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ìZ) ïj( ìZ) ïj( ðw ðw  âSN ðu 
Хри стосъ  во  скре  се  из 8   ме ртвых8, 

ðu1 ìc)ðc) ïj(ðw1   öv   ìR  ïDs ìc) 
сме  рті ю  на  смерть на   сту   пи,  и 

ïj( ðw      ìc)  ïL\9  ðw) ìZ) ïQ \ 
гро  бнымъ  жи   вотъ  да   ро   ва. 

íz) öv)  ìk( ðc)   íWm   ìc) ïw) âl( 
Да  во   скре снетъ богъ,   и   ра  зы 

 ðu)  ðu)  ðu)  ïj( ìc1  ìR  íQ \ 
 ду   тсz  вра  зи    ––     є   гw. 

ìpíSm  ìc)  âu)  ðu)  ðu)  ðu)   ïj( 
Па   сха  свz  ще  нна  z   нам 8  днесь 

ìc) ðc)  - G ïDJíw) ðw)  ðw) ðw) ðw) 
 по  ка  за   сz,   па  сха  но  ва  свz 
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ìb ãS íj{ðw) ðw) ìL9 öv)  íI)  ãS 
 та  z,  па  сха  та   и  нстве  нна  z, 

ìk( ðc)  ðc) ïw) âl( ÎL> âSN ðl( 
 па   сха   все  че  стна   ––    z,   па 

ðu)  ðu)  ïj( ìc) ðc) öl{ ìc)ðR) ïDJ 
 сха  хри  ста  ––  и  зба   ви  те  лz, 

íj{)ðw) ðw) ðw) ìL9öU)  íI)  ãS  íj{ 
 па   сха  не  по  ро   ––  чна  z,  па 

ðw) ðw) ìL9 öv) íI) ãS  ìk( ïw) âl( 
сха  ве   ли   ––  ка  z,   па   сха   вэ 

ÎL>  âSN   ðl( ðu)  ðu) ðu) ðu) ðu) 
 ––   рнымъ, па    сха   две ри  рай  скі 

ðu)  ïj(   ìc) ðc) öl{ ìc) ðc) ïDJ 
 z   намъ    t   ве  рза   ю   ща  z, 
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âl(ðu)  ðu)   ðu) ðu)  ïj( ìc) ðc)  
 па  сха  всэхъ  w  свz   ща   ю   ща 

ðc) öl{ ìSJ íQ \ 
 z   вэ   ––  рныхъ. 

ìp ðc)  ðc)  ðc)  ðc)  ðc)    íSm 
Ћ    кw   и   сче   за   етъ  дымъ, 

âu  ðu  ïj( ìc1  ìR   íQ \ 
 да    и   сче   ––   ––  знутъ. 

ïp\)öv) ìL(4 íW  ìZ) ïw) âu)  ðu) ðu) 
Прі    и    ди   те   t   ви   дэ   ні   z 

ðu) ïj( ìc) ðc) öl{ ìR  ïDJ ìc) ðc) 
же  ны   бла  го  вэ  стни  цы,   и   сі 

ïj(ðw) â<(4 ìSJ âu) ïw) Ï+WJ:? âu) 
 o   ну   рцы   те,   прі   и   ми    t 
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ðu)  ðu)  ðu)   ðu) ðu) ðu) ðu)  ðu) ðu) 
насъ  ра  дость бла го  вэ  ще   ні   z 

ðu)  ðu) ïj(ìc) ðc) ðc) - G ïDJ ìZ) 
 во  скре  се   ні   z хри сто  ва,   кра 

ïj(ðw) âu) ïY) ìSJ ðc)ðc) ðc)ðc)ðc) 
суй   сz   и   ли  куй,  и  ра  ду  и  сz 

ðc) ðc) öv) ìc) ïL_4  g ïDJ âu1Ï+WJ:? 
 ї    є   ро  са   ли   ––  ме,   ца   рz 

âu) ðu) ðu)   ðu)    ðên  âU) ïDJ âu) 
хри  ста  u  зрэвъ  изъ  гро  ба,    я 

ðu) ðu) ðu) ïj( ìc)ðc) öl{ ìSJ íQ \ 
ко  же  ни  ха    и  схо дz   ––    ща. 

ìpðc) ðc) ðc) ðc)  ðc)   ðc)  ðc)  ðc)   
Та  кw  да  по  ги бнутъ грэ шни цы   
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ðc) ðc) ðc) ðc) ðc)ðR)íSm ìc) âSNðu)ðu) 
цы  t  ли  ца  бо жі z,  а   пра ве дни 

ðu) ðu) ðu) ðu) ðu) ïj( ìc1  ìR   íQ \ 
цы  да  во зве  се  лz    ––   ––  тсz. 

â[)ïw) ïL\9ðw) ðw) ðw) ìSJ âu) ïw) 
Мv   ро   но  си  цы  же  ны,   ѕэ  ло 

ïL\9ðw) ìc) ïj( ìc)  ïj( ìc) âu) ïw) 
  ра   но пред ста  ша   гро   бу  жи  во 

ìL(4íW  âu) ðu) ïw) Ï+WJ:? âu) ðên ïw) 
 да  вца,   и   w  брэ  то   ша   а  нге 

ðj( ìc) ïj(ðw) ðw) ðw) ìL(4 íW   ìc) 
 ла    на  ка  ме  ни  сэ   дz   ща,  и 

íj{4  - G âl(ðB  ÏáDJ:) ïz) âl(ðB 
 то   ––   ––  ––   ––    ––   ––   –– 
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ì+C   - G âl(4 ÎL> âSN ïDJ âu ðu1 
 ––   ––    ––    ––   ––  й     про  вэ 

âáSK9{ ïDJ ðDs âu  ìc1  ìk(öU  íW 
щавъ  имъ,  си    це  гла   го   ла  ше, 

  gïj( ìc  ðc   g ïj( ìc1  g âÐD y 
что  и    ще  те  жи  ва   ––  гw  с8ме 

- G   âSN  ðu   ïkë ?: âu ðu1 ìZ ïDs  
ртвы  ми;  что  пла    че  те   не  тлэ 

ìc1íz öSM ìSJ ïDs âSN ðu  ðu ðu 
–– нна  го  во   тли;  ше дше  про по 

ïDs ìc  ðc ðc ðc1íz  öSM  ìSJíQ \ 
 вэ  ди  те  u  че  ни  комъ  є   гw. 

ìpðc)  ðc) ðc) ðc)  ðc) ðc) ðR)  íSm 
сей день  и  же  со  тво ри   го сподь, 
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ìc)  âl( ðu) ðu) ðu) ðu)  ðu)  ðu) ðu) 
во    зра   ду   е  мсz  и   во  зве  се 

ïj( ìc1   ìR    íQ \ 
 ли    ––   мсz  в8oнь. 

íp\ðw1 ìb  ì+SJ.{  $ H  ïáDJ( ìc1   g 

Па   сха  кра  ––   сна,    па   сха  го 

âSNðu1 âáSK9{ïDJ âl(ðu1 ÎL> âu1 
спо днz   па  сха,    па   сха   все   че 

âáSK9{ ïj( âu1 ïóW6 ïL\9 ìc1 í$ J\ãS  
 стна   z    ––  нам8   воз  сі   z   ––. 

íÐW y ìb  ãS  íj{{ ãX   g ïDJ ðDs 
 па   ––  сха,  ра   до   сті   ю    другъ 

âl(4 âu  ìc1 ìk(4 íW    áP  ìÐS y íj{4   
  дру   га   прі   и   ме   мъ.   Q   па 
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- G âu ðu1 Ï+DJ?: âu ðu1 âáSK9{ ïDJ 
сха,   и  зба   вле   ні   е    ско   рби, 

ðj(ðw1ïj( ìc1íz  ìáS6í$ J\ãS  ïáDJ( 
 и    бо  из 8   гро ба  дне  ––  сь,   я 

ìc ðc1  g âSN - G ïDJ âl(4 â<(4 
кw  t  че  рто  ––   ––    ––     –– 

ìc1 ìá $ J9öA  ìk(öv1öl{íWöl{íW 
 ––   ––   ––   га  ––  ––  –– ––  –– 

  áPïj( ì+C  ìáS6í$ J\ãS    âu  Ïkë ?: 
 –– воз   сі    z  хри стосъ,  же   ны 

âu ðu ðu ðu1ÎL> âu1   g âU ïDJ 
 ра  до сти  и   спо  лни  гла  го  лz, 

ðw1 g âl( ïw1  g ïY ì+C í$ J\ãQ 
про по  вэ   ди  те   а   по  сто  ломъ. 



- 9 - 

 

слaва, и3 нhнэ. глaсъ, т0йже. 

â[)ïw) ïL\9ðw) öv) ìSJ  âu)  ïw) 
во   скре  се   ні   z  день,   про  свэ 

ïL\9ðw)  öv) ïY)  ìSJ ðc) ïj( ðL_4 
 ти  мсz  то рже ством8, и  другъ  дру 

âu) ïw) ìL(4íW  ìc) ïj( ðe) ïY) ìSJ 
 га  прі   и  мем8, и  рцем8  бра  ті  є, 

ðc)ðc) ïw) â<(4 ìc)  âU)   ïDJ  ìZ) 
 и  не  на   ви   дz  щимъ насъ,  про 

ïj(  ðj( âu) ïw) ìc)öU) íW ìZ) ïj( 
стимъ всz   во скре се  ні емъ, и   та 

ðw) ðw) ðw) öv) ìb ãSm  ìZ) ïj( ìZ) 
 ко  во зо  пі   е   мъ,  хри стосъ  во 
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ïj(ðw   g âSN  ðu      ïw1 öv)  ìc) 
скре  се  изъ  ме ртвыхъ,  сме  рті   ю 

ïL_4     g ïDs   ìZ) ïj( ðw)    ðw)  
смерть  по правъ,   и   су   щимъ  во 

ðw)  ðL_4   öA) ìSJ öv) ðU) íQ \ 
гро   бэхъ  жи  вотъ  да   ро  ва. 
 

ìZ) ïj( ìZ) ïj( ðw ðw  âSN ðu 
хри стосъ во  скре  се  изъ  ме ртвых8, 

ðu1 ìc)ðc) ïj(ðw1   öv   ìR  ïDs ìc) 
сме  рті ю  на  смерть на   сту   пи,  и 

ïj( ðw      ìc)  ïL\9  ðw) ìZ) ïQ \ 
гро  бнымъ  жи   вотъ  да  ро   ва.  г•. 
По tпyстэ. 
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ìL9 öêD6 ïj( ìR4 â+SN  g  ïY   ìS6 
 И#  намъ  да   ро   ва  жи  вотъ  вэ 

  S y   S  íw1 ìL9 öêD6 ïj( ìR4  â+SN 
чны  и,   по   кла  нz  ––    е    мсz 

 g  ïj(  ìc1 íz  ìc1  ïáDJ5  g ïY 
три  дне   вно  му   є    гw   во  скре 

               ìS6   S y   Q \ 
                  се   ні    ю. 
 

 
 


