
Благословен еси, Господи 
 

 Благословен си, Господи 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. 

Ангельский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившася, 
смертную же, Спасе, крепость разоривша, 
и с собою Адама воздвигша, 
и от ада вся свобождша. 
 

Благословен еси,Господи, научи мя оправданием Твоим. 
„Почто мира с милостивными слезами, о ученицы, 
растворяете?“ 
Блистаяйся во гробе Ангел мироносицам вещаше: 
„Видите вы гроб и уразумейте: Спас бо воскресе от гроба.“ 

 
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. 
Зело рано мироносицы течаху ко гробу Твоему рыдающия, 
Но предста к ним Ангел и рече: 
„Рыдания время преста, не плачите, 
воскресение же апостолом рцыте.“ 
 
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены, с миры пришедшия ко гробу Твоему, 
Спасе, рыдаху. 
Ангел же к ним рече, глаголя: 
„...Что с мертвыми живаго помышляете? 
Яко Бог бо вокресе от гроба.“ 
 
Слава Отцу и Сыну и святому Духу. 

Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Духу, 
Святей Троице во едином существе, 
со серафимы зовуще: 
Свят, Свят, Свят еси, Господи. 
И ныне и присно и во веки веков, аминь. 
 
Жизнодавца рождши, греха, Дево, Адама избавила еси. 
Радость же Еве в печали место подала еси; 
падшия же от жизни к сей направи, 
из Тебе воплотивыйся Бог и человек. 
 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!  

Ангелският събор се удиви, когато Ти се причисли към 
мъртвите. Спасителю,Ти разори крепостта на смъртта и 
въздигна със себе си Адам, и освободи всички от ада. 
 
 

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! 
Защо, о, ученици,  се обливате в милостиви сълзи? 
Бляскав Ангел освети гроба и каза на мироносиците: 
Вижте гроба и разберете - Спасителят възкръсна от гроба! 
 

 
Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! 
В ранно утро ридаещите мироносици бързаха към Твоя 
гроб, но яви се Ангел и им каза: Време е да престанете да 
ридаете, не плачете, разкажете на апостолите за 
възкресението! 
 
Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! 
Жените мироносици, като ридаеха, дойдоха с миро на 
Твоя гроб, Спасителю. Ангел им се яви и каза: Защо 
смятате Живия за мъртъв, Той като Бог възкръсна от 
гроба. 
 
 
Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух! 

Да се поклоним на Отца, и на Неговия Син, и на Светия 
Дух, Светата Троица в Едно Същество, със серафимите да 
възпеем: 
Свят, Свят, Свят си Господи. 
И сега, и винаги, и във вечни векове. Амин! 
 
Като си родила Подателя на живота, Дево, си избавила 
Адама от грях. Скръбта на Ева си обърнала в радост. 
Въплътелият се от тебе Бог и Човек привлече към себе си 
отпадналите от живота. 
 
Алилуия, алилуия, алилуия, Слава на Тебе Боже! 
Алилуия, алилуия, алилуия, Слава на Тебе Боже! 
Алилуия, алилуия, алилуия, Слава на Тебе Боже! 

 


