otpustitelni
voskresni tropari na osumte glasa
(транскрипција од црковнословенски и превод од грчки и црковнословенски јазик)
Глас 1-ви.

Kameni zape~atanu od Judej, i voinom stregu{tim
pre~istoje tjelo Tvoje, voskresl jesi, tridnevnij Spase,
darujaj mirovi `izn. Sego radi sili nebesnija vopijahu
Ti, `iznodav~e: slava voskreseniju Tvojemu, Hriste,
slava carstviju Tvojemu, slava smotreniju Tvojemu,
jedine ~elovjekoqub~e.
Од каменот запечатен од Јудеите, и од војниците кои го чуваа Твоето пречисто Тело, воскресна
тридневен, Спасителе, дарувајќи му живот на светот. Затоа небесните Сили Ти воскликнуваа животодавче. Слава на воскресението Твое Христе!
Слава на Царството Твое! Слава на домостројот
Твој, единствен човекољупче!
Богородичен

Gavriilu vje{tav{u tebje, D jevo, radujsa, so glasom
voplo{ta{esja vsjeh Vladika v tebje, svjatjem kivotje,
jako`e re~e pravednij David: javilasja jesi {ir{aja
nebes, ponosiv{i zi`diteqa tvojego. Slava vsel{emusja
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v tja, slava pro{ed{emu iz tebe, slava svobodiv{emu
nas ro`destvom tvoim.
Кога Гаврил ти проговори: Дјево, радуј се, заедно со гласот, во тебе, светиот ковчег, се воплотуваше Владиката на сите, како што кажа праведниот
Давид. Се покажа поширока од небесата, носејќи
го создателот твој. Слава на Оној Кој се вселил во
тебе! Слава на Оној Кој произлегол од тебе! Слава
на Оној Кој нас нè ослободи преку твоето раѓање!
Глас 2-ри.

Jegda sniz{el jesi k smerti, @ivote bezsmertnij,
togda ad umertvil jesi blistanijem bo`estva: jegda
`e i umer{ija ot preispodnih voskresil jesi, vsja sili
nebesnija vzivahu: `iznodav~e, Hriste Bo`e na{, slava
Tebje.
Kога слезе кон смртта, Животе бесмртен, тогаш адот го умртви со блескот на божеството. Кога
пак, мртвите ги воскресна од подземјето, сите небесни Сили извикуваа: Животодавче, Христе Боже
наш, слава Ти.
Богородичен

Vsja pa~e smisla, vsja preslavnaja tvoja, Bogorodice,
tainstva, ~istotje zape~atanoj, i d jevstvu hranimu,
mati poznalasja jesi nelo`na, Boga ro`d{i istinago:
Togo moli spastisja du{am na{im.
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Сите твои тајни, Богородице, над смислата се,
сите се преславни, со чистота запечатена и со девство зачувано, те познаваме како мајка нелажна,
која Бога вистинскиот го роди, Него моли Го да се
спасат нашите души.
Глас 3-ти.

Da veseqatsja nebesnaja, da radujutsja zemnaja, jako
sotvori der`avu mi{ceju Svojeju Gospod, popra smertiju
smert, pervenec mertvih bist, iz ~reva adova izbavi nas,
i podade mirovi veliju milost.
Да се веселат небесните, да се радуваат земните, зашто направи држава со мишката Своја Господ, со смртта смртта ја сотре, стана првороден од
мртвите, од утробата на адот нè избави, и на светот
му даде голема милост.
Богородичен

Tja, hodatajstvovav{uju spasenije roda na{ego,
vospjevajem, Bogorodice D jevo: plotiju bo ot tebe
vosprijatoju Sin tvoj i Bog na{, krestom vospriim
strast, izbavi nas ot tli jako ~elovjekoqubec.
Тебе која посредуваше на спасението на нашиот род, те воспеваме Богородице Дјево, зашто
во тело од тебе примено, Синот твој и наш Бог,
примајќи преку крстот страдање, нè откупи нас од
распаѓањето, како човекољубец.
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Глас 4-ти.

Svjetluju voskresenija propovjed ot anggela
uvjed jev{e Gospodni u~enici, i prad jedneje osu`denije
otver g{e, apostolom hvaqa{tjasja glagolahu:
isprover`esja smert, voskrese Hristos Bog, darujaj mirovi
veliju milost.
Ведрата проповед за воскресението, од Ангелот научувајќи ја Господовите ученички, и прародителската осуда отфрлувајќи ја, на Апостолите
фалејќи им се велеа: смртта се обезоружи, воскресна Христос Бог, подарувајќи му на светот голема милост.
Богородичен

Je`e ot vjeka utajenoje, i anggelom nesvjedomoje
tainstvo, toboju, Bogorodice, su{tim na zemli javisja:
Bog, v neslitnom soedinenii voplo{tajem, i krest voleju
nas radi vospriim, im`e voskresiv pervozdanago, spase
od smerti du{i na{ja.
Од вечност скриената и за Ангелите непозната
тајна, преку тебе, Богородице, на оние на земјата
им се објави. Бог Кој се воплоти во неслиено соединување и Кој заради нас крст доброволно прими,
преку кого го воскресна првостворениот, ги спаси
од смрт нашите души.
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Глас 5-ти.

Sobezna~alnoje Slovo Otcu i Duhovi, od D jevi
ro`d{ejesja na spasenije na{e, vospojim, vjernii, i
poklonimsja: jako blagovoli plotiju vziti na krest, i
smert preterpjeti, i voskresiti umer{ija slavnim
voskresenijem Svojim.
Собеспочетниот Логос на Отецот и Духот, од
Дјева се роди за спасение наше, да Го воспееме,
верни, и да му се поклониме, зашто благоволи со
телото да се искаче на крст и да претрпи смрт, и да
ги воскресне мртвите со Своето славно воскресение.
Богородичен

Radujsa, dvere Gospodwa neprohodimaja, radujsja,
stjeno i pokrove pritekaju{tih k tebje, radujsja,
neoburevajemoje pristani{te i neiskusobra~naja,
ro`d{aja plotiju tvorca tvojego i Boga: moqa{ti ne
oskud jevaj o vospjevaju{tih i klawaju{tihsja Ro`destvu
tvojemu.
Радуј се, порто Господова непроодна! Радуј
се, тврдино и покриву на оние кои притекнуваат
кон тебе! Радуј се, небурно пристаниште и неискусобрачна која во тело го роди твојот Творец и Бог!
Не намалувај да се молиш за оние што ја воспеваат
и и се поклонуваат на рожбата твоја!
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Глас 6-ти.

Anggelskija sili na grobje Tvojem, i stregu{tii
omertvje{a, i stoja{e Marija vo grobje, i{tu{ti
pre~istago tjela Tvojego. Pqenil jesi ad, ne iskusivsja
od nego: srjetil jesi D jevu, darujaj `ivot: voskresij iz
mertvih, Gospodi, slava Tebje.
Ангелските сили и оние кои Те чуваа на Твојот
гроб замреа, а Марија стоеше во гробот барајќи го
Твоето пречисто тело. Си го пленил адот, без да
пробаш од него. Си ја сретнал Дјева, дарувајќи живот. Ти, Кој воскресна од мртвите, Господи, слава
Ти.
Богородичен

Blagoslovennuju narekij Tvoju mater, pri{el jesi na
strast volnim hotjenijem, vozsijav na krestje, vziskati
hotja Adama, glagoqa anggelom: sradujtesja Mwe, jako
obrjetesja pogib{aja drahma. Vsja mudrje ustrojivij,
Bo`e na{, slava Tebje.
Ти, Кој благословена ја нарече Твојата мајка,
дојде на страдање со волна одлука. Заблескувајќи
на крстот го побара драговолно Адама, велејќи им
на Ангелите: радувајте се со Мене, зашто се најде
загубената драхма. Боже наш, Кој сè мудро си устроил, слава Ти.
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Глас 7-ми.

Razru{il jesi krestom Tvojim smert, otverzal
jesi razbojniku raj, mironosicam pla~ prelo`il jesi, i
apostolom propovjedati poveqel jesi, jako voskresl jesi,
Hriste Bo`e, darujaj mirovi veliju milost.
Си ја разрушил смртта со Твојот крст, на разбојникот рајот си му го отворил, на мироносиците
плачот си го претворил [во радост], и на Апостолите си им заповедал да проповедаат дека воскресна,
Христе Боже, Ти Кој му даруваш на светот голема
милост.
Богородичен

Jako na{ego voskresenija sokrovi{te, na tja
nad jeju{tijasja, Vsepjetaja, ot rova i glubini
pregrje{enij vozvedi. Ti bo povinnija grjehu spasla jesi,
ro`d{aja spasenije na{e: ja`e pre`de ro`destva D jeva,
i v ro`destvje D jeva, i po ro`destvje paki prebivae{i
D jeva.
Како богатство на нашето воскресение, оние
кои се надеваат на тебе, Севоспевана, од јамата и
длабочината на грешките подигни ги. Ти, пак, која
го роди нашето спасение, спаси ги виновните во
гревот. Пред раѓањето Дјева, и во раѓањето Дјева,
и по раѓањето, пак, исто така си Дјева.
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Глас 8-ми.

S visoti sniz{el jesi, Blagoutrobne, pogrebenije
prijal jesi tridnevnoje, da nas svobodi{i strastej,
`ivote i voskresenije na{e, Gospodi, slava Tebje.
Од висините си слегол Милосрден, тридневното погребение да го примиш, за нас да нè ослободиш од страдањата. Животу и воскресение наше,
Господи, слава Ти.
Богородичен

I`e nas radi ro`dejsa ot D jevi, i raspjatije
preterpjev, Blagij, isprovergij smertiju smert, i
voskresenije javlej jako Bog, ne prezri, ja`e sozdal jesi
rukoju Tvojeju: javi ~elovjekoqubije Tvoje, Milostive,
priimi ro`d{uju tja Bogorodicu, moqa{tujusja za ni, i
spasi, Spase na{, qudi ot~ajanija.
Ти, Кој заради нас беше роден од Дјева, и
распнување претрпи, Благи, со смртта смртта ја
разоружа и воскресението го покажа како Бог. Не
презирај ги оние кои ги создаде со раката Твоја,
покажи го човекољубието Твое, Милостив, прими
ја Богородица, која Те роди, која посредува за нас,
и спаси го, Спасителе наш, народот отчаен.
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