BLAGODARSTVENI MOLITVI
PO SVETATA PRI^EST
Откако ќе се удостоиме со доброто причестување
на животворните таинствени дарови, веднаш запеваме,
заблагодаруваме многу, и вака топло, од душа му велиме на Бога:

Слава Ти, Боже. Слава Ти, Боже. Слава Ти,
Боже.
И веднаш потоа, следниве благодарствени молитви:

БЛАГОДАРСТВИЕ
ОД НЕПОЗНАТ СОЧИНИТЕЛ
Ти благодарам, Господи, Боже мој, што не ме
оттурна мене грешниот, туку заедничар да бидам
на Светињите Твои ме удостои. Ти благодарам,
што ме удостои мене недостојниот да се причестам
со Твоите пречисти и небесни дарови. Но, Владико, човекољубче, кој заради нас умре и воскресна,
и ни ги подари овие страшни и животворни Твои
Тајни, за благодејство и осветување на душите и
телата наши, дај овие да ми бидат и мене за исцелување на душата и телото, за одгонување на секој
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противник, за просветување на очите на срцето
мое, за мир на душевните мои сили, за вера непосрамна, за љубов нелицемерна, за исполнување
со премудрост, за сочувување на заповедите Твои,
за умножување на божествената Твоја благодат и
за здобивање на Твоето Царство; та во Светињата
Твоја од нив чуван, Твојата благодат да ја паметам
секогаш, и веќе да не живеам за себе, туку за Тебе,
нашиот Владика и добротвор. И така, излегувајќи
од овој живот со надеж на вечниот, да стигнам во
вечниот покој, каде што е непрестан гласот на оние
што празнуваат, и бескрајна е сладоста на тие што
ја гледаат неизречивата добрина на Твоето лице.
Зашто Ти си вистинската желба и неизречена веселба на оние што Те љубат, Христе Боже наш, и
Тебе Те пее целата творба во вековите. Амин.
БЛАГОДАРСТВИЕ
ОД СВЕТИ ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ
Владико Христе, Боже, царе на вековите и
творче на сè, Ти благодарам за сите добрини што
си ми ги дал, и за причестувањето со пречистите
и животворни Твои таинства. Те молам, Тебе, благи и човекољубче, сочувај ме под покривот Твој, и
под сенката на крилото Твое, и дарувај ми со чиста совест, до последниот мој здив, достојно да се
причестувам со Твоите Светињи, за отпуштање на
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гревовите и за вечен живот. Зашто, Ти си лебот на
животот, изворот на светоста, давател на добрини,
и Тебе слава ти вознесуваме, со Отецот и со Светиот Дух, сега и секогаш, и во вековите на вековите.
Амин.
БЛАГОДАРСТВИЕ ОД СИМЕОН МЕТАФРАСТ
Ти што волно ми го даваш Твоето тело,
оган си и ги гориш недостојните,
да не ме изгориш, Творче мој,
туку продри во моите членови и состави,
во сите зглобови, во бубрезите, во срцето.
Изгори ги трњата од сите мои погрешки,
душата очисти ја, освети ги помислите,
потколениците утврди ги со коските заедно,
просвети ги простите пет чувства,
целиот приковај ме за стравот Твој.
Секогаш покривај, чувај и заштитувај ме
од секое душегубно дело и збор.
Очисти, измиј и украси ме,
разубави, вразуми и просвети ме.
Покажи ме како Твое живеалиште на едниот
Дух,
а не како живеалиште на гревот.
Та како од Твојот дом со влегувањето на причеста,
како од оган да бега секој злотвор, секоја
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страст.
Застапници Ти ги принесувам сите Светители,
чиноначалствата на бестелесните,
Твојот Претеча, мудрите Aпостоли,
а со нив и Твојата пречиста, чиста мајка,
по чии молби, благоутробен, прими ме, Христе мој,
и син на светлината направи го служителот
Твој.
Зашто, Ти благи единствен си
и осветување на нашите души и светлина,
и на Тебе благоприлично, како на Бог и Владика,
слава сите Ти вознесуваме секојдневно.
БЛАГОДАРСТВИЕ
ОД НЕПОЗНАТ СОЧИНИТЕЛ
Телото Твое свето, Господи Исусе Христе,
Боже наш, да ми биде за живот вечен, и крвта
Твоја чесна за отпуштање на гревовите. Нека ми
биде оваа Евхаристија за радост, здравје и веселба, а при страшното и второ доаѓање Твое удостој
ме мене грешниот да застанам оддесно на славата
Твоја, по застапништвата на пречистата Твоја мајка
и на сите Светители.
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БЛАГОДАРСТВИЕ
ОД НЕПОЗНАТ СОЧИНИТЕЛ
Пресвета Владичице Богородице, светлино
на мојата помрачена душа, надеж, покров, прибежиште, утешување, радување мое, ти благодарам
што ме удостои мене недостојниот, причесник да
бидам на пречистото Тело и чесната Крв на Синот твој. Но, Ти што ја роди вистинската Светлина, просвети ги моите умствени очи на срцето, Ти
што изворот на бесмртноста го роди, оживи ме
мене умртвениот во грев. Нежномилосна мајко на
милостивиот Бог, помилуј ме и дај ми умиление
и скрушеност во срцето мое, и смиреност во мислите мои, и отповикување на заробените помисли
мои, И удостој ме до последниот здив, неосудно
да го примам осветувањето од пречистите Тајни за
исцелување на душата и телото. И дај ми солзи на
покајание и исповедување, за да те пеам и славам
во сите дни на мојот живот, зашто благословена и
препрославена си во вековите. Амин.
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