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МАЛО ПОВЕЧЕРИЕ

Слава Ти, Боже наш, Слава Ти. 

Цару небесен, Утешителу, Духу на вистината, Кој си 
насекаде и си исполнуваш, Ризницо на блага и на живот 
Подателу, дојди, всели се во нас, очисти нé од секаква 
скверност и спаси ги, Благи, душите наши. 

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нé. 
(трипати) 

Слава на Отецот, и Синот и Светиот Дух; и сега, и секогаш 
и во сите векови. Амин. 

Пресвета Троице, помилуј нé: Господи, очисти ги 
гревовите наши; Владико, прости ни ги беззаконијата наши; 
Свети, посети нé и исцели ги слабостите наши, заради името 
Твое. 

Господи помилуј, (трипати). Слава на Отецот, и Синот и 
Светиот Дух; и сега, и секогаш и во сите векови. Амин. 

Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое, да 
дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, 
така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и 
прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме 
и ние на нашите должници и не воведувај нé во искушение, 
туку избави нé од лукавиот. 

Господи, помилуј! (12 пати). 

Слава на Отецот, и Синот и Светиот Дух; и сега, и секогаш 
и во сите векови. Амин. 
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Дојдете, да Му се поклониме на Царот, нашиот Бог. 

Дојдете, да Му се поклониме и да припаднеме кон Христа, 
Царот, нашиот Бог. 

Дојдете, да Му се поклониме и да припаднеме кон Самиот 
Христос, Царот и Бог наш. 

ПСАЛМ 50-ти: 

Смилувај се на мене, Боже, по Твојата голема милост, и по 
мноштвото на штедроста Твоја, очисти ме од беззаконието 
мое. Најнапред измиј ме од моето беззаконие и од гревот 
мој очисти ме. Зашто јас го знам моето беззаконие и гревот 
мој секогаш е пред мене. Тебе единствено Ти згрешив и зло 
пред Тебе сторив, за да се оправдаш во зборовите Свои и да 
победиш кога ќе судиш. Ете, во беззаконие сум зачнат и во 
грев ме роди мојата мајка. Ете, вистината си ја возљубил, и 
надумната и тајна премудрост Твоја си ми ја јавил. Пороси 
ме со исоп и ќе се очистам, измиј ме и побел од снег ќе бидам. 
Дај ми да слушам радост и веселба, да се зарадуваат коските 
скрушени. Одврати го лицето Твое од гревовите мои и сите 
мои беззаконија избриши ги. Срце чисто соѕидај во мене, 
Боже, и дух вистински обнови во утробата моја. Не отфрлај 
ме од лицето Твое и Духот Твој Свет не одземај го од мене. 
Дај ми ја радоста на спасението Твое и со Дух Владичествен 
утврди ме. Ќе ги научам беззакониците на патиштата Твои, 
и нечестивите кон Тебе ќе се обратат. Избави ме од крв, 
Боже, Боже на моето спасение, ќе се зарадува јазикот мој 
на правдата Твоја. Господи, усните мои отвори ги и устата 
моја ќе ја објавува пофалбата Твоја. Зашто, да сакаше жртва, 
ќе Ти ја принесев, сепаленици не благоволиш. Жртва за 
Бога е духот скрушен, срцето скрушено и смирено Бог не 
ќе го презре. По благоволението Свое, Господи, чини му 
добро на Сиона и нека се возвишат ѕидини те ерусалимски. 
Тогаш ќе Ти бидат угодни жртвите на правдата, приносите 
и сепалениците, тогаш на олтарот Твој ќе се полагаат телци. 
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ПСАЛМ 69-ти: 

Боже, во помош моја поитај, Господи, да ми помогнеш 
побрзај. Нека отстапат и нека се посрамат тие што душата 
моја ја бараат. Да отстапат и да се засрамат тие што зло ми 
посакуваат. Посрамени да се вратат оние што со потсмев 
велат: -”Ако му, ако му е!” Нека се зарадуваат и возвеселат со 
Тебе оние што Тебе Те сакаат, Боже, и оние кои спасението 
Твое го љубат нека зборуваат непрестано: -”Да се возвелича 
Господ!” Јас, пак, ништ и беден сум, Боже, помогни ми. 
Помошник мој и Избавител мој Ти си, Господи, немој да 
задоцниш! 

ПСАЛМ 142-ри: 

Господи, чуј ја молитвата моја, прими ја мојава молба во 
вистината Твоја, чуј ме во правдата Твоја и не чини суд со 
слугата Твој, зашто не би се оправдал пред Тебе никој жив. 
Ја гони врагот душата моја, во прав го сотира животот мој 
и во мрак ме тера како од дамнина мртвите. Замре во мене 
духот мој и срцето мое се вознемири. За древните дни си 
спомнав, помислив на сите дела Твои и за делата на рацете 
Твои размислував. Ги подигнав кон Тебе рацете свои. Како 
сува земја жедна е за Тебе душава моја! Почуј ме брзо, 
Господи, исчезна духот мој. Не одвраќај го Лицето Твое од 
мене, за да не заприлегам на оние во гроб што слегуваат. 
Јави ми ја в зори милоста Твоја, зашто на Тебе се надевам. 
Покажи ми го, Господи, патот по кој да одам, зашто кон 
Тебе ја подигам душата моја. Избави ме од противниците 
мои, Господи, кон Тебе прибегнувам. Научи ме да ја творам 
волјата Твоја, зашто Ти си Бог мој: Духот Твој благ, по добар 
пат ќе ме води. Заради Името Твое ќе ме оживееш, Господи. 
По Правдата Твоја ќе ја изведеш од неволја душата моја. 
Според милоста Твоја истреби ги душманите мои, нека 
погинат сите што душата моја ја мачат, зашто јас слуга Твој 
сум! 
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Потоа: Слава на Бога во висините, на земјата мир и 
меѓу луѓето добра волја. Те фалиме, Те благосло ву ваме, Ти 
се поклонуваме, Ти славословиме, Ти бла го    да риме, заради 
безмерната Твоја слава. Госпо ди, Цару небесен, Боже, Оче 
Седржителу, Господи Сине единороден, Исусе Христе и 
Свет Духу; Господи Боже, Агнецу Божји, Сину на Отецот, 
Кој го земаш гревот светски, помилуј нé, Кој ги земаш 
гревовите на светот, прими ја молитвата наша, Кој седиш 
оддесно на Отецот, помилуј нé. Зашто Ти си единствен свет, 
Ти си единствен Господ, Исус Христос, за слава на Бога 
Отецот. Амин. 

Секоја ноќ Те благословувам и го фалам името Твое, вечно 
и во сите векови. 

Господи, прибежиште си наше од колено во колено. И 
реков: ”Господи, помилуј ме, исцели ја душата моја, зашто 
Тебе Ти згрешив. Господи, кон Тебе прибегнав, научи 
ме да ја творам волјата Твоја, зашто Ти си Бог мој, зашто 
во Тебе е изворот на животот, во светлината Твојата ќе ја 
видиме светлината. Простри ја милоста Твоја на оние што 
Те познаваат”. 

Удостој нé, Господи, во оваа ноќ без грев да се запазиме. 
Благо словен си Господи, Боже на отците наши, и фалено и 
прославено е Името Твое вечно. Амин. 

Господи, милоста Твоја нека биде на нас, зашто на Тебе 
се надеваме. Благословен си, Господи, научи ме на уредбите 
Твои. Благословен си, Владико, вразуми ме со заповедите 
Твои. Благословен си, Свети, просвети ме со повеленијата 
Твои. 

Господи, нека е вечна милоста Твоја, не презри го делото 
на рацете Твои! Тебе Ти приличи пофалба, Тебе Ти приличи 
пеење, Тебе слава Ти приличи, на Отецот, и Синот и Светиот 
Дух; сега, и секогаш и во сите векови. Амин. 
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Верувам во Едниот Бог Отец, Седржител, Творец на 
небото и земјата, на си видливо и невидливо. 

И во Едниот Господ Исус Христос, Синот Божји, 
Единороден, Кој е роден од Отецот пред сите векови; 
Светлина од Светлина, вистински Бог од вистинскиот Бог, 
роден, несоздаден, единосуштен на Отецот, преку Кого си 
станало.

 Кој заради нас луѓето и заради нашето спасение, слезе од 
небесата, се воплоти од Светиот Дух и Дева Марија и стана 
човек. И Кој беше распнат заради нас во времето на Понтиј 
Пилат, страдаше и беше погребен. И Кој воскресна во 
третиот ден, според Писмото. И Кој се вознесе на небесата, 
и Кој седна оддесно на Отецот; и Кој пак ќе дојде со слава 
да им суди на живите и мртвите и Неговото Царство не ќе 
има крај. 

И во Светиот Дух, Господ Кој дава живот, Кој исходи од 
Отецот, Кому заедно со Отецот и Синот Му се поклонуваме 
и Го славиме и Кој говорел преку пророците. 

Во една света соборна и апостолска Црква. Исповедувам 
едно крштение за опростување на гревовите. Го чекам 
воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин! 

Потоа се чита определен Канон или Акатист. Потоа:

Достојно е навистина, Блажена да Те нарекуваме Тебе, 
Богородице, присноблажена и пренепорочна и Мајко 
на нашиот Бог. Почесна од Херувимите и неспоредливо 
пославна од Серафимите, Бога Словото девствено што Го 
роди, Тебе, вистинската Богородица, ние Те величаме. 

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нé. 
(трипати) 

Слава на Отецот, и Синот и Светиот Дух; и сега, и секогаш 
и во сите векови. Амин. 
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Пресвета Троице, помилуј нé: Господи, очисти ги 
гревовите наши; Владико, прости ни ги беззакони јата наши; 
Свети, посети нé и исцели ги слабостите наши, заради името 
Твое. 

Господи помилуј, (трипати). 

Слава на Отецот, и Синот и Светиот Дух; и сега, и секогаш 
и во сите векови. Амин. 

Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое, да 
дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, 
така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и 
прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме 
и ние на нашите должници и не воведувај нé во искушение, 
туку избави нé од лукавиот. 

Потоа следуваат тропарите на Повечерие:
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ТРОПАРИ НА ПОВЕЧЕРИЕ

ВО НЕДЕЛА 

Ако е храм Господен или Богородичен, се чита тропарот на 
храмот. Ако е храм на светител, најпрвин тропар на денот, 
глас 4-ти: “Небесних воинств”, потоа тропар на светителот 
на храмот, потоа: “Боже отец наших”, “Иже во всем мирје”, 
слава: “Со свјатими упокој”, и сега: “Молитвами, Господи, 
всјех свјатих и Богородици”. Ако малото повечерие се служи 
дома, наместо тропар на храмот, се чита славскиот тропар 
на домот во кој се служи, и наместо дневниот се чита 
именден скиот тропар, или празничниот, ако е празник: 

Вас, Архистратизи на Војските небесни, ве моли ме 
непрестано ние недостојните, со вашите молитви, засолниште 
да добиеме под крилјата на вашата невештествена слава, 
запазувајќи нé нас кои усрдно припаѓаме и повикуваме: 
-”Од секоја беда избавете нé, зашто сте чиноначалници на 
вишните Сили!” 

И тропар на светителот на храмот. Потоа: 

Боже на отците наши, Кој твориш секогаш со нас по 
кротоста Своја, не лишувај нé од милоста Твоја, туку по 
молитвите нивни во мир управи го животот наш. 

Црквата Твоја, украсена по сиот свет со крвта на Твоите 
маченици како со багреница и вис, Ти воспева Христе Боже. 
Луѓето Твои исполни ги со штедроста Своја, мир дарувај му 
на Твојот народ, а на душите наши голема милост. 

Слава: Со светиите упокој ги, Христе, душите на слугите 
Твои, кај што нема болест, ни тага, ни воздишки, туку живот 
бескраен. 
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И сега: По молитвите на сите светии и Богородица, 
Господи, мирот Твој дај ни го и помилуј нé, зашто единствен 
си многумилостив.

И ова да се знае: ако се случи да е празник Господен или Богороди-
чен со попразненство во понеделник или вторник, или во целата 
седмица (освен во недела), се чита кондакот на празникот си до 
оддание, а дневните тропари се изоставаат. Ако се приближува 
памјат на некој од светиите, со полиелеј или славословие, се чита 
кондакот на светителот. Аско се приближува светата Педесетни-
ца, се читаат кондаците од Триодот за света Педесетница секој 
ден, до Неделата на сите светии. 

ВО ПОНЕДЕЛНИК

Тропар на храмот, ако е храм Господен или Богородичен, потоа 
тропар на денот, глас 2-ри: “Памјат праведнаго”, а ако не е храм 
Христов или Богородичен, се чита најпрвин тропарот на денот, 
потоа тропарот на светителот на храмот. Потоа: “Боже отец 
наших” и “Иже во всем мирје”. Слава: “Со свјатими упокој”. И 
сега: “Молитвами, Господи, всјех свјатих и Богородици.” 

Споменот за праведникот е со пофалби, а тебе ти е 
доволно и Сведоштвото Господово, Претечо. Навистина 
си се покажал најпочитуван меѓу пророците, зашто си се 
удостоил во река да го крстиш Проповеданиот. Затоа со 
радост си пострадал за Вистината и на оние во адот им 
го благосвести Бога, Кој во тело се јави, го зеде гревот на 
светот и ни дари голема милост. 

И тропар на светителот на храмот. Потоа: 

Боже на отците наши, Кој твориш секогаш со нас по 
кротоста Своја, не лишувај нé од милоста Твоја, туку по 
молитвите нивни во мир управи го животот наш. 

Црквата Твоја, украсена по сиот свет со крвта на Твоите 
маченици како со багреница и вис, Ти воспева Христе Боже: 
Луѓето Твои исполни ги со штедроста Своја, мир дарувај му 
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на Твојот народ, а на душите наши голема милост. 

Слава: Со светиите упокој ги, Христе, душите на слугите 
Твои, кај што нема болест, ни тага, ни воздишки, туку живот 
бескраен. 

И сега: По молитвите на сите светии и Богородица, 
Господи, мирот Твој дај ни го и помилуј нé, зашто единствен 
си многу милостив.

ВО ВТОРНИК 

Тропар на Крстот, глас 1-ви: “Спаси Господи” и тропар 
на светителот на храмот. ако е храм Христов, во вторник 
и четврток на повечерие низ целата година не се чита 
тропарот на Христовиот храм, бидејќи се чита дневниот 
тропар (“Спаси Господи” кој, исто така, на Христа му е 
посветен): 

Спаси ги, Господи, луѓето Твои и благослови го 
наследството Твое, победи дарувај им на православните 
христијани против непријателите и со Крстот Твој запази го 
народот Свој. 

И тропар на светителот на храмот. Потоа:

Боже на отците наши… 

ВО СРЕДА 

Тропар на храмот, ако е храм Господен или Богородичен. 
Потоа тропар на денот и тропарот на светителот на 
храмот. Ако е храм посветен на Архангелите или на Претеча, 
најпрвин се чита тропарот на храмот, а потоа дневниот 
тропар: 

Свети апостоли, молете Го милостивиот Бог, прошка за 
гревовите да им даде на душите наши. 
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И тропар на свети Николај, глас 4-ти: 

За правило на вера и образ на кротост и како учител 
на воздержание јавен беше на стадото твое како дело на 
Вистината. Затоа, со смирението достоинство стекна, во 
сиромаштијата - богатство, свештеноначален оче Николае, 
моли Го Христа Бога, спасени да бидат душите наши. 

И тропар на светителот на храмот. Потоа:

Боже на отците наши…

ВО ЧЕТВРТОК 

Тропар на крстот, глас 1-ви: “Спаси Господи”, како што 
е покажано во среда и тропар на светителот на храмот.
Потоа: 

Боже на отците наши… 

ВО ПЕТОК 

Тропар на денот, глас 2-ри: 

Апостоли, маченици, пророци, светители, преподобни 
и праведни, кои подвигот добро го завршивте и верата ја 
запазивте; смелост имајќи пред Спасителот, за нас Него, 
како Благ, молете Го. Спасени нека бидат, ви се молиме, 
душите наши! 

Слава: Со светиите упокој…

И сега: КОНДАК, глас 8-ми:

Тебе, Господи, Насадителу на секоја твар, вселената Ти ги 
принесува богоносните маченици како првини на природата. 
По нивните молитви, Црквата Твоја и народот Твој во длабок 
мир запази ги со Богородица, Многумилостиви! 


