POSLEDOVANIE
NA BO@ESTVENATA PRI^EST
Кога имаме намера да пристапиме кон пречистите
Тајни, од претходната вечер на Последованието на Повечерието, по читањето на Символот на верата (стр. 12),
со умиление го говориме следниов:

КАНОН
Глас 2-ри. Песна 1-ва
Ирмос: Дојдете луѓе да му пееме песна на Христа Бога, Кој го раздели морето и го упати народот,
кога го изведе од ропството египетско, зашто се
прослави.
Припев: Срце чисто соѕидај во мене, Боже, и
правиот Дух обнови го во мојата утроба.
Леб на животот вечен, да ми биде Твоето свето
Тело и чесната Крв, благоутробен Господе, и одбрана од многуобразните болести.
Припев: Не отфрлај ме мене од лицето Твое и
Духот Твој Свет не одземај го од мене.
Извалкан од дела неумесни, бедник, недостоен сум за причестување со Твоето пречисто Тело и
божествената Крв, Христе, со кое удостој ме.
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Припев: Пресвета Богородице, спаси нè.
Богородичен: Земјо добра, благословена Бого-

невесто, која го изникна класот неоран и спасителен за светот, удостој ме Него јадејќи го да се
спасам.
Песна 3-та

Ирмос: Утврдувајќи ме на каменот од верата,
си ја раширил устата моја на непријателите мои.
Се развесели мојот дух кога се пее: Никој не е свет
како нашиот Бог никој не е праведен освен Тебе,
Господи.
Капки од солзи подај ми Христе, кои ја очистуваат нечистотијата на срцето мое, та очистен со добра совест, со вера и страв да пристапам, Владико,
кон причестување со божествените дарови Твои.
Нека ми бидат за отпуштање на падовите, пречистото Твое Тело и божествената Крв, за заедница
на Светиот Дух и за вечен живот, Човекољубче, и
за отуѓување од страстите и жалостите.
Богородичен: Трпезо на лебот на животот, Пресвета, Кој заради милост слезе одозгора и му даде
на светот нов живот, и мене недостојниот сега
удостој ме, со страв да го вкусам и да бидам жив.
Песна 4-та
Ирмос: Си дошол од Дева, не застапник, ниту
Ангел, туку Сам Ти Господи вополотувајќи се и си
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ме спасил целиот човек. Затоа Ти викам: Слава на
силата Твоја, Господи.
Си посакал заради нас да се воплотиш, Многумилостив, да бидеш заклан како овца, заради гревовите на смртниците. Затоа Те молам, очисти ги и
моите погрешки.
Исцели ги раните на душата моја, Господи, и
целиот освети ме, и удостој ме, Владико, мене сиротниот, да заедничарам на Твојата тајна божествена Вечера.
Богородичен: Умилостиви Го и на мене, Оној
Кој е од твојата утроба, Владичице, и сочувај ме
неизвалкан и непорочен твој слуга, та примајќи го
умниот бисер да се осветам.
Песна 5-та
Ирмос: Подателе на светлината и Творче на вековите, Господи, упати нè во светлината на Твоите
заповеди, зашто освен Тебе друг Бог не знаеме.
Како што предрече, Христе, нека биде со Твојот евтин слуга, и во мене остани, како што си ветил. Зашто, еве, го јадам божественото Твое Тело и
ја пијам Крвта Твоја.
Логосе Божји и Боже, жарот на Твоето Тело
да ми биде мене помрачениот за просветување,
и Крвта Твоја за очистување на мојата извалкана
душа.
Богородичен: Маријо, Мајко Божја, чесно жи194

веалиште на благоуханието, со Твоите молитви
направи ме избран сад, та да се причестам со Светињите на Синот Твој.
Песна 6-та
Ирмос: Валкајќи се во гревовната бездна, ја повикувам неиспитливата бездна на Твоето милосрдие, од распаѓање Боже, извади ме.
Умот, душата и срцето, и моето тело, освети
ми ги, Спасителе, и удостој ме, Владико, неосудно
да пристапам кон страшните Тајни.
Да се отстранам од страстите, и да имам умножување на благодатта, животот и сигурноста, Христе, преку причестувањето на светите Тајни Твои.
Богородичен: Свети Логосе Божји, Боже, освети
ме целиот кој сега пристапувам кон божествените
Тајни Твои, по молитвите на Твојата света Мајка.
Кондак Глас 2-ри.

Не презирај ме, Христе, да го земам, сега Лебот, Твоето Тело и Твојата божествена Крв. Причестувањето со пречистите и страшни Твои Тајни,
Владико, да не ми биде за суд, мене сиротниот, но
да ми биде за живот вечен и бесмртен.
Песна 7-ма

Ирмос: Премудрите деца не му послужија на
златното теле, и во оган самите влегоа, и нивните
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богови ги исмеаја, сред пламенот извикаа и Ангелот ги ороси: Се услиша, веќе, молитвата на устите ваши.
Извор на добрини да ми биде, Христе, причестувањето сега со Твоите бесмртни Тајни, светлина,
и живот, и бестрасност, и за успевање, и застапничко умножување на најбожествената добродетел, единствен добар, за да Те славам.
Да се избавам од страдањата, и непријателите, и нуждите, и секоја жалост, со трепет и копнеж
пристапувајќи сега, со благочестие, Човекољубче,
кон Твоите бесмртни и божествени Тајни, и да Ти
пеам удостој ме: Благословен Си, Господи, Боже
на нашите Отци.
Богородичен: Тебе која си го родила надумно
Спасителот Христос, Богоблагодатна, те молам
сега Чиста, јас слугата твој нечист, сакајќи сега да
пристапам до пречистите Тајни, очисти ме целиот
од нечистотијата на телото и духот.
Песна 8-ма
Ирмос: Оној кој слегол во огнената печка кај
еврејските момчиња, и пламенот во роса го претворил, Бога пејте го дела како Господ и превознесувајте го во сите векови.
На небесните, и страшни, и свети Твои Тајни, Христе, и на божествената Твоја Тајна Вечера,
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удостој ме и мене отчајниот сега општник да бидам, Боже, Спасителе мој.
Прибегнувјќи под Твоето Благоутробие, Благи,
со страв викам кон Тебе: Пребивај во мене, Спасе,
и јас, како што си рекол, во Тебе. Зашто, еве, осмелувајќи се на милоста Твоја, го јадам Твоето Тело
и ја пијам Твојата Крв.
Троичен: Треперам примајќи го огнот, да не
бидам запален како восок и како трева. О, страшна Тајна! О, Благоутробие Божјо! Како со божественото Тело и Крв, јас, глина, се причестувам и
постанувам нераспадлив?
Песна 9-та
Ирмос: Синот на беспочетниот родител, Бог и

Господ, откако се воплоти од Дева, нам ни се јави,
да ги просвети помрачените, да ги собере растурените. Затоа севоспеаната Богородица ја величаме.
Христос е Господ, вкусете и видете, Кој заради
нас, како нас некогаш постана, еднаш принесувајќи
се Сам Себе како принос на Својот Отец, секогаш
се коли, осветувајќи ги оние кои се причестуваат.
Владико, со душата и телото да се осветам,
да се просветлам, да се спасам, да бидам Твој дом
со причестувањето на свештените Тајни, станар
имајќи Те во себе, со Отца и Духот, добротворе
многумилостив.
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Како оган и како светлина да ми биде, Спасителе мој, Твоето Тело и пречесната Крв, која ја спалува материјата на гревот, изгорувајќи ги трњата
на страстите, и целиот ме просветлува да се поклонувам на Твоето Божество.
Богородичен: Бог се воплоти од твојата чиста
крв, затоа, секој род те пее, Владичице. Мноштвото на умните те слави, зашто преку тебе јасно Го
видоа Оној Кој владее со сè, како се восуштествил
како човек.
Потоа, се продолжува со Повечерието:

Достојно е... Трисветото, Слава... и сега... Пресвета Троице...
Господи помилуј. (3 пати) Слава... и сега... Отче
наш... Зашто Твое е Царството...
и понатаму сè останато од Повечерието.

Утредента
По вообичаените утрински молитви:
Трисветото, Слава... и сега... Господи помилуј.
(3 пати) Слава... и сега... Отче наш... Зашто Твое е
Царството... Господи помилуј. (12 пати) Слава... и

сега...
Дојдете да се поклониме и да паднеме пред
царот нашиот Бог.
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Дојдете да се поклониме и да паднеме пред
Христа, царот нашиот Бог.
Дојдете да се поклониме и да паднеме пред самиот Христос, царот и Бог наш.
Псалм 22

Господ ме паси, и од ништо нема да ме лиши.
На место со зеленило, таму ме насели. На водата на одморот ме храни. Душата моја ја обрати.
Ме одведе на патеките на правдата, заради името
Свое. Дури и да отидам на сред сенката на смртта,
нема да се уплашам од злото, зашто Ти со мене Си.
Жезолот Твој и бастунот Твој, тие ме утешија. Си
подготвил пред мене трпеза, наспроти оние кои
ме жалостат. Си ја намастил со елеј главата моја и
преполна е чашата Твоја со којашто ме напиваш. И
милоста Твоја ќе ме бара во сите денови на мојот
живот. И ќе се населам во домот Господов, за многу денови.
Псалм 23

Господова е земјата и полнотата нејзина, вселената и сите кои живеат во неа. Тој на морињата
ја основа и на реките ја приготви. Кој ќе се искачи
на гората Господова? Или кој ќе застане на Неговото свето место? Невиниот во рацете и чистиот во
срцето, кој не ја зеде душата своја на мајтап и не
му се заколна во лага на ближниот свој. Тој ќе го
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прими благословот од Господа и мислата од Бога,
Спасителот свој. Ова е родот на оние кои го бараат
Господа, кои го бараат лицето на Бога Јаковов. Подигнете ги, порти, горништата ваши и подигнете
се порти вечни, и ќе влезе Царот на славата. Кој е
тој Цар на славата? Господ крепок и силен, Господ
силен во војна. Подигнете ги порти горништата
ваши и подигнете се порти вечни, и ќе влезе Царот
на славата. Кој е тој Цар на славата? Господ на силите, Тој е Царот на славата.
Псалм 115

Поверував, затоа проговорив: Јас бев понижен
многу. Во истапувањето мое јас реков: Секој човек
е лажливец. Што да му воздадам на Господа за сè
што ми даде? Чашата на спасението ќе ја примам
и името Господово ќе го повикам. Заветите мои на
Господа ќе му ги дадам, пред целиот народ Негов,
чесна е пред Господа смртта на преподобните Негови. О Господи јас сум слуга Твој, јас сум слуга
Твој и син на слугинката Твоја. Си ги растргнал
моите окови. Тебе ќе ти жртвувам жртва на пофалба и на името Господово ќе се повикам. Заветите
мои на Господа ќе му ги дадам, пред целиот народ
Негов, во дворовите на домот Господов, насред
тебе, Ерусалиме.
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Слава... и сега... Алилуја. (три пати) Слава ти
Боже. Господи помилуј. (три пати)
и следниве Тропари, глас 8-ми:

Беззаконијата мои презри ги, Господи, Ти Кој
се роди од Дева, и срцето мое очисти го, правејќи
го храм на Твоето пречисто Тело и Крв. Не ме поттурнувај од лицето Твое, Ти Кој имаш безмерно
голема милост.
Слава...
Како ќе се осмелам јас недостојниот да се причестам со Светињите Твои? Зошто, ако се осмелам
да Ти пристапам заедно со достојните, облеката
ме срамоти, оти не е за Вечерата, и ќе предизвикам осуда на мојата многугрешна душа. Очисти ја,
Господи, нечистотијата на душата моја и спаси ме,
како Човекољубец.
и сега... Богородичен:
Големо е мноштвото, Богородице на моите
прегрешенија. Кон тебе прибегнав, Чиста, барајќи
спасение. Посети ја мојата немоќна душа и моли
го Твојот Син и наш Бог, да ми даде отпуштање
на лошотиите што ги направив, единствена Благословена.
Во светиот и Велик четврток, следниов:

Кога славните ученици во миењето на Вечерата се просветлуваа, тогаш Јуда злочестивиот,
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боледувајќи од среброљубие се помрачуваше и
Тебе праведниот Судија на неправедните судии Те
предава. Љубителу на пари, погледни го оној кој
заради тоа бесилка употреби, бегај од ненаситната
душа која се дрзна така со Учителот. Кон сите добар, Господи, слава Ти.
Потоа: Господи помилуј. (40 пати) Поклони колку што сакаме и веднаш следниве молитви:
ПОУЧНИ СТИХОВИ:
За тоа како треба да се пристапува кон пречистите
Тајни.

Кога намераваш да го јадеш, човеку, Телото на
Владиката
Пристапи со страв, за да не се изгориш, оти
оган е.
Пиејќи ја, пак, божествената Крв за заедница,
прво помири се со оние кои те нажалостиле
Потоа, смело јади го таинственото јадење.
Други слични:

Пред да се причестиш со страшната жртва
на животворното тело на Владиката,
помоли се со трепет на ваков начин:
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МОЛИТВА ПРВА: Од св. Василиј Велики
Владико, Господи Исусе Христе, Боже наш,
извору на животот и бесмртноста, Создателе на
сите видливи и невидливи творби, на беспочетниот
Отец совечен Сине и собеспочетен, Кој заради преголемата добрина, во последните денови се облече
во тело, и беше распнат и погребан за нас неблагодарните и неразбраните, и со сопствената крв ја
пресоздаде пропадливата од гревот наша природа.
Сам бесмртни Царе, прими го покајанието од мене
грешниот, и наклони го увото Твое кон мене, и услуши ги моите зборови. Зашто, згрешив Господи,
му згрешив на небото и пред Тебе, и не сум достоен да погледнам на висината на Твојата слава.
Зашто, ја разгневив Твојата добрина, ги престапив
Твоите заповеди и не ги послушав Твоите наредби. Но, Ти си Господи незлоблив, долготрпелив и
многумилостив, не си ме предал да загинам со моите беззаконија, чекајќи го секогаш моето враќање.
Зашто, Си рекол Човекољубче, преку пророкот
Твој, дека не ја сакаш смртта на грешникот, туку
да се врати и тој да живее. Не сакаш, Владико, да
загине созданието на Твоите раце, ниту ја благоизволиш погибелта на луѓето, туку сакаш сите да
се спасат и да дојдат до познавање на вистината.
Заради тоа и јас, иако сум недостоен за небото и
земјата, и за овој привремен живот, зашто целиот
себе си му се потчинив на гревот, и поробен сум
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од насладите, и го извалкав Твојот образ, но бивајќи творба и создание Твое не губам надеж за
своето спасение, сиротниот, и храбрејќи се од Твоето бескрајно благоутробие, пристапувам. Прими
ме и мене, човекољубив Христе, како блудницата,
како разбојникот, како цариникот и како блудниот, и земи ми го тешкиот товар од гревовите, Ти
Кој го земаш гревот на светот и човечките слабости ги лекуваш, Кој ги повикуваш кон себе и ги
одмараш оние кои се трудат и оптоварените, Кој
не дојде да ги повикаш праведните, туку грешните
на покајание. И очисти ме од секаква нечистотија
на телото и духот, научи ме да ја совршувам Светињата во Твојот страв, та со чисто сведоштво на
мојата совест да примам дел од Светињите Твои,
да се соединам со Твоето свето Тело и Крв и да
Те имам Тебе во мене да живееш и пребиваш, со
Отецот и со Светиот Дух. Да, Господи, Исусе Христе, Боже мој, и да не ми биде за суд причестувањето на пречистите и животворни Твои Тајни,
ниту немоќен да постанам на душата и телото од
тоа што недостојното се причестувам на нив, туку
дај ми до последното мое издивнување, неосудно
да примам дел од Светињите Твои, за заедница на
Светиот Дух, за попатнина на вечниот живот и за
благопријатен одговор на Твојот страшен суд. Та
и јас, заедно со сите избраници Твои, да постанам
учесник на Твоите нераспадливи добрини кои си
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ги подготвил за оние кои Те љубат, Господи, меѓу
кои Си сепрославуван во вековите. Амин.
МОЛИТВА ВТОРА: Од истиот
Знам, Господи, дека недостојно се причестувам со Твоето пречисто Тело и со Твојата чесна
Крв, и дека сум виновен, и дека го јадам и пијам
сопствениот суд, не разликувајќи ги Телото и
Крвта на Христа, мојот Бог. Но, осмелувајќи се на
Твоите милосрдија, пристапувам кон Тебе Кој рече:
Кој го јаде Телото мое и ја пие мојата Крв, во мене
пребива и јас во него. Смилувај се, значи, Господи
и не ме карај мене грешниот, но направи со мене
по милоста Твоја. И нека ми биде оваа Светиња за
исцеление, и очистување, и просветлување, и зачувување, и спасение, и осветување на душата и
телото. За одвраќање на секое мечтаење, и лукаво
делување, и ѓаволско дејствување кое со помош на
мислата дејствува во моите членови. За смелост и
љубов кон Тебе, за поправање на животот и осигурување, за умножување на добродетелта и совршеноста, за исполнување на заповедите, за заедница
на Светиот Дух, за попатнина на вечниот живот и
за благопријатен одговор на страшниот Твој суд, а
не за суд или за осуда.
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МОЛИТВА ТРЕТА: Од св. Јован Златоуст
Господи, Боже мој, знам дека не сум достоен,
ниту способен да влезеш под покривот од домот
на мојата душа, зашто целиот е пуст и распаднат,
и немаш во мене место достојно за да ја наслониш
главата. Но, како што од висините, заради нас си
се понижил, слези и сега до мерата на мојата пониженост. И како што си прифатил да легнеш во
пештерата и јаслите на бесловесните животни, така
прифати и влези во јаслите на мојата бесловесна
душа и во оскрнавеното мое тело. И како што си
ги удостоил да влезеш и да вечераш со грешници
во домот на Симона лепрозниот, така прифати да
влезеш и во домот на мојата понижена, лепрозна и
грешна душа. И како што не си ја оттурнал на мене
сличната блудница и грешница, која Ти пристапи
и Те допре, така смилувај се и на мене грешниот
кој Ти пристапувам и Те допирам. И како што не
се згади од нејзината валкана и нечиста уста која
Те целива, немој да се згадиш ниту од мојата уште
повалкана и понечиста уста, ниту од моите гадни
и нечисти усни, и мојот валкан и најнечист јазик.
Но, да ми биде жарот на пресветото Твое Тело и
чесната Твоја Крв за осветување и просветување,
и здравје на мојата понижена душа и тело, за олеснување од тежината на многуте мои погрешки, за
зачувување од секое ѓаволско дејство, за одвраќање
и спречување на мојата лоша и лукава навика, за
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умртвување на страстите, за одржување на Твоите заповеди, за умножување на Твојата божествена благодат и за присвојување на Царството Твое.
Зашто, не Ти пристапувам со презир, Христе Боже,
туку како оној кој се надева на неизречивата добрина Твоја, и оддалечувајќи се на многу време од
Твојата заедница, да не бидам уловен од Волкот
умноспознатлив. Затоа, Тебе Ти се молам зашто Ти
единствен Си свет, Владико, освети ја мојата душа
и тело, умот и срцето, бубрезите и внатрешноста, и обнови ме целиот, и вкорени го Твојот страв
во моите членови и Твоето осветување направи
го неизбришливо од мене. И биди ми помошник
и бранител, управувајќи го во мир мојот живот,
удостојувајќи ме со светителите Твои да застам оддесно на Тебе, по молитвите и застапништвата на
пречистата Твоја Мајка, на невештествените Твои
служители и пречистите Сили, и на сите Светители кои од вечност Ти благоугодувале. Амин.
МОЛИТВА ЧЕТВРТА: Од истиот.
Не сум заслужен, Владико, Господи, да влезеш
под покривот на мојата душа, но бидејќи Ти како
човекољубив сакаш да живееш во мене, осмелувајќи се, пристапувам. Заповедаш, ќе ги отворам
вратите кои Ти самиот ги создаде, и ќе влезеш со
човекољубието, каков што Си. Ќе влезеш и ќе ја
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просветлиш мојата помрачена помисла. Верувам
дека ова ќе го направиш, зашто не си ја избркал
блудницата која Ти пристапи со солзи, ниту го
отфрли цариникот кој се покаја, ниту разбојникот,
кој го позна Царството Твое си го истерал, ниту гонителот кој се покаја си го оставил како што беше,
туку сите кои Ти пристапија со покајание, си ги
вброил во хорот на Твоите пријатели, Ти Кој Си
единствен благословен, секогаш, сега и во бесконечните векови. Амин.
МОЛИТВА ПЕТТА: Од истиот.
Господи, Исусе Христе, Боже мој, ослаби, отпушти, очисти и прости ми ги мене грешниот, и
непотребен, и недостоен Твој слуга, грешките, и
погрешките, и прекршоците мои, кои од младоста
моја, до овој ден и час Ти ги згрешив, било со знаење, или незнаење, било со зборови, или со дела,
или уважувања, или мисли, или настојувања, и со
сите мои чувства. И по застапништвото на онаа
која бессемено те родила, сепречистата и секогашдјева Марија. Твојата Мајка, единствената непосрамна надеж, и заштита, и спасение мое, удостој ме неосудно да се причестам на пречистите, и
бесмртни, и животворни, и страшни Твои Тајни, за
отпуштање на гревовите, и за живот вечен, за осветување и просветлување, и снага, и исцелание,
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и здравје на душата и телото, и на истребување и
целосно погубување на лукавите помисли, и уважувања, и претприемања, и ноќни мечтаења на
мрачните и зли духови. Зашто, Твое е Царството, и
силата, и славата, и честа, и поклонението, со Отецот и со Светиот Дух, сега и секогаш, и во вековите на вековите. Амин.
МОЛИТВА ШЕСТА: Од св. Јован Дамаскин
Владико, Господи Исусе Христе, Боже наш,
Кој единствен имаш власт да им ги отпушташ гревовите на луѓето, како добар и човекољубив, презри ги сите мои знајни и незнајни грешки, и удостој ме неосудно да се причестам на божествените,
и преславни, и пречисти, и животворни Твои Тајни, не за казна и мака, не за додавање на гревови,
туку за очистување и осветување, и обручување за
идниот живот и царство, за заштита, и помош, и
разбивање на непријателите и на истребување на
многуте мои погрешки. Зашто Ти Си Бог на милоста, и милосрдието, и човекољубието и Тебе слава
Ти вознесуваме, со Отца и со Светиот Дух, сега и
секогаш и во вековите на вековите. Амин.
МОЛИТВА СЕДМА: Од св. Симеон Нов Богослов
Од валканата уста,
од гнасното срце,
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од нечистиот јазик,
од душава осквернета,
прими го молењето, Христе мој.
И не превидувајќи ги
ни моите зборови, ниту однесувањата,
ниту бесрамноста,
дај ми смелост да го говорам,
тоа што го сакам, Христе мој,
и уште повеќе од тоа, научи ме
што треба да правам и говорам.
Згрешив повеќе од блудницата
која откако научи каде пребиваш,
и откако купи миро,
дојде смело да ги помаже,
Твоите нозе, на Христа мој,
Владиката и Богот мој.
Како што неа не си ја оттурнал
која ти пристапи од срце,
ниту од мене немој да се згадиш Логосе,
подај ми ги твоите нозе,
и да ги држам, и да ги бакнувам,
и со потоци од солзи,
како со скапоцено миро,
смело да ги помажам.
Измиј ме со моите солзи,
очисти ме со нив, Логосе,
отпушти ги и грешките мои
и дај ми проштевање.
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Го знаеш мноштвото на злата,
ги знаеш и раните мои,
и модринките мои ги гледаш,
но и верата ја знаеш,
и намерата ја гледаш,
и воздишките ги слушаш.
Не Ти е скриена Тебе, Боже мој,
творче мој, избавителу мој,
ниту солзната капка,
ниту некој дел од капката.
Дури и неизвршеното од мене
го виделе очите Твои,
во книгата Твоја
дури и ненаправеното
се наоѓа запишано.
Види го моето смирение,
види колкав е мојот труд!
И отпушти ми ги, Боже на сè,
сите гревови,
та со чисто срце,
трепетен разум,
и душа скрушена
да се причестам на пречистите,
и пресвети Тајни,
преку кои се оживува и се обожува,
секој кој Те јаде и пие,
со чисто срце.
Зашто Ти рече, Владико мој:
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Секој кој ќе го јаде моето Тело,
и ја пие мојата Крв,
таквиот во мене пребива,
и јас во него.
Секогаш е вистинит зборот,
на Владиката и мојот Бог.
Зашто причестувајќи се на божествените
и боготворечки дарови,
веќе не сум сам,
туку со Тебе, Христе мој,
светлината трисолнечна,
која го просветлува светот.
Нека не останам, значи сам,
без Тебе Животодавецот,
дишењето мое, животот мој,
радувањето мое,
спасението на светот.
Заради ова Ти пристапив,
како што гледаш, со солзи
и душа скрушена.
Искупување на моите грешки
молам да примам,
и да се причестам неосудно
на Твоите животодавни
и непорочни Тајни.
За да останеш, како што рече,
со мене сиротниот,
та да не ме најде без
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Твојата благодат измамникот,
лукаво да ме грабне,
и измамувајќи, да ме одвлече
од Твоите боготворни зборови.
Заради тоа паѓам пред Тебе,
и горешто Ти воскликнувам:
Како што си го примил блудниот,
и блудницата која ти пристапи,
така прими ме мене блудникот
и расипникот, Милосрдни.
Со душа скрушена,
сега Ти пристапувам.
Знам, Спасителе, дека никој друг
не Ти згреши како јас,
ниту направи дела,
кои јас ги извршив.
Но, исто така и ова го знам,
дека ни големината на грешките,
ниту мноштвото на гревови
може да ја надмине
големата долготрпеливост,
и крајното човекољубие на мојот Бог.
Но, оние кои горешто се кајат,
Ти со милоста на состраданието
и ги очистуваш, и ги осветлуваш,
и ги твориш причесници на светлината,
правејќи ги изобилно
заедничари на Твоето Божество.
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И често пати им беседиш,
како на свои вистински пријатели,
чудни работи и за Ангелите
и за човечките размисли.
Ова ме прави храбар,
ова ме окрилува, Христе мој.
И осмелувајќи се на Твоите богати
кон нас благодејства,
радувајќи се и истовремено треперејќи,
се причестувам на огнот,
трева бивајќи, о необично чудо!
Оросен неизречиво,
како што некогаш капината
несогориво горела.
Сега со благодарна мисла,
и благодарно срце,
со благодарните мои членови,
на душата и телото мое,
се поклонувам и Те величам,
и Те славам, Боже мој,
како Оној Кој е благословен,
сега и во вековите.
МОЛИТВА ОСМА: Од св. Симеон Метафраст
Единствен чист и непомешан Господи, Кој
по неискажливата милост на човекољубието си
ја примил целава наша мешавина од чистата и
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девствена крв на онаа која натприродно Те роди
преку надоаѓањето на Божествениот Дух и благоволението на вечнот Отец, Христе Исусе, мудрост
Божја, и мир, и сила. Со Твоето воспримање Си
ги прифатил животворните и спасителни страсти: крстот, клинците, копјето, смртта, умртви ги
моите душераспадливи страсти на телото. Ти Кој
со Твоето погребение Си го пленил царството на
адот, погреби ги со добри помисли моите лукави
советувања, и духовите на лукавството уништи ги.
Ти Кој со Твоето тридневно и животворно воскресение, паднатиот праотец го подигна, подигни ме
мене кој се лизнав на гревот, предлагајќи ми начини на покајание. Ти Кој со Своето славно вознесение си го обожил восприменото тело, и него
си го почестил со седење оддесно на Отца, удостој
ме, преку причестувањето на светите Твои Тајни
да стекнам дел меѓу спасените кои се оддесно. Ти
Кој преку слегувањето на Духот Утешител си ги
направил Твоите ученици чесни садови, покажи
ме и мене прималиште на Неговото доаѓање. Ти
Кој повторно ќе дојдеш да и судиш на вселената
по правда, благоволи и јас да Те пресретнам на
облаците, Творецот и Создателот мој со сите Твои
Светители, та бескрајно да Те славословам и пеам,
со беспочетниот Твој Отец и пресветиот, и добар,
и животворен Твој Дух, сега и секогаш, и во вековите на вековите. Амин.
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МОЛИТВА ДЕВЕТТА: Од св. Јован Дамаскин
Пред дверите на Твојот храм застанав, и од
страшните помисли не отстапувам, но Ти Христе
Боже, Кој царинарникот го оправда, и Хананејката
ја помилува, и на разбојникот портата од рајот му
ја отвори, отвори ми ја утробата на Твоето човекољубие, и прими ме мене кој ти пристапувам и Те
допирам, како блудницата и крвоточивата. Зашто
едната допирајќи го работ на Твојата облека, лесно прими излекување, а другата држејќи ги Твоите
пречисти нозе, разрешување на гревовите понесе.
Јас, пак, сиротниот кој се осмелувам да го примам
целото Твое Тело, нека не бидам запален, туку
прими ме како нив и просветли ми ги чувствата на
душата, запалувајќи ги вините од моите гревови,
по застапништвата на онаа која бессемено Те роди
и на небесните сили. Зашто благословен Си во вековите на вековите. Амин.
МОЛИТВА ДЕСЕТТА: Од св. Јован Златоуст
Верувам Господи и исповедам, дека Ти си навистина Христос, Син на живиот Бог, Кој дојде во
светот да ги спаси грешниците од кои првиот сум
јас. Уште верувам, дека ова е самото пречисто Тело
Твое, и ова е самата чесна Крв Твоја. Затоа Ти се
молам, помилуј ме и прости ми ги прекршоците
мои, волни и неволни, со збор и на дело, со знаење
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и незнаење, и удостој ме неосудено да се причестам на пречистите Твои Тајни, за отпуштање на
гревовите и за живот вечен.
Кога пристапуваме да се причестиме ги кажуваме
следниве стихови од св. Симеон Метафраст:

Еве чекорам кон Божествената Заедница.
Создателе, да не ме изгориш со причестувањето.
Зашто оган Си Кој ги изгоруваш недостојните.
Туку очисти ме од секаква флека.
потоа Тропарот:

На Тајната Вечера Твоја, денес, Сине Божји,
прими ме за заедничар, зашто нема да ја кажам
Тајната на непријателите Твои, ниту бакнеж ќе Ти
дадам како Јуда, туку како разбојникот Те исповедам, спомни ме Господи во Царството Твое.
потоа следниве стихови:

Од боготворната Крв ужасни се, човеку, гледајќи ја.
Зашто жар е што ги изгорува недостојните.
Божественото Тело, и ме обожува, и ме храни.
Го обожува духот, а умот го храни чудно.
и овие Тропари:

Си ме очарал со љубовен копнеж, Христе, и
си ме променил со божествената Твоја љубов, но
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изгори ги моите гревови со невештествен оган и
удостој ме да се исполнам со раскошот Твој, та радувајќи се, да ги величам, Благи, двете пришествија Твои. Во сјајот на Светителите Твои, како да
влезам недостојниот? Зашто ако се осмелам заедно со нив да влезам во брачната одаја, облеката ме
разобличува зашто не е брачна и заврзан ќе бидам
исфрлен од Ангелите. Очисти ја, Господи, нечистотијата на мојата душа и спаси ме како човекољубец.
и следнава молитва:

Владико, Човекољубче, Господи Исусе Христе,
Боже мој, да не ми бидат овие Светињи за осуда,
бидејќи сум недостоен, туку за очистување и осветување на душата и телото, и како залог на идниот
живот и Царство. За мене пак, добро е да бидам
прилепен на Бога, да бидам положен во Господа,
надежта на моето спасение.
и повторно:

На Тајната Вечера Твоја, денес, Сине Божји...
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