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ОПЕЛО ХРИСТОВО 
Надгробен плач на велики петък 

 

Първа статия 

 

1. О, Христе, Животе, в гроб положен Си бил 

и от ужас войнства ангелски тръпнеха 

снизхождението Твое славейки. 

 

2. На земята предел, Спасе, поставил Си, 

А днес в малък гроб, Иисусе поместваш се 

кат въздигаш мъртвите от гробове. 

 

3. О, Иисусе, Царю, пред разкрития гроб 

с почит величаем Твойта кръстна смърт, 

чрез която ни изкупи от смъртта. 

 

4. На безкрайния свят Ти размери си дал, 

а сам, Всецарю, си слязъл в тесен гроб, 

та из гроба мъртвите да изведеш. 

 

5. Мой Иисусе Христе, Цар на всичко в света, 

не човека ли от ада да спасиш 

в бездните му мрачни, Боже, слезе Ти? 

 

6. Сякаш мъртъв е Той, който всичко владей 

и като мъртвец се слага в нов гроб днес, 

а пък сам из гроб изгони мъртвите. 

 

7. Ти, Христе, Си живот, а положи Се в гроб; 

ала със смъртта Си порази смъртта- 

Извор на живота вечен стана Ти. 

 

8. Приобщил Си Се Сам към злодеи без срам- 

нас да оправдаеш от злодействата 

на лукавия що примки ни плете. 

 

9. Най-прекрасен в света, несравним в доброта, 

Който на всемира е украса сам, 

ето, в гроб лежи невзрачен, глух и ням. 

 

10. Как ще, Спасе, изтрай Тебе мрачният ад? 

Той за своя мрак ще страда ослепен 

от светлика Ти прекрасен озарен! 

 

11. О, Преблаги Христе, о, Спасителен лъч, 

Как тъй си Се скрил в гробната тъма? 

О, търпение неописуемо! 

 

12. О, предивни дела! О, безброй чудеса! 

Йосиф днес погребва бездиханен Теб, 

Тебе, Който с дъх живота си ми дал! 

 

13. И от тесния гроб, в който слязъл Си Сам, 

Пак на тварите си правдата открил: 

че Си Цар на небеси и на земли! 

 

14. Този, Който държи в длан небе и земя, 

Е убит по плът и в гроба задържан, 

та държаните във ада да спаси. 
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15. Ти – Самият Живот – мъртъв в гроба Си бил, 

Но нетлен възкръснал Си из мъртвите 

И ключалките на ада си разбил! 

 

16. Ангелски мнозинства с Йосиф и Никодим 

идват да погребват в гроба тесен Теб, 

за Когото малка е вселената! 

 

17. Боголепно, Христе, бе положен в нов гроб, 

нашата природа за да обновиш 

с боголепното Си възкресение! 

 

18. В плът, Христе, се яви, та Адам да спасиш, 

но щом го не найде между живите, 

спусна се във ада да го дириш Ти. 

 

19. Като слънце в нощта под земята се скри 

и самин се, Спасе, с тъмна нощ покри, 

а сега по-лъчезарен възсияй! 

 

20. Щом Животът-Христос вкуси земната смърт, 

смъртните помилва и спаси от смърт, 

като ги с живота вечен обдари! 

 

21. Йосиф от кръста сне с почит Твойто Тело 

и като мъртвец Те в гроб положи той, 

но стани, Спасителю и Боже наш! 

 

22. Щом на смъртния кръст Си възлязъл, Христе, 

людете до Теб Си, Спасе, възвисил, 

а погребан мъртвите Си възкресил. 

 

23. Как да се изрече туй, що става край нас; 

Този, Който е на цял свят Властелин 

днес за нас страдалческа приема смърт. 

 

24. Ти по воля, Христе, под земята Си бил; 

мъртвите спасил Си и с любов въвел 

в незалязващата слава на Отца. 

 

25. Съдещият света бе привлечен на съд 

и неправдата осъди Съдника 

Чрез Понтиеца пилат на кръстна смърт. 

 

26. Ти синовно смирен Си послушал Отца- 

слязъл Си на ада в мрачните недра 

и Си възкресил човеческия род! 

 

27. Нищелюбец лъжлив, що си тъй поскъпил 

мирото, що лей се за спасение, 

как взе злато ти за Светозарния? 

 

28. Боже Слово, Ти Сам смърт човешка прие, 

но възкръсна както бе предрекъл Сам  

и въздигаш рода человечески! 

 

СЛАВА ОТЦУ И СИНУ И СВЯТОМУ ДУХУ: 

29. Славим Теб, Боже наш, всевладетел с Отца 

и със Пресветия Дух Животворящ 

славим днес и Твойто погребение! 
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И НИНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИН!  

30. О, Дево пречиста, Майка блажена си 

на Спасителя и Бога наш Христос 

и чието погребенье тачим днес! 

 

1. О, Христе, Животе, в гроб положен си бил 

И от ужас войнства ангелски тръпнеха 

снизхождението Твое славейки.  
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Втора статия 

 

1. О, достойно е, да възпяваме Теб-Живодавца, 

Който разпростря над ада ръцете Си 

И с туй вражеската сила съкруши. 

 

2. Как достойно е Тебе – Всесъздателя да славим: 

чрез страданията Твои се пречистихме 

и от гибел се спасихме, Боже наш. 

 

3. В ужас бе светът и небето, Господи, стъми се, 

щом Ти – Незалязващата светлина – умря 

и угасна в гроба чистата Ти плът. 

 

4. Ти прие, Христе, да заспиш като човек във гроба 

и от тежкия греховен сън въздигна Ти 

человеческия, страдащия род! 

 

5. „Аз едничка Теб съм родила без родилни мъки, 

а сега ме мъчат Твоите страдания”- 

плачейки говореше Пречистата. 

 

6. Серафимите гледат Те, Христе, във ужас страшен, 

Тебе – в небесата неразлъчен от Отца, 

на земята долу – разпнат, умъртвен! 

 

7. О, във храма там шумно се завесата раздира, 

светилата скриват в ужас свойта светлина, 

щом се Ти, о, Слънце, под земята скри! 

 

8. О Ти, Който Сам си създал с ръката Си човека, 

Ти във гроба слезе, Боже, да ни възродиш 

със божествената си всесилна власт. 

 

9. Нека с плач свещен да възпеем мъртвия Иисуса, 

както пели са жените мироносици, 

та и „радвайте се” с тях да чуем ний! 

 

10. Ти, Спасителю, царството на ада съкрушаваш, 

със смъртта си умъртвяваш Ти самата смърт, 

и от гибел дигаш земнородните. 

 

11. В гроба Теб, Христе, Йосиф със благоволенье скрива 

и с примесени от сълзи песни на уста 

боголепно Те възпява, Боже мой! 

 

12. Таз що Те роди гвоздеи на горка скръб разкъсват, 

гледайки Те там на кръста горко пригвозден 

и стрели пронизват нейната душа. 

 

13. Мъртвия Христа Никодим и Йосиф днес погребват 

и надгробни песни пеят с умиление, 

пеят с тях в едно и серафимите. 

 

14. О, Спасителю, о, на правдата Пресветло Слънце, 

ти се скриваш под земята и тъмней без теб 

на луната, дето Те роди, ликът. 

 

15. Слънцето, Христе, след нощта отново възсиява; 

тъй и Ти от своя гроб възкръснал след смъртта 

в чудна светлина изгряваш, Господи!  
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16. Цялата земя, о, Създателю, се в страх разтърси 

и пробуди мъртвите от вечния им сън, 

Теб – Твореца щом в недрата си прие! 

 

17. Разпнат, умъртвен, Ти – Безсмъртният Животодател – 

даже своите мъчители не умъртви, 

а от гроба мъртвите им възкреси! 

 

18. „Мъртъв Си, Христе, ала стотникът видя в Теб Бога; 

как с ръцете си ще Те докосна, Боже мой?”- 

питаше се Йосиф в ужас и във плач. 

 

19. Слънцето е спрял друговерците кога прогонвал 

някога Навин, а Ти, Христе, залязвайки, 

адовата тъмнина прогони днес! 

 

20. Ти, Спасителю, Който от Отца Си неразделен, 

о, приел си Ти да вземеш человешка плът 

и да слезеш в ада си приел, Христе! 

 

21. В страшен ужас днес помрачи се слънцето в небето, 

виждайки във гроб да Те полагат, Господи, 

Тебе – Светлината вечна на света. 

 

22. Разтрепера се щом видя Те в свойто царство адът, 

Тебе, Слънцето на славата, Безсмъртния 

и затворниците свои пусна той. 

 

23. Колко страшно е, колко е велико туй видение: 

Този, от Когото е животът, смърт прие, 

искайки живот на всички да даде. 

 

24. Всички верни днес Твойта смърт и Твойто погребение, 

чрез които се, Христе, от смърт избавихме, 

всички верни славим и празнуваме. 

 

СЛАВА ОТЦУ И СИНУ И СВЯТОМУ ДУХУ 

25. Боже Троичен, 

Безначални Отче, Слове, Душе, 

укрепи на нашия народ десницата, 

направи го силен Ти във труд и бран! 

 

И НИНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИН. 

26. О, Пречиста ти, о, ти Дево, що роди Живота, 

премахни, о, Майко, в църквата съблазните 

и дарувай ти, всеблага, мир на нас! 

 

1. О, достойно е, да възпяваме Теб-Живодавца, 

Който разпростря над ада ръцете Си 

И с туй вражеската сила съкруши. 
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Трета статия 

 

1. Родовете всички Твойто погребенье 

с песни, Христе, възпяват(2). 

 

2. Свят ариматеец Теб от кръста сваля 

и с плащаница погребва!(2) 

 

3. Мироносиците гроба Ти спохождат 

и миро носят, Христе мой.(2) 

 

4. Всички Божи твари, с песни погребални 

елате при Създателя!(2) 

 

5. Йосифе блажени, погреби телото 

на Жизнодавеца Христа!(2) 

 

6. Тез, що Той отхрани днес неблагодарно 

възстават срещу своя Бог.(2) 

 

7. Хранените с мана своя Благодетел 

със жлъчка и оцет поят.(2) 

 

8. Тези, що избиха толкова пророци, 

убиха дръзко и Христа.(2) 

 

9. Ученик безумен Бездната от мъдрост 

с подла целувка предаде.(2) 

 

10. Никодим и Йосиф с най-дълбока почит 

погребват днес Създателя.(2) 

 

11. Слава на властта Ти, разгромила ада, 

Творче на всичко във света.(2) 

 

12. А жените идват с миро да помажат 

Теб – Мирото божествено.(2) 

 

13. Чрез смъртта Си, Боже, Ти смъртта погуби 

със Твойта мощ божествена.(2) 

 

14. Господи и Творче, о Царю и Боже, 

как тъй приел си да страдаш?(2) 

 

15. Девата пречиста плаче като гледа 

на кръста Агнеца разпнат.(2) 

 

16. Никодим и Йосиф тялото погребват, 

живот що дава на света.(2) 

 

17. Девата пресвята топли сълзи рони 

с пронизано от скръб сърце.(2) 

 

18. Мироносиците гроба Ти спохождат 

със миро да те помажат.(2) 

 

19. Силите небесни бяха в страх и ужас, 

Кога Те мъртъв гледаха.(2) 

 

20. Тез, що с обич тачат Твоите страдания 

със прошка Ти ги осени!(2) 
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21. Мироносиците гроба Ти приливат 

със миро рано призори.(2) 

 

22. Дай на твойта Църква мир и нам спасение 

със Твойто възкресение!(2) 

 

СЛАВА ОТЦУ И СИНУ И СВЯТОМУ ДУХУ! 

23. О, Пресвята Троице, Отче, Сине, Душе, 

Спаси, помилвай Твоя мир!(2)  

 

И НИНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ! АМИН. 

24. Дево, удостой ни твоя Син да видим 

от гроба сяйно възкръснал!(2) 

 

1. Родовете всички Твойто погребенье 

с песни, Христе, възпяват(2). 

 


