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BO@ESTVENA

LITURGIJA
NA SVETIOT OTEC NA[

JOVAN ZLATOUST

Ѓаконот: Благослови, Владико.
Свештеникот: Благословено е Царството на 

Отца и Синa и Светиот Дух, сега и секогаш и во 
векoвите на вековите.

Народот: Amin.
Ѓаконот ја говори Мирната ектенија, а Народот на 

секое молење одговара: Gospodi pomiluj.
Во мир на Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
За вишен мир, и спасение на нашите души, на 

Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

За мир на целиот свет, за благосостојба на све-
тите Божји Цркви, и соединување на сите, на Гос-
пода да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
За овој свет храм, и за оние кои со вера, по-

божност, и страв Божји влегуваат во него, на Гос-
пода да се помолиме.
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Народот: Gospodi pomiluj.
За Архиепископот (или: Митрополитот, или: 

Епископот) наш (името), чесното презвитерство, 
во Христа ѓаконството, за сиот клир, и Народот 
Божји, на Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
За благоверниот Народ наш, и за христољуби-

вата војска, на Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

За да совојува и покори под нозете негови се-
каков непријател и противник, на Господа да се 
помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
За овој град (или: ова село, или: оваа света оби-

тел), за секој град, земја, и за оние кои со вера жи-
веат во нив, на Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
За благорастворување на воздухот, изобилие 

на плодови земни, и времиња мирни, на Господа 
да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
За оние кои пловат, патуваат, боледуваат, стра-

даат, за заробените, и за нивното спасение, на Гос-
пода да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.



15

За да нè избави од секаква скрб, гнев, опас-
ност, и нужда, на Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 

со Твојата благодат.
Народот: Gospodi pomiluj.

Спомнувајќи ја Пресветата, пречиста, пребла-
гословена, славна Владичица наша, Богородица и 
секогашдјева Марија, со сите Светители, самите 
себе и едни на другите, и сиот наш живот на Хри-
ста Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест, и 
поклонение, на Отца, и Сина, и Светиот Дух, сега 
и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Народот го пее првиот Антифон со пратечките сти-

хови: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas, или го 
пее од типичните 102-от псалм.

Psalm 102
Blagoslovi, du{e moja, Gospoda, blagosloven jesi, 

Gospodi.
Blagoslovi, du{e moja, Gospoda, i vsja vnutrewaja 

moja, imja svjatoje Jego.
Blagoslovi, du{e moja, Gospoda, i ne zabivaj vsjeh 
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vozdajanij Jego.
O~i{taju{tago vsja bezzakonija tvoja, isc jeqaju-

{tago vsja nedugi tvoja.
Izbavqaju{tago ot istljenija `ivot tvoj, 

vjen~aju{tago tja milostiju i {tedrotami.
Ispolwaju{tago vo blagih `elanije tvoje, 

obnovitsja jako orqa junost tvoja.
Tvorjaj milostini Gospod, i sudbu vsjem obidimim.
Skaza puti Svoja Mojseovi, sinovom Izrailevim 

hotjenija svoja.
{tedar i milostiv Gospod, dolgoterpjeliv i 

mnogomilostiv.
Ne do konca progwevaetsja, ni`e vo vjek vra`duet.
Ne po bezzakonijem na{im sotvoril jest nam, ni`e 

po grjehom na{im vozdal jest nam.
Jako po visotje nebeswej ot zemli, utverdil jest 

Gospod milost Svoju na boja{tihsja Jego.
Jeliko otstojat vostoci ot zapad, udalil jest od 

nas bezzakonija na{a.
Jako`e {tedrit otec sini, u{tedri Gospod 

boja{tihsja Jego.
Jako Toj pozna sozdanije na{e, pomjanu jako perst 

jesmi.
^elovjek jako trava dnije jego, jako cvjet selnij tako 

ocvjetet.
Jako duh proide v nem, i ne budet, i ne poznaet 

ktomu mjesta svoego.
Milost `e Gospodwa ot vjeka i do vjeka na boja{-
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tihsja Jego.
I pravda Jego na sinjeh sinov hrawa{tih zavjet 

Jego, i pomwa{tih zapovjedi Jego tvoriti ja.
Gospod na nebesi ugotova prestol Svoj, i carstvo 

Jego vsjemi obladaet.
Blagoslovite Gospoda, vsi angeli Jego, silnij krjepo-

stiju, tvorja{tij slovo Jego, usli{ati glas sloves Jego.
Blagoslovite Gospoda, vsja sili Jego, slugi Jego, 

tvorja{tij voqu Jego.
Blagoslovite Gospoda, vsja d jela Jego, na vsjakom 

mjestje vladi~estva Jego, blagoslovi, du{e moja, 
Gospoda.

Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i niwe i prisno 
i vo vjek i vjekov. Amin.

Blagoslovi, du{e moja, Gospoda, i vsja vnutrewaja 
moja, imja svjatoje Jego.

Blagosloven jesi, Gopodi.
Ако е Владичин или Богородичен празник, или по-

празненство, или оддание на Владичин или Богороди-
чен празник, се пеат Антифоните, на празникот.

По завршувањето на Антифонот, Ѓаконот говори 
Мала ектенија:

Пак и пак во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.

Народот: Gospodi pomiluj.



18

Спомнувајќи ја Пресветата, пречиста, пребла-
гословена, славна Владичица наша, Богородица и 
секогашдjева Марија, со сите Светители, самите 
себе и едни на другите, и сиот наш живот на Хри-
ста Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

Зашто Твоја е власта и Твое е Царството, и си-
лата, и славата на Отца, и Сина, и Светиот Дух, 
сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Во недела или во периодот на Пасхалните денови, 

Народот го пее вториот Антифон: Spasi ni, Sine Bo`ji, 
voskresij iz mertvih, poju{tija ti Aliluja (а во оста-
натите денови се пее: Spasi ni, Sine Bo`ji, vo svjatih 
diven si, poju{ti ja ti Aliluija.), или го пее од типич-
ните 145-от псалм.

Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu.
PSALM 145

Hvali du{e moja, Gospoda.
Voshvaqu Gospoda v `ivotje mojem, poju Bogu mojemu 

donde`e jesam.
Ne nad jejtesja na kwazi, na sini ~elovje~eskija, v 

nih`e west spasenija.
Izidet duh jego, i vozvratitsja v zemqu svoju, v toj 

den pogibnut vsja pomi{qenija jego.
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Bla`en, jemu`e Bog Jakovl pomo{tnik jego, 
upovanije jego, na Gospoda Boga svojego.

Sotvor{ago nebo i zemqu, more, i vsja, ja`e v nih, 
hrawa{tago istinu vo vjek.

Tvorja{tago sud obidimim, daju{tago pi{tu 
al~u{tim. Gospod rje{it okovanija,

Gospod umudrjajet sqepci. Gospod vozvodit 
nizver`ennija, Gospod qubit pravedniki.

Gospod hranit pri{elci, sira i vdovu priimet, i 
put grje{nih pogubit.

Vocarisja Gospod vo vjek, Bog tvoj, Sione, v rod i 
rod.

I niwe i prisno i vo vjek i vjekov. Amin.
Jedinorodnij Sine, i Slove Bo`ij, bezsmerten 

Sij, i izvolivij spasenija na{ego radi voplotitisja od 
Svjatija Bogorodici, i Prisnod jevi Marii, neprelo`no 
vo~elovje~ivijs ja ,  raspnijs ja  `e Hriste Bo`e, 
smertiju smert popravij, jedin sij Svjatija Trojici, 
sproslavqaemij Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas.

Ѓаконот доаѓа на вообичаеното место и говори 
Мала ектенија:

Пак и пак во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.
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Народот: Gospodi pomiluj.
Спомнувајќи ја Пресветата, пречиста, пребла-

гословена, славна Владичица наша, Богородица и 
секогашдјева Марија, со сите Светители, самите 
себе и едни на другите, и сиот наш живот на Хри-
ста Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Возглас:

Зашто Си добар и човекољубив Бог, и Тебе 
слава Ти вознесуваме, на Отца, и Сина, и Светиот 
Дух, сега и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Се пее третиот Антифон или Блаженствата.
Bla`eni ni{tij duhom, jako tjeh jest carstvo 

nebesnoje.
Bla`eni pla~u{tij, jako tij utje{atsja.
Bla`eni krotcij, jako tij nasqed jat zemqu.
Bla`eni al~u{tij i `a`du{tij pravdi, jako tij 

nasitjatsja.
На 8 стихови

Bla`eni milostivij, jako tij pomilovani budut.
Bla`eni ~istij serdcem, jako tij Boga uzrjat.

На 6 стихови
Bla`eni mirotvorci, jako tij sinove Bo`ij 

narekutsja.
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Bla`eni izgnani pravdi radi, jako tjeh jest carstvo 
nebesnoje.

На 4 стихови
Bla`eni jeste, jegda ponosjat vam, i i`denut, i 

rekut vsjak zol glagol na vi l`u{te mene radi.
Radujtesja i veselitesja, jako mzda va{a mnoga na 

nebesjeh.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu
I niwe i prisno, i vo vjeki vjekov. Amin.
Во парохиските храмови има обичај наместо тре-

тиот Антифон или Блаженствата, во недела да се пее 
воскресниот отпустителен тропар, а во обичните дено-
ви, отпустителниот тропар на светителот на денот. За 
време на пеењето на последниот тропар од Антифонот 
или богородичниот на Блаженставата, се извршува Ма-
лиот вход.

Ѓаконот: Премудрост, исправете се!
Народот во недела: Prijdite, poklonimsja i 

pripadem ko Hristu, Spasi ni, Sine Bo`ij, voskresij iz 
mertvih, poju{tija ti: Aliluja.

А во другите денови: Prijdite, poklonimsja i 
pripadem ko Hristu, Spasi ni, Sine Bo`ij, vo svjatih 
diven sij, poju{tija ti: Aliluja.

На Владичините празници се пее карактеристично 
Входно. По завршувањето на входната песна се пеат 
тропарите и кондаците.
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Последниот кондак го пеат свештенослужителите 
од олтарот, а откако тој се испее Ѓаконот говори:

На Господа да се помолиме!
Народот: Gospodi pomiluj.

Свештеникот: Зашто Свет Си Боже наш и Тебе 
слава ти вознесуваме, на Отца, и Сина, и Светиот 
Дух, сега и секогаш,

Ѓаконот: и во вековите на вековите.
Народот: Amin. Svjatij Bo`e, Svjatij Krepkij, 

Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas. (3 пати). По Slava 
i niwe... Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas, Ѓаконот 
возгласува: Сила, а Народот уште еднаш пее: Svjatij 
Bo`e... Во некои празнични денови наместо: Svjatij 
Bo`e... се пее: Jelici vo Hrista krestistesja vo Hrista 
oblekostesja. Aliluja. (3 пати), или: Krestu Tvojemu 
poklawajemsja, Vladiko, i svjatoje voskresenije Tvoje 
slavim. (3 пати)

Кога Божествената Литургија ја служи Епископ, 
по: Amin, Народот пее 2 пати: Svjatij Bo`e, или она 
што се пее наместо тоа, потоа, свештенослужителите во 
олтарот го пеат еднаш истото. Потоа еднаш пее Наро-
дот, па уште еднаш свештенослужителите во олтарот. 
Народот: Slava i niwe... Svjatij Bezsmertnij, pomiluj 
nas, или она што се пее наместо тоа.

Потоа, свештенослужителите во олтарот пеат: 
Svjatij Bo`e, или она што се пее наместо тоа,

а Епископот говори: Господи, Господи, погледни 



23

од небото и види, и посети го ова лозје, и утврди 
го, зашто го насади Твојата десница.

Народот: Ис пола ети Деспота.
Свештенослужителите во олтарот: Svjatij Krepkij, 

или она што се пее наместо тоа,
а Епископот повторно: Господи, Господи, пог-

ледни од небото и види...
Народот: Ис пола ети Деспота.
Свештенослужителите во олтарот: Svjatij Bezsmer-

tnij, или она што се пее наместо тоа,
а Епископот по трет пат: Господи, Господи, пог-

ледни од небото и види...
Народот: Ис пола ети Деспота.
Свештенослужителите во олтарот: Pomiluj nas, или 

она што се пее наместо тоа.
Ѓаконот возгласува: Сила, а Народот уште еднаш 

пее: Svjatij Bo`e... или она што се пее наместо тоа.
Кога Божествената Литургија ја служи Епископ, по 

завршувањето на Трисветата песна се пеат многулет-
ствија.

Ѓаконот од дверите возгласува: Gospodi spasi blago-
~estivija.

Свештенослужителите од олтарот пеат: Gospodi 
spasi blago~estivija.
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Ѓаконот повторно возгласува: Gospodi spasi 
blago~estivija.

Народот одговара: Gospodi spasi blago~estivija.
Ѓаконот по трет пат возгласува: Gospodi spasi 

blago~estivija.
Народот повторно одговара:  Gospodi spasi 

blago~estivija.
Потоа Ѓаконот возгласува исто така од дверите: I 

usli{i ni.
Свештенослужителите од олтарот пеат: I usli{i 

ni.
Потоа Ѓаконот од амвонот произнесува прво 

многулетствие за Архиепископот, а потоа за Еписко-
пот, односно Епископите кои литургисуваат: (Име-
то) Bla`ewej{emu, (или: Visokopreosvja{tewej{emu, 
или: Preosvja{tewej{emu) i bogoproizvedenemu 
Arhiepiskopu (или: Mitropolitu, или: Episkopu), 
svjatjej{ija Arhiepiskopii (или: Mitropolii, или: 
Episkopii) (името), nam `e, otcu i pastirona~alniku, 
(или: svja{tenona~alniku), mnogaja leta.

Народот со пеење го повторува многулетствието 
за Архиепископот, а за Епископот кој началствува со 
Литургијата и Епископот домаќин, многулетствие прво 
пеат свештенослужителите во олтарот, а потоа народот 
уште два пати. Доколку со Литургијата началствува Ар-
хиепископот, тогаш прво се произнесува многулетствие 
за Патријархот.
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По завршувањето на многулетствијата, Ѓаконот го-
вори: Да внимаваме.

Свештеникот: Мир на сите.
Народот: I duhovi tvojemu.
Читачот го говори стихот на Прокименот пред 

Апостолот.
Ѓаконот: Премудрост.
Читачот го кажува насловот на перикопата од 

Апостолот.
Ѓаконот: Да внимаваме.
По завршувањето на Апостолот, Свештеникот го-

вори: Мир тебе кој читаше.
Народот пее: Aliluja. (3 пати)
Ѓаконот: Премудрост, исправени да го чуеме 

светото Евангелие.
Свештеникот благословувајќи го Народот, вели: 

Мир на сите.
Народот: I duhovi tvojemu.
Ѓаконот: Читање од светото Евангелие според 

(името).
Народот: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
Свештеникот или вториот Ѓакон: Да внимаваме!
По завршувањето на читањето на светото Еванге-

лие, Свештеникот го благословува Ѓаконот велејќи му:
Мир тебе кој благовестеше.
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Народот: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
Потоа, Ѓаконот говори ектенија:
Да речеме сите, од сета душа и од сета мисла 

наша да речеме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Господи, Седржителе, Боже на Отците наши, 
Ти се молиме услиши и помилуј.

Народот: Gospodi pomiluj.
Помилуј нè Боже, по големата милост Твоја, 

Ти се молиме, услиши и помилуј.
Народот: Gospodi pomiluj. (3 пати)

Уште се молиме, за благоверните и православ-
ни Христијани.

Народот: Gospodi pomiluj. (3 пати)
Уште се молиме, за Архиепископот (или: Мит-

рополитот, или: Епископот) наш (името).
Народот: Gospodi pomiluj. (3 пати)

Уште се молиме, за браќата наши, свештени-
ци, свештеномонаси, свештеноѓакони, и монаси, и 
сите во Христа браќа наши.

Народот: Gospodi pomiluj. (3 пати)
Уште се молиме, за блажените и секогаш спом-

нувани ктитори на овој свет храм (или: оваа света 
обител), и за сите поранопочинати отци и браќа 
наши, кои лежат овде и за православните насекаде.
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Народот: Gospodi pomiluj. (3 пати)
Уште се молиме, за милост, живот, мир, 

здравје, спасение, посетување, простување и от-
пуштање на гревовите, на слугите Божји, сите бла-
говерни и православни Христијани, кои живеат и 
престојуваат во овој град (или: ова село), парохија-
ните, настојателите и браќата на овој свет храм 
(или: оваа света обител).

Народот: Gospodi pomiluj. (3 пати)
Уште се молиме, за плодоносците и доброчи-

нителите во овој свет и сечесен храм, за оние кои 
се трудат, кои пеат, и за присутниот Народ кој оче-
кува од Тебе голема и богата милост.

Народот: Gospodi pomiluj. (3 пати)
Свештеникот: Зашто си милостив и човекољу-

бив Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца, и 
Сина, и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вековите 
на вековите.

Народот: Amin.
Ѓаконот произнесува ектенија за катихумените.*
Помолете се катихумени на Господа.

Народот: Gospodi pomiluj.
Верни, за катихумените да се помолиме.

* Катихумени – во црковнословенскиот превод: оглашени, бук-
вално значи прислушници (оние кои се поучуваат слушајќи).
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Народот: Gospodi pomiluj.
Господ да ги помилува.

Народот: Gospodi pomiluj.
Да ги поучи со словото на вистината.

Народот: Gospodi pomiluj.
Да им го открие Евангелието на правдата.

Народот: Gospodi pomiluj.
Да ги присоедини во Својата света соборна и 

апостолска Црква.
Народот: Gospodi pomiluj.

Спаси, помилувај, заштити и сочувај ги Боже, 
со Твојата благодат.

Народот: Gospodi pomiluj.
Катихумени, главите ваши пред Господа при-

клонете ги.
Народот:  Tebje Gospodi.

Свештеникот: Та и тие со нас да го слават пре-
чесното и великолепно име Твое, на Отца, и Сина, 
и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вековите на 
вековите.

Народот: Amin.
Ѓаконот: Сите кои сте катихумени, излезете, ка-

тихумени излезете.
Сите кои сте катихумени, излезете, никој од 
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катихумените [да не остане].
Сите кои сте верни, пак и пак во мир на Госпо-

да да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.

Народот: Gospodi pomiluj.
Ѓаконот: Премудрост.
Свештеникот: Зашто Тебе Ти прилега секаква 

слава, чест и поклонение, на Отца, и Сина, и Све-
тиот Дух, сега и секогаш, и во вековите на векови-
те.

Народот: Amin.
Ѓаконот: Пак и пак во мир на Господа да се по-

молиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.

Народот: Gospodi pomiluj.
Ѓаконот: Премудрост.
Свештеникот: Како под власта Твоја секогаш 

чувани, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца, и 
Сина, и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вековите 
на вековите.

Народот: Amin.
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И почнува да ја пее херувимската песна: I`e 
heruvimi, tajno obrazuju{te, i `ivotvorja{tej Troic je 
trisvjatuju pjesn pripjevaju{te, vsjakoje niwe `itejskoje 
otlo`im pope~enije.

ГОЛЕМ ВХОД
На Големиот вход Ѓаконот со висок глас говори:
Сите вас, да ве спомне Господ Бог во Царство-

то Свое, постојано, сега и секогаш, и во векoвите 
на вековите.

Народот: Amin.
Свештеникот на солеата, држејќи го светиот путир, 

завртен кон Народот ги споменува:
Архиепископот (или: Митрополитот, или: 

Епископот) наш (името) и сите во Христа браќа 
наши; Благоверниот Народ наш и христољубивата 
војска; Оние кои живеат или престојуваат во овој 
град (или: ова село, или: оваа света обител); Паро-
хијаните, настојателите, помагачите и украсува-
чите на овој храм, и сите вас кои дојдовте на ова 
Божествено Тајноводство, да ве спомне Господ Бог 
во Царството Свое, постојано, сега и секогаш, и во 
вековите на вековите.

Блажените и секогашспомнувани ктитори, во-
зобновувачите и оние кои подаруваат на овој свет 
храм, оние кои се бореа и паднаа за верата и татко-
вината и сите упокоени отци и браќа наши со на-
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деж на воскресение и живот вечен, да ги спомене 
Господ Бог во Царството Свое, постојано, сега и 
секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
По завршувањето на Големиот вход, народот пее: 

Jako da Carja vsjeh podimem angelskimi nevidimo 
dorinosima ~inmi. Aliluja. Aliluja. Aliluja.

На Велики четврток и на Велика сабота, наместо: 
I`e heruvimi... се пеат други тропари кои се приложе-
ни во додатокот.

Ѓаконот говори ектенија:
Да ја дополниме нашата молитва пред Госпо-

да.
Народот: Gospodi pomiluj.

За предложените чесни дарови, на Господа да 
се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
За овој свет храм и оние кои со вера, побож-

ност и страв Божји влегуваат во него, на Господа 
да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
За да нè избави од секаква скрб, гнев, опасност 

и нужда, на Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
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со Твојата благодат.
Народот: Gospodi pomiluj.

Цел ден, совршен, свет, мирен и безгрешен, од 
Господа молиме.

Народот: Podaj Gospodi.
Ангел на мирот, верен водител, чувар на на-

шите души и тела, од Господа молиме.
Народот: Podaj Gospodi.

Простување и отпуштање на нашите гревови и 
погрешки, од Господа молиме.

Народот: Podaj Gospodi.
Добро и полезно за душите наши и мир во све-

тот, од Господа молиме.
Народот: Podaj Gospodi.

Останатото време од нашиот живот во мир и 
покајание да го завршиме, од Господа молиме.

Народот: Podaj Gospodi.
Христијански крај на нашиот живот, безболе-

сен, непосрамен, мирен и добар одговор на страш-
ниот Христов суд, молиме.

Народот: Podaj Gospodi.
Спомнувајќи ја Пресветата, пречиста, пребла-

гословена, славна Владичица наша, Богородица и 
секогашдјева Марија, со сите Светители, самите 
себе и едни на другите, и сиот наш живот на Хри-
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ста Бога да го предадеме.
Народот: Tebje Gospodi.

Свештеникот: По милосрдието на единородни-
от Твој Син со Кого Си благословен, со сесветиот 
и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш, и во 
вековите на вековите.

Народот: Amin.
Свештеникот благословувајќи го Народот вели:
Мир на сите.

Народот: I duhovi tvojemu.
Ѓаконот: Да се љубиме едни со другите, во ед-

номислие да исповедаме.
Народот: Otca i Sina i Svjatago Duha, Trojicu 

jedinosu{tnuju i nerazdelnuju.
Кога сослужуваат повеќе свештенослужители 

се пее: Vozqubqu Tja, Gospodi, krjeposte moja, Gospod 
utver`denije moje, i pribje`i{te moje, i izbavitel 
moj.

Потоа Ѓаконот возгласува: Двери, двери, во пре-
мудрост да внимаваме!

Народот го чита Символот на верата:
Veruvam vo edniot Bog Otec, Sedr`itel, Tvorec na 

neboto i zemjata i na s# vidlivo i nevidlivo.
I vo edniot Gospod Isus Hristos, Sin Bo`ji, 

edinoroden, Koj e roden od Otca pred site vekovi, 



34

Svetlina od Svetlina, Bog vistinit od Boga vistinit, 
roden, ne stvoren, ednosu{ten na Otca, preku Kogo s# 
bidna.

Koj zaradi nas lu|eto i zaradi na{eto spasenie 
sleze od nebesata i se voploti od Duhot Sveti i Marija 
D jeva i se vo~ove~i.

Koj be{e raspnat zaradi nas vo vremeto na Pontij 
Pilat i strada{e i be{e pogreban.

I Koj voskresna vo tretiot den spored Pismoto.
I Koj se voznese na nebesata i sedi oddesno na 

Otca.
I Koj pak }e dojde so slava da im sudi na `ivite i 

mrtvite i Negovoto Carstvo ne }e ima kraj.
I vo Duhot Sveti, Gospod, `ivotvorec, Koj od Otca 

ishodi, Koj so Otca i Sina e sopoklonuvan i soslavuvan, 
Koj govorel preku prorocite.

Vo ednata, sveta, soborna i apostolska Crkva.
Ispovedam edno kr{tenie za otpu{tawe na 

grevovite.
Go ~ekam voskresenieto na mrtvite.
I `ivotot vo idniot vek. Amin.
Откако ќе заврши читањето на Символот, Ѓаконот 

возгласува:
Да стоиме добро, да стоиме со страв, да вни-

маваме, светиот принос во мир да го принесеме.
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Народот: Milost mira, `ertvu hvalenija.
Свештеникот: Благодатта на Господа наш Исуса 

Христа, и љубовта на Бога и Отца, и заедницата на 
Светиот Дух, да бидат со сите вас. И го благосло-
вува Народот.

Народот: I so duhom tvojim.
Свештеникот ги подига обете раце и возгласува:
Горе да ги имаме срцата.

Народот: Imami ko Gospodu.
Свештеникот прекрстувајќи ги рацете на градите, 

се врти кон исток и возгласува:
Да му благодариме на Господа.

Народот: Dostojno i pravedno jest.
Свештеникот приклонет пред светата Трпеза го за-

почнува светиот Принос, и ја кажува молитвата:
Достојно и праведно е да Те пееме, да Те бла-

гословуваме, да Те фалиме, Тебе да Ти благодари-
ме, да Ти се поклонуваме на секое место на Твоето 
владеење. Зашто Ти Си Бог неискажлив, несфат-
лив, невидлив, недостиглив, Кој секогаш Си, на 
исти начин Си, Ти и eдинородниот Твој Син и Ду-
хот Твој Свет. Ти од небитие во битие нè преведе, 
и кога отпаднавме пак нè подигна, и не отстапи да 
правиш сè, додека на небо нас нè воведе и Твое-
то идно Царство ни го дарува. За сето тоа Тебе Ти 
благодариме, и на eдинородниот Твој Син и Духот 



36

Твој Свет, за сите знајни и незнајни, видливи и не-
видливи добри дела што ни се направени. Ти бла-
годариме и за оваа Литургија, за која нè држеше 
достојни од нашите раце да ја примиш, иако пред 
Тебе стојат илјади Aрхангели и миријади Aнгели, 
Херувими и Серафими, шестокрили, многуоки, 
кои лебдат, крилати.

По завршувањето на молитвата Свештеникот воз-
гласува:

Победната песна пеејќи ја, воскликнувајќи, из-
викувајќи и говорејќи.

Народот: Svjat, Svjat, Svjat Gospod Savaot, ispoln 
nebo i zemqa slavi Tvojeja: osana vo vi{nih, blagosloven 
grjadij vo imja Gospodwe, osana vo vi{nih.

Свештеникот приклонет се моли:
Со овие блажени сили, Владико, човекољуб-

че, и ние воскликнуваме и говориме: Свет Си и 
пресвет, Ти и единородниот Твој Син и Духот Твој 
Свет. Свет Си и пресвет и величествена е Твојата 
слава, Ти, Кој толку го возљуби Твојот свет, така 
што и Синот Твој единороден да го дадеш, за се-
кој кој верува во Него да не погине, туку да има 
живот вечен. Кој доаѓајќи и исполнувајќи го сиот 
домострој за нас, во ноќта во којa беше предаден, 
подобро Самиот себе си се предаде за животот на 
светот, земајќи го лебот во Своите свети, и пречис-
ти, и непорочни раце, благодарејќи, благослову-
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вајќи, осветувајќи, прекршувајќи, им даде на све-
тите Свои ученици и Апостоли велејќи:

Возглас: Земете, јадете, ова е моето тело, кое за 
вас се крши за отпуштање на гревовите.

Народот: Amin.
Свештеникот: Пијте од неа сите, ова е крвта 

моја на Новиот Завет, која за вас и за мнозина се 
излева, за отпуштање на гревовите.

Народот: Amin.
Свештеникот: Твои од Твоите Тебе принесу-

вајќи Ти, за сите и за сè.
Народот: Tebe pojem, Tebe blagoslovim, Tebje 

blagodarim, Gospodi, i molim Ti sja, Bo`e na{.
По ова Свештеникот и Ѓаконот кажуваат одредени 

молитви во олтарот, пред светата Трпеза. По завршу-
вањето на молитвите:

Свештеникот: Особено за Пресветата, пречиста, 
преблагословена, славна Владичица наша, Богоро-
дица и секогашдјева Марија.

Народот: Dostojno jest jako vo istinu bla`iti tja 
Bogorodicu, prisnobla`ennuju i prenepor~nuju i mater 
Boga na{ego. ^estwej{uju heruvim i slavwej{uju bez 
sravnenija serafim, bez istqenija Boga Slova ro`d{uju, 
su{tuju Bogorodicu tja veli~ajem.



38

На Христовите и Богородичните празници, на ова 
место се пее ирмосот на деветтата песна од канонот на 
празникот.

Свештеникот: Најпрво, спомни го Господи, Ар-
хиепископот (или: Митрополитот, или: Епископот) 
наш (името), и дарувај го на светите Твои Цркви, во 
мир, цел, чесен, здрав, долгоденствен и правилно 
да управува со словото на Твојата вистина.

Ѓаконот: И оние кои секој на ум ги има, и сите 
и сè.

Народот: I vsjeh i vsja.
Свештеникот приклонет се моли:
Спомни го Господи овој град, (или: ова село, 

или: овој манастир) во којшто престојуваме, и се-
кој град и земја, и оние кои со вера престојуваат 
во нив. Спомни ги Господи оние кои пловат, па-
туваат, боледуваат, страдаат, заробените и нивното 
спасение. Спомни ги Господи плодоносците и до-
бротворците во светите Твои Цркви, и оние кои се 
сеќаваат на сиромасите, и на сите нас испрати ни 
ја Твојата милост.

Возглас: И дај ни со една уста и едно срце, да 
го славиме и пееме, сечесното и великолепно име 
Твое, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секо-
гаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
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Свештеникот свртувајќи се кон Народот и благо-
словувајќи го, говори:

И да бидат милостите на великиот Бог и Спа-
сител наш Исус Христос, со сите вас.

Народот: I so duhom tvojim.
Ѓаконот: Откако ги спомнавме сите Светители, 

пак и пак во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

За принесените и осветени чесни дарови на 
Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Та човекољубивиот Бог наш, примајќи ги на 

светиот, и наднебесен, и мисловен Свој жртвеник 
како мирис на духовно благоухание, да ни испрати 
божествена благодат, и дар на Светиот Дух, да се 
помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Да нè избави од секаква скрб, гнев, опасност и 

нужда, на Господа да се помолиме.
Народот: Gospodi pomiluj.

Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 
со Твојата благодат.

Народот: Gospodi pomiluj.
Цел ден, совршен, свет, мирен и безгрешен, од 

Господа молиме.
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Народот: Podaj Gospodi.
Ангел на мирот, верен водител, чувар на на-

шите души и тела, од Господа молиме.
Народот: Podaj Gospodi.

Простување и отпуштање на нашите гревови и 
погрешки, од Господа молиме.

Народот: Podaj Gospodi.
Добро и полезно за душите наши и мир на све-

тот, од Господа молиме.
Народот: Podaj Gospodi.

Останатото време од нашиот живот во мир и 
покајание да го завршиме, од Господа молиме.

Народот: Podaj Gospodi.
Христијански крај на нашиот живот, безболе-

сен, непосрамен, мирен и добар одговор на страш-
ниот Христов суд, молиме.

Народот: Podaj Gospodi.
Единство во верата и заедница на Светиот Дух 

измолувајќи, самите себе и едни на другите и сиот 
наш живот на Христа Бога да го предадеме.

Народот: Tebje Gospodi.
Свештеникот: И удостој нè Владико, со смелост 

и неосудно да смееме да Те повикуваме, Тебе не-
бесниот Бог Отец и да говориме:



41

Народот:
Ot~e na{, Koj Si na nebesata, da se sveti imeto 

Tvoe, da dojde Carstvoto Tvoe, da bide voljata Tvoja, 
kako na neboto, taka i na zemjata. Lebot na{ nasu{ten 
daj ni go denes, i otpu{ti ni gi dolgovite na{i, kako 
{to i nie im gi otpu{tame na na{ite dol`nici, i ne 
voveduvaj n# vo isku{enie, no izbavi n# od lukaviot.

Свештеникот: Зашто Твое е Царството, и сила-
та, и славата на Отца, и Сина, и Светиот Дух, сега 
и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Свештеникот го благословува Народот: Мир на 

сите.
Народот: I duhovi tvojemu.

Ѓаконот: Главите наши пред Господа да ги при-
клониме.

Народот: Tebje Gospodi.
Свештеникот: Со благодатта, и милосрдието, и 

човекољубието на Твојот единороден Син со Кого 
Си благословен, со пресветиот, и благ, и животво-
рен Твој Дух, сега и секогаш, и во вековите на ве-
ковите.

Народот: Amin.
Ѓаконот: Да внимаваме.
Свештеникот: Светињата на светите.
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Народот: Jedin svjat, jedin Gospod, Iisus Hristos, 
vo slavu Boga Otca. Amin.

Веднаш после ова се пее причесниот, кој е одреден 
по типикот.

Во недела: Hvalite Gospoda s nebes, hvalite jego vo 
vi{nih. Aliluja.

Свештеникот: Со страв Божји, вера и љубов, 
пристапете.

Народот: Blagosloven grjadij vo imja Gospodwe, Bog 
Gospod i javisja nam.

Додека се причестуваат луѓето, Народот пее:
Tjelo Hristovo primite, isto~nika besmertnago 

vkusite.
По завршувањето на причестувањето:
Свештеникот: Спаси го, Боже, Народот Твој и 

благослови го Твоето наследство.
Народот: Vid jehom svjet istinij, prijahom Duha 

nebesnago, obrjetohom vjeru istinuju, nerazd jelwej 
Troic je poklawajemsja; Ta bo nas spasla jest.

На Господовите празници и на нивните одданија на 
ова место се пее отпустителниот тропар на празникот.

Од Неделата на Пасха до одданието на празникот 
се пее: Hristos voskrese...

Свештеникот: Благословен е нашиот Бог (тивко), 
постојано, сега и секогаш и во вековите на векови-
те (гласно).
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Народот: Amin. Da ispolwatsja usta na{a hvalenija 
tvojego Gospodi, jako da pojem slavu tvoju, jako spodobil 
jesi nas pri~astitisja, svjatim Tvojim Bo`estvenim, 
bezsmertnim i `ivotvorja{tim Tajnam. Sobqudi nas 
vo Tvojej svjatiwi, ves den pou~atisja pravd je Tvojej. 
Aliluja. Aliluja. Aliluja.

Ѓаконот: Исправени! Примајќи ги божестве-
ните, свети, пречисти, бесмртни, небесни и живо-
творни, страшни Христови Тајни, достојно да Му 
благодариме на Господа.

Народот: Gospodi pomiluj.
Заштити, спаси, помилувај и сочувај нè Боже 

со Твојата благодат.
Народот: Gospodi pomiluj.

Целиот ден, совршен, свет, мирен и безгрешен 
измолувајќи го, самите себе и едни на другите и 
сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме.

Народот:  Tebje Gospodi.
Свештеникот ја чита молитвата: Ти благодариме, 

Владико човекољубче, добротворе на нашите души, 
зашто и во настапувачкиов ден нè удостои со Тво-
ите небесни и бесмртни Тајни. Исправи го нашиот 
пат, утврди нè сите во Твојот страв, сочувај го на-
шиот живот, осигурај ги нашите чекори, по молит-
вите и застапништвата на славната Богородица и 
секогашдјева Марија и на сите Светители Твои.
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Возглас: 
Зашто Ти си осветување наше, и Тебе слава ти 

вознесуваме на Отца, и Сина, и Светиот Дух, сега 
и секогаш, и во вековите на вековите.

Народот: Amin.
Свештеникот вртејќи се кон Народот возгласува:
Со мир да излеземе.

Народот: O imeni Gospodwi.
Ѓаконот: На Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Свештеникот излегува низ царските двери и свртен 

кон исток од амвонот ја чита:
ОДАМВОННАТА МОЛИТВА

Господи, Ти Кој ги благословуваш оние кои 
Те благословуваат, и Кој ги осветуваш оние кои 
на Тебе се надеваат, спаси го народот Твој и бла-
гослови го наследството Твое, полнотата на Црк-
вата Твоја сочувај ја, освети ги оние кои ја љубат 
красотата на Твојот дом. Ти нив прослави ги, со 
божествената сила Твоја и не нè оставај нас кои 
се надеваме на Тебе. Мир на Твојот свет дарувај 
му, на Црквите Твои, на свештениците, војската и 
сиот народ Твој. Зашто секое добро давање и секој 
совршен дар е од горе, слегува од Тебе Отецот на 
светлината, и Тебе слава, и благодарност и покло-
нение Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот 
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Дух, сега и секогаш и во вековите на вековите.
Народот: Amin. Budi imja Gospodwe, blagosloveno 

od niwe i do vjeka. (три пати)
Потоа, Ѓаконот од олтарот возгласува:
На Господа да се помолиме.

Народот: Gospodi pomiluj.
Свештеникот од царските двери го благословува 

Народот и говори:
Благословот Господов и милоста Негова, да 

дојде на вас, по Неговата благодат и човекољубие, 
постојано, сега и секогаш, и во вековите на веко-
вите.

Народот: Amin.
Свештеникот: Слава Тебе Боже, надеж наша, 

слава Тебе.
Народот: Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, 

i niwe i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Gospodi 
pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, ot~e svjati 
blagoslovi.

Свештеникот дава Отпуст:
Ако е Недела или ден на Пасхалниот период: Кој 

воскресна од мртвите...
На Владичините празници пак, нивните каракте-

ристични почетоци, а во останатите денови:
Христос вистинскиот Бог наш, по молитвите 
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на пречистата и пренепорочна света Мајка Него-
ва, со силата на чесниот и животворен Крст, по 
застапништвата на чесните Бестелесни небесни 
сили, по молитвите на чесниот, славен Пророк, 
Претеча и Крстител Јован, (светителот на храмот ако 
е Пророк) светите славни и сефални Апостоли, (све-
тителот на храмот ако е Апостол) светите Отци наши 
големи Јерарси и вселенски учичители, (светителот 
на храмот ако е Јерарх) светиот Отец наш Јован Ар-
хиепископот константинополски Златоуст, светите 
славни и добропобедни Маченици, (светителот на 
храмот ако е Маченик) преподобните и богоносни 
Отци наши, (светителот на храмот ако е Преподобен) 
светите и праведни богоотци Јоаким и Ана, (свети-
телот на денот) чиј спомен го празнуваме и на сите 
Светители, да нè помилува и спаси како добар и 
човекољубив.

Народот: Amin.
По Отпустот на Божествената Литургија, Свеште-

никот застанат пред царските двери го разделува анти-
дорот (нафората), говорејќи му на секого одделно:

Благословот Господов и милоста Негова да 
дојде на вас.

А на последниот му говори:
По Неговата благодат и човекољубие, посто-

јано, сега и секогаш и во вековите на вековите. 
Амин.
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За време на разделувањето на антидорот (нафора-
та), Народот може споро да псалта химна соодветна на 
празникот, катавасија, или полиелеен псалм или пак, 
типичниот 33-ти псалм. Може исто така да ги чита бла-
годарствените молитви по причест.

По исполнувањето на химната, или на благодар-
ствените молитви по причест, Свештеникот свртувајќи 
се кон исток, возгласува: По молитвите на светите 
Отци наши, Господе Исусе Христе Боже наш, по-
милуј нè. Народот: Амин; по што со благодарност на 
Бога за сè, излегува од олтарот.

Отпустителен тропар на свети Јован Златоуст гл.8-ми.
Од устата твоја, како светлината од огнот, за-

блиска благодат, вселената ја просветли, ризници 
на несреброљубие на светот му стекна, вистина-
та на смиреномудрието нам ни ја покажа. Но, со 
твоите зборови воспитувајќи нè, отче Јоване Зла-
тоусте, моли го Христа Бога Словото, да ги спаси 
нашите души.

Слава... кондак гл.6-ти.
Од небесата си примил божествена благодат, и 

со твоите усни сите нè учиш да му се поклонуваме 
на едниот Бог во Троица, Јоване Златоусте, себла-
жени, преподобни, достојно те фалиме, зашто си 
наставник кој ги јавува божествените.
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И сега и секогаш… Богородичен гл.6-ти.
Заштитништво на христијаните непосрамно, 

посредништво кон Творецот незаменливо, не пре-
зирај ги молбените гласови на грешните, но при-
текни како Блага, напомош, нам кои со вера те ви-
каме. Побрзај на молитвата и поитај на молењата, 
Богородице секогаш заштитничке на оние кои те 
почитуваат.

или кондак гл. 4-ти.
Небо многусветло Црквата се покажа, просвет-

лувајќи ги сите верни, во неа стоејќи повикуваме: 
Овој дом утврди го, Господи.

Kraj
na Bo`estvenata Liturgija na svetiot Otec na{ 

Jovan Zlatoust


