
1

По молитвите на нашите свети 
отци, Господи, Иисусе Христе,  Боже 
наш, помилуй нас.

Свети Боже, Свети Крепки, 
Свети Безсмъртни, помилуй нас. 
(три пъти)

Слава на Отца, и Сина, и Светия 
Дух, и сега и винаги, и във вечни 
времена. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас, 
Господи, очисти греховете ни, 
Владико, прости беззаконията ни, 
Свети, посети и изцели немощите 
ни, заради Твоето име.

Господи помилуй. (три пъти) 
Слава на Отца, и Сина, и Светия 

Дух, и сега и винаги, и във вечни 
векове. Амин.

Отче наш, Който си на небесата, 
да се свети Твоето име, да дойде 
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Твоето царство, да бъде Твоята 
воля, както на небето, тъй и на 
земята. Насъщният ни хляб, дай ни 
днес; и прости нам дълговете ни, 
както и ние прощаваме на нашите 
длъжници; и не ни въвеждай в 
изкушение, но ни избави от лукавия. 
Амин.

Господи помилуй. (дванадесет 
пъти) 

Слава на Отца, и Сина, и Светия 
Дух, и сега и винаги, и във вечни 
векове. Амин.

Дойдете да се поклоним на Царя, 
нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и да 
паднем пред Христа, нашия Цар и 
Бог. 

Дойдете да се поклоним и да 
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паднем пред самия Христос, нашия 
Цар и Бог. 

90 псалом
Който живее под покрива на 

Всевишния, той обитава под сянката 
на Всемогъщия, и казва Господу: 
Ти си мое прибежище, защита моя, 
Бог мой, Комуто се уповавам! Той 
ще те избави от примка на ловец, 
от изтребителна пораза, с перата 
Си ще те осени, и под крилете Му 
ще бъдеш на безопасно; щит и 
ограда е Неговата истина. Няма 
да се уплашиш от ужасите нощем, 
от стрелата, която лети денем, от 
ходещата в тъмата язва, от заразата, 
която опустошава по пладне: До 
тебе ще паднат хиляда, и десет 
хиляди теб отдясно, но до тебе няма 
да се приближи; само ще гледаш 
с очите си и ще видиш отплатата 
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на нечестивците. Задето ти каза: 
Господ е мое упование; Всевишния 
си избрал за свое прибежище: зло 
няма да ти се случи, и язва няма да 
се приближи до твоето жилище; 
защото ще заповяда на Ангелите 
си за тебе, да те опазят във всички 
твои пътища: ще те понесат на ръце, 
да се не спънеш о камък с ногата си; 
аспида и василиск ще настъпиш, 
лъв и змей ще тъпчеш. „Задето той 
Ме възлюби, ще го избавя; ще го 
защитя, защото позна името Ми. Ще 
повика към Мене, и ще го чуя; с него 
съм в скърби; ще го избавя и ще го 
прославя, ще го наситя с дълги дни 
и ще му явя Моето спасение“.

Слава на Отца, и Сина, и Светия 
Дух, и сега и винаги, и във вечни 
векове. Амин.



5

Алилуия, алилуия, алилуия, 
Слава на Тебе Боже. (три пъти)

Тропари: Спасителю, упокой с 
духовете на починалите праведници 
душите на Твоите раби, като ги 
запазваш в блажения живот, който е 
у Тебе, Човеколюбче.

Господи, упокой в Твоето 
покоище, гдето почиват всички 
Твои светии, и душите на Твоите 
раби, понеже Ти си единствен 
Човеколюбец.

Слава на Отца, и Сина, и Светия 
Дух, 

Ти си Бог, Който слезе в ада и 
разруши веригите на окованите. 
Затова Сам упокой и душите на 
Твоите раби.

и сега и винаги, и във вечни векове. 
Амин.
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Единствено чиста и непорочна 
Дево, която си родила безсеменно 
Бога, моли да се спасят душите им.

Седален: Упокой, Спасителю наш, 
Твоите раби с праведните и ги всели 
в Твоите двори, както е писано, 
презирайки като Благ техните волни 
и неволни прегрешения и всичко, 
Човеколюбецо, с което съзнателно 
или несъзнателно са съгрешили. 

Кондак: Със светиите упокой, 
Христе, душите на Твоите раби, там 
където няма нито болка, нито печал, 
нито въздишка, но живот безкраен.

Икос: Само Ти, Господи, Който 
си сътворил човека, си безсмъртен. 
А ние, земните, сме създадени от 
земя и в същата земя ще идем, 
както си заповядал, Ти, Който си 
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ме създал и си рекъл: земя си и ще 
идеш в земята, гдето всички човеци 
ще отидем. Затова нека, вместо 
надгробно ридание, да пеем песента: 
Алилуия.

***
Теб, която си по-чтима от 

херувимите и несравнено по-славна 
от серафимите, нетленно родила Бог 
Слово, истинска  Богородица, Те 
величаем.

Слава на Отца, и Сина, и Светия 
Дух, и сега и винаги, и във вечни 
векове. Амин.

Господи помилуй. (три пъти)
Благослови.

По молитвите на нашите свети 
отци, Господи, Иисусе Христе, Боже 
наш, помилуй нас.

В блаженно заспиване дай, 
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Господи, вечен покой на Твоите 
починали раби (имената . . .) и 
направи да бъде вечна тяхната 
памет!

Вечная память. (три пъти)
Душите им да бъдат въдворени 

в добри селения и паметта им да 
пребъдва от род и в род.

***


