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Мlтвы с™hz пaсхи
и3 всеS свётлыz седми1цы.

Подобaетъ вёдати, ћкw t днE с™hz и3 вели1кіz недёли
пaсхи, дaже до суббHты, мlтвы си1це пою1тсz.
Начни2 си1це:

М
Х

lтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е
нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.
Посeмъ тропaрь пaсхи:

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,

* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
Тaже гlг0лемъ:

В

оскrніе хrт0во ви1дэвше, * поклони1мсz с™0му гDу
ї}су, * є3ди1ному безгрёшному. * КrтY твоемY

покланsемсz, хrтE, * и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ:
* тh бо є3си2 бGъ нaшъ, * рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ, *
и4мz твоE и3менyемъ. * Пріиди1те вси2 вёрніи, * поклони1мсz

Мlтвы стhz пaсхи
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с™0му хrт0ву воскrнію: * сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY
мjру. * ВсегдA блгcвsще гDа, * поeмъ воскrніе є3гw2: * распsтіе
бо претерпёвъ, * смeртію смeрть разруши2.

[Три1жды.]

Тaже v3пакои2, глaсъ д7:

П

редвари1вшыz ќтро ±же њ марjи, * и3 њбрётшыz

кaмень tвалeнъ t гр0ба, * слhшаху t ѓгGла: во

свётэ присносyщнэмъ сyщаго, * съ мeртвыми что2 и4щете
ћкw чlвёка; * ви1дите грHбныz пелєны2, * тецhте, и3 мjру
проповёдите, * ћкw востA гDь, ўмертви1вый смeрть, *
ћкw є4сть сн7ъ бGа, * сп7сaющагw р0дъ чlвёческій.
Посeмъ кондaкъ, глaсъ }:
ще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2, безсмeртне, * но ѓдову

Ѓразруши1лъ

є3си2

си1лу,

*

и3

воскrлъ

є3си2

ћкw

побэди1тель, хrтE б9е, * женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый,
рaдуйтесz, * и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, * пaдшымъ
подаsй воскrніе.

В

Тaже и3 сeй тропaрь:

о гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, *

въ раи1 же съ разб0йникомъ и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2,

хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, * вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.
Слaва:

и3 всеS свётлыz седми1цы.
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кw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій, * вои1стинну

Ћи3

черт0га всsкагw цrкагw показaсz свэтлёйшій,

хrтE, гр0бъ тв0й, * и3ст0чникъ нaшегw воскrніz.
И# нhнэ, бGор0диченъ:

В

hшнzгw њсщ7eнное бжcтвенное селeніе, рaдуйсz. *
тоб0ю бо дадeсz рaдость, * бцdе, зовyщымъ: *

блгcвeнна ты2 въ женaхъ є3си2, * всенепор0чнаz вLчце.
Тaже: ГDи, поми1луй. [м7.]
Слaва, и3 нhнэ:
тнёйшую херув‡мъ, * и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz

ЧCсераф‡мъ,

* без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, *

сyщую бцdу тS величaемъ.

Х

И# пaки гlг0лемъ под0бнэ:

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,

* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
Слaва, и3 нhнэ:
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
И# tпyстъ.

КанHнъ с™hz
пaсхи.
Глaсъ а77.

В

Пёснь №. Їрм0съ:
оскrніz дeнь, * просвэти1мсz, лю1діе: * пaсха, гDнz
пaсха! * t смeрти бо къ жи1зни, * и3 t земли2 къ

нб7си2, * хrт0съ бGъ нaсъ преведE, * побёдную пою1щыz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
чи1стимъ ч{вствіz, * и3 ќзримъ * непристyпнымъ

Њсвётомъ

воскrніz,

*

хrтA

блистaющасz,

*

и3

рaдуйтесz, рекyща * ћснw да ўслhшимъ, * побёдную
пою1ще.

Н

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
б7сA u5бо дост0йнw да веселsтсz, * землs же да
рaдуетсz, * да прaзднуетъ же мjръ, * ви1димый же

вeсь и3 неви1димый: * хrт0съ бо востA, * весeліе вёчное.

КанHнъ с™hz пaсхи.
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И$ный канHнъ бGор0диченъ, под0бенъ канHна пaсхи.
Е#гHже краестр0чіе на пeрвыхъ тропарёхъ: fеофaнусъ. Глaсъ
т0йже.* 1
Припёвъ: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Fеофaнъ:

предёлъ сломи1ла є3си2, * вёчную жи1знь
Ўмерщвлeніz
р0ждшаz хrтA, * и3з8 гр0ба возсіsвшаго днeсь, * дв7о
всенепор0чнаz, * и3 мjръ просвэти1вшаго.
Припёвъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

ЇHсифъ:

В

оскrшаго ви1дэвши сн7а твоего2 и3 бGа, * рaдуйсz со

ћкw

ґпcлы, бGоблгdтнаz чcтаz: * и3 є4же рaдуйсz пeрвэе, *
всёхъ

рaдости

винA,

воспріsла

є3си2,

*

бGом™и

всенепор0чнаz.
Тaже катавaсіz т0йже їрм0съ.

Х

Ли1къ:

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,
* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]

* Поeмъ во всю2 седми1цу свётлую, кромё пе1рвагw дие2.

1

КанHнъ
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Пёснь G. Їрм0съ:

П

ріиди1те, пи1во піeмъ н0вое, * не t кaмене непл0дна
чудодёемое, * но нетлёніz и3ст0чникъ, * и3з8 гр0ба

њдожди1вша хrтA, * въ нeмже ўтверждaемсz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Н

hнэ вс‰ и3сп0лнишасz свёта, * нб7о же и3 землS и3
преиспHднzz: * да прaзднуетъ u5бо всS твaрь *

востaніе хrт0во, * въ нeмже ўтверждaетсz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

В

черA спогреб0хсz тебЁ, хrтE, * совостаю2 днeсь *
воскrшу тебЁ, * сраспинaхсz тебЁ вчерA, * сaмъ мS

спрослaви, сп7се, * во цrтвіи твоeмъ.
И#нhй канHнъ, бGор0диченъ.
Припёвъ: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Н

Fеофaнъ:

а нетлённую жи1знь прихождY днeсь * бlгостію
р0ждшагwсz и3з8 тебE, чcтаz, * и3 всBмъ концє1мъ

свётъ њблистaвшагw.
Припёвъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

ЇHсифъ:

с™hz пaсхи.
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Б

Gа, є3г0же родилA є3си2 пл0тію, * и3з8 мeртвыхъ,
ћкоже речE, * востaвша ви1дэвши, чcтаz, ликyй, * и3

сегw2 ћкw бGа, * пречcтаz, возвеличaй.

Ли1къ:

Х

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,

* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
V#пакои2, глaсъ д7:

П

редвари1вшыz ќтро ±же њ марjи, * и3 њбрётшыz
кaмень tвалeнъ t гр0ба, * слhшаху t ѓгGла: * во

свётэ присносyщнэмъ сyщаго, * съ мeртвыми что2 и4щете
ћкw чlвёка; * ви1дите грHбныz пелєны2. * тецhте, и3 мjру
проповёдите, * ћкw востA гDь, ўмертви1вый смeрть, *
ћкw є4сть сн7ъ бGа, * сп7сaющагw р0дъ чlвёческій.
Пёснь д7. Їрм0съ:

Н

а бжcтвеннэй стрaжи, * бGогlг0ливый ґввакyмъ * да
стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ * свэтон0сна ѓгGла, *

ћснw гlг0люща: * днeсь спс7 eніе мjру, * ћкw воскRсе хrт0съ,
* ћкw всеси1ленъ.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

КанHнъ
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М

yжескій ќбw п0лъ, * ћкw развeрзый дв7ственную
ўтр0бу, * kви1сz хrт0съ: * ћкw чlвёкъ же, *

ѓгнецъ наречeсz: * непор0ченъ же, * ћкw невкyсенъ сквeрны,
* нaша пaсха, * и3 ћкw бGъ и4стиненъ * совершeнъ речeсz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
кw є3динолётный ѓгнецъ, * блгcвeнный нaмъ вэнeцъ

Ћхrт0съ,

* в0лею за всёхъ заклaнъ бhсть, * пaсха

чисти1тельнаz, * и3 пaки и3з8 гр0ба крaсное * прaвды нaмъ
возсіS сlнце.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Б

Gоoтeцъ ќбw дв7дъ * пред8 сённымъ ковчeгомъ *
скакaше и3грaz, * лю1діе же б9іи с™jи, * њбразHвъ

сбытіE зрsще, * весели1мсz бжcтвеннэ, * ћкw воскRсе
хrт0съ, * ћкw всеси1ленъ.
И#нhй канHнъ, бGор0диченъ.
Припёвъ: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

С

Fеофaнъ:

оздaвый ґдaма твоего2 прaoтца, чcтаz, * зи1ждетсz
t тебE, * и3 смeртное жили1ще разори2 своeю смeртію

днeсь, * и3 њзари2 вс‰ бжcтвенными блистaньми воскrніz.

с™hz пaсхи.
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Припёвъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

ЇHсифъ:

г0же родилA є3си2 хrтA, * прекрaснw и3з8 мeртвыхъ

Е#возсіsвша

чcтаz, зрsщи, * д0браz и3 непор0чнаz въ

женaхъ и3 крaснаz, * днeсь во сп7сeніе всёхъ, * со ґпcлы
рaдующисz того2 прославлsй.

Х

Ли1къ:

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,
* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
Пёснь є7. Їрм0съ:

нюемъ ќтреннюю глубокY, * и3 вмёстw мЂра пёснь
Ќтре
принесeмъ вLцэ, * и3 хrтA ќзримъ * прaвды сlнце, *
всBмъ жи1знь возсіsюща.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Б

езмёрное

твоE

бlгоутр0біе

*

ѓдовыми

ќзами

содержи1міи зрsще, * къ свёту и3дsху, хrтE, *

весeлыми ногaми, * пaсху хвaлzще вёчную.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

П

ристyпимъ, свэщен0сніи, * и3сходsщу хrтY и3з8 гр0ба
ћкw

женихY,

*

и3

спрaзднуимъ

любопрaзднственными чи1нми * пaсху б9ію сп7си1тельную.

КанHнъ
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И#нhй канHнъ, бGор0диченъ.
Припёвъ: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

П

Fеофaнъ:

росвэщaетсz бжcтвенными лучaми и3 живон0сными
* воскrніz сн7а твоегw2, бGом™и пречcтаz, * и3

рaдости и3сполнsетсz бlгочcти1выхъ собрaніе.
Припёвъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

ЇHсифъ:

Н

е развeрзлъ є3си2 вратA дв7ства въ воплощeніи, *

гр0ба не разруши1лъ є3си2 печaтей, цRю2 создaніz: *

toнyдуже воскrшаго тS зрsщи м™и, рaдовашесz. Ли1къ:

Х

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,
* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

С

низшeлъ є3си2 въ преиспHднzz земли2 * и3 сокруши1лъ

є3си2 верєи2 вBчныz, * содержaщыz св‰занныz, хrтE,

* и3 триднeвенъ ћкw t ки1та їHна, * воскRслъ є3си2 t гр0ба.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

С

охрани1въ цBла знaмєніz, хrтE, * воскrлъ є3си2 t
гр0ба, * ключи2 дв7ы не вреди1вый въ ржcтвЁ твоeмъ,

* и3 tвeрзлъ є3си2 нaмъ р†йскіz двє1ри.

с™hz пaсхи.
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Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

С

п7се м0й, * жив0е же и3 нежeртвенное заколeніе, *
ћкw

бGъ

сaмъ

себE

*

в0лею

привeдъ

nц7Y,

*

совоскRси1лъ є3си2 всер0днаго ґдaма, * воскRсъ t гр0ба.
И#нhй канHнъ, бGор0диченъ.
Припёвъ: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

В

Fеофaнъ:

озведeсz дрeвле держи1мое смeртію и3 тлёніемъ, *
воплоти1вшимсz t твоегw2 пречcтагw чрeва, * къ

нетлённэй, и3 присносyщнэй жи1зни, * бцdе дв7о.
Припёвъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

ЇHсифъ:

С

ни1де въ преиспHднzz земли2, * въ ложеснA тво‰
чcтаz сшeдый, * и3 всели1выйсz и3 воплоти1выйсz пaче

ўмA, * и3 воздви1же съ соб0ю ґдaма, * воскRсъ t гр0ба.
Ли1къ:

Х

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,
* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]

КанHнъ
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Кондaкъ пaсхи, глaсъ }:
ще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2, безсмeртне, * но ѓдову

Ѓразруши1лъ

є3си2

си1лу,

*

и3

воскrлъ

є3си2

ћкw

побэди1тель, хrтE б9е, * женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый:
рaдуйтесz, * и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, * пaдшымъ
подаsй воскrніе.

Јкосъ:

же прeжде сlнца сlнце зашeдшее и3ногдA во гр0бъ, *

Еп$ редвари1ша ко ќтру, * и4щущыz ћкw днE мmронHсицы

дBвы, * и3 другA ко друзёй вопіsху: * q други6ни! пріиди1те, *
вонsми помaжемъ тёло живон0сное и3 погребeнное, * пл0ть
воскRси1вшагw пaдшаго ґдaма, * лежaщую во гр0бэ. * и4демъ,
потщи1мсz ћкоже волсви,2 и3 поклони1мсz, * и3 принесeмъ м›ра

ћкw дaры, * не въ пеленaхъ, но въ плащани1цэ њбви1тому, *
и3 плaчимъ, и3 возопіи1мъ: * q вLко, востaни, * пaдшымъ
подаsй воскrніе.

Тaже гlг0лемъ:

В

оскrніе хrт0во ви1дэвше, * поклони1мсz с™0му гDу ї}су,
* є3ди1ному безгрёшному. * кrтY твоемY покланsемсz,

хrтE, * и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: * тh бо є3си2
бGъ нaшъ, * рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ, * и4мz твоE
и3менyемъ. * пріиди1те, вси2 вёрніи, * поклони1мсz с™0му
хrт0ву воскrнію: * сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. *

с™hz пaсхи.
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всегдA блгcвsще гDа, * поeмъ воскrніе є3гw2: * распsтіе бо
претерпёвъ, * смeртію смeрть разруши2.

[Три1жды.]

Посeмъ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

В

оскрeсъ ї}съ t гр0ба, * ћкоже прbречE, * дадE нaмъ
жив0тъ вёчный * и3 вeлію млcть.

[Три1жды.]

Пёснь з7. Їрм0съ:

троки t пeщи и3збaвивый, * бhвъ чlвёкъ, *

Џстрaждетъ ћкw смeртенъ, * и3 стrтію смeртное * въ

нетлёніz њблачи1тъ бlголёпіе, * є3ди1нъ блгcвeнъ * nтцє1въ
бGъ, и3 препрослaвленъ.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Ж

єны2 съ мЂры бGом{дрыz * въ слёдъ тебE течaху:

* є3г0же ћкw мeртва со слезaми и3скaху, *

поклони1шасz рaдующыzсz жив0му бGу, * и3 пaсху тaйную *
твои6мъ, хrтE, ўчн7кHмъ бlговэсти1ша.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

С

мeрти прaзднуемъ ўмерщвлeніе, * ѓдово разрушeніе,
* и3н0гw житіS вёчнагw начaло, * и3 и3грaюще поeмъ

вин0внаго,

*

є3ди1наго

препрослaвленнаго.

блгcвeннаго

*

nтцє1въ

бGа,

и3

КанHнъ
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Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
кw вои1стинну сщ7eннаz, * и3 всепрaзднственнаz сіS

Ћсп7си1тельнаz н0щь, * и3 свэтозaрнаz, * свэтон0снагw

днE, * востaніz сyщи провозвёстница: * въ нeйже без8лётный
свётъ * и3з8 гр0ба пл0тски всBмъ возсіS.
И#нhй канHнъ, бGор0диченъ.
Припёвъ: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Fеофaнъ:
въ
Ўмертви1
* всBмъ

сн7ъ тв0й смeрть, * всенепор0чнаz, днeсь,
смє1ртнымъ пребывaющій жив0тъ * во

вёки вэкHвъ даровA, * є3ди1нъ блгcвeнный * nтцє1въ бGъ и3
препрослaвленный.
Припёвъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

ЇHсифъ:

В

сёмъ цrтвуzй создaніемъ, бhвъ чlвёкъ, * всели1сz
во

твою2,

бGоблгdтнаz,

ўтр0бу,

*

и3

распsтіе

претерпёвъ и3 смeрть, * воскRсе бGолёпнw, * совозстaвивъ
нaсъ ћкw всеси1ленъ.

Х

Ли1къ:

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,
* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]

с™hz пaсхи.
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Х

вaлимъ, блгcви1мъ, покланsемсz гDеви, пою1ще и3
превозносsще (є3го2) во вс‰ вёки.
Пёснь }. Їрм0съ:

С

eй наречeнный и3 с™hй дeнь, * є3ди1нъ суббHтъ цRь и3

гDь, * прaздникwвъ прaздникъ, * и3 торжество2 є4сть

торжeствъ: * в0ньже блгcви1мъ хrтA во вёки.

П

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

ріиди1те, н0вагw віногрaда рождeніz, * бжcтвеннагw
весeліz, * въ нар0читомъ дни2 воскrніz, * цrтвіz

хrт0ва пріwбщи1мсz, * пою1ще є3го2 * ћкw бGа во вёки.

В

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

озведи2 џкрестъ џчи твои2, сіHне, и3 ви1ждь: * сe бо

пріид0ша къ тебЁ * ћкw бGосвBтлаz свэти6ла, * t

зaпада, и3 сёвера, и3 м0рz, * и3 вост0ка ч†да тво‰, * въ
тебЁ блгcв‰щаz хrтA во вёки.
Припёвъ: Прес™az трbце, б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Трbченъ:
§е

вседержи1телю,

Џсоединsемое

во

и3

сл0ве,

и3

v3постaсехъ

дш7е,

*

треми2

є3стество2,

*

пресyщественне и3 пребжcтвенне, * въ тS кrти1хомсz, * и3 тS
блгcви1мъ во вс‰ вёки.

КанHнъ
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И#нhй канHнъ, бGор0диченъ.
Припёвъ: Блгcви1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.
Fеофaнъ:

П

ріи1де тоб0ю въ мjръ гDь, * дв7о бцdе, * и3 чрeво ѓдово

раст0ргъ, * смє1ртнымъ нaмъ воскrніе даровA: *

тёмже блгcви1мъ є3го2 во вёки.
Припёвъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.

ЇHсифъ:

В

сю2 низложи1въ смeрти держaву * сн7ъ тв0й, дв7о, *
свои1мъ воскrніемъ, * ћкw бGъ крёпкій совознесE

нaсъ и3 њбожи2: * тёмже воспэвaемъ є3го2 во вёки.

Х

Ли1къ:

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,
* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
Пёснь f7. Їрм0съ:

гGлъ вопіsше блгdтнэй: * чcтаz дв7о, рaдуйсz, * и3

Ѓпaки рекY, рaдуйсz: * тв0й сн7ъ воскRсе триднeвенъ t

гр0ба, * и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, * лю1діе, весели1тесz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

с™hz пaсхи.
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С

вэти1сz, свэти1сz, * н0вый їерусали1ме: * слaва бо
гDнz * на тебЁ возсіS. * ликyй нhнэ * и3 весели1сz,

сіHне. * тh же, чcтаz, * красyйсz, бцdе, * њ востaніи
ржcтвA твоегw2.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
бжcтвеннагw, * q любeзнагw, * q сладчaйшагw

Qтвоегw2 глaса! * съ нaми бо нел0жнw

* њбэщaлсz

є3си2 бhти, * до скончaніz вёка, хrтE: * є3г0же, вёрніи, *
ўтверждeніе надeжди и3мyще, рaдуемсz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
пaсха вeліz и3 сщ7eннэйшаz, хrтE! * q мyдросте, *

Qи3

сл0ве б9ій, и3 си1ло! * подавaй нaмъ и4стэе тебE

причащaтисz * въ невечeрнэмъ дни2 цrтвіz твоегw2.
И#нhй канHнъ, бGор0диченъ.
Припёвъ: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

С

Fеофaнъ:

оглaснw, дв7о, тебE бlжи1мъ, вёрніи: * рaдуйсz, двeре
гDнz: * рaдуйсz, грaде њдушевлeнный: * рaдуйсz,

є3sже

рaди

нaмъ

нhнэ

возсіS

рождeннагw и3з8 мeртвыхъ воскrніz.

свётъ,

*

и3з8

тебE

КанHнъ с™hz пaсхи.
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Припёвъ: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.

В

ЇHсифъ:
есели1сz

и3

рaдуйсz,

бжcтвеннаz

двeре

свёта:

*

зашeдый бо ї}съ во гр0бъ возсіS, * просіsвъ сlнца

свэтлёе, * и3 вBрныz вс‰ њзари1въ, * бGорaдованнаz вLчце.
Ли1къ:

Х

rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,

* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
Е#xапостілaрій, самоглaсенъ:

П

л0тію ўснyвъ, * ћкw мeртвъ, * цRю2 и3 гDи, *

триднeвенъ воскrлъ є3си2, * ґдaма воздви1гъ t тли2, *

и3 ўпраздни1въ смeрть: * пaсха нетлёніz, * мjра сп7сeніе.
[Три1жды.]

Стіхи6ры пaсхи.
Глaсъ є7:

Стjхъ: Да воскrнетъ бGъ, * и3 расточaтсz врази2 є3гw2.

П

aсха сщ7eннаz нaмъ днeсь показaсz: * пaсха н0ва
с™az: * пaсха тaинственнаz: * пaсха всечcтнaz: *

пaсха хrт0съ и3збaвитель: * пaсха непор0чнаz: * пaсха
вели1каz: * пaсха вёрныхъ: * пaсха двє1ри р†йскіz нaмъ
tверзaющаz: * пaсха всёхъ њсщ7aющаz вёрныхъ.
Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, * да и3счeзнутъ.

П

ріиди1те * t видёніz, жєны2 бlговBстницы, * и3 сіHну
рцhте:

*

пріими2

t

нaсъ

рaдости

бlговёщеніz,

воскrніz хrт0ва: * красyйсz, ликyй, и3 рaдуйсz, їерусали1ме, *
цRS хrтA ўзрёвъ и3з8 гр0ба, * ћкw женихA происходsща.
Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грBшницы t лицA б9іz, *
ґ прaвєдницы да возвеселsтсz.

Стіхи6ры пaсхи.
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М

mронHсицы жєны2, * ќтру глубокY, * предстaвшz
гр0бу живодaвца, * њбрэт0ша ѓгGла на кaмени

сэдsща, * и3 т0й провэщaвъ и5мъ * си1це гlг0лаше: * что2
и4щете живaгw съ мeртвыми; * что2 плaчете нетлённагw
во тли2; * шeдше проповёдите ўчн7кHмъ є3гw2.
Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, * возрaдуемсz и3
возвесели1мсz в0нь.

П

aсха крaснаz, * пaсха, гDнz пaсха, * пaсха всечcтнaz *
нaмъ возсіS. пaсха, * рaдостію дрyгъ дрyга њб8и1мемъ.

* q пaсха! * и3збавлeніе ск0рби, и4бо и3з8 гр0ба днeсь * ћкw
t черт0га возсіsвъ хrт0съ, * жєны2 рaдости и3сп0лни
гlг0лz: * проповёдите ґпcлwмъ.

В

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже:
оскrніz дeнь, * и3 просвэти1мсz торжеств0мъ, * и3
дрyгъ

дрyга

њб8и1мемъ.

*

рцeмъ

брaтіе,

*

и3

ненави1дzщымъ нaсъ, * прости1мъ вс‰ воскrніемъ, * и3 тaкw
возопіи1мъ: * Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію
смeрть попрaвъ, * и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ.

Х

Тaже:
rт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, * смeртію смeрть попрaвъ,
* и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]

  ,
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МОЛИТВЕНО ПРАВИЛО
СВЕТЛЕ СЕДМИЦЕ.

Треба знати, да се од овог дана Свет(л)е и Велике недеље
Пасхе па до суботе, молитве јутарње и вечерње овако
говоре.
Почињемо:

М
Х

олитвама светих отаца наших, Господе Исусе
Христе, Боже наш, помулуј нас. Амин.
Тропар, глас 5:

ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова. (Три пута)
Затим, говоримо:

аскрсење Христово видев(ши), поклонимо се
светоме Господу Исусу, јединоме Безгрешноме.
Крсту Твоме (по)клањамо се, Христе, и свето
Васкрсење Твоје [о]певамо и славимо; јер Ти си Бог
наш, осим Тебе другога не знамо, име Твоје
призивамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом

В
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Молитвено правило

Васкрсењу Христовом; јер ево, крстом дође радост
целоме свету. Свагда благосиљајућ(и) Господа,
[о]пева[ј]мо Васкрсење Његово, јер [нас ради]
претрпев(ши) распеће, смрћу смрт разори. (Три пута)
Затим, ипакој, глас 4:
не које дођоше пре јутра с Маријом, и нађоше
камен одваљен од гроба, слушаху од анђела:
Онога који је у вечној светлости, што тажите међу
мртвима као човека? Погледајте погребне повоје.
Журите и свету објавите да уста[де] Господ,
умртвив(ши) смрт; јер је Син Бога, који спасава род
људски.

О

Затим, кондак, глас 8:

И

ако си у гроб сишао Безсмртни, но адову си
разорио силу, и васкрсао си као победитељ,
Христе Боже, женама мироносицама објављујућ(и):
„Радујте се“, и Твојим апостолима мир дарујућ(и), [а]
палима дајућ(и) Васкрсење.
Затим, и овај тропар, глас исти:
гробу телесно, (и) у аду (с) душом као Бог; (и) у
рају с разбојником; и на престолу био си Христе,
са Оцем и Духом, све испуњавајућ(и), Неограничени.

У

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
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Светле седмице.

ао живоносан, као краснији од раја, и уистину
светлији од свакога царског двор(ц)а показа се,
Христе, гроб Твој – извор нашега Васкрсења.

К

И сада и увек и у векове векова. Амин.
(Богородичан):
ве]вишњега освећено Божанско станиште, радуј
[Ссе!
јер се Тобом, Богородице, даде радост онима
који кличу: Благословена [си] Ти међу женама,
Свенепорочна Владичице.
Затим: Господе, помилуј. (40 пута)
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у
векове векова. Амин.

Ч
Х

аснију од херувима и славнију неупоредиво од
серафима, Тебе што непорочно Бога Реч роди,
истиниту Богородицу величамо.
Тропар:
ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у
векове векова. Амин.
Господе, помулуј. (Три пута)
И отпуст.

КАНОН ПАСХЕ.
Глас 1:

Песма 1. Ирмос:
аскрсења је дан, просвет(л)имо се народе – Пасха
[је], Господња Пасха – јер из смрти у живот, и са
земље на небо, Христос Бог преведе нас који
победн(ичк)у [песму] певамо.

В

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
чистимо осећања, да угледамо Христа који (се)
блиста неприступном светлошћу Васкрсења; и
„Радујте се“ [које] говори, јасно да чујемо, ми који
победн(ичк)у [песму] певамо.

О

Припев: Христос васкрсе из мртвих.

Н

ебеса, дакле, достојно да се веселе, а земља да се
радује; и да празнује сав свет – и вид[љ]иви и
невид[љ]иви, јер уста[де] Христос – Весеље вечно.
Богородич(а)ни господина Теофана и господина Јосифа.* 1
1

* Певамо их целе Светле седмице, осим првог дана.
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Канон Пасхе.

Припев: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
смрти
си
сломила,
[Пре]власт
Свенепорочна, родив(ши) Вечни

Дјево
живот,
Христа, који данас из гроба зас(и)ја и свет просвет(л)и.
Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин.
аскрсл(ог)а видев(ши) Сина Твога и Бога, радуј
се с(а) апостолима, Богоблагодатна Чиста, јер си
прва „Радуј се“ примила као узрочница радости свих,
[о!] Богомати Свенепорочна.

В

Затим Катавасија – исти Ирмос.

Х

Тропар:

ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)
Песма 3. Ирмос:

одите, да пијемо пиће ново, [оно] које није из
камена неплодна чудесно изведено; но, Извор
непропа(д[љ]иво)сти – из гроба изашл(ог)а Христа, у
Коме се утврђујемо.

Х

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
ада се све испуни светлошћу – и небо, и земља,
и подземље, да празнује, стога, сва твар Устање
Христово, у Коме се утврђујемо.

С

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
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Канон

Ј

уче се погребох с Тобом, Христе, устајем данас с
Тобом васкрслим. Распех се с Тобом јуче, Ти ме
сам прослави с Тобом, Спас(ит)е(љу), у царству Твоме.
Припев: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
непропад[љ]иви живот улазим данас, Чиста,
добротом Онога који се роди(о) из Тебе, и све
крајеве [земље] светлошћу обасја(о).

У

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин.

Б

ога, кога си телом родила, Чиста, видев(ши) из
мртвих устала – као што рече – ликуј; и Њега
као Бога (уз)величај, Пречиста.
Тропар:
ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Х

Ипакој, глас 4:

не које дођоше пре јутра с Маријом, и нађоше
камен одваљен од гроба, слушаху од анђела:
Онога који је у вечној светлости, што тажите међу
мртвима као човека? Погледајте погребне повоје.
Журите и свету објавите да уста[де] Господ,
умртвив(ши) смрт; јер је Син Бога, који спасава род
људски.

О
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Песма 4. Ирмос:

Н

а божанској стражи богоречити Авакум да стане с
нама, и покаже сетлоносна анђела, који јасно говори:
Данас је спасење свету, јер васкрсе Христос, као свесилан.
Припев: Христос васкрсе из мртвих.
ао мушки пород који отвори девичанску утробу,
јави се Христос као човек; и јагње се назва
непорочно, јер не искуси греха. Наша Пасха – Бог
истинити [и] савршени назва се.

К

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
ао једногодишње јагње, наш благословени венац
– Христос, [добро]вољно за све заклан би, [као]
Пасха која очишћава; и опет, из гроба нам зас(и)ја
дивно Сунце правде.

К

Припев: Христос васкрсе из мртвих.

Б

огоотац Давид, пред Ковчегом Завета скакаше
играјућ(и); а ми, свети народ Божији –
[пра]образа испуњење гледајућ(и), веселимо се
божански; јер васкрсе Христос, као свесилан.
Припев: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
нај који је саздао Адама – твога праоца, Чиста – сазда
се од Тебе, и станиште смрти данас разори Својом
смрћу, и обасја све Божанским блистањем Васкрсења.

О
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Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин.
риста, кога (си) роди(ла), гледајућ(и) данас
прекрасно зас(и)јал[ог]а из мртвих на спасење
свих; Чиста, добра и непорочна и красна међу женама –
с(а) апостолима радујућ(и) се, Њега прослављај. Тропар:

Х

ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Х
Ј

Песма 5. Ирмос:

утрењујмо јутром раним, и (у)место мир(ис)а
песму принесимо Владики, да Христа угледамо
– Сунце правде, које свима живот обасја.
Припев: Христос васкрсе из мртвих.
ледајућ(и) Твоје неизмерно милосрђе, Христе;
адовим оковима (с)везани, ка светлости иђаху
веселим корацима, Пасху хвалећ(и) вечну.

Г

Припев: Христос васкрсе из мртвих.

П

риступимо носећ(и) светиљке, Христу који
излази из гроба, као женику; и изпразнујмо
празника достојним чином, Пасху Божију спасоносну.
Припев: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
бор побожних се просвећује божанским и
живоносним зрацима Васкрсења Сина Твога и
радошћу се испуњава, Богомати Пречиста.

З
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Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин.
иси раскинуо врата девства у оваплоћењу, и
печате гроба ниси разорио, Царе [свега]
сазданога; па стога, гледајућ(и) Те васкрсл(ог)а, Мати
се радоваше.
Тропар:

Н

ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Х

Песма 6. Ирмос:

ишао си у [крајње] дубине земље, и поломио
(си) вратнице вечне које држаху оковане,
Христе; и као Јона из кита, васкрсао си тридневан из
гроба.

С

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
ачував(ши) целе печате, Христе, васкрсао си из
гроба; затворену [утробу] Дјевину ниси
повредио у рођењу Твоме, и отворио си нам рајске
двери.

С

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
пас(ит)е(љу) мој, жива и нежртвена жртво, као
Бог сам себе [добро]вољно принео си Оцу; [и]
васкрсао си са Собом праоца Адама, васкрсав(ши) из
гроба.

С

Припев: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
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Н

екада подложно смрти и пропа(д[љ]иво)сти,
оваплоћеним из Твоје пречисте утробе – уздиже
се у непропад[љ]иви и вечни живот, Богородице Дјево.
Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин.
нај који је сишао у утробу Твоју, Чиста, уселио се
и оваплотио (се) изнад ума; сиђе у [крајње]
дубине земље, и подиже са Собом Адама,
васкрсав(ши) из гроба.
Тропар:

О

ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Х

Кондак, глас 8:

И

ако си у гроб сишао Безсмртни, но адову си
разорио силу, и васкрсао си као победитељ,
Христе Боже, женама мироносицама објављујућ(и):
„Радујте се“, и Твојим апостолима мир дарујућ(и), [а]
палима дајућ(и) Васкрсење.
Икос:
ражећ(и) пре сунца Сунце, које зађе негда у
гроб, дођоше пре јутра дев(ојк)е мироносице
као по дану, и једна другој вапијаху: О! другарице,
ходите, да мир(ис)има помажемо тело живоносно и
погребено, тело Онога који васкрсе палога Адама, које
лежи у гробу. Хајдемо, похитајмо као мудраци, и
поклонимо се, и принесимо мир(ис)е као дар(ов)е – не
пеленaма, н(ег)о плаштаницом повијеном, и

Т

Пасхе.
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[за]плачимо, и завапимо: О, Владико! устани, палима
дајућ(и) Васкрсење.
Затим, говоримо:
аскрсење Христово видев(ши), поклонимо се
светоме Господу Исусу, јединоме Безгрешноме.
Крсту Твоме (по)клањамо се, Христе, и свето
Васкрсење Твоје [о]певамо и славимо; јер Ти си Бог
наш, осим Тебе другога не знамо, име Твоје
призивамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом
Васкрсењу Христовом; јер ево, крстом дође радост
целоме свету. Свагда благосиљајућ(и) Господа,
[о]пева[ј]мо Васкрсење Његово, јер [нас ради]
претрпев(ши) распеће, смрћу смрт разори. (Три пута)
Потом: стихира, глас 6:
аскрсе Исус из гроба, као што прорече, даде нам
Живот вечни и велику милост.
(Три пута)
Песма 7. Ирмос:
нај који младиће из пећи избави, постав(ши)
човек – пострада као смртан, и страдањем
смртно обуче у красоту непропа(д[љ]иво)сти – једини
Бог отаца, благословен и препрослављен.
Припев: Христос васкрсе из мртвих.
огомудре жене с мир(ис)има трчаху к(а) Теби,
Кога као мртва са сузама тражаху; поклонише
се, радујућ(и) се живом(е) Богу, и Пасху тајанствену
Твојим ученицима, Христе, благовестише.

В

В
О

Б
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Припев: Христос васкрсе из мртвих.
разнујемо смрти умртвљење, ада разорење,
другог – вечног живота почетак; и играјућ(и)
[о]певамо Узро(чни)ка – јединога Бога отаца,
благословенога и препрослављенога.

П

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
ако је уистину освећена, и свепразнична ова
спасоносна ноћ, и светлошћу обасјана;
светлоносног дана Устања [она] је наговештење, у њој
[пре]вечна Светлост из гроба телом свима зас(и)ја.

К

Припев: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
мртвив(ши) смрт, Син Твој, Свенепорочна, данас
свима смртним(а) непролазни живот у век(ове)
век(ов)а дарова – једини Бог отаца, благословен и
препрослављен.

У

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин.
нај који царује свим сазданим, постав(ши) човек
– усели се у Твоју утробу, Богоблагодатна; и
претрпев(ши) распеће и смрт, васкрсе богодолично,
подигав(ши) [и] нас [са Собом] као свесилан.
Тропар:

О

ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Х
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валимо, благосиљамо, (по)клањамо се Господу,
[о]певајућ(и) и преузносећ(и) [Га] у све векове.

Х

Песма 8. Ирмос:

вај названи и свети дан, први у седмици, Цар и
Господ(ар) – празник је над празницима, и
славље над слављима – у њ(ему) благосиљамо Христа у
векове.

О

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
одите да у роду новог винограда, [у] божанском
весељу,
у
нарочитом
дану
Васкрсења,
учествујемо у царству Христовом, [о]певајућ(и) Га као
Бога у векове.

Х

Припев: Христос васкрсе из мртвих.

П

одигни унаоколо очи своје Сионе и види, јер ево
дођоше ти као сјајна светила – са запада, и
севера, и мора, и истока – чеда твоја, која у теби
благосиљају Христа у векове.
Тројичан:
Пресвета Тројице, Боже наш, слава Т(еб)и.
че Сведржитељу, и Речи, и Душе – три Ипостаси
сједињене у [једној] Пироди: Надпостојећи и
Надбожански – у Тебе се крсти(с)мо, и Тебе
благосиљамо у све векове.
Припев:

О
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Благосиљамо Оца и Сина и Светога Духа – Господа.
обом дође у свет Господ, Дјево Богородице; и
гротло адово растргав(ши), нама смртним(а)
Васкрсење дарова. Стога, благосиљамо (Ње)га у
векове.

Т

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин.
борив(ши) сву власт смрти, Син Твој, Дјево;
Својим Васкрсењем, као Бог крепки, узнесе нас
[са Собом] и обожи. Стога, (о)певамо (Ње)га у векове.

О

Тропар:
ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Х

Песма 9. [Ирмос:

А

нђео клицаше Благодатној: Чиста Дјево, радуј се!
и опет кажем: радуј се! Твој Син васкрсе
тридневан из гроба, и мртве подиже – народи
веселите се.]
Припев: Христос васкрсе из мртвих. Ирмос:
ветли се, светли се Нови Јерусалиме, јер слава
Господња на теби зас(и)ја. Ликуј сада и весели се
Сионе; а Ти, Чиста Богородице, диви се Устању
Порода Твога.

С
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Пасхе.

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
божанског, о! љубљеног, о! најслађег Твога
гласа!, јер си нелажно обећао да ћеш бити с
нама до свршетка века, Христе. Њега верни [за]
утврђење наде имајућ(и), радуј(е)мо се.

О!

Припев: Христос васкрсе из мртвих.
Пасхо велика и најосвећенија, Христе! О!
[Пре]мудрости, и Речи Божија, и Сило! (По)дај
нам да се потпуно сјединимо с Тобом, у незалазни дан
царства Твога.

О!

Припев: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
агласно Те зовемо блаженом, Дјево, [ми] верни:
Радуј се, двери Господња! Радуј се, граде
одуховљени! Радуј се, јер Тебе ради нам сада – из Тебе
рођенога – зас(и)ја светлост Васкрсења из мртвих.

С

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин.
есели се и радуј се, божанска двери светлости;
јер Исус ушав(ши) у гроб зас(и)ја, заблистав(ши)
светлије од сунца, и све верне обасјав(ши),
Бого(м)обрадована Владичице.
Тропар:

В

ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Х
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Егзапостилар, самогласан:

Т

елом уснув(ши) као мртав, Царе и Господе,
тридневан си васкрсао – Адама подигав(ши) из
пропа(д[љ]иво)сти, и уништив(ши) смрт – Пасхо
непропа(д[љ]иво)сти, спасење света.
(Три пута)

СТИХИРЕ ПАСХЕ.
Глас 5:

Стих: Да васкрсне
непријатељи Његови.

Бог,

и

[да]

се

разаспу

П

асха свештена данас нам се показа, Пасха нова –
света, Пасха тајанствена, Пасха свечасна, Пасха –
Христос Избавитељ, Пасха непорочна, Пасха велика,
Пасха верних, Пасха која нам двери рајске отвара,
Пасха која освећује све верне.
Стих: Као што ишчезава дим, [тако] да ишчезну.
одите жене благовеснице, и што видесте Сиону
реците. Прими од нас радост благовести –
Васкрсења Христова; диви се, ликуј, и радуј се
Јерусалиме, [јер] Цара Христа си видео, како из гроба
као женик излази.

Х

Стих: Тако да изгину грешници од лица Божиј(ег)а,
а праведници да се (раз)веселе.
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Стихире Пасхе.

М

ироносице жене које ујутро рано ста(до)ше
пред гроб Животодавца, затекоше анђела који
на камену седи, и он им (об)јављ(ив)аше, овако
говорећ(и): Што тражите Живог(а) међу мртвима?
Што оплакујете Непропад[љ]ивога [као (да је)] у
пропа(д[љ]иво)сти? Идите и (об)јавите ученицима
Његовим.
Стих: Ово [је] дан који створи Господ, (об)радујмо
се и (раз)веселимо се (у) њ(ему).
асха красна, Пасха – Господња Пасха, Пасха
свечасна нам зас(и)ја. Пасха [је] – [с] радошћу
један другог(а) загрлимо. О, Пасха [је] – избављење [од]
жалости; јер из гроба данас, као из двор(ц)а зас(и)ја
Христос, и жене радошћу испуни говорећ(и):
(Об)јавите апостолима.

П

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у
векове векова. Амин.
аскрсења је дан, и просвет(л)имо се слављем, и
један другог(а) загрлимо. Рецимо: Браћо, и
онима који нас мрзе, опростимо све Васкрсењем, и
тако ускликнимо: Христос васкрсе из мртвих, смрћу
смрт сатра, и оним(а) у гробу живот дарова. Затим:

В

ристос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, и
онима у гробу живот дарова.
(Три пута)

Х
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07. на 08. мај 2005. л. Г. прекуцао претходни превод Канона
Пасхе (од 27. апр. 1992. л. Г., у задњој редакцији од 01. дец.
1994. л. Г.) и превео икос и богородич(а)не Теофанове и
Јосифове.

‐

21., 24. и 25. апр. 2006. л. Г. (Велики петак, Светли понедељак
и уторак) редизајнирао и поправљене грешке при куцању.

‐

25. и 26. апр. 2008. л. Г. (Велики петак и субота) редизајнирао
и додао вињете.

‐

06. мај 2013. л. Г. (Светли понедељак) поново редизајнирао и
поправљене грешке при куцању.
Зор. А. Ст.
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