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Iрмосъ, ГлаC а7.
 ТЭ  9єєЦє  Мк2  СЬ  Мк2  Сь  Нєє!ю  єъ8Ѕчєє  7єєэ  Ъе  є0Ѕя  ж  
Хрис тосъ  раж да  - е тсz  сла ви  - те  хри 

єу0..я  Сь  Сь  Мєє!ю  єъ8Ѕчєє  7єєйёє  6єєйє  ж  Ск1  НЬ  ж  Ск1  Рь  РЬ  
стос8  с8 не бе се  срz щи те  хри стосъ  на  зе мли  во зно 

Пыє  6єєэ  Ъе  є9Ѕя  єъ0ѕчєє  ПЬ  Пк2  Мк2  Ск1  6єєэ   є8ТЅя1О  6єєэ  Сєє!є  
си те  - сz  пой те  гос по де ви  всz  - зем 

Сыє  РЬ  ж  Пк2  Мєє!є  7єєйє  ж  Вк2  ПЬ  ж  Пк2  Мк2  СЬ  
лz  и  ве се лі емъ  во спо й те  лю ді е  

Мк2  Сь  Нєє!ю  єъ8Ѕчєє  7єєйёє  Н+  
я кw  про сла ви сz.  

Тропарь,  ГлаC  д7  

НК(  ж  єє8Ѕя  Мыє  6єєйє  Сь  Мєє!ю  єъ8Ѕчєє  7єєйёє  6єєйє  РЬ  ж  єє8Ѕя  
Ро же ство  тво е  хри сте  бо же  нашъ  во сі z  

Пыє  Нк)єє  ФєЫєЦє  Пк2  є8дтдэ  єъ9йЁє  7єєйёє  6єєйє  6єєэ+є  ж  Пк2  МЬ  
ми ро ви  свэтъ  ра зу мны й  в8 немъ  бо  и же  

ж  Пк2  МЬ  ж  0єєЦє   ТЭ  Пк2-  Вк2)єє  =єя2)єє  МЬ  єъ8ѕчєє  Сь  Мк2  
звэ зда мъ  слу жа  - - - - - - - щі 



СЩИє  6єєйє  Ск1  6єєйє  9єя2)єє  є9Ѕя  є8дтдэ  9єчєє  є8ддє  9єєйЁє  7єєйёє  6єєйє  ж  Вк2)єє  
и  - - - звэ здо ю  по u ча ху сz  те бэ  

 9ТЅя1Хєє  Рк2  Мєє!ю  єє8Ѕя  Пк2)єє  Мєє!є  7єєйЁєИє  Нь  5єєэ  6єєйє  НЬ  ж  єє8Ѕя  
кла нz ти сz  со лнцу  пра ве дно му  и  те бэ  

Пыє  Нк1)єє  ФєЫєЦє    єъ0Ѕя2  Пь  Рь  є8єєыє  Фйэє  єє7Ѕя  6дтдэ  Сь  Мєє!ю  
вэ дэ ти  - свы ше  во сто къ  го  - спо ди  

єъ8Ѕчєє  Сь  Рєє!є  Н+  
сла ва  те бэ.  

Кондакъ,  ГлаC  г7  

Выє  ж  Вєє!є  9єєЙє  ж  Вк2  Пк2  Рь  РЬ  0єчєє  Пєє!ю  єъ0,,!  =єєйЁє  
Дэ ва z  днесь  пре су ще стве нна го  ра жда етъ  

0єчєє  Пєє!ю  єъ9йЁє  єє8ѕяИ  7єєЙє  ж  Вк2  Рь  Рь  є0Ѕя  РЬ  ж  АМєє!є  
и  зе млz  ве ртепъ  не при ко сно ве нно му  при 

0єєйЁєИє  йёє  йє  0єєЦє  Выє  єъ0,,!  =єєйЁє   0ТЅя1Хєє  Рк2  Пк2  =дтдэ  Мк2  Пк2  
но  - ситъ  а  - нге ли  с8 па сты ри  - - - 

0дтдэ  ПЬ  єъ0ѕя2  0єчєє  Пєє!ю  єъ9йЁє  єє8ѕяИ  7єєЙє  Пк2)єє  ВТ|чєє  Рк2  єс=йёє  
- - - сла во сло  - вzтъ  волъ сви  - же  

єъ9Ѕя2  ддиє  єъ9Ѕя1Хєє  0єчєє  Пк2)єє  Мк2  ДЁє  єє8Ѕчєє  ддиє  7єєЙє  Рк1)єє  5єєэ  7єчєє  6єєЙє  
- - - - - - - - - - - - - - 

СК  6єєэ  єъ0Ѕчоєє  Рк2  ПЬ  Рк2  Мєє!є  7єєЙє  6єєЙє  ж  Вк2  єъ9йЁє  0єчєє  
со  звэ здо ю  путь  ше ству ютъ  насъ  бо  ра  - ди  

Пєє!ю  єъ9йЁє  єє8ѕяИ  7єєйє  6єєэ+є  ж  Пк2   0ТЅя1Хєє  Пк2  =дтдэ  Мк2  Пк2  0дтдэ  
ро ди  - сz  o тро ча  мла  - - - до  - 



9єя2)єє  єъ0ѕя2  ПЬ   0ТЅя1О  МЬ  Рєє!є  С+  
- - пре вэ чны и  богъ  
На  литіи,  Сла+  ГлаC  є&  

ВК(   *9ТЅя2  Вь  =єя2)єє  ж  Вєє!є  9єєЙє  Нь  єъ8Ѕя1Хєє  9єєЦє  РЬ  Пк2  МЬ  6єєэ  
Во лсви  пер сі  - дсті и  ца рі е,  по зна вше  - 

єъ8йЁє  є6ѕя  5єєйє  АПк2  Вь  Рь  Рь  РЬ  є*8єєыє  ж  Вєє!є  9єєЙє  РЬ  Пк2  МЬ  
я  - вэ  и же  на  зе мли  ро ждша го сz  ца рz  - 

6єєэ  єъ8йЁє  є6ѕя  5єєйє  6єєэ  єє8Ѕя  Сь\   Рь\   Рь\   Нк)єє   Т"  0єєЦо  єъ*9Ѕя2  
не бе сна го,  wтъ  свэ тлы z  ѕве зды  - - - 

єъ0Ѕя1Хєє  =єя2)єє  є8дтдэ   Т"  Вк2)єє  є*8єчєє  0єєЙє  9єєйє  є8єя)єє  ж  0єєЦо  ж  АПєє!є  йЁє  
- - - - - - - - во ди ми,  до сти го 

йёє  йє    МЬ  ж  0єя2)єє  0єчєє  9єєЙє  Рк1)єє  єъ*8ѕя3  Вк2  Пк1  МЬ  Мк1  7єєэ  
- ша  въ  ви fле е мъ,  - - - - - - - 

єъ8Ѕч(єє  єъ9Ѕя2-  МЬ  Мк1  7єєэ  єъ8Ѕч(єє  єъ9Ѕя2  єєщєПк2-  =ддє  Ск)єє  9єя2)єє  7єя1)єє  
- - - - - - - - - - - - 

єъ9Ѕя2-   9ТЅя1Хєє  Мь\   єъ9ѕя2  МЬ  Мк1  7єєйє  Мк1  7єєйє  єъ8Ѕя1Хєє  9єєЦє  РЬ  Пк2  
- - - - - - - - - да ры  но сz 

МЬ  6єєэ  єъ8йЁє   ѕя  5єєйє   *9ТЅя2  ВЬ  ж  Вєє!є  9єєЙє  5єєэ/є  6єєйэє   ТЅя2  ФєЫєЦє  
ще  и збра нны z,  зла то,  и  лі ванъ,  и  смv рну  -,  

ж  0єєЦє  РЬ  ж  АПєє!є  йЁє  йёє  йє   *9ТЅя2  Вь  РЬ  є*8єчєє    Вєє!є  єъ0Ѕч1  
и  па дше  по кло ни ша сz:  ви дэ ша  бо  въ  ве рте 

9єєЙє  ж  Вк2  Пь  РЬ  Пк2  МЬ  6єєэ  єъ8йЁє  є6ѕя  Г+  
пэ  мла де нца  ле жа ща  бе злэ тна го.  



На хвалитехъ, Сла+, ГлаC в7
6єєйэє   Т"  9єєЦє  є8єєэ  є9Ѕя    МЬ  ж  Пк2  МЬ  6єєэ  ж  9єя1)єє  ж  
Дне  - сь  хри стосъ  въ  ви fле е  - мэ  ра жда е 

є*8єя3)єє  9єєэ  0єя2)єє  є8єєйёє  9єєыє  6єєйэє  Ъе  9єєЦє  МЬ  ж  0єєЦє  ПЬ  ж  Вк2  
тсz  - wтъ  дэ вы:  дне  - сь  без на ча льны и  на 

РЬ  Мь  Сєє!є  6єєйє  ж  Пк2  Мь  РЬ  ж  Вк2  0єєыє  єм=йёє  єъ9єTє  Мь  
чи на е тсz,  и  сло во  во пло ща  - е тсz:  си 

Рь  РЬ  єє8Ѕя  СЬ  5єєэ  9єєыє  6єєэ  ж  9єєЦє  РЬ  ж  0єєЦє    Пь  
лы  не бе сны z  ра ду ю тсz,  и  зе млz  съ  че 

РЬ  Пк2  є8дтдэ  9єчєє  Мєє!ю  єъ9ѕя  є8єєйёє  9єєйє  ж  Вк2  Рь  Рь  Рь  є9Ѕя  
ло вэ ки  ве се ли  - тсz:  во лсви  вла ды цэ  да 

Вк2  РЬ  Мк1)єє  6єєйє  6єєйэє  Сь  Мк1  9єєЦє  РЬ  Пк2  є8дтдэ  9єчєє  Мєє!ю  
ры  при но сzтъ:  па сты рі е  ро жде нно му  ди 

єъ9ѕя  є8єєйёє  9єєйє  0єєЦє  Рк2  Пк1  є8єєэ  єуDк2/є  дтд~є  Пк2  є8єєйє   0ТЅя1Хєє  ддиє  
вz  - тсz.  мы  - - - - - - - - - 

0єєЦє  Пк2  0єчєє  Пк2  єєщєПь  єъ0Ѕя1Хєє  =єя2)єє  єъ0Ѕя1Хєє  =дтдэ  Пк2  МЬ  Мк1  7єєйє  
- - - - - - - - - - же  - - 

Мк1  7єєйє  Мь\   Рь\   Пк2-  Рь\   Рь\   Рь\   Мк1)єє  єу8ддэ   Т"  єуDк2/є  дтд~є  
- - не пре ста ннw  во пі е  - - - - 

9єєЙє  Вк2  Пк1  Мь  РЬ  єъ9Ѕя2  є8єєыє  5єєйэє  Пк2/є  Рь\   Рь\   Мк)єє  
мъ:  сла ва  в8вы шнихъ  бо  - гу,  и  на  зе мли  



Мк1/є  дтд~є   Т"  єуDк2/є  дтд~є  9єєЙє  Рь  РЬ  Пк2  МЬ  6єєэ  Пк2  РЬ  ж  
- - ми  - - ръ,  в8че ло вэ  - цэхъ  бла го во 

0єєЦє  Пєє!є  М+  
ле ні е.  

Ирмосъ,  ГлаC  а7  

ГЬ  ж   є8ТЅя1О  6єєэ  Ск1  Рк  7єєыє  є6Ѕчєє  Рк  Рь  РЬ   є8ТЅя2  7ддэює  
По до ба ше  u бw  намъ,  я кw  безъ  бэ ды  - 

 5ТЅя1Хєє  ,,ш  ж  Ск1)єє  ГЬ  є5Ѕя  4дтдэ  Гь  РЬ  ж  Нк  ГЬ  є№6ѕя  №5єєйє  
стра хомъ  u добь  мо лча ти,  лю бо ві ю  же  дэ во  

Ск1  ж  9єєЦє  є8дтдэ  єъ9Ѕя2  Рк2  Рк2  РЬ  9єя1)єє  Ме(  Сх  Ньэ  Ъе  0..я  
пэснь  сло жи ти  си ло ю  w бо щре  - ни,  - дэ 

є8єчєє  СЬ  "  7єєЙє  ж  єє7Ѕя  ш  чєє  5єєйёє  6єєйє  Мк1  7єєйє  ж  Мєє!є  7єєЙє  
ло  єсть  дра го:  но  w  ма ти  си лу,  є ли ко  же  бы 

7єєыє  ж  6єя1)єє   є8ТЅя2  7єя1)єє  ГЬ  є№6ѕя  №5 +  
сть  и зво ле ні е,  да ждь.  


