhнэ, Свzтhй 

Безсмeртный, поми~луй насъ! И возглашaет діaконъ: Си~ла! Пэвцh же пою~тъ послэ~днее 
трисвzт0е. 

Тогдa Архіере1й (или~ Iере1й) ставъ во свzтhхъ двeрехъ и зрz къ лю~демъ знaменµетъ 
ихъ глаг0лz:  

25) Миръ всэ~мъ! 
26) Лю1діе:И дyхови твоемy! 
И aбіе назинaютъ пэвцh пэ~ти к0снw: Аллилу~іа (три~жды)! 
И исх0дитъ Архіере1й со сослµжaщими изъ олтарz~ свzтhми двeрьми, къ шyйцэ 

имhй жезлъ, и и~детъ на среди~нµ хрaма на амвw~нъ. И сzдетъ на µгот0ванное емy 
мэ~сто, повели~тъ же и пресвЂтерwмъ сэ~сти, а діaкони стaнµтъ задъ ни~ми съ лицeмъ 
къ зaпадwмъ. Четецъ пріи~мъ благословeніе отъ Архіере1а стaнетъ предъ анал0гіемъ и по 
скончaніи пэ~ніz возглашaетъ: 

27) Соб0рнаго послaніz Iaкwвлz чтeніе (или инhz кни~ги). 
28) Діaконъ возглашaет: В0нмемъ! 

                                                
54 Сравни (1 Кор 10:3). 
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И пріи~мъ благословeніе отъ Архіере1а кади~тъ; Архіере1й же тaйнw глаг0летъ 
моли~твµ каждeніz: 

29) Тебe, исп0лненномµ всz~кагw благов0ніz и рaдости, Г0споди Б0же нашъ, отъ 
ни~хже далъ эси~ нам прин0симъ Ти кади~ло сіe. Да вознесeтсz yбо, м0лимсz пред Тоб0ю 
отъ µб0гихъ нaшихъ рµкъ во свzтhй и пренебeсный Твой жeртвенникъ в’воню~ 
благоµхaніz, во оставлeніе грэхw~въ нaшихъ и во очищeніе людeй Твои~х! Благодaтію и 
щедр0тами и человэколю~біемъ єдинор0днагw Твоегw~ Сhна, съ Ни~мже благословeнъ єси~ 
со пресвzтhмъ и благи~мъ и животворz~щимъ Твои2мъ Дyхомъ, нhнэ и при~снw и во 
вэ~ки вэкwвъ! Ами1нь! 

По исполнeніи Апостола лю~діе:  
30) Аллилу~іа (три~жды)! 
По сихъ же возглашaетъ діaконъ ектенію~: 
31) Рцемъ вси: Г0споди, поми~луй! 
32) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
33) Г0споди, Вседержи~телю небeсный, Б0же отeцъ нaшихъ, м0лимъ Ти сz 

µслhши! 
34) W ми~ра и всегH мjра и соединeніи всэхъ свzтhхъ Б0жіихъ церквeй Г0споду 

пом0лимсz! 
35) W спасeніи и заступлeніи господи~на нaшегw блажeннэйшагw (имzрeкъ), 

Митрополjта Софjйскагw и (Еxaрха) Патриaрха Б0лгарскагw (или 
Высокопреосвzщeннэйшагw Митрополjта нaшегw имzрeкъ), всегH при~тча и 
хрістолюби~выхъ людeй Г0споду пом0лимсz!  

36) W избaвитисz намъ отъ всz~кіz ск0рби, гнэ~ва, бэдh и нyжды, г0рькіz 
смeрти и беззак0ній нaшихъ пом0лимсz!  

37) И w предстоzщихъ лю~дехъ, ожидaющихъ отъ Тебe вели~кіz и богaтыz 
ми~лости, м0лимъ Тz µмилосeрдисz и поми~луй! 

Здэ Архіере1й (или~ Iере1и) обрaщьсz къ лю~демъ знaменµетъ ихъ глаг0лz: 
38) Спaси Боже, лю~ди Твоz~ и благослови~ достоz~ніе Твоe! 
39) Тогдa лю~діе: Г0споди, поми~луй! 
40) Пaки діaконъ: Посэти~ міръ Твой и щедр0тами! Возвhси рогъ хрістіaнскій 

си~лою честнaгw и животворz~щагw крестa, предстaтельствомъ пресвzтhz владhчицы 
нaшеz Богор0дицы, Предтeчи и ап0столwвъ Твои~хъ и всех свzтhхъ Твои~хъ м0лимъ 
Тz, многоми~лостиве Г0споди, µслhши насъ, молz~щихсz Тебэ~, и поми~лµй! 

41) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! (три~жды) 
Архіере1й же (или~ Iере1й) глаг0летъ моли~твµ сію тaйнw: 
42) Возсіz~й въ срдцaхъ нaшихъ, человэколю~бче Г0споди, вэ~деніz нетлэ~нный 

свэ~тъ и мhсленныz нaши отвeрзи 0чи во еvaггельскихъ проповэ~даній Твои~хъ 
разµмeніе! Вложи~ намъ и блажeнныхъ Твои~хъ зaповэдей страхъ, да плотскjz п0хоти 
попрaвше дµх0вное жи~тельство пр0йдемъ, всz ко благоµгождeнію Твоему~ и 
му~дрствµюще, и дэ~юще! 

43) В0згласъ: Ты бо єси~ благовэствµвaніе и просвэщeніе, Спасъ и храни~тель 
дµшъ и тэлeсъ нaшихъ, Б0же, и єдинор0дный Твой Сынъ и Дµхъ Твой пресвzтhй, 
нhнэ и при~снw и во вэ~ки вэкwвъ! 

44) Лю1діе: Ами1нь! 
Тогдa діaконъ aбіе возглашaетъ:  
45) Пр0сти µслhшимъ свzтaгw Еvaггеліа! 
И востаю~тъ вси~ Архіере1й же и пресвЂтери. 
Хотz~й чети~ Еvaггеліе пресвЂтеръ возглашaетъ:  
46) Отъ Иwaнна (или~ инaгw) свzтaгw Еvaггеліа чтeніе! 
47) Діaконъ: В0нмемъ свzт0мµ чтeнію! 
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По прочтeніи пaки поeтсz:  
48) Аллилу~іа 
По пропэ~тіи же глаг0летъ Архіере1й (или~ Iере1й) поµчeніе нар0дµ.  
По поµчeніи лю~діе пою~т к0снw:  
49) Слaва Тебэ~ Г0споди, слaва Тебэ! 
Архіере1й же вземъ кни~гµ Еvaггеліа въ шyйцµ, десни~цею держa жезлъ, а пресвv2тери 

инhz книги Свzщeнныхъ Писaній отъ анал0гіz, вх0дzтъ вси во свzтhй олтaрь 
свzтhми двeрьми. И стaнµтъ вси на свои~хъ си мэ~стэхъ. Архіере1й же (или~ Iере1й) 
м0литсz тaйнw зрz къ вост0кwмъ: 

50) Возгласи~вый намъ, Б0же, божeственнаz Твоz~ и спаси~тельнаz словесa, 
просвэти~ дyшы насъ, грэ~шныхъ, къ воспріzтію предпрочтeнныхъ, якw да не т0чію 
слhшателемъ ви~дэтисz дµх0вныхъ речeній, но и творцeмъ бhти дэz~ній благи~хъ55, 
вэ~рµ проходz~ще нелeстнµ, житіe непор0чно, жи~тельство непови~нно во Хрістэ~, Г0сподэ 
нaшемъ, съ Ни~мже благословeнъ эси~ и препрослaвленъ со пресвzтhмъ и благи~мъ и 
животворz~щимъ Твои2мъ Дyхомъ, нhнэ и при~снw и во вэ~ки вэкwвъ! Ами1нь! 

Діaкони же стaвше на солеи~ лицемъ къ нар0дµ, еди~нъ от нихъ глаг0летъ ектенію~ 
сію~: 

51) Внeмлемъ прилeжнw! Ми~ромъ Г0сподµ пом0лимсz! 
52) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
53) W свhшнэмъ ми~рэ и Б0жіем человэколю1біи и спасeніи душъ нaшихъ 

Г0споду пом0лимсz!  
По всzком прошeніи діaкона пою~тъ лю1діе:  
54) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
55) W ми~ра и всегH мjра и соединeніи всэхъ свzтhхъ Б0жіихъ церквeй Г0споду 

пом0лимсz! 
56) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
57) W спасeніи и заступлeніи господи~на нaшегw блажeннэйшагw (имzрeкъ), 

Митрополjта Софjйскагw и (Еxaрха) Патриaрха Б0лгарскагw (или 
Высокопреосвzщeннэйшагw Митрополjта нaшегw имzрeкъ), всегH при~тча и 
хрістолюби~выхъ людeй Г0споду пом0лимсz!  

58) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
59) W оставлeніи грэхw~въ и прощeніи согрэшeній нaшихъ и w избaвитисz намъ 

отъ всzіz ск0рби, гнэ~ва, бэдh и нyжды и востaніz врагw~въ Г0споду пом0лимсz! 
60) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
61) День весь совершeнъ, свzтъ, ми~ренъ и безгрэ~шенъ преити~ вси µ Г0спода 

пр0симъ! 
62) Лю1діе: Подaй, Г0споди! 
63) А~ггела ми~рна, вэ~рна настaвника, храни~телz дµшъ и тэлeсъ нaшихъ µ Г0спода 

пр0симъ! 
64) Лю1діе: Подaй, Г0споди! 
65) Прошeніz и оставлeніz грэхw~въ и прегрэшeній нaшихъ µ Г0спода пр0симъ! 
66) Лю1діе: Подaй, Г0споди! 
67) Д0брыхъ и полeзныхъ дµшaмъ нaшимъ и ми~ра мjрови µ Г0спода пр0симъ! 
68) Лю1діе: Подaй, Г0споди! 
69) Пр0чее врeмz животa нaшегw въ ми~рэ и здрaвіи скончaти намъ µ Г0спода 

пр0симъ! 
70) Лю1діе: Подaй, Г0споди! 

                                                
55 Иак.1:22, Рим. 2:13. 
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71) Хрістіaнскіz кончи~ны животa нaшегw, безболэ~зненны и непостhдны, и 
д0брагw отвэ~та на стрaшнэмъ и трeпетнэмъ сµди~щи Хріст0вэ пр0симъ! 

72) Лю1діе: Подaй, Г0споди! 
73) Пресвzту~ю, пречи~стую, преслaвную, благословeнную Владhчицу нaшу 

Богор0дицу и при ~снодэву Марjю, свzтaго Iwaна слaвнго прор0ка, предтeчу и 
крести~телz, божeственныхъ и всехвaльныхъ ап0столwвъ, слaвныхъ прор0кwвъ, 
добропобэ~дыхъ му~ченикwвъ, и всэхъ свzтыхъ и прaведныхъ помzнyше, сaми себe и 
дрµгъ дрyга и весь жив0тъ нашъ Хрістy Б0гµ предади~мъ! 

74) Лю1діе: Тебэ~, Г0споди! 
Архіере1й же (или~ Iере1й) тaйнw: 
75) Владhко животв0рче и благи~х подaтелю, дaвый человэ~кwмъ блажeннµю 

надeждµ вэ~чныz жи~зни, Г0спода нaшего Iисyса Хрістa, спод0би насъ, Блaже во 
свzтhни и сію Ти божeственнµю соверши~ти слyжбµ въ наслаждeніе бyдµщагw 
блажeнства! 

Архіере1й со пресвv2теры простирaетъ антіми~нсъ, возглашaz: 
76) Я ~кw да подъ держaвою Твоeю всегдa храни~ми и во сбэтъ и~стины 

путеводи~ми, Тебэ слaвµ и благодарeніе возсылaемъ, Отцy и Сhнµ и Свzт0мµ Дyхµ, 
нhнэ и при~снw и во вэ~ки вэкwвъ! 

77) Лю1діе: Ами1нь! 
78) Діaконъ: Въ ми~рэ Хріст0вэ воспои~мъ! Да никт0 отъ оглашeнныхъ! Да никт0 

отъ непросвzщeнныхъ! Да никт0 отъ немогyщихъ съ нaми моли~тисz! Познaйте дрµгъ 
дрyга! Двeри! Пр0сти вси! 

И вх0дzтъ Діaкони во свzтhй олтaръ мaлыми двeрьми, пэвцh же начинaютъ 
к0снw пэти и со сладкопэ~ніемъ: 

79) Да молчи~т всz~каz плоть человэ~ча и да стои~тъ со стрaхомъ и трeпетомъ, и 
ничт0же земн0е въ себэ~ да помышлzетъ! Царь бо цaрствµющихъ и Госп0дь 
госп0дствµющихъ прих0дитъ заклaтисz и дaтисz въ снэдь вэ~рнымъ! 

Семy пэвaемµ, пріи~мъ Архіере1й жезлъ въ шyйцµ и кади~ло въ десни~цµ кади~тъ 
свzтyю трапeзµ 0крестъ весь олтaрь, тaже свzтhz иконы, ли~ки и лю ~ди по обhчаю. По 
кажде1ніи же отложи1въ кади1ло и жезлъ, омыва1етъ ру1ки во свzтhхъ две1рехъ предъ 
лице1мъ наро1да и кропи1тъ и1ма наро1дъ. Та1же цэлу1етъ со пресвv2теры свzту1ю трапе1зµ, 
покланz1етсz ма1лw наро1дµ отхо1дzтъ вси въ предложе1ніе. И дае1тъ дjскосъ пе1рвомµ 
пресви1терµ, ча1шµ же второ1мµ ничто1же глаго1лz. И исхо1дzтъ вци сослµжа1щіи се1верными 
две1рьми со свэща1ми и кади1лы безъ Архіере1а, и1же ихъ ожида1етъ во свzтэ1мъ олтари1. 
И1детъ же входъ чрезъ весь храмъ да1же до степене1й солеи1,діа1конwмъ непреста1ннw 
кадz1щымъ предъ свzтhми да1ры. И ста1нµтъ предъ солее1ю носhй дjскосъ одесну1ю, носы1й 
же поти1ръ ошу1юю, а про1чіи пресвv2тери и діа1кони по обою1 страну1 свzтhхъ двере1й. 
Тогда1 Архіере1й исхо1дитъ въ ца1рскіz две1ри без жезла1 и кади1ла и глаго1летъ къ нему1 
пеюрвый пресвv2теръ ти1химъ гла1сомъ:  

80) Архіере1йство твое1 да помzне1тъ Госпо1дь Богъ во ца1рствіи Свое1мъ, всегда1 
нhнэ и при~снw и во вэ~ки вэкwвъ! 

Архіере1й отвэщава1етъ:  
81) Свzще1нство и діа1конство ва1ше да помzне1тъ Госпо1дь Богъ во ца1рствіи 

Свое1мъ, всегда1 нhнэ и при~снw и во вэ~ки вэкwвъ! 
Та1же глагоюлетъ моли1твµ предложе1ніz возгла1снw, зрz изъ ца1рскихъ двере1й къ 

за1падwмъ: 
82) Бо1же, Бо1же нашъ, небе1сный хлэбъ, пи1щµ всему1 мjрµ, Го1спода на1шего Iисyса 

Хріста1, посла1вый Спа1са и изба1вителz и благодэ1телz, благословz1ща и освzща1юща насъ, 
самъ благослови1 предложе1ніе сіе (здэ Архіере1й пріе1млетъ отъ пресv1тера дjскосъ и 
поставлz1етъ єго1 на свzту1ю трапе1зµ, та1же возвра1щьсz мо1литсz зрz къ за1падwмъ) и 
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пріими1 е въ пренебе1сный Твой же1ртвенникъ (здэ же пріе1млетъ отъ втора1гw пресv1тера 
свzту1ю ча1шµ и поставлz1етъ ю на свzту1ю трапе1зµ. И вхо1дzтъ сослµжа1щіи пресv1тери и 
діа1кони во свzтhми две1рьми и ста1нµтъ вси на свои1хъ си мэ1стэхъ. И мо1литсz Архіере1й 
предъ свzто1ю трапе1зою возгла1снw зрz къ восто1кwмъ) Помzи1 якw благъ и 
человэколю1безъ прине1сшихъ и и1хже ра1ди принесо1ша! И насъ неосµже1нны сохрани1 во 
свzщеннодэ1йствіи боже1ственныхъ Твои1хъ та1инъ! Я1кw свzти1сz и просла1висz 
всечестно1е и великолэ1пое и1мz Твое1, Отца1, и Сhна, и Свzта1гw Ду1ха, нhне и при1сно, и 
во вёки вэкHвъ! (Здэ отлага1й покро1вы, а1ще сµть) 

83) Лю1діе: Ами1нь! 
Аще1 Iере1й литµгису1етъ безъ Архіере1а, кажде1ніе твори1тъ предсто1zтель 

свzщеннослµже1ніz, цэлу1етъ свzту1ю трапе1зµ со всэ1ми сослµжа1щыми, покланz1нетсz 
наро1дµ и отхо1дzтъ вси въ предложе1ніе, идэ1же омыва1ют ру1ки свzще1нницы же и 
діа1кони. Та1же предстоz1тель прімлетъ дjскосъ, вторhй свzще1нникъ свzту1ю ча1шµ, а 
діа1конъ кади1льницею кади1тъ предъ свzтhми да1ры. Соверши1вше входъ, якоже 
предписа1сz, ста1нµтъ вси предъ солее1ю, идэ1же предстоz1тель глаго1леть возгла1снw 
моли1твµ предложе1ніz: „Бо1же, Бо1же нашъ...“. сказа1въ же „и пріими1 е въ пренебе1сный 
Твой же1ртвенникъ“, вхо1дzтъ вси во свzтhй олта1рь и полага1ютъ свzта1z на свzту1ю 
трапе1зµ, а предстоz1тель глаго1етъ моли1твµ до конца1) 

Пэвцh допэва1ютъ херµви1мскµю:  
84) Лю1діе: Прехо1дzтъ же сему1 ли1цы а1ггельстіи со всz1кимъ нача1ломъ и 

вла1стію, многоочи1тіи херµвjми и шестокрила1тіи серафjми, ли1ца закрыва1юще и поюще 
пэснь: аллилу1іа, аллилу1іа, аллилу1іа! 

Сему1 пэва1емµ, кади1тъ Архіере1й (или~ Iере1й) предложе1ниz, та1йнw глаго1лz моли1твµ 
сію:  

85) Владhко вседержи1телю, царю1 сла1вы, Бо1же, вэ1дый всz пре1жде бытіz1 ихъ, 
Самъ прибу1ди намъ во свzтhй часъ сей, призыва1ющымъ Тz, и изба1ви насъ отъ стµда1 
прегрэше1ній! Очи1сти нашъ µмъ и помышле1ніz отъ скве1рныхъ страсте1й и мірскjz 
пре1лести и всzкагw діа1вольскагw дэ1йства! И пріими1 отъ рµкъ насъ грэ1шныхъ же1ртвµ 
сію1, якоже пріz1лъ єси приноше1ніе А1велево, Нw1ево, Аарw1ново, Саму1илово и всэхъ 
свzтhхъ Твои1хъ, избавлz1z насъ отъ всz1кіz лµка1выz ве1щи и спаса1z, во є1же всегда1 
благоµгожда1ти, покланz1тисz и сла1вити Тебе1, Отца1, и єдиноро1днаго Твоего1 Сhна и 
Ду1ха Твоего1 пресвzта1го, нhнэ и при1снw и во вэ1ки вэкw1въ! 

Пріи1мше благослове1ніе діа1кони исхо1дzтъ ма1лыми две1рьми и ста1нµтъ на солей1 
лице1мъ къ наро1дµ. Сконча1вшµсz пэнію, возглаша1етъ 

86) Діaкон: Прему1дростію Бо1жіею во1нмемъ! 
87) Лю1діе: Вёрую во є3ди1наго БGа Nц7A Вседержи1телz, творцA нeбу и3 земли2, ви3димымъ же 

всBмъ и3 неви3димымъ. И# во є3ди1наго ГDа Ї}са ХrтA, Сн7а Б9іz, є3динор0днаго, и4же t NцA рождeннаго 
прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, БGа и4стинна t БGа и4стинна, рождeнна, несотворeнна, є3диносyщна 
Nц7Y, и4мже всz3 бы1ша. Нaсъ рaди человBкъ и3 нaшегw рaди спасeніz, сшeдшаго съ небeсъ, и3 
воплоти1вшагосz t Дх7а Свsта и3 Марjи Дёвы, и3 вочеловёчшасz. Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ 
Пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна. И# воскрeсшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ. И# возшeдшаго на небесA, 
и3 сэдsща њдеснyю Nц7A. И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти живы3мъ и3 мє1ртвымъ, Егw1же цaрствію 
не бyдетъ концA. И# въ Д¦а Ст7aго, ГDа животворsщаго, И$же t Nц7A и3сходsщаго, И$же со Nц7eмъ и3 Сн7омъ 
спокланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прорw1ки. Во є3ди1ну ст7yю, соб0рную и3 ґп0стольскую Цeрковь.  
И#сповёдую є3ди1но крещeніе, во њставлeніе грэхw1въ. Чaю воскресeніz мeртвыхъ: и3 жи1зни бyдущагw 
вёка. Аминь! 

Глаго1лемµ сvмво1лµ вэ1ры, Архіере1й (или~ Iере1й) та1йнw:   
88) Всэхъ Бо1же и Владhко, досто1йны насъ сотвори1 часа1 сегw1 недосто1йныхъ, 

Человэколю1бче, я1кw да очи1стившесz отъ кова1рства и лицемэриz соедини1мсz другъ 
другµ сою1зомъ ми1ра и любве1, µтвержда1еми Твоегw1 богоразу1міz освzщеюніемъ 
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єдиноро1днымъ Твои1мъ Сhномъ Хрісто1мъ, съ Ни1мже благословенъ єси со пресвzтhмъ и 
благи1мъ и животворz1щимъ Твои1мъ Ду1хомъ, нhнэ и во вэ1ки! 
 По сконча1ніи сvмво1ла вэ1ри, діа1конъ:  
 89) Станемъ до1брэ! Ми1ромъ Го1сподµ помо1лимсz: 
 Архіере1й (или~ Iере1й) возглаша1етъ:  
 90) Я1кw Богъ ми1лости, любве1, щедро1тъ и человэколю1біz єси1, и єдиноро1дный 
Твой Сынъ и Дµхъ Твой пресвzтhй, нhнэ и при1снw и во вэ1ки вэкw1въ! 

91) Лю1діе: Ами1нь! 
И зна1менµетъ Архіере1й (или~ Iере1й) лю1ди:  
92) Миръ всэмъ! 
93) Лю1діе: И ду1хови твоему1! 
94) Діaкон: Возлю1бимъ дрµгъ дрyга лобза1ніемъ свzтhмъ! 
И пою1тъ пэвцh со сладкопэ1ніемъ:  
95) Возлюблю1 Тz, Господи, крэ1посте моz1! Госпо1дъ µтвержде1ніе мое1 и 

прибэ1жище мое1 и изба1витель мой 56! 
Архіере1й и сослµжа1щіи пресвv1тери по чи1нµ цэ2лу1ютъ край дjскоса и ча1ши и 

свzтhz трапе1зы, та1же архіере1овµ ру1кµ и ра1вніи дрµгъ дру1га во уста1. Та1кwжде діа1кони 
цэлу1ютсz на солеи1 между1 собо1ю.  

96) Та1же діа1кон: Главh на1шz Го1сподеви прикло1нимъ! 
97) Лю1діе вельми1 ко1снw: Тебэ1, Го1споди! 
Архіере1й (или~ Iере1й) приклоне1нною главо1ю мо1литсz та1йнw: 
98) Еди1не ми1лостиве Го1споди и Бо1же, прикланz1ющымъ своz1 вhи предъ свzтhмъ 

Твои1мъ же1ртвенникомъ и и1щµщымъ µ Тебе1 дµхо1вныхъ дарw1въ ниспосли1 благода1т 
Твою1 и благослови1 всэ1хъ насъ всz1кимъ благослове1ніемъ дµхо1внымъ и неоте1млемымъ, 
И1же в’вhшнихъ живhй и на смире1нныz призира1zй! Я1ко хва1лно и поклонz1емо и 
препросла1влено єсть всесвzто1е и1мz Твое1, Отца1 и Сhна и Свzта1го Ду1ха! Ами1нь! 

Діа1конъ обра1щьсz ко свzтэ1й трапе1зэ глаго1летъ къ Архіере1ю (или~ Iере1ю) 
возгла1снw:  

99) Го1споди, благослови1! 
Архіере1й (или~ Iере1й) возглаша1етъ: 
100) Госпо1дь да благослови1тъ и сослу1житъ намъ и досто1йны да сотвори1тъ 

предстоz1ніz свzта1гw Егw1 же1ртвенника и прише1ствіz (зде зна1менµетъ дjскосъ) 
свzта1го Ду1ха (зде зна1менµетъ ча1шµ) Свое1ю благода1тію и человэколю1біемъ всегда1, нhне 
и при1сно, и во вёки вэкHвъ! 

101) Лю1діе: Ами1нь! 
Саму1 пэва1емµ, поклонz1етсz Архіере1й со сослµжа1щими пресвv1теры, глаго1лz въ 

себэ1:  
102) Сла1ва в'вhшнихъ Бо1гµ и на земли1 миръ, въ человэ1цэхъ благоволе1ніе57! 

(три1жды) Го1споди, µстнэ1 мои1 отве1рзеши и µста1 моz1 возвэстz1тъ хвалу1 Твою158! 
(три1жды) Да испо1лнzтсz µста1 моz1 хвале1ніz Твоегw1, Го1споди, якw да воспою1 сла1вµ 
Твою1, весь день великолэ1піе Твое159 (три1жды). 

Та1же покланz1zсz ма1лw сослµжа1щими на о1бэ странh и наро1дµ, пое1тъ вку1пэ со 
пресвv1теры и діа1коны: 

103) Возвели1чите Го1спода со мно1ю и вознесе1мъ и1мz Егw1 вку1пэ60! 
 

                                                
56 Псал. 17:2-3. 
57 Лук. 2:14. 
58 Псал. 50:17. 
59 Псал. 70:8. 
60 Псал. 33:4. 
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Лю1діе же отвэщава1ютъ:  
104) Дµхъ Свzтhй на1йдетъ на тz и си1ла Вhшнzгw осэни1тъ тz61!  
Сослµжа1щіи пресv1тери глаго1лютъ ко Архіере1ови ти1химъ гла1сомъ:  
105) Помzни1 и насъ, владhко свzhй!  
Архіере1й же отвэщава1етъ:  
106) Да помzне1тъ васъ Госпо1дь въ ца1рствіи небе1снэмъ нhнэ и при1снw и во 

вэ1ки вэкw1въ! Ами1нь! 
По семъ діа1конъ глаго1летъ сктенію зрz къ лю1демъ: 
107) Ми~ромъ Г0сподµ пом0лимсz! 
108) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
109) W свhшнэмъ ми~рэ и Б0жіем человэколю1біи и спасeніи душъ нaшихъ 

Г0споду пом0лимсz!  
110) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
111) W свzтэ1й вселе1нстэй и апо1столстэй це1ркви, яже отъ коне1цъ земли1 и до 

коне1цъ еz1, Г0споду пом0лимсz! 
112) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
113) W спасeніи и заступлeніи господи~на нaшегw блажeннэйшагw (имzрeкъ), 

Митрополjта Софjйскагw и (Еxaрха) Патриaрха Б0лгарскагw (или 
Высокопреосвzщeннэйшагw Митрополjта нaшегw имzрeкъ), всегH кли1ра и 
хрістолюби~выхъ людeй Г0споду пом0лимсz!  

114) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
115) W правосла1внэмъ бо1лгарстэмъ наро1дэ, прави1тельствµющемъ сvгли1тэ и 

хрістолюби1вомъ во1инствэ и w яже съ небесе1 по1мощи и побэ1дэ Г0споду пом0лимсz! 
116) Лю1діе: Г0споди, поми~луй!    
117) W свzтэ1мъ гра1дэ Хріста1 Бо1га на1шегw, ца1рствµющемъ и всz1комъ гра1дэ и 

странэ и и1же правосла1вною вэ1рою и µтвержде1ніи ихъ Г0споду пом0лимсz! 
118) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
119) W плодоносzщихъ и добродэ1ющихъ во свzтhхъ Бо1жіихъ церква1хъ и 

помина1ющихъ µбо1гіz, вдови1цы и сиротh, стра1нныz и нµжда1ющыzсz, и w 
заповэ1давшихъ намъ помzну1ти ихъ въ моли1твахъ Г0споду пом0лимсz!  

120) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
121) W въ ста1рости и не1мощи су1щихъ, болzщихъ, трµжда1ющихсz и отъ дµхw1въ 

нечи1стыхъ стµжа1емыхъ, w ско1ромъ отъ Бо1га исцэле1ніи и спасе1ніи ихъ Г0споду 
пом0лимсz! 

122) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
123) W въ дэ1вствэ, чистотэ1 и по1стничествэ и въ честнэ1мъ бра1цэ 

пребыва1ющихъ и w и1же въ гора1хъ, верте1пэхъ и про1пастэхъ земнhхъ подвиза1ющихсz 
преподо1бныхъ отцэхъ же и бра1тіzхъ Г0споду пом0лимсz! 

124) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
125) W пла1вающихъ, пµтеше1ствµющихъ, стра1нствµющихъ хрістіа1нэхъ и w и1же 

въ плэне1ніихъ и изгна1ніихъ и въ темни1цахъ и въ тz1жкихъ рабо1тахъ су1щихъ бра1тіzхъ 
на1шихъ, w ми1рномъ возвраще1ніи кошгw1ждо въ до1мы своz съ ра1достію Г0споду 
пом0лимсz! 

126) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 
127) W предстоzщихъ и молz1щихсz съ на1ми въ сей свzтhй час и на всz1кое 

вре1мz отцэ1хъ же и бра1тіzхъ, w тща1ніи, трµдэ1 и µсе1рдіи ихъ Г0споду пом0лимсz! 
128) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! 

                                                
61 Лук. 1:35. 
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129) И w всzкой дµши1 хрістіа1нстэй скорбz1щей и озло1бленнэй, ми1лости Бо1жіz 
и по1мощи тре1бµющей, и w обраще1ніи заблу1ждшихъ, здра1віи болz1щих, свобожде1ніи 
плэне1ныхъ, µпокое1ніи преждепочи1вшихъ отецъ и бра1тій Г0споду пом0лимсz! 

130) Лю1діе:Г0споди, поми~луй! 
131) W оставле1ніи грэхw1въ и проще1ніи согрэше1ній на1шихъ и w иизба1витисz 

нам отъ всz1кіz ско1рби, гнэ1ва, бэдh и ну1жды, воста1ніz zзhкwвъ Г0споду 
пом0лимсz! 

132) Лю1діе:Г0споди, поми~луй! 
133) Приле1жнэе w благорастворе1ніи возду1хwвъ, дождэ1хъ ми1рныхъ, роса1хъ 

благи1хъ, плодw1въ изоби1ліи, соверше1ннэмъ плодоро1діи и w вэнцэ1 лэ1та Г0споду 
пом0лимсz! 

134) Лю1діе:Г0споди, поми~луй! 
135) W є1же µслhшанµ и благопріz1тнµ бhти моле1нію на1шемµ предъ Бо1гwмъ и 

ниспосла1тисz намъ бога1тымъ ми1лостемъ и щедро1тамъ Егw1 Г0споду пом0лимсz! 
136) Лю1діе:Г0споди, поми~луй! 
137) Пресвzту~ю, пречи~стую, преслaвную, благословeнную Владhчицу нaшу 

Богор0дицу и при ~снодэву Марjю, свzтhхъ и блаже1нныхъ Iwaнна, слaвнго прор0ка, 
предтeчу и крести~телz, Стефа1на перводіа1кона и первому1ченика, Мwvсе1а, Аарw1на, Илію1, 
Елисе1а, Саму1ила, Давjда, Даніи1ла проро1кwвъ и всэхъ свzтhхъ помz1немъ, я1кw да 
моли1твами и предста1тельствы ихъ вси поми1ловани бу1демъ!   

138) Лю1діе: Г0споди, поми~луй! (три1жды) 
Глаго1лющµ діа1конµ ектенію1 сію1, прекло1нь главу1 Архіере1й (или1 Iере1й) мо1литсz 

та1йнw си1це: 
139) Посэти1вый насъ ми1лостію и щедро1тами, Владhко Го1споди, и дарова1вый 

намъ дерзнове1ніе смире1ннымъ, грэ1шнымъ и недосто1йнымъ рабw1мъ Твои1мъ 
предстоzти свzто1мµ Твоему1 же1ртвенникµ и приноси1ти Тебэ1 стра1шнµю сію1 и 
бескро1внµю же1ртвµ w на1шихъ грэсэ1хъ и людски1хъ невэ1деніихъ, при1зри на мz, 
непотре1бнаго раба1 Твоего1, и истреби1 моz согрэше1ніz благоµтро1біемъ Твои1мъ! Очи1сти 
µстнэ1 мои1 и се1рдце отъ всz1кіz скве1рни пло1ти же и ду1ха! Отими1 отъ мене1 всzкое 
помышле1ніе сту1дное и неразу1мное и µдоваи1 мz си1лою пресвzта1гw Твоегw1 Ду1ха въ 
слу1жбµ сію1! И пріими1 мz Твое1ю благостію приближа1ющагосz свzто1мµ же1ртвенникµ и 
благоволи1, Го1споди, пріz1тнымъ бhти приноси1мымъ Тебэ1 дарw1мъ симъ на1шими 
рµка1ми, снисходz1 мои1мъ не1мощемъ! И не отве1ржи мене1 отъ лица1 Твоегw1 62 ниже1 
возгнµша1йсz моегw1 недосто1инства, но поми1лµй мz, Бо1же, по вели1цэй ми1лости 
Твое1й63 и по мно1жествµ щедрw1тъ Твои1хъ очисти, беззако1ніz моz164, я1кw да 
неосµжде1ннw прише1дъ предъ сла1вµ Твою165 спдо1блюсz покро1ва єдиноро1днагw Твоегw1 
Сhна и озаре1ніz пресвzта1гw Твоегw1 Ду1ха и да не я1кw рабъ грэха1 отве1рженъ бу1дµ, но 
я1кw рабъ Твой да обрz1щµ благода1ть и ми1лость и оставле1ніе грэхwвъ въ нhнэшнэмъ 
и бу1дµщемъ вэ1цэ! Ей, Владhко Вседержи1телю, всеси1льне Го1споди, µслhши моле1ніе мое1! 
Тh во єси1 всz дэйствµzй во всэхъ и µ Тебе1 вси и1щемъ по1мощи во всэхъ и 
застµпле1ніz и єдиноро1днагw Твоегw1 Сhна и животворzщагw Ду1ха, нhнэ и при1снw и 
во вэ1ки вэкw1въ! 

                                                
62 Псал. 50:13. 
63 В съвременния гръцки текст няма „по вели1цэй ми1лости Твое1й“; няма го и у руския преводач, 
Игумена Филипа. Ние сме го допълнили според известния израз на 50 Давидов псалом, който 
очевидно молитвата иска да цитира, и според старобългарския превод на св. Патриарха 
Евтимия Търновски, както и според немския превод на Иакововата литургия в „Bibliothek der 
Kirchenväter“ т. V на първата серия, стр.101. 
64 Псал. 50:3. 
65 Също 16:15 
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Бо1же, И1же мно1гагw ра1ди и неизрече1ннагw человэколю1біz посла1вый 
єдинноро1днаго Твоегw1 Сhна въ міръ, я1кw да заблу1ждшее возврати1тъ овча, не 
отврати1сz отъ насъ, грэшныхъ, врµче1нныхъ приноси1ти Тебэ1 стра1шнµю сію и 
бескро1внµю же1ртвµ! Не бо на пра1вды на1шz µпова1юще есмh, но на милость Твою1 
благу1ю, єюже родъ нашъ соблюда1еши. И нhнэ мо1лимъ и призыва1емъ Твою1 
благостhню, я1кw да не бу1детъ во осµжде1ніе людемъ Твои1мъ µстро1енное намъ сіе1 ко 
спасе1нію та1инство, но во очище1ніе грэхw1въ, во обновле1ніе дµшъ и тэле1съ, во 
благоµгожде1ніе Тебэ1, Бо1гµ и Отъу.66  

Благодари1м Тz Го1споди Бо1же нашъ, я1кw далъ єси1 намъ дерзнове1ніе во входъ 
свzтhхъ, и1же обнови1лъ єси1 намъ въ пµть новый и живhй завэсою пло1ти Хріста1 
Твоегw 1! Сподо1бльшесz у1бw вни1ти въ мэ1сто селе1ніz сла1ы Твоеz 1, внµтрь же бhвше 
завэ1сы, и свzта1z свzтhхъ зрэ1ти, припа1даемъ бла1гости Твое1й, Владhко: поми1лµй 
насъ, зане1 пристра1шни и тре1петни есмh хотz1ще предста1ти свzто1мµ твоему1 
же1ртвенникµ и приноси1ти Тебэ1 страшнµю сію и бескро1внµю же1ртвµ w на1шихъ грэсэ1хъ 
и людски1хъ невэ 1деніхъ! Ниспосли1 на ны Бо1же, благода1ть Твою1 и бвагу1ю и освzти1 
на1шz ду1шы, тэлеса1 и ду1хи и измэни1 на1ша помышле1ніz ко благоче1стію, да чи1стою 
со1вэстію принесе1мъ Тебэ1 ми1лость, митъ, жертвµ хвале1ніz.  

Сконча1вшымсz діа1конствwмъ, возглаша1етъ Архіере1й:   
140) Ми1лосію и щедро1тами и человэколюбіемъ єдиноро1днагw ТвоегH Сhна, съ 

Ни1мже благослове1нъ єси1 и препросла1вленъ съ пресвzтhмъ, и благи1мъ, и 
животворsщимъ Твои1мъ Ду1хомъ, нhне и при1сно, и во вёки вэкHвъ!  

141) Лю1діе: Ами1нь! 
142) Архіере1й зна1менµетъ люде1й глаго1лz: Миръ всэмъ!  
143) Лю1діе: И ду1хови твоему1! 
144) Діaкон: Ста1немъ до1брэ! Ста1немъ благоговэ 1йнэ! Ста1немъ со стра1хомъ 

Бо1жіимъ и µмиле1ніемъ! Ми1ромъ во1нмемъ свzто1мµ возноше1нію Бо1гµ! 
145) Лю1діе: Ми1лость ми1ра же1ртвµ хвале1ніz! 
Архіере1й та1йнw мо1литсz:  
146) И изобрази1тельнэ облежа1щаz свzще1нномµ сему1 та1инствµ покрыва1ла 

гада1ній открывъ, явле1ниэ намъ покажи1 и мhсленнаz на1ша очеса1 необиме1ннагw Твоегw 1 
свэ1та испо1лни и очи1стивъ нищету1 на1шµ отъ всz1кіz скве1рны пло1ти и ду1ха досто1йны 
насъ сотвори1 стра1шнагw сегw 1 и µжа1снагw предстоz 1ніz! Я1кw преблагоµтро1бенъ и 
ми1лостивъ Богъ єси1 и Тебэ1 сла1вµвозсыла1емъ, Отцy и Сhнµ и Свzт0мµ Дyхµ, нhнэ и 
при~снw и во вэ~ки вэкwвъ! 

Архіере1й, ма1лw изше1дъ изъ олтарz1, зна1менµетъ люде1й глаго1лz:  
147) Любh Бо1га и Отца1, и благода1ть Го1спода и Бо1га и Спа1са на1шегw Iису1са 

Хріста1, и прича1стіе и даръ пресвzта1гw Ду1ха бу1ди со всэ1ми ва1ми67.  
148) Лю1діе: И ду1хомъ твои1мъ! 
И воздви1гъ о1чи свои1 горэ1 и воздэ1въ ру1цэ, зрz къ людемъ Архіере1й 

возглаша1етъ:  
149) Горэ1 имэимъ µмъ и сердца1! 
150) Лю1діе: И1мамы ко Го1сподµ!  

                                                
66 На това място съвременният гръцки текст и руския преводач на Иакововата литургия 
поставят още една дълга молитва, която (с някои варианти) стои при първата просителна 
ектения на Василиевата литургия („Господи Боже нашъ, создавый насъ и введый къ жизнь сію“). Ние 
я изпущаме, понеже не я намираме в превода на св. патриарх Евтимия и в немския превод, 
направени несъмнено по древни ръкописи; понеже според признанието на Игумена Филипа в 
Иерусалимската Църква тая молитва на това място не се чете; понеже в нея много мисли на 
останалите молитви се повтарят; и понеже служащия архиерей или иерей с нея трудно би 
успял да прочете положените молитви за времето на великата ектения!   
67 Сравни 2 Коринт. 13:13. 
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151) Архіере1й: Благодари1мъ Го1спода! 
И сложи1въ крестообра1знw ру1це на пе1рсэхъ, ма1лw покланz1етсz лю1демъ и 

возвра1ща1етсz ко свzтэ1й трапе1зэ. 
Лю1діе пою1тъ ко1снw и со сладкопэ1ніемъ:  
152) Досто1йно и пра1ведно! (Зри, я1ко про1чихъ слwвъ: поканz1тисz Отцу1...на сей 

литµгjи нэсть! 
Вшедъ во олта1рь, прекло1нь главу1, ма1лw просте1ръ руцэ ко свzтэ1й трапе1зэ и 

зрz къ восто1кwмъ, Архіере1й таа1йнw мо1литсz си1це, творz1 благодаре1ніе: 
153) Я1кw вои1стинµ досто1йно єсть и пра1ведно, лэ1по же и до1лжно Тz хвали1ти, 

Тz пэ1ти, Тебэ1 кла1нzтисz, Тz славосло1вити, Тz благодари1ти, всеz1 тва1ри ви1димыz 
же и неви1димыz Содэ1телz, сокро1вище вэ1чныхъ благъ, исто1чника жи1зни и 
безсме1ртіz, всэхъ Бо1га и Влады1кµ, Его1же пою1тъ небеса1 и небеса1 небесъ и всz си1лы ихъ, 
со1лнце же и лµна1 и весь звэ1здный ликъ, землz1, мо1ре и всz, я1же въ нихъ, Iерµсали1мъ 
небе1сный68, собо1ръ избра1нныхъ, це1рковь перворо1дныхъ, напи1санныхъ69, ду1си пра1ведныхъ 
и проро1кwвъ, ду1шы му1ченикwвъ и апо1столwвъ, а1ггели, арха1ггели, престо1ли, 
госпо1дствіz, нача1ла же и вла1сти и си1лы стра1шныz, херµвjми многоочи1тіи и 
шестокрыла1тіи серафjми, и1же двэма1 у1бw крылwма покрывч1ютъ ли1ца своz1, двэма1 
но1ги и двэма1 лэта1юще взыва1юще другъ ко дру1гµ70 непреста1нными µстh, немо1лчными 
славословле1ньми 71. 

154) Во1згласъ: Побэ1днµю пэснь велелэ1пныz Твоеz1 сла1вы свэ1тлымъ гла1сомъ 
пою1ще, вопію1ще, славосло1вzще, взыва1юще и глаго1люще: 

155) Лю1діе: С™ъ, С™ъ, С™ъ Госпо1дь СаваHFъ, и3сп0лнь не1бо и3 землS слaвы 
ТвоеS72! Wсaнна в'вhшнихъ! Благословeнъ грzдhй во и4мz Госпо1дне! Wсaнна 
в'вhшнихъ73! 

156) Архіере1й та1йнw мо1литсz: Свzтъ єси1 (зна1менµетъ дjскосъ) Царю1 вэкw1въ и 
всz1кіz свzтhни Господи и пода1телю (зна1менµетъ ча1шµ)! Свzтъ и єдиноро1дный Твой 
Сынъ, Госпо1дь нашъ Iису1съ Хрісто1съ, И1мже всz сотвори1лъ єси1 (зна1менµетъ обоz1)! 
Свzтъ же и Ду1хъ Твой пресвzтhй, испыту1zй всz1ческаz и глубинh Твоz1, Бо1же74 и 
О1тче! Свzтъ єси1, всеси1льне, стра1шне бла1же, благоµтро1бне, состра1ждаzй найпа1че 
созда1нію Твоему1! Сотвори1вый отъ земли1 человэ1ка по о1бразµ Твоему1 и подо1бію и 
дарова1вый єму1 ра1йское наслажде1ніе, престу1пльша же за1повэдь Твою1 и отпа1вша тогw1 
не презрэ1лъ єси1, ниже1 оста1вилъ єси1, Бла1же, но наказа1лъ єси1 єго1 я1кw благоµтро1бный 
оте1цъ, призва1лъ єси1 єго1 зако1номъ, наста1вилъ єси1 єго1 проро1ки! Послэди1 же самаго1 
єдиноро1днаго Твоего1 Сhна, Го1спода на1шего Iисуса1 Хрістоса1, посла1лъ єси1 бъ міръ да 
Самъ прише1дъ Свой обнови1тъ и воста1витъ о1бразъ! И1же соше1дъ съ небе1съ и воплоти1всz 
отъ Ду1ха Свz1та и Марjи, свzтhz Приснодэ1вы и Богоро1дицы, спожи1въ же 
человэ1кwмъ, всz µстро1и ко спасе1нію ро1да на1шегw! Хотz1 же во1льнµю и животворzщµю 
кресто1мъ смертъ безгрэ1шный за насъ, грэ1шныхъ, пріz1ти, въ нощь, въ ню1же 
предаz1шесz, па1че же Самъ Себе1 предаz1ше за мірскjй живо1тъ и спасе1ніе (зде взе1млетъ 
Архіере1й шу1йцею свzтhй хлэбъ ма1лw поде1мь и глаго1летъ та1йнw), пріе1мь хлэбъ во 
свzтhмъ и блаже1ннымъ Свои1мъ µченикw1мъ и апо1столwмъ, рекъ75: 

                                                
68 Евр. 12:22, Апок. 21:2. 
69 Евр. 12:23, Апок. 21:27. 
70 Исаия 6:2-3. 
71 Апок. 4:8. 
72 Исаия 6:3, Апок. 4:8. 
73 Мат. 21:9, Мар. 11:9-10, Лук. 19:38, Иоан 12:13, Пс. 117:25-26. 
74 1 Коринт. 2:10. 
75 Мат. 26:26, Мар. 14:22, Лук. 22:19, 1 Коринт. 11:23-24. 
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157) Во1згласъ: Пріими1те яди1те, сіе1 єсть тэ1ло Мое1, єже1 за вы ломо1мое и 
раздае1мое во оставле1ніе грэхw1въ76! 

158) Лю1діе: Ами1нь! 
Архіере1й полага1етъ свzтhй хлэбъ на дjскосъ, взе1млетъ же шу1йцею свzту1ю ча1шµ 

ма1лw что поде1мь, тайнw глаго1лz: 
159) Та1кwжде по ве1чери вземь ча1шµ и раствори1въ отъ вина1 и водh, воззрэ1въ 

на не1бо и показа1въ Тебэ1, Бо1гµ и Отцу1, благодари1въ, освzтивъ (зна1менµетъ ча1шµ), 
испо1лнивъ Ду1ха Свz1та, даде1 свzтhмъ и блаже1ннымъ Свои1мъ µченикw1мъ и 
апо1столwмъ, рекъ: 

160) Во1згласъ: Пjйте отъ неz1 вси, сіе1 єсть кровь Моz1 но1вагw завэ1та, я1же за 
вы и за мно1гіz излива1емаz и раздае1маz во оставле1ніе грэхw1въ77! (И поставлz1етъ 
ча1шµ). 

161) Лю1діе: Ами1нь! 
162) Архіере1й та1йнw: Сіе1 твори1те въ Мое1 воспомина1ніе! Ели1жды во а1ще я1сте 

хлэбъ сей и ча1шµ сію піе1те, смерть Сhна Человэ1ческагw возвэща1ете и воскресе1ніе Егw1 
исповэ1дµете, до1ндеже пріи1детъ78! 

Зрz ко свzтэ1й трапе1зэ, діа1конъ возглаша1етъ свэтлэ1йшимъ гла1сомъ:  
163) Вэ1рµемъ и исповэ1дµемъ! 
164) Лю1діе же пою1тъ ко1снw со сладкопэ1ніемъ: Смерть Твою1 Го1споди, 

возвэща1емъ и воскресе1ніе Твое1 исповэ1дµемъ! 
Архіере1й зна1менµетъ свzтhй дjскосъ, та1же свzту1ю ча1шµ и прекло1нь главу1, 

та1йнw мо1литсz: 
165) Помина1юще у1бw и мы грэ1шніи, животворz1щаz Егw1 страда1ніz, 

спаси1тельный крестъ и смерть, и погребе1ніе, и тридне1вное изъ ме1ртвыхъ воскресе1ніе, и 
є1же на небеса1 возше1ствіе, и одесну1ю Тебе1, Бо1га и Отца1, сэде1ніе, и второ1е сла1вное 
стра1шное Егw1 прише1ствіе, єгда1 пріи1детъ со сла1вою сµди1ти живhмъ и ме1ртвымъ, єгда1 
хо1щетъ коему1ждо отда1ти по дэлw1мъ єгw179 (Пощади1 насъ, Го1споди Боже!) (три1жды) 
па1че же по благоµтро1бію Своему1, прино1симъ Ти, Владhко, стра1шнµю сію1 и безкро1внµю 
же1ртвµ, просzще да не по грэхwмъ на1шимъ, ниже1 по беззако1ніемъ на1шимъ возда1си 
намъ, но по Твое1й кро1тости и неизрече1нномµ Твоему1 человэколюбію презрэ1въ и 
истреби1въ є1же на насъ рµкописа1ніе80. Твои1хъ рабw1въ, да1рµеши намъ небе1снаz и вэ1чнаz 
дарова1ніz, и1хже о1ко не ви1дэ, и у1хо не слhша, и на се1рдце человэ1кµ не взыдо1ша, я1же 
µгото1ва Богъ лю1бzщымъ Егw181, и да не мои1хъ ра1ди грэхwвъ отри1неши люде1й Твои1хъ, 
человэколю1бче Го1споди! 

Та1же пое1тъ со сослµжа1щими пресv1теры, ма1лw ру1цэ воздэ1въ: 
166) Лю1діе бо Твои1 и це1рковь Твоz1 мо1лzтъ Тz! 
Лю1діе такw1жде пою1тъ въ отвэ1тъ:  
167) Поми1лµй насъ, Го1споди Бо1же, О1тче Вседержи1телю! 
И па1ки пое1тъ Архіере1й со сослµжа1щими: 
168) Лю1діе бо Твои1 и це1рковь Твоz1 мо1лzтъ Тz! 
169) И пачки наро1дъ: Поми1лµй насъ, Го1споди Бо1же, О1тче Вседержи1телю! 
Та1кожде и тре1тіе пое1тъ Архіере1й: 
170) Лю1діе бо Твои1 и це1рковь Твоz1 мо1лzтъ Тz! 
 

                                                
76 Мат. 26:26, Мар. 14:22, Лук. 22:19, 1 Коринт. 11:23-24. 
77 Мат. 26:27-28, Мар. 14:23-24, Лук. 22:20, 1 Коринт. 11:25. 
78 1 Коринт. 11:25-26, Лук. 22:19. 
79 Рим. 2:6. 
80 Колос. 2:14. 
81 1 Коринт.  2:9. 
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И отвэщава1етъ наро1дъ вельми ко1снw:  
171) Поми1лµй насъ, Го1споди Бо1же, О1тче Вседержи1телю!  
Я1кw да возмо1жетъ Архіере1й изглаго1лати моли1твµ сію1 та1йнw: 
172) Поми1лµй насъ Бо1же Вседержи1телю! Поми1лµй насъ Бо1же Спа1се нашъ! Поми1лµй 

насъ Бо1же, по вели1цэй ми1лости Твое1й и ниспосли1 на ны и на предлежа1щыz свzтыz 
да1ры сіz1 Ду1ха Твоего1 пресвzта1го, Го1спода животворz1щаго, сопестольнаго Тебэ1, Бо1гµ и 
Отцу1, и єдиноро1дномµ Твоему1 Сhнµ, соца1рственнаго, єдиносу1щнаго же и 
соприсносу1щнаго. Глаго1лавшаго въ зако1нэ и прпро1цэхъ и но1вомъ Твое1мъ завэ1тэ82, 
соше1дшаго въ ви1дэ голµби1нэ на Го1спода на1шего Iису1са Хріста1 во Iорда1нэ рэцэ1 и 
пребhвшаго на Немъ83, соше1дшаго на свzтhхъ Твои1хъ апо1столwвъ въ ви1дэ о1гненныхъ 
zзhкъ въ го1рницэ свzта1гw и сла1внагw Сіw1на въ день свzтhz Пzтьдесz1тницы84: сего1 
Ду1ха Твоего1 пресвzта1го ниспосли1 Владhко, на насъ и на предлежа1щыz да1ры сіz1, (та1же 
воздэ1въ ру1цэ) я1кw да посэти1въ свzтhмъ и благи1мъ и сла1внымъ Свои1мъ 
прише1ствіемъ освzти1тъ и сотвори1тъ хлэбъ у1бо сей тэ1ло свzто1е Хріста1 (зна1менµетъ 
свzтhй хлэбъ). 

173) Діа1конъ, зрz сіz1, глаго1летъ: Ами1нь! 
174) Архіере1й: и ча1шµ сію1 кровь честну1ю Хріста1 (зна1менµетъ свzту1ю ча1шµ) 
175) Діа1конъ: Ами1нь! 
176) Архіере1й та1йнw: Я1кw да бу1дµтъ всэмъ отъ нихъ причаща1ющымсz во 

оставле1ніе грэхw1въ и жизнь вэ1чнµю! 
177) Діа1конъ: Ами1нь! 
178) Архіере1й: Во освzще1ніе дµшъ и тэле1съ! Ами1нь! Въ плодоноше1ніе дэлъ 

благи1хъ! Ами1нь! Во µтвержде1ніе свzтhz Твоеz собо1рныz и апо1стольскіz це1ркве, ю1же 
основа1лъ єси1 на ка1мени вэ1ры, я1кw да врата1 а1дова не одолэ1ютъ єй85, избавлz1z ю отъ 
всz1кіz є1реси и отъ собла1зна дэ1лающихъ беззако1ніе86, сохранz1z ю да1же до сконча1ніz 
вэкw1въ! (зна1менµетъ діскосъ и ча1шµ раздэ1льнэ). 

179) Діа1конъ: Ами1нь! 
Та1же мо1литсz Архіере1й (или1 Iере1й) ма1лw воздэвъ ру1цэ и прекло1нь главу1 

мэ1рнымъ гла1сомъ, во є1же слhшанµ бhти стоz1щымъ внэ олтарz1, лю1діе же 
подпэва1ютъ мно1гажды: 

180) Лю1діе: Помzни1, Го1споди Бо1же нашъ! 
181) Архіере1й мэ1рнымъ гла1сомъ: Прино1симъ Ти, Владhко, и w свzтhхъ Твои1хъ 

мэ1стэхъ, я1же просла1вилъ єси1 богоzвле1ніемъ Хріста1 Твоегw1 и посэще1ніемъ Твоегw1 
Ду1ха! Наипа1че же w свzтэ1мъ и сла1внэмъ Сіw1нэ, ма1тери всэхъ церкве1й, и w я1же по 
всей вселеннэй свzтэ1й Тво1е1й собо1рнэй и апо1стольстэй це1ркви: бога1тыz и нhнэ да1ры 
пресвzта1гw Твоегw1 Ду1ха пода1ждь єй, Владыко! Помzни1, Го1споди1 и и1же въ ней 
свzтhхъ отце1въ на1шихъ и епjскопwвъ, и1же по всей вселе1ннэй правосла1внw пра1вzщихъ 
сло1во Твоеz1 и1стины! Въ пе1рвыхъ помzни1, Го1споди Бо1же нашъ, (преподо1бнаго отца1 
на1шего блаже1ннэйшаго (имzре1къ) Митрополjта Софjйскаго и ЕXа1рха Бо1лгарскаго) 
Свzтэ1йшаго отца1 на1шего (имzре1къ) Митрополjта Софjйскаго и Па1триарха Бо1лгарскаго, 
(или Высокопреосвzще1ннэйшаго Митрополjта на1шего (имzре1къ), ста1рость єму1 честну1ю 
да1рµй, многолэ1тна єго1 сохрани1, пасу1ща люде1й Твои1хъ во всzкомъ благоче1стіи и 
че1стности! Помzни1, Го1споди, єже здэ честно1е пресвv1терство и повсю1дµ, є1же во 
Хрістэ1 діа1конство, про1чее все слµже1ніе, весь церко1вный чинъ и во Хрістэ1 бра1тство 
на1ше и всэхъ хрістолюби1выхъ люде1й! Помzни, Го1споди, сопредстоz1щихъ намъ iере1евъ, 

                                                
82 Евр. 1:1-2.  
83 Мат. 3:6, Мар. 1:10, Лук. 3:22, Иоан. 1:32. 
84 Деян. 2:1-4. 
85 Мат. 16:18. 
86 Псал. 140:9. 
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служа1щихъ въ сей свzтhй часъ предъ свzтhмъ Твои1мъ же1ртвенникомъ въ приноше1ніи 
свzтhz и бескро1вныz Твоеz1 же1ртвы, и даждь имъ и намъ сло1во во отверзе1ніе µстъ 
на1шихъ въ сла1вµ и похвале1ніе всесвzта1гw и1мене Твоегw1! Помzни1, Го1споди, по 
мно1жествµ ми1лости Твоеz1 и мене1, смире1ннаго и грэ1шнаго и недосто1йнаго, раба1 
Твоего, и посэти мz ми1лостію и щедро1тами, изба1ви же и свободи1 мz ми1лостію и 
щедро1тами, изба1ви же и свободи1 отъ гонz1щихъ мz, Го1споди, Го1споди силъ, и не 
вни1ди въ сµдъ съ рабо1мъ Твои1мъ, и поне1же µмно1жисz во мнэ грэхъ, да 
преизбhточествµетъ Твоz1 благода1ть! Помzни1, Го1споди, и свzтhй Твой же1ртвенникъ 
окрµжа1ющихъ діа1конwвъ, да1рµй имъ житіе1 непоро1чное, чи1сто ихъ діа1конство соблюди1 
и степе1ны до1брыz имъ снищи1 87! Помzни1, Го1споди, свzтhй Бо1га на1шегw градъ, и 
ца1рствµющій и всz1кій градъ и страну1 и и1же правосла1вною вэ1рою и благоговэ1ніемъ 
живу1щихъ въ нихъ, митъ и µтвержде1ніе ихъ! Помzни1, Го1споди, правосла1вный 
бо1лгарскій наро1дъ, прави1тельствµющій сvткли1тъ и хрістолюби1вое во1инство и я1же съ 
небесе1 по1мощь и побэ1дµ ихъ! Пріми1 ору1жіе и щитъ и воста1ни въ по1мощь ихъ88, 
покори1 имъ всz во1инственныz и ва1рварскіz zзhки, испо1лни ихъ совэ1ты, да ти1хое и 
безмо1лвное житіе1 поживе1мъ во всzкомъ благоче1стіи и че1стности89 Помzни1, Го1споди, 
пла1вающихъ, пµтеше1ствµющихъ, стра1нствµющихъ хрістіа1нъ, и1же во у1захъ и 
темни1цахъ, въ плэне1ніхъ и изгна1ніихъ, въ рµда1хъ и мµче1ніихъ и го1рькихъ рабо1тахъ 
су1щихъ оте1цъ же и бра1тій на1шихъ, ми1рное возвраще1ніе коегw1ждо ихъ въ до1мы своz1! 
Помzни1, Го1споди, въ ста1рости и не1мощи су1щихъ, болz1щихъ, стра1ждµщихъ и отъ 
дµхw1въ нечи1стыхъ стµжа1емыхъ, є1же µ Тебе1, Бо1га, ско1ре исцелэле1ніе и спасе1ніе ихъ! 
Помzни1, Го1споди, всz1кµю ду1шµ хрістіа1нскую, скорбz1щµю и оби1димµю, ми1лости и 
по1мощи Тебе1, Бо1га, тре1бµющµю, и обраще1ніе заблу1ждшихъ! Помzни1, Го1споди, въ 
дэ1вствэ, благоговэ1ніи и по1стничествэ пребыва1ющихъ и и1же въ гора1хъ, верте1пэхъ и 
про1пастехъ земнhхъ подвиза1ющихсz преподо1бныхъ оте1цъ же и бра1тій на1шихъ и и1же на 
всz1комъ мэ1стэ правосла1вныхъ собо1ры и здэ во Хрістэ1 собо1ръ нашъ! Помzни1, 
Го1споди, трµжда1ющихсz и слµжа1щихъ намъ оте1цъ же и бра1тій на1шихъ ра1ди и1мене 
Твоегw1 свzта1гw! Помzни1, Го1споди, всэхъ во благо1е: всэхъ поми1лµй, Владhко, всэмъ 
намъ примири1сz! Умири1 мно1жества люде1й Твои1хъ: разсэ1й собла1зны, µпраздни1 бра1ни, 
µтоли1 раздо1ры церкве1й, ерети1ческаz коста1ніz вско1рэ разори1! Низложи1 гордhню zзhкъ! 
Возвhси рогъ хрістіа1нъ правосла1вныхъ! Твой миръ и Твою1 любо1вь да1рµй намъ, Бо1же 
Спа1се нашъ, µпова1ніе всэхъ конце1въ земли1! Помzни1, Го1споди, благорастворе1ніе 
возду1хwвъ, до1жди ми1рны, росh благіz, плодw1въ гобзова1ніе, соверше1нное плодоро1діе и 
вэне1цъ лэ1та бла1гости Твоеz1! О1чи бо всэхъ на Тz µпова1ютъ и Ты даеши пи1щµ имъ во 
благовре1меніи, отверза1еши Ты ру1кµ Твою и исполнz1еши всz1кое живо1тно 
благоволе1ніz90 Помzни1, Го1споди, плодоноси1вшихъ и плодоносz1щихъ во свzтhхъ 
Бо1жіихъ церква1хъ и помина1ющихъ µбо1гіz и заповэ1давшихъ намъ помина1ти ихъ въ 
моли1твахъ! Еще1 помzну1ти сподо1би, Го1споди, и и1же приноше1ніz сіz прине1сшихъ во 
дне1шній день на свzтhй Твой же1ртвенникъ и w ни1хже кjйждо принесе1 или1 въ 
помышле1ніи и1мать и нhнэ Тебэ1 прочи1товаемыхъ! Помzни1, Го1споди, и на1шихъ 
роди1телей, сро1дникwвъ и дру1ги (имzре1к, здэ помина1етъ, и1хже хо1щетъ)! Сихъ всэхъ 
помzни1, Го1споди, и1хже помzну1хомъ и и1хже не помzну1хомъ правосла1вныхъ! Возда1ждь 
имъ вмэ 1стw земнhхъ небе1снаz, вмэ 1стw тлэ1нныхъ нетлэ1ннаz, вмэ1стw вре1менныхъ 
вэ1чнаz по обетова1нію Хріста1 Твоегw1, зане1 живо1та и сме1рти о1бласть и1маши! Еще1 
помzну1ти сподо1би, Владhко, и отъ вэ1ка Тебэ1 благоµгоди1вшихъ свzтhхъ оте1цъ: 
патріа1рхwвъ, проро1кwвъ, апо1столwвъ, му1ченикwвъ, µчи1телей, преподо1бныхъ и всzкій 
                                                
87 1 Тимот. 3:13. 
88 Псал. 34:2. 
89 1 Тимот. 2:2. 
90 Псал. 144:15-16. 
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дµхъ пра1ведный въ вэ1рэ соверши1вшійсz! Помzни1, Го1споди, атха1нггельскій гласъ 
глаго1лющій: Ра1дµйсz, благода1тнаz, Госпо1дь съ Тобо1ю! Благослове1нна ты въ жена1хъ91 и 
благослове1нъ плодъ чре1ва твоегw192 я1ко Спа1са родила1 єси1 дµшъ на1шихъ!  

182) Бозгла1снw: Изрz1днw пресвzту1ю и преблагослове1ннµю пречи1стµю владhчицµ 
на1шµ Богоро1дицµ и приснодэ1вµ Марjю!   

183) И па1ки пою1тъ лю1діе: Помzни1, Го1споди Бо1же нашъ! 
Архіере1й (или Iере1й) мо1литсz, я1кwже пре1жде:  
184) Свzта1го Iwа1нна, сла1внаго проро1ка, предтеючµ и крести1телz, свzтhхъ 

проро1кwвъ и патріа1рхwвъ и праве1дныхъ, свzтыхъ му1ченикwвъ и исповэ1дникwвъ! 
Помzни1, Го1споди Бо1же, свzтhхъ оте1цъ на1шихъ и архіепjскопwвъ и всz1кµю плоть, 
и1хже помzнухомъ и и1хже не помzну1хомъ! Та1мw ихъ µпоко1й, во странэ1 живhхъ, въ 
ца1рствіи Твое1мъ, въ наслажде1ніи раz1, въ не1дрэхъ Авраа1ма и Iсаа1ка и Iа1кwва, свzтhхъ 
оте1цъ на1шихъ, отю1дµже отбэже1 болэзнь, печа1ль и воздыха1ніе, идэ1же присэща1етъ 
свэтъ лица1 Бо1жіz и просвэща1етъ всегда1! На1шµ же кончи1нµ живота1 хрістіа1нскµю и 
благоµго1днµю и безгрэ1шнµю въ ми1рэ испра1ви, Го1споди, собира1z нас подъ но1ги 
избра1нныхъ Твои1хъ, єгда1 хо1щеши и я1кwже хощеши, то1чію безъ постыжде1ніz и 
прегрэше1ній, ра1ди єдиноро1днагw Твоегw1 Сhна, Го1спода же и Бо1га и Спа1са на1шегw 
Iису1са Хріста1, Той бо єсть єди1нъ безгрэ1шенъ яви1высz на земли1! 

А1ще Архіере1й литµргису1етъ глаго1лютъ вси сослµжа1щіи Iере1й вку1пэ, а1ще ли же ни, 
глаго1летъ сіz1 єди1нъ слµжа1й Iере1й:  

185) Въ пе1рвыхъ помzни1, Го1споди, (преподо1бнаго отца1 на1шего блаже1ннэйшаго 
(имzре1къ) Митрополjта Софjйскаго и ЕXа1рха Бо1лгарскаго) свzтэ1йшаго отца1 на1шего 
(имzре1к) Патриaрха Б0лгарскагw (или Высокопреосвzще1ннэйшаго Митрополjта на1шего 
(имzре1къ), єго1же да1рµй свzтэ1й Твое1й це1ркви въ ми1рэ, цэ1ла, че1сна, здра1ва, 
долгоде1нствµюща, пра1вw пра1вzща сло1во Твоеz1 и1стины! 

Діа1конъ же зрz къ лю1демъ возглаша1етъ:  
186) И w ми1рэ благосостоz1ніи всегw1 мjра и свzтhхъ Бо1жіихъ церкве1й, и w 

ни1хже кjйждо принесе1 или1 въ помышле1ніи и1мать, и w предстоz1щихъ лю1дехъ, и w 
всэхъ и за всz! 

 И а1біе за симъ во1згласъ Архіере1йа (или Iере1а):  
187) Даждь и намъ, и имъ я1кw благъ и человэколю1бецъ Владhка! 
188) Лю1діе пою1тъ: Осла1би, оста1ви, прости1, Бо1же, прегрэше1ніz на1ша во1льнаz же 

и невольнаz, я1же въ вэ1деніи и не въ вэ1деніи!  
189)   Архіере1й (или Iере1й): Благода1тію и щедро1тами и человэколю1біемъ Хріста1 

Твоегw1, съ Ни1мже благослове1нъ єси1 и препросла1вленъ съ пресвzтhмъ и благи1мъ и 
животворz1щимъ Твои1мъ Ду1хомъ, нhнэ и при~снw и во вэ~ки вэкwвъ!  

190) Лю1діе: Ами1нь! 
191)   Архіере1й (или Iере1й) зна1менµетъ людей: Миръ всэмъ! 
192) Лю1діе: И ду1хови твоему1! 
Діа1конъ же изше1дъ севе1рными две1рьми и ставъ на обhчнэмъ мэ1стэ солеи1 съ 

лице1мъ къ наро1дµ, глаго1летъ діа1конства сіz, ничто1же лю1демъ отвэщава1ющымъ: 
193) Па1ки и па1ки и вhнµ ми1ромъ Го1сподµ помо1лимсz! 
194) W принесе1нныхъ и освzще1нныхъ честнhхъ, небе1сныхъ, неизрече1нныхъ, 

пречи1стыхъ, сла1вныхъ, стра1шныхъ, µжа1сныхъ, боже1ственныхъ дарэ1хъ Го1сподµ Бо1гµ 
на1шемµ помо1лимсz! 

                                                
91 Лук. 1:28. 
92 Лук. 1:42. 
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195) Я1кw да Госпо1дь Богъ нашъ, пріе1мь z во свzтhй и пренебе1сный, 
мhсленный и дµхо1вный Свой же1ртвенникъ в’воню1 благоµха1ніz, возниспо1слетъ намъ 
боже1ственнµю благода1ть и даръ пресвzта1гw Ду1ха помо1лимсz! 

196) Соедине1ніе вэ1ры и прича1стіе пресвzта1гw Егw1 и покланz1емагw Ду1ха 
испроси1вше, са1ми себе1 и дрµгъ дру1га и весь живо1тъ нашъ Хрісту Бо1гµ на1шемµ 
предади1мъ! 

197) Лю1діе: Тебэ1, Го1споди! 
Симъ глаго1лемымъ, Архіере1й (или Iере1й) та1йнw мо1литсz:  
198) Бо1же и О1тче Го1спода и Бо1га и Спа1са на1шегw Iису1са Хріста1, великоименни1те 

Го1споди, блаже1нное естество1, незави1стнаz бла1госте, всzческихъ Бо1же и Владhко, сый 
благослове1нъ во вэ1ки вэкw1въ, сэдz1й на херувjмэхъ и сла1вимый отъ серафjмъ, Ему1же 
предстоz1тъ тhсzщы тhсzщъ и тмы темъ93 свzтhхъ а1ггелъ и арха1ггелъ во1инствъ, 
принесе1нныz у1бw Тебэ1 да1ры, даz1ніz, плодh в’воню1 благоµха1ніz пріими1, я1же 
освzти1ти и соверши1ти сподо1билъ єси1, Бла1же, благода1тію Хріста1 Твоегw1 и пресвzта1гw 
Твоегw1 Ду1ха! Освzти1, Владhко, на1шz ду1шы и тэлеса1 и ду1хи, и осzжи1 помышле1ніz, 
и истzжи1 со1вэсти: и ижде1ни отъ насъ всz1кµю мысль лµка1вµю, всzкій по1мыслъ 
сту1дный, всz1кµю по1хоть и помышле1ніе, сра1мное, всz1кое сло1во неподо1бное, всz1кµю 
за1висть и сµему1дріе, всz1кµю лжµ, всz1кµю лесть, всz1кое искµше1ніе жите1йское, всz1кое 
любостzжа1ніе, всz1кое тщесла1віе, всz1кµю зло1бµ, всz1кµю я1рость, всz1кій гнэвъ, всz1кое 
злопомне1ніе, всz1кµю хµлу1, всz1кое сребролю1біе и нераде1ніе, всz1кое движе1ніе пло1ти же и 
ду1ха, отчµжде1нное во1ли свzтhни Твоеz1!  

 199) Во1згласъ: И сподо1би насъ, Владhко, человэколю1бче Го1споди, со 
дерзнове1ніемъ неосµжде1ннw чи1стымъ се1рдцемъ, дµше1ю просвэще1нною, непостhднымъ 
лице1мъ, освzще1нныма µста1ма смэ1ти призыва1ти Тебе1, И1же въ небесэ1хъ свzта1го Бо1га 
Отца1, и глаго1лати: 

200) Лю1діе: О1тче нaшъ, И1же є3си2 на небесёхъ, да свzти1тсz и4мz ТвоE: да пріи1детъ 
цaрствіе ТвоE: да бyдетъ в0лz ТвоS, я4кw на небеси2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный 
дaждь нaмъ днeсь! И њстaви нaмъ д0лги нaшz, я4коже и3 мы2 њставлsемъ 
должникw1мъ нaшымъ! И3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw94! 

Архіере1й (или Iере1й) мо1литсz, въ себэ1 глаго1лz:  
201) И3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, Го1споди, Го1споди силъ, вэ1дый не1мощь 

на1шµ, но и3збaви нaсъ t лукaвагw и отъ дэлъ єгw1, и отъ всz1кагw озлобле1ніz и 
ко1зней єгw1 и1мене ра1ди Твоегw1 свzта1гw, нарече1ннагw на на1шемъ смире1ніи! 

202) Во1згласъ: Ћкw ТвоE є4сть цaрство, и3 си1ла, и3 слaва, Nц7а2 и3 Сн7а и3 Ст7aгw 
Дх7а, ны1нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ! 

203) Лю1діе: Аминь! 
204) Архіере1й (или Iере1й): Миръ всэмъ! 
205) Лю1діе: И ду1хови твоему1! 
206) Діа1конъ: Главh на1шz Го1сподеви прикло1нимъ! 
207) Лю1діе: Тебэ1 Го1споди! 
208) Архіере1й (или Iере1й) та1йнw: Тебэ1 приклони1хомъ раби1 Твои1, Го1споди, вhи 

на1шz предъ свzтhмъ Твои1мъ же1ртвенникомъ, чающе отъ Тебе бога1тыz ми1лости! 
Бога1тµю и нhнэ благда1ть Твою1 и благослове1ніе Твое1 ниспсли1 намъ, Владhко, и освzти1 
на1шz ду1шы и тэлеса1 и ду1хи, я1кw да досто1йни бу1демъ прича1стницы свzтhхъ Твои1хъ 
та1инъ во оставле1ніе грэхw1въ и жизнь вэ1чнµю! 
 209) Во1згласъ: Ты во покланz1емъ и сла1вимъ єси1, Бо1же нашъ, и единноро1дный 
Твой Сынъ и Духъ Твой пресвzтhй, нhнэ и при1снw и во вэ1ки вэкw1въ! 
                                                
93 Дан. 7:10 
94 Мат. 6:9-13, Лук.11:2-4. 
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210) Лю1діе: Аминь! 
 211) Та1же зна1менµетъ Архіере1й (или Iере1й) свzтhz да1ры и изше1дъ на солею1 
глаго1летъ къ лю1демъ благослове1ніе сіе1 воздэ1тыми рµка1ми: Да бу1детъ благода1ть и 
ми1лости свzтhz и єдиносу1щныz, несозда1нныz и нераздэ1льныz и покланz1емыz 
Тро1ицы со всэ1ми ва1ми! 

212) Лю1діе: И со ду1хом твои1мъ! 
213) Діа1конъ зрz къ лю1де1мъ и воздэ1въ дэсну1ю ру1кµ глаго1летъ: Со стра1хомъ 

Бо1жіимъ во1нмемъ!  
Архіере1й (или Iере1й) возвыша1етъ свzтhй хлэбъ и глаго1летъ въ себэ1 молит1твµ 

сію1 (быва1етъ же въ хра1мэ молча1ніе ве1ліе, лю1демъ прикло1ншымъ главh своz1, до1ндеже 
Архіере1й мо1литсz:  

214) Свzтhй, И1же во свzтhхъ почива1zй, Го1споди, освzти1 насъ сло1вомъ Твоеz1 
благода1ти и наи1тіемъ пресвzта1гw Ду1ха Твоегw1! Ты бо реклъ єси1 Владhко: Свz1ти 
бу1дите, я1кw Азъ свzтъ єсмъ, Госпо1дь Богъ вашъ95!  

И еще1 моли1твµ сію1: Непостижи1мый Бо1же Сло1ве, Отцу1 и пресвzто1мµ Ду1хµ 
единносу1щне, соприсносу1щне и нераздэ1льне, пріими2 чи1стµю пэснь во свzтhхъ Твои1хъ 
бескро1вныхъ же1ртвахъ съ херµвjмы и серафjмы и отъ мене1, грэ1шнагw, вопіюща и 
глголо1юща: 

215) Во1згласъ: Свzта1z свzтhмъ!  
216) Лю1діе: Еди1нъ свzтъ єди1нъ Госпо1дь Iису1съ Хрісто1съ во сла1вµ Бо1га Отца1 со 

Свzтhмъ Ду1хомъ, Ему1же сла1ва во вэ1ки вэкw 1въ! 
217) Діа1конъ зрz къ лю1де1мъ: W спасе1ніи и застµпле1ніи блажeннэйшагw отца1 

на1шего (имzрeкъ), Митрополjта Софjйскагw и (Еxaрха) Патриaрха Б0лгарскагw (или 
Высокопреосвzщeннэйшагw Митрополjта нaшегw имzрeкъ) и w всz1кой дµши1 
скорбz1щей и озло1бленнэй, ми1лости и по1мощи Бо1жиz тре1бµющей и w обраще1ніи 
заблу1ждшихъ, исцэле1ніи болz 1щихъ, избавле1ніи плэне1нныхъ, µпокое1ніи 
преждепочи1вшихъ оте1ц же и бра1тій вси приле1жнw рцемъ: Го1споди, поми1лµй! 

218) Лю1діе: Го1споди, поми1лµй! (12) 
Глаго1лющµ діа1конµ сіz1, Архіере1й (или Iере1й) преломлzетъ свzтhй хлэбъ въ двэ 

ча1сти, полага1z па1ки на дjскосъ держи1мµю шу1йцею часть, держи1мµю же десни1цею єще1 
преломлz 1етъ въ двэ ча1сти, отъ ни1хже часть, держи1мµю же десни1цею єще1 преломлz1етъ 
въ двэ ча1сти, отъ ни1хже часть съ печа1тію КА полага1етъ на діскосъ, а дрµгу1ю съ печа1тію 
ХС влага1етъ во свzтhй поти1ръ, глаго1лz та1йнw: 

219) Соедине1ніе пресвzта1гw тэ 1ла и честнhz кро1ве Го1спода и Бо1га и Спа1са 
на1шегw Iису1са Христа1! 

Присовокµплzетъ же и єще1: Соедини1шасz и освzти1шасz и соверши1шасz свzтhz 
да1ры сіz1 во и1мz Отца1 и Сhна и Свzта1гw Ду1ха, Ему1же сла1ва и держа1ва во вэ1ки! 

Та1же преломz1етъ и часть свzта1гw хлэ1ба, на не1йже печа1ти ИС и НI, глаго1лz: Се 
а1гнецъ Бо1жій, Сынъ Оте1чь, взе1млzй грэхъ мjра96, закла1нный за живо1тъ мjра и 
спасе1нiе97! 

                                                
95 Лев. 19:2, Петр. 1:15-16; срав. Мат. 5:48. 
96 Иоан 1:29 и 1:36, Исаия 53:5 и53:7.  
97 Пасажът от тук до диаконския възглас „Въ мирэ Хрiстовэ воспоимъ“ го няма в гръцкия текст, 
който имаме под ръка (издание на Александрийската патриаршеска печатница от 1931 година); 
няма го и в превода на св. Евтимия Търновски. Обаче все пак го даваме, защото го намираме 
не само у игумена Филипа, но и в немския превод Bibliothek der Kirchenväter, т. V на първата 
серия, стр. 116 – 117), който безспорно е направен по най-дрвните ръкописи на Иакововата 
литиргия. 
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Раздроблz1етъ же ча1сти IС, НI и КА, во є1же дово1льнµ вhти всэмъ хотz1щымъ 
причасти1тисz, глаго1лz: Свzта1z часть Хрісто1ва, испо1лнь благода1ти и и1стины Отца1 и 
Свzта1гw Ду1ха, Ему1же сла1ва и держа1ва во вэ 1ки вэкwвъ! 

Сконча1ннµ бhвшµ пэ1нію „Го1споди, поми1лµй!“ (12), глаго1летъ діа1конъ зрz къ 
восто1кwмъ:  

220) Го1споди, благослови1! 
 221) Архіере1й: Госпо1дь благослови1тъ ны и неосµжде1нны сохрани1тъ причаще1ніемъ 
пречи1стыхъ дарw1въ Егw 1, нhнэ и при1снw и во вэ1ки вэкw1въ! 

222) Лю1діе: Аминь! 
223) Діа1конъ па1ки: Го1споди, благослови1! 
224) Архіере1й: Госпо1дь благослови1тъ и сподо1битъ насъ непоро1чными пе1рсты 

взима1ти разжже1нный µгль и влага1ти во µста вэ 1рныхъ98 во очище1ніе и обновле1ніе 
душъ же и тэле1съ ихъ, нhнэ и при1снw и во вэ1ки вэкw1въ! 

225) Лю1діе: Аминь! 
Архіере1й (или Iере1й) обра1щьсz къ лю1демъ возглаша1етъ:  
226) Вкµси1те и ви1дите, я1кw Хрісто1съ Госпо1дь, раздроблz1емый и 

нераздэлz 1емый, вэрнымъ раздава1емый и неиждива1емый во оставле1ніе грэхw 1въ и 
жизнь вэ 1чнµю, нhнэ и при1снw и во вэ1ки вэкw1въ!  

227) Лю1діе: Аминь! 
228) Та1же діа1конъ къ лю1демъ: Въ мирэ Хрісто1вэ воспои1мъ! 
По семъ діа1кони вхо1дzтъ во олта1рь ма1лыми две1рьми,  
229) Лю1діе же пою1тъ прича1стный стіхъ: Вкµси1те и ви1дите, я1кw Хрісто1съ 

Госпо1дь! Аллилу1іа! 
Здэ затворz 1ютъ ца1рскіz две1ри и завэ 1сµ ко причаще1нію свzщеннослµжи1телей. 

Ста1нµтъ же сослµжа1щіи о1крестъ свzтhz трапе1зы благоговэ 1йнw и вне1млютъ моли1твэ 
Архіере1а пред причаще1ніемъ:  

230) Владhко Хрісте1 Бо1же нашъ, небе1сны хлэ1бе, пи1ще всегw1 мjра, согрэши1хъ на 
не1бо и предъ Тобо1ю и нэсмь досто1инъ причасти1тисz свzтhхъ и пречи1стыхъ Твои1хъ 
та1инствъ. Твое1ю бла1гостію и неизрече1ннымъ долготерпэ1ніемъ досто1йна мz сотвори1 и 
неосужде1нна и непостhдна причасти1тисz пресвzта1гw тэ1ла и честнhz кро1ве во 
оставле1ніе грэхw1въ и жизнь вэ1чнµю! 

И причаща1етсz Архіере1й (или Iере1й) свzта1гw тэ1ла глаго1лz въ себэ1:  
231) Тэ1ло Хрісто1во! 
Иричаща1етсz самъ, Архіере1й преподае1тъ слµжа1щымъ Iере1емъ и діа1конwмъ свzто1е 

тэ1ло, глаго1лz коему1ждо:  
232) Тэ1ло Хрісто1во!  
А пріе1млzй по обhчаю на дла1ни своz1 Iере1емъ и діа1конwмъ отвэщава1етъ:  
233)Ами1нь! 
Та1же пое1млетъ Архіере1й свzту1ю ча1шµ съ пла1томъ и приобща1етсz, глаго1лz въ 

себэ1:  
234) Кров Хрісто1ва ча1ша жи1зни! 
То1жде глаго1летъ приобща1z отъ ча1ши сослµжа1щихъ Iере1евъ и діа1конwвъ, они1 же 

отвэщава1ютъ:  
235) Ами1нь! 
ЗРИ, да ча1сти свzта1гw тэ1ла Хрісто1ва, я1же на дjскосэ, ника1коже по причаще1ніи 

свzщеннослµжи1телей въ поти1ръ вложиши! 
Сконча1вшµсz пэснопэ1нію прича1стнагw стіха1, открыва1ютъ завэ1сµ и ца1рскіz 

врата1, діа1конъ же ставъ µ деснhz странh свzтhz трапе1зы глаго1летъ:  

                                                
98Исаия 6:6-7.  
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236) Го1споди, благослови1! 
Архіере1й (или Iере1й) подае1тъ ча1шµ діа1конµ глаго1лz:  
237) Сла1ва Бо1гµ освzти1вшемµ всэхъ насъ! 
Діа1конъ же пріе1млz отъ Архіере1а (или Iере1а) свzту1ю ча1шµ, глаго1летъ:  
238) Вознеси1сz на небеса1, Бо1же, и по всей земли1 сла1ва Твоz199, и ца1рство Твое1 

пребыва1етъ во вэ1ки вэкwвъ! 
239) Архіере1й (или Iере1й): Благослове1нно и1мz Го1спода Бо1га на1шегw во вэ1ки 

вэкw1въ100! 
Та1же взе1млетъ Архіере1й (или Iере1й) дjскосъ со свzтhмъ хлэ1бомъ, діа1конъ же 

исхо1дитъ съ ча1шею во свzтhz две1ри и показу1z ю лю1демъ возглаша1етъ:  
240) Со стра1хомъ Бо1жіимъ пристµпи1те! 
241) Лю1діе пою1тъ: Благослове1н грzдhй во и1мz Госпо1дне101! Испо1лни µста1 моz 

хвале1ніz, Го1споди, и рад1ости испо1лни µстнэ1 мои1, я1кw да воспою1 сла1вµ Твою1102! 
И ста1нетъ Архіере1й съ дjскосомъ во две1рехъ, діа1конъ же съ ча1шею предъ ико1ною 

Бо1жіz Ма1тере. Прича1стницы изъ мірz1нъ (а1ще сµть) подхо1дzтъ со смире1ніемъ и 
благоговэ1ніемъ ко Архіере1ови пре1жде, и1же коему1ждо ихъ глаго1летъ:  

242) Тэ1ло Хрістово!  
И влага1етъ десни1цею часть свzта1гw тэ1ла во µста1, хрістіани1нъ же отвэщава1етъ: 
243) Аминь!  
И потреблz1етъ воспріz1тµю части1цµ; по семъ подхо1дzтъ къ діа1конµ, и1же 

глаго1летъ коему1ждо ихъ:  
244) Кровь Хрісто1ва ча1ша жи1зни!  
И подае1тъ ча1шµ имъ отпи1ти, хрістіани1нъ же отвэщава1етъ:  
245) Аминь!  
И причаща1етсz отъ ча1ши честнhz кро1ве Хрісто1вы. (Въ ЗакЂндэ же по 

причаще1ніи свzщеннослµжи1телей блага1ютъ части1цы свzта1гw тэ1ла Хрісто1ва въ поти1ръ и 
та1кw причаща1ютъ мірz1нъ лжи1цею, я1кwже єсть обhчай на літµргjахъ Васjліа Вели1кагw, 
Iwа1нна Златоу1стагw и преждеосвzще1нныхъ дарw1въ). 

Сконча1вшµсz причаще1нію, Архіере1й (или Iере1й) благословлz1етъ люде1й дjскосомъ 
глаго1лz:  

246) Спаси1, Бо1же лю1ди Твоz1 и благослови1 достоz1ніе Твое1! 
247) Лю1діе пою1тъ: Благодари1мъ Тz, Хрісте1 Бо1же нашъ, я1кw сподо1билъ єси1 насъ 

причасти1тисz тэ1ла и кро1ве Твоеz1 во оставле1ніе грэхw1въ и въ жизнь вэ1чнµю! 
Неосµжде1нны насъ сохрани1, мо1лимсz, я1кw благъ и человэколю1бецъ! 

По причаще1ніи люде1й вхо1дzтъ Архіере1й же и діа1конъ во свzтhй олта1ръ и 
полага1ютъ свzта1z на свzту1ю трапе1зµ. Архіере1й влага1етъ части1цы свzта1гw хлэ1ба (а1ще 
сµть) отъ дjскоса въ поти1ръ со всz1кимъ опа1сствомъ и пріи1мь кади1льницµ кади1тъ 
свzтhz та1йны, глаго1лz та1йнw моли1твµ сію:  

248) Возвесели1лъ єси1 насъ, Бо1же, соедине1ніемъ Твои1мъ и Тебэ прино1симъ пэснь 
благодаре1ніz, плодъ µсте1нъ, исповэ1дающихъ благода1ть Твою1, съ кади1ломъ симъ! Да 
взhдетъ же предъ Тz, Бо1же, и да не возврати1тсz вотще1, но да1рµй намъ єгw1 ра1ди 
благоµха1ніе пресвzта1гw Твоегw1 Ду1ха, мЂро пречи1стое и неоте1млемое! Испо1лни µста1 
на1ша хвале1ніz и µстнэ1 на1шz ра1дованіz и се1рдце ра1дости и весе1ліz во Хрістэ1 Iису1се 
Го1сподэ на1шемъ, с Ни1мже благосло1ве1нъ єси1 со пресвzтhмъ Твои1мъ Ду1хомъ, нhнэ и 
при1снw и во вэ1ки вэкw1въ! 

                                                
99 Псал. 56:6, 107:6. 
100 Псал. 71:17, 112:2. 
101 Псал. 117:26, Мат. 21:9, Мар. 11:9, Лук. 19:38, Иоан 12:13. 
102 Псал. 70:8, 50:17. 
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Еди1н отъ Iере1евъ взе1млетъ свzту1ю ча1шµ, діа1конъ же дjскосъ и отно1сzтъ z на 
свzтhй же1ртвенникъ безъ кажде1ніz и ничто1же глаго1люще. Та1же свива1ютъ антіми1нсъ и 
діа1конъ, изше1дъ се1верными две1рьми и ставъ на свое1мъ мэ1стэ на солеи1 съ лице1мъ къ 
наро1дµ, глаго1летъ: 

249) Па1ки и па1ки, вhнµ ми1ромъ Го1сподµ помо1лимсz! Я1кw да бу1детъ на1мъ 
причаще1ніе свzтhнь Егw1 во отга1ніе всz1кіz лµка1выz ве1щи, въ напу1тіе живота1 
вэ1чнагw, во обще1ніе и даръ Свzта1гw Ду1ха помо1лимсz! Пресвzту~ю, пречи~стую, 
преслaвную, благословeнную Владhчицу нaшу Богор0дицу и при ~снодэву Марjю со всэ1ми 
свzтhми и пра1ведными помzну1вше, са1ми себе1 и дрµгъ дру1га и весь жи1во1тъ нашъ 
Хрісту1 Бо1гµ предади1мъ! 

250) Лю1діе: Тебэ1, Го1споди! 
Сіz1 діа1конµ глаго1лющµ, Архіере1й (или Iере1й) стоz1 предъ свzто1ю трапе1зою та1йнw 

мо1литсz си1це: 
251) Бо1же мно1гагw ра1ди и неизрече1ннагw благоµтро1біz снише1дый къ не1мощи 

рабъ Твои1хъ и сподо1бивый насъ причасти1тисz сеz1 трапе1зы, да не осу1диши насъ, 
Владhко, грэ1шныхъ, w причаще1ніи пречи1стыхъ Твои1хъ та1инъ, но сохрани1 насъ, Бла1же, 
во свzтhни, я1кw да досто1йни бhвше пресвzта1гw Твоегw1 Ду1ха обрzщемъ часть и 
наслэ1діе со всэ1ми свzтhми отъ вэ1ка Тебэ1 благоµгоди1вшими во свэ1тэ лица1 Твоегw! 
Щедро1тами единоро1днагw Сhна Твоегw1, Го1спода же и Спа1са на1шегw Iису1са Хріста1, съ 
Ни1мже благослове1нъ єси1 со пресвzтhмъ и благи1мъ и животворzщимъ Твои1мъ 
Ду1хомъ, нhнэ и при1снw и во вэ1ки вэкw1въ! 

252) Во1згласъ: Я1кw благослови1сz и свzти1сz и просла1висz всечестно1е и 
великолэ1пое и1мz Твое1, Отца, и Сына1, и Свzта1гw Ду1ха, нhне и при1сно, и во вёки 
вэкHвъ!  

253) Лю1діе: Ами1нь! 
Архіере1й (или Iере1й) зна1менµетъ люде1й:  
254) Миръ всэ1мъ! 
Діа1конъ же а1біе глаго1летъ:  
255) Главh на1шz Го1сподеви прикло1нимъ! 
256) Лю1діе: Тебэ1 Го1споди! 
Архіере1й (или Iере1й) глаго1летъ та1йнw моли1твµ:  
257) Бо1же вели1кій и ди1вный, при1зри на рабh Твоz1, я1кw Тебэ1 вhи 

приклони1хомъ, и простри1 ру1кµ Твою1 держа1внµю, испо1лненнµю благослове1ній, и 
благослови1 лю1ди Твоz1 и сохрани1 достоz1ніе Твое1, я1кw да при1снw и всегда1 сла1вимъ Тz, 
еди1наго жива1го Бо1га на1шего, свzту1ю и єдиносу1щнµю Тро1ицµ, Отца1 и Сhна и Свzта1го 
Ду1ха! 

258) Во1згласъ: Тебэ1 бо подоба1етъ и до1лженствµетъ отъ всэхъ насъ всz1кое 
славосло1віе, честь, поклоне1ніе и благодаре1ніе, Отцy и Сhну и Свzт0му Духу, нhнэ и 
при~снw и во вэ~ки вэкwвъ! 

259) Лю1діе: Ами1нь! 
260) Діа1конъ: Съ ми1ромъ Хрісто1вымъ изhдемъ! 
Архіере1й (или Iере1й) изше1дъ изъ олтарz1 свzтhми две1рьми и ставъ среди1 наро1да, 

глаго1летъ моли1твµ сію1 зрz къ восто1кwмъ:  
261) Отъ си1лы въ си1лµ ше1ствµюще и всю въ хра1мэ Твое1мъ испо1лнивше 

боже1ственнµю слу1жбµ и нhнэ мо1лимсz Тебэ, Го1споди бо1же нашъ, соверше1ннагw 
человэколю1біz Твоегw1 сподо1би насъ! Испра1ви нашъ пµть, µкорени1 насъ въ стра1стэ 
Твое1мъ всэ1хъ поми1лµй и небе1снагw Твоегw1 ца1рствіz досто1йны покажи1 во Хрістэ1 
Iису1сэ Го1сподэ на1шемъ, съ Ни1мже Тебэ1 подоба1етъ сла1ва, честь, держа1ва, ку1пнw со 
пресвzтhмъ Ду1хомъ, нhнэ и при~снw и во вэ~ки вэкwвъ! 

262) Лю1діе: Ами1нь! 
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263) Діа1конъ: Отпµща1етсz съ ми1ромъ! 
264) Архіере1й (или Iере1й): Благослови1сz Богъ, благословлz1zй и освzща1zй насъ 

причаще1ніемъ свzтhхъ и пречи1стhхъ Свои1хъ та1инъ, нhнэ и при~снw и во вэ~ки 
вэкwвъ! Ами1нь! 

И и1дµтъ лю1діе во своz1 си, Архіере1й же и сослµжи1вшіи ему1 совлача1ютсz свzтhхъ 
оде1ждъ; та1кwжде и діа1конъ по потребле1ніи свzтhхъ та1инъ, и и1дµтъ во своz1 си 
благодарzще Бо1га. 

 
 

Конецъ и Богµ слава! 
 

 
 
 
При случай на отслужване св. Иаковова литургия песните, които дословно 

се срещат в нашите редовни богослужения, ще се пеят на обикновенните приети 
мелодии. А песни, които са характерни само за Иакововата литургия, ги даваме 
тука нотирани. Нашия известен музиколог и неуморим певец, г. Петър Динев, 
записа и музикално стилизира мелодиите, за която услуга считам свой непременен 
дълг да му изразя тук своята гореща благодарност! При изпълнението на 
божественната литургия певците са свободни за по-голяма красота да нагаждат 
другите партии към дадената проста едногласна мелодия! Песента „Да молчатъ 
всякая плоть человэча“ може да се изпее на приетия източен мотив, а песните от 
края на литургията могат да се пеят на прост речетатив! 
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