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SLU@BA ZA POKOJNITE 
TRISAGIJA

Кога се пее Трисагија над покојник или над ко-
ливо, Свештеникот го става епитрахилот, става темјан 
во кадилницата и возгласува: Благословен е нашиот 
Бог... Потоа, ѓаконот, ако присуствува, а ако не, тогаш 
свештеникот: Трисвето, (Во Пасхалниот период намес-
то Трисветото: Христос воскресе...), Пресвета Трои-
це, Отче наш, на што Ѓаконот или Свештеникот кадат. 
Свештеникот: Зашто Твое е царството...

Веднаш потоа се пеат следниве тропари. Глас 4ти.

So duhi pravednih skon-
~av{ihsja, du{u raba Tvo-
jego (или: rabi Tvojeja), 
Spase, upokoj, sohrawaja ju 
vo bla`enoj `izni, ja`e u 
Tebe, ^elovjekoqub~e.

Со духовите на почи-
натите праведници, упо-
кој ја Спасителе, душата 
на слугата Твој (или: слу-
гинката Твоја), чувајќи 
ја во блажен живот кој е 
во Тебе, Човекољубче.

V pokoi{ti Tvojem, Gospo-
di, id je`e vsi svjatii 
Tvoi upokojevajutsja, upo-
koj i du{u raba Tvojego 
(или:rabi Tvojeja) ,  jako 
jedin jesi ~elovjekoqubec.

Во покојот Твој, Го-
споди, каде сите Свети-
тели Твои се упокојува-
ат, упокој ја и душата на 
слугата Твој (или: слу-
гинката Твоја), зашто 
Ти си единствен, чове-
кољубец.



78

Slava...
Ti jesi Bog so{edij vo 

ad, i uzi okovannih razrje-
{ivij, Sam i du{u raba 
Tvojego (или: rabi Tvojeja) 
upokoj.

Слава…
Ти Си Бог, Кој слезе 

во адот и ги ослободи од 
вериги окованите, Сам и 
душата на Твојот слуга 
(или: Твојата слугинка), 
Спасителе, упокој ја.

I niwe...
Jedina ~istaja i nepo-

ro~naja D jevo, Boga bez 
sjemene ro`d{aja, moli 
spastisja du{i jego (или: 
jeja).

И сега…
Единствена чиста и 

непорочна Дјево, која 
бессемено си го родила 
Бога, моли да се спаси 
неговата (или: нејзината) 
душа.

Ѓаконот говори ектенија, а Народот одговара на се-
која прозба: Господи помилуј. (3 пати)

Помилуј нè Боже, по големата Твоја милост, 
Ти се молиме услиши и помилуј.

Уште се молиме за упокоение на душата на 
починатиот слуга Божји (или: починатата слугинка 
Божја) (името), и да му (или: и) се прости секоја по-
грешка волна или пак неволна.

Та, Господ Бог да ја постави душата негова 
(или: нејзина), таму кадешто почиваат праведни-
ците.
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Милост Божја, Царство Небесно и отпуштање 
на неговите (или: нејзините) гревови, од Христа 
бесмртниот цар и Бог наш молиме.

Народот: Подај Господи.
Ѓаконот: На Господа да се помолиме.
Народот: Господи помилуј.
Свештеникот:
Боже на духовите и на секое тело, Кој смртта 

си ја сотрел и ѓаволот си го уништил, и живот на 
светот Твој си му дарувал; Ти Сам Господи, упокој 
ја душата на починатиот слуга Твој (или: почина-
тата слугинка Твоја) (името), во место светло, во 
место свежо, во место мирно, од каде што одбе-
гнала болката, жалоста и воздишката. Секаков грев 
направен од него (или: неа), со збор или на дело, 
или со помисла, како човекољубив Бог, прости го, 
зашто нема човек кој живее, а да не згреши. Ти си 
единствен без грев, правдата Твоја е вечна правда 
и зборот Твој е вистина.

Зашто, Ти си воскресение, живот и покој на 
починатиот слуга Твој (или: починатата слугин-
ка Твоја) (името), Христе Боже наш, и Тебе слава 
Ти вознесуваме со беспочетниот Твој Отец, и со 
пресветиот, добар и животворен Твој Дух, сега и 
секогаш, и во вековите на вековите. Амин.

Слава Тебе, Боже, надеж наша, слава Тебе.
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Ѓаконот: Слава… и сега… Господи помилуј. (3 
пати) Отче свети благослови.

Свештеникот дава отпуст:
Кој има власт над мртвите и живите како бе-

смртен цар, и Кој воскресна од мртвите, Христос 
вистинскиот Бог наш, по молитвите на пречиста-
та и пренепорочна света Мајка Негова, на свети-
те славни и сефални Апостоли, на преподобни-
те и богоносни Отци наши, и на сите Светители 
Свои, душата на од нас претставениот слуга Свој 
(или: претставената слугинка Своја) (името), ја по-
стави во населбите на праведниците, да ја упокои 
во прегратките Аврамови и да ја вброи заедно со 
праведните, нас пак, да нè помилува и спаси како 
добар и Човекољубец.

Вечен ти спомен, достоен (или: достојна) за уб-
лажување и секогашспоменуван (или: секогашспо-
менувана), брате наш (или: сестро наша).

Народот: Вечен спомен. (3 пати)
По молитвите на светите Отци наши, Господи 

Исусе Христе, Боже наш, помилуј и спаси нè. 
Амин.


