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Канон. Глас 4.
Песен 1.
Подобен: Ἀνοίξω τὸ στόμα μου (Отве‘рзу уста‘ моя‘).
Пода‘й ми, о Го‘споди, от Тво‘я Свят и Боже‘ствен Дух,
добро‘ дарува‘ние и подходя‘щи слова‘,
та възра‘дван днес досто‘йно да възпя‘вам
успе‘хът на Тво‘ите Първоапо‘столи.
Напъ‘лно отре‘че се, прехва‘лни Пе‘тре от зе‘мното
и стъ‘пките сле‘дваше на тво‘я Го‘спод Христа‘;
непоко‘рството като‘ оста‘ви, Па‘вле,
призва‘н от Спаси‘теля, вя‘рно Му слу‘жеше.
Прие‘хте същи‘нска благода‘т, пресла‘вни Апо‘столи,
съсъ‘ди избра‘ни ста‘нахте на Бо‘жия Дух,
и по ця‘лата земя‘, Пе‘тре и Па‘вле,
разне‘сохте сло‘вото, вси‘чки нау‘чихте.
На мъ‘дрите ри‘тори и песнотво‘рците о‘питни
безси‘лни са ду‘мите теб Чи‘ста да почета‘т;
за чове‘ка е боже‘ственото та‘йнство,
в теб Де‘во, извъ‘ршено, неразбира‘емо.

Песен 3.
Подобен: Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους (Твоя‘ песносло‘вци).
Кога‘то Андре‘й пока‘за, Пе‘тре,
на те‘бе Меси‘ята Христа‘,
ти Го прие‘ с дове‘рие; а Па‘вле, теб апо‘столе,
те просвети‘ Ана‘ния чрез благода‘тно кръще‘ние.
Чрез бу‘квата на зако‘на тру‘дно
върве‘ше Изра‘йлският наро‘д,
и‘мащ благодатта‘, Пе‘тър му да‘де просвеще‘ние;
а Па‘вел от заблу‘дата изба‘ви вси‘чки ези‘чници.
Изпра‘тил Си сво‘йте учени‘ци
да хо‘дят без дре‘ха и торба‘,
Тво‘ето и‘ме но‘сеха вме‘сто безбро‘й оръ‘жия,
с вя‘ра, Христе‘, събо‘риха и крепостта‘ на заблу‘дата.
Изпъ‘лни се ця‘лата вселе‘на
със хо‘ра, позна‘ващи Христа‘,
Ко‘йто изгря‘ от Де‘вата; чрез вас се озари‘, Пе‘тре
и Па‘вле възпя‘вани, света‘ с боже‘ствена про‘повед.

Песен 4.
Подобен: Τὴν ἀνεξιχνίαστον (Неизсле‘дний Бо‘жий сове‘т)
Не‘мощни пребо‘рихте си‘лния вра‘г,
спо‘рихте с ора‘тори, Пе‘тре и Па‘вле блаже‘ни;
победи‘хте с благоче‘стие, без да сте у‘чили,
ре‘вностни Христо‘ви апо‘столи.
Пе‘тър пребоже‘ствени изобличи‘
зли‘я сребролю‘бец отстъ‘пника Си‘мона влъ‘хва,
а пък Па‘вел ослепи‘ Ели‘ма разврати‘теля,
мъ‘дро на Христа‘ подража‘вайки.
Пра‘вещият ша‘три с риба‘ря пресвя‘т
и‘маха неве‘жи слова‘, но с боже‘ствена сла‘дост
и души‘те услади‘ха те на любомъ‘дрите,
в Цъ‘рквата с любо‘в ги въве‘доха.
С бо‘говдъхнове‘ни слова‘, Аваку‘м
планина‘ гори‘ста и се‘нчеста те‘бе наре‘че,
чрез коя‘то се яви‘ Боже‘ственият Ю‘ноша,
въчеловече‘н, от Тема‘н дошъ‘л.

Песен 5.
Подобен: Ἐξέστη τὰ σύμπαντα (Ужасо‘шася вся‘ческая).
Наре‘че Христо‘с, Пе‘тре, зара‘ди твъ‘рдост ка‘мък теб ,
Цъ‘рквата на те‘бе основа‘ си,
а‘дските по‘рти чрез не‘я ще се строша‘т;
ти Па‘вле като‘ избра‘н съсъ‘д
но‘сеше Му и‘мето посре‘д вси‘чки ези‘чници.
Щом Пе‘тър отре‘че се трикра‘тно от Учи‘теля,
три пъ‘ти в любо‘в бе‘ше изпи‘тан
и бе възвъ‘рнат; Па‘вел хули‘тел преди‘
за ве‘рни тира‘нин най-жесто‘к,
по‘сле проповя‘дваше там, къде‘то пресле‘дваше.
Призна‘ние и‘стинско и сла‘ва неувя‘хваща
Пе‘тър от Христа‘ прие‘ със Па‘вел;
Ключ от небе‘то на то‘зи Бог повери‘,
а дру‘гият в ра‘я гра‘бнат чу
ду‘ми неизка‘зани, от чове‘к неизри‘чани.
Със сла‘ва боже‘ствена ти удиви‘ вселе‘ната,
чи‘ста, непозна‘ла бра‘ка, Де‘во;
в тво‘йта утро‘ба но‘си всеми‘рния Бог,
роди‘ и надвре‘менния Син,
Ко‘йто от любо‘в спаси‘ вси‘чки те‘бе възпя‘ващи.

Песен 6.
Подобен: Τὴν θείαν ταύτην (Боже‘ственое и всечестно‘е).
На Пе‘тър ли‘чбите ди‘вни са,
на Па‘вел чудеса‘та прече‘стни са, защо‘то до‘пирът
с дре‘хите им и със ся‘нките
да‘ваше кре‘пко здра‘ве на вси‘чки стра‘дащи.
Апо‘стол Пе‘тър пресла‘вен е,
наи‘стина и Па‘вел пречу‘ден е - от Бо‘га дво‘ица,
жи‘лища на Неразде‘лната,
Живонача‘лна свя‘та, най-чти‘ма Тро‘ица.
Като‘ боже‘ствен и о‘питен
лечи‘тел изцери‘ Пе‘тър бо‘лните по тя‘ло и душа‘;
Па‘вел беля‘за наро‘дите
със светлина‘ Госпо‘дня всеозаря‘ваща.
На теб да пе‘ем прили‘чно е,
но как досто‘йно да те почи‘таме, освен с мълча‘ние,
че‘ствайки неизрази‘мото
та‘йнство пречу‘дно Де‘во, във теб извъ‘ршено.

Песен 7.
Подобен: Οὐκ ἐλάτρευσαν (Не послужи‘ша).
Облажа‘ван бе апо‘стол Пе‘тър от Христа‘
кога‘то Го призна‘ за Син на Жи‘вия Бог;
като‘ най-избра‘н съсъ‘д Па‘вел поче‘тен бе
и възпя‘ваха: Благослове‘н си Го‘споди
на отци‘те ни свят Бо‘же.
По зако‘ните, кои‘то бя‘ха ре‘вностни
ги умъдри‘ Пе‘тър, а Па‘вел чрез благода‘т
при‘веде в христо‘вата вя‘ра ези‘чници
и възпя‘ваха: Благослове‘н си Го‘споди
на отци‘те ни свят Бо‘же.
Пе‘тър ста‘дото прие‘ като‘ Христо‘в пасти‘р
изря‘ден ре‘вностен, а Па‘вел ста‘на избра‘н
боже‘ствен учи‘тел благ в Цъ‘рквата Бо‘жия
и възпя‘ваха: Благослове‘н си Го‘споди
на отци‘те ни свят Бо‘же.
Неизка‘зано по плът роди‘ла Го‘спода
и с мля‘ко къ‘рмила, по свя‘тост и чистота‘
съвсе‘м несравни‘ма си, Де‘во Влади‘чице;
Бо‘га ти моли‘ от вси‘чки изкуше‘ния
и беди‘ да ни изба‘вя.

Песен 8.
Подобен: Παῖδας εὐαγεῖς (О‘троци благочести‘вия).
Пе‘тър чрез боже‘ствената си‘ла
с моли‘тва Тави‘та мъ‘ртва възкреси‘ с любо‘в;
Па‘вел от висо‘кото па‘дналия и умря‘л
Евти‘х спаси‘, и два‘мата пе‘еха ра‘достно:
творе‘ния, на Го‘спода пе‘йте
и с прекра‘сни хи‘мни славе‘те Го во ве‘ки.
Пе‘тър заради‘ ужа‘сно чу‘дно
виде‘ние просвети‘ Корни‘лий сто‘тника;
Па‘вел кръ‘сти Га‘ия, Кри‘спа и Пане‘стия
и Стефани‘н, и два‘мата пе‘еха ра‘достно:
творе‘ния, на Го‘спода пе‘йте
и с прекра‘сни хи‘мни славе‘те Го во ве‘ки.
Пе‘тра, който бе‘ше па‘зен въ‘рзан
изве‘де Христо‘с чрез а‘нгел от тъмни‘цата;
Па‘вла пък и Си‘ла там, мо‘лещи се със нозе‘,
наде‘ждно окова‘ни, ги освободи‘ чу‘дно,
разтъ‘рсвайки изця‘ло затво‘ра
и с голя‘ма ра‘дост просла‘вяха Го с пе‘сни.
Вси‘чки от всепа‘губните стра‘сти
изба‘вяй, от задуша‘ващата все‘киго
при‘мка ни освободи‘; гре‘шни сме Влади‘чице,
но‘сим вина‘, но про‘сим от теб очище‘ние,
с кое‘то ти дари‘, Богома‘йко,
сла‘вещите тво‘я боже‘ствен Син во ве‘ки.

Песен 9.
Подобен: Ἅπας γηγενὴς (Вся‘к земноро‘дни).
Ця‘лата земя‘ навре‘д обика‘ляхте,
Ева‘нгелието Бо‘жие разне‘сохте
като‘ крила‘ти по‘сред наро‘дите,
сред племена‘ и ро‘дове - вси‘чки привля‘кохте
да прие‘мат вя‘рата, Апо‘столи,
сла‘вни Пе‘тре и ти, Па‘вле до‘блестни.
Сти‘гнал старини‘, отда‘де дължи‘мото
на естество‘то си и като‘ Учи‘теля
Христа‘ ти Пе‘тре кръ‘стната смърт прие‘,
а чу‘до, щом отся‘коха тво‘йта глава‘, ста‘на как поте‘че мля‘ко, Па‘вле, вме‘сто кръв
и объ‘рна дори‘ и неве‘рните.
Бог чрез вас реши‘ да бъ‘дем спася‘вани,
Пречу‘дна дво‘ице, гре‘шниците пра‘вите
благочести‘ви, ви‘е изба‘вяте
и след смъртта‘ си ве‘рните, Първоапо‘столи,
о, всехва‘лни и за нас спомне‘те си
и във ра‘я Христо‘в въведе‘те ни.
По приро‘да Си Човеколюби‘вият
и Многомилости‘в, Преблаги‘й Спаси‘телю,
Ти чуй молби‘те то‘пли, боже‘ствени
на Тв‘ойта всевъзпя‘вана Ма‘йка с блаже‘ните
Пе‘тра сла‘вни, с Па‘вла и дару‘вай ни
ми‘лост и по‘мощ от небеса‘та Си.

