КРШТЕНИЕ И МИРОПОМАЗАНИЕ ВО СВЕТА ЛИТУРГИЈА
(во средина на храмот)
Напомена! Чинот на огласување се извршува порано, пред
Светата Литургијата или во друго време
Ѓаконот: Благослови, Владико.
Свештеникот: Благословено е Царството на Отецот и Синот
и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Народот: Амин.
Ѓаконот: Во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За вишен мир и за спасение на нашите души, на Господа да
се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За мир на целиот свет, добросостојба на светите Божји цркви,
и за соединување на сите, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За овој свет храм, и за оние што со вера, побожност и
благоговение влегуваат во него, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За
блажењејшиот
архиепископ
наш
(името),
високопреосвештениот наш митрополит (името), за чесното
презвитерство, во Христа ѓаконството, за сиот црковен клир и
народ на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За благочестивиот и Христољубив народ наш и за
православните христијани, да им помогне и да одолеат на секој
непријател и противник, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За да се освети оваа вода со силата, и дејството и
слегувањето на Светиот Дух, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
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За да ѝ се испрати благодатта на избавувањето и благослов
со кој е благословен Јордан, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За да дојде на оваа вода очистителното дејство на
предвечната Троица, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За да се просветиме со светлината на разумот и
благочестието, преку слегувањето на Светиот Дух, на Господа да
се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За да се покаже оваа вода како изгонителна на секакво зло
од видливите и невидливите непријатели, на Господа да се
помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За оној што во неа се крштева биде достоен за вечното
царство, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За овој (оваа) што сега приоѓа кон светото крштение и за
негово (нејзино) спасение, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За да се покаже син (ќерка) на светлината и наследник
(наследничка) на вечните блага, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За да биде соединет (соединета) и учесник (учесничка) во
смртта и воскресението на Христа нашиот Бог, на Господа да се
помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За да ги запази чисти и непорочни, облеката на крштението
и залогот на Духот, во страшниот ден на Христа – нашиот Бог, на
Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За да му (ѝ) биде оваа вода бања на повторно раѓање, за
прошка на гревовите и облека на нетление, на Господа да се
помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
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За да го послуша Господ Бог гласот од нашето молење, на
Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Да се избави тој (таа) и ние од секаква скрб, гнев и опасност,
да се помолиме на Господа.
Народот: Господи, помилуј.
Заштити, спаси, помилуј и запази нè, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Спомнувајќи ја Пресветата, Пречиста, Преблагословена,
Славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со
сите Светии, самите себе, еден друг и сиот наш живот на Христа
Бога да го предадеме.
Народот: Тебе, Господи.
МОЛИТВА НА ПРВИОТ АНТИФОН (тивко)
ГОСПОДИ, Боже наш, чија власт е неспоредлива и славата
недостижна, чија милост е безмерна и човекољубието
неизречиво, Сам Ти, Владико, според Своето милосрдие, погледај
на нас и на овој свет храм, и покажи ни ја, нам и на оние што со
нас се молат, Твојата богата милост и Твоето милосрдие.
Свештеникот:
Зашто Тебе Ти приличи секоја слава, чест и поклонение, на
Отецот, и Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш, и во сите векови.
Народот: Амин.
Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела, и ниеден збор
не ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. (трипати)
Зашто Ти, откако по своја волја, од ништо сè си привел во
битие, со Својата сила го држиш творението, и со Својата
промисла го управуваш светот. Ти откако од четири стихии си го
уредил творението, со четири времиња си го овенчал кругот на
годината. Од Тебе треперат сите духовни сили, Тебе Те воспева
сонцето, Тебе Те слави месечината, во пресрет Ти идат ѕвездите;
Тебе Те слуша светлината, од Тебе треперат бездните, Тебе Ти
служат изворите. Ти Си го распрострел небото како кожа, си ја
утврдил земјата на вода, си го оградил морето со песок, си
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излеал воздух за дишење. Тебе Ти служат ангелските сили,
архангелските сили Ти се клањаат; многуоките херувими и
шестокрилните серафими, околу стоејќи и облетувајќи, се
покриваат со страв од Твојата непристапна слава. Зашто Ти,
бидејќи несфатлив, беспочетен и неискажлив, си дошол на
земјата, откако прими облик на слуга – се уподоби на човекот;
зашто, Владико, заради Твојата срдечна милост, Ти не истрпи да
го гледаш човечкиот род мачен од ѓаволот, но дојде и нè спаси.
Ја исповедаме благодатта, ја проповедаме милоста, не ги
скриваме доброчинствата. Родовите на нашата природа си ги
ослободил, со Твоето раѓање си ја осветил девствената утроба;
целото творение Те воспева Тебе, Кој си се јавил. Зашто Ти, Боже
наш, си се јавил на земјата и со луѓето си поживеал; Ти си ги
осветил Јорданските води, испраќајќи им Го од небото
пресветиот Твој Дух и си ги сотрел главите на, таму вгнездените,
аждери – злите духови.
Затоа, Ти, Човекољупче, Цару, дојди и сега со слегувањето
на Твојот Свет Дух и освети ја оваа вода. (трипати)
И дај ѝ благодат за избавување и благословение Јорданово!
Направи ја извор на непропадливост, дар на осветување,
ослободување од гревови и исцеление од болести, погубна за
демоните, непристапна за противничките сили и исполнета со
ангелска сила; да бегаат од неа оние што му прават зло на Твоето
создание; зашто Го повикав, Господи, Твоето име, кое е
прекрасно и славно, и страшно за противниците.
И се пее првиот антифон:
По молитвите на Богородица, Спасителу, спаси нè (со
стиховите). (трипати); (односно првиот изобразителен псалм:
Слава... И сега... Благословувај Го душо моја Господа, и сета
внатрешност моја - Неговото свето име! Благословен Си Господи).
Ѓаконот, поклонувајќи се кон олтарот, оди од своето место
и застанува пред иконата Христова, држејќи го орарот со три прсти
од десната рака.
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По завршувањето на антифонот, ѓаконот застанува на
обично место (пред светите двери) и, откако ќе се поклони,
говори:
Пак и пак во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Заштити, спаси, помилуј и запази нè, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Спомнувајќи ја Пресветата, Пречиста, Преблагословена,
славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со
сите Светии, самите себе, еден друг и сиот наш живот на Христа
Бога да го предадеме.
Народот: Тебе, Господи.
МОЛИТВА НА ВТОРИОТ АНТИФОН (тивко)
ГОСПОДИ Боже наш, спаси ги Твоите луѓе и благослови го
Твоето наследство; запази ја полнотата на Твојата Црква, освети ги
оние што ја љубат убавината на Твојот дом; Ти нив прослави ги со
Твојата божествена сила, и не нè оставај нас кои се надеваме на
Тебе.
Свештеникот:
Зашто Твоја е власта, и Твое е царството и силата и славата,
на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Народот: Амин.
Свештеникот сега трипати ја благословува водата,
потопувајќи ги во неа прстите, сложени за благослов, дува над неа
и вели:
Под знакот од образот на Твојот Крст да се сотрат сите
непријателски сили. (трипати)
Ти се молиме, Господи, да отстапат од нас сите воздушни и
невидливи привиденија и да не се скрие во оваа вода мрачен
демон, ниту со крштаваниот (крштаваната) да слезе лукавиот дух
кој внесува помрачение на помислите и немир на мислите. Но,
Ти, Владико на сите, покажи ја оваа вода, како вода за
избавување, вода за осветување, очистување на телото и духот,
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олеснување од окови, простување на прегрешенијата,
просветување на душите, бања која препораѓа, обновување на
духот, дар на посинување, облека на непорочност, извор на
живот. Зашто Ти, Господи, си рекол: Измијте се и ќе бидете чисти,
отфрлете ги лукавствата од вашите души. Ти си ни дарувал
повторно раѓање одозгора преку вода и Дух. Јави се, Господи, на
оваа вода и дај во неа да се прероди крштаваниот (крштаваната),
за да го отфрли стариот човек, кој се распаѓа во лажни похоти, а
да се облече нов, кој се обновува по образот на својот Создател,
та, откако со крштавањето ќе срасне со подобието на Твојата
смрт, да стане и учесник на Твоето воскресение; и откако ќе го
запази дарот на Твојот Свет Дух и ќе го умножи залогот на
благодатта, да добие награди на небесното призвание и да се
придружи кон првородените – напишани на небото, во Тебе,
Бога и Господа наш, Исуса Христа. Зашто Тебе Ти прилега слава,
власт, чест и поклонение – заедно со беспочетниот Твој Отец и
пресветиот, и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во
вечни векови.
Народот: Амин.
И се пее вториот антифон:
Спаси нè Сине Божји, Кој воскресна од мртвите (или на
Господовиот празник), (во недели и од Велигден до Спасовден,),
нас кои Ти пееме: Алилуја! (трипати)
односно вториот изобразителен псалм. На крајот на антифонот се
пее:
Слава... И сега... Амин. Единороден Сине и Слово Божјо,
бесмртен Си, и Си благоволил заради нашето спасение да се
воплотиш од Светата Богородица и секогаш Дева Марија, и
неизминливо Си се вочовечил; Се распна, Христе Боже, и со смрт
смртта ја уништи; Еден Си од Света Троица, и Те прославуваме со
Отецот и Светиот Дух, спаси нè.
Ѓаконот се поклонува кон олтарот и оди пред иконата на
Богородица.

6

Ѓаконот:
Пак и пак во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Заштити, спаси, помилуј и запази нè, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Спомнувајќи ја Пресветата, Пречиста, Преблагословена,
славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со
сите Светии, самите себе, еден друг и сиот наш живот на Христа
Бога да го предадеме.
Народот: Тебе, Господи.
МОЛИТВА НА ТРЕТИОТ АНТИФОН (тивко)
ТИ, Кој Си ни ги дарувал овие заеднички и согласни молитви;
Кој и на двајца или тројца, сложни во Твое име, Си ветил да им
дадеш она за што се молат; Самиот и сега во полезност исполни ги
прозбите на Твоите чеда, давајќи ни во сегашниот век познавање
на Твојата Вистина, а во идниот дарувај ни живот вечен.
Возглас:
Зашто Си благ и човекољубив Бог, и Тебе слава Ти
вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во
сите векови.
Народот: Амин.
Свештеникот: На Господа да се помолиме.
Народот: Господи помилуј.
Свештеникот дува трипати во садот со елеј и го благословува
трипати. Потоа ја чита следнава молитва:
Владико Господи, Боже на нашите татковци, Кој на оние во
Ноевиот ковчег си им испратил гулаб со маслиново гранче во
устата, како знак на помирување и спасение од потопот, а преку
тоа си ја предобразил тајната на благодатта, и маслиновиот плод
си го дал за извршување на светите Твои Тајни; преку него си ги
исполнил со Дух Свети и оние што биле под Законот, а си ги
усовршил и оние во благодатта: Сам благослови го и овој елеј со
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силата, дејството и слегнувањето на Светиот Твој Дух, за да биде
помазување за нетленост, оружје на правдата, обновување на
душата и телото, одгонување на секакво ѓаволско дејствие, за
ослободување од сите зла – на оние што со вера се помазуваат
или примаат од него, за слава Твоја и на Твојот Единороден Син
и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во
вечни векови.
Народот: Амин.
Свештеникот: Да внимаваме.
(Со пеење трипати Алилуја свештеникот прави трипати крст
со елејот во водата и возгласува):
Благословен е Бог, Кој го просветлува и осветува секој човек
што доаѓа во светот, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Крстеникот (крстеничката) го (ја) соблекуваат, а
свештеникот зема од елејот и го (ја) помазува крстообразно на
челото, градите и рамената, велејќи:
Се помазува Божјиот раб (Божјата рабина) (името) со елеј
на радоста, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин.
И при помазување на градите вели:
За исцеление на душата и телото.
На ушите:
За слушање на верата.
На рацете:
Твоите раце ме створија и создадоа.
На нозете:
За да оди по стапките на Твоите заповеди.
По помазувањето, свештеникот го зема детето и, држејќи
го право, свртено кон исток, трикратно го потопува во осветената
вода, при што вели:
Се крштава Божјиот раб (Божјата рабина) (името) во името
на Отецот; Амин,
и Синот; Амин,
и Светиот Дух; Амин.
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Свештеникот го предава детето на кумот, на посебно за тоа
приготвено платно и си ги мие рацете при што треба да го чита
31-от псалм:
Блажени се оние, чии беззаконија им се простени, и чии
гревови се покриени! Блажен е оној човек, на кого Господ не му
зема за грев, и во чија уста нема лукавство! Затоа што замолкнав,
се исушија коските мои од секојдневното мое воздишување,
бидејќи и дење и ноќе тежеше над мене раката Твоја, копнеев
како на летен припек. Но јас го познав гревот мој и не го сокрив
беззаконието свое, па реков: „Ќе ги исповедам на Господа моите
престапи,” и Ти ми го прости гревот мој. Затоа секој праведник
нека Ти се помоли навреме, и тогаш притисокот од многуте води
нема да го достигне. Ти си мое прибежиште од маката со која
сум опкружен; радост моја голема, спаси ме од оние кои ме
опколија. „Ќе те вразумам,” – вели Бог – „ќе ти го покажам патот,
по кој да одиш; ќе ги управувам очите Мои на тебе.” „Не бивајте
како коњ или како маска, кои немаат разум, чија челуст со узда
и оглавник се скротува за да ти се покоруваат.” Многу маки ќе го
снајдат грешникот, но оној кој се надева на Господа, него милост
ќе го опкружува. Веселете се во Господа и радувајте се,
праведници: радувајте се сите кои сте со чисти срца.
Ги отвораат царските двери за малиот Вход.
Се пее третиот антифон, или Блаженствата, или тропарот.
Кога ќе почне пеењето на: Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух,
свештеникот и ѓаконот, стоејќи пред Светиот Престол, прават три
поклони. Потоа свештеникот го зема Светото Евангелие и му го
дава на ѓаконот; и така, излегувајќи низ северната врата, прават
мал Вход, додека пред нив одат свеќоносци; и, застанувајќи
двајцата среде храмот, ги приклонуваат главите, а кога ѓаконот
тивко ќе рече: на Господа да му се помолиме, свештеникот тивко
говори:
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МОЛИТВА НА ВХОДОТ
Владико Господи, Боже наш, Кој на Небесата Си востановил
чинови и војски на Ангели и Архангели да ѝ служат на Твојата
слава; направи входот наш да биде вход и на светите твои Ангели,
сослужувајќи со нас и сославословувајќи ја Твојата добрина. Зашто
Тебе Ти приличи секоја слава, чест и поклонение, на Отецот, и
Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин.
Ѓаконот, по завршената молитва, покажувајќи кон исток со
својата десна рака и држејќи го орарот со три прсти, кон
свештеникот говори:
Благослови го, Владико, светиот Вход.
Свештеникот, благословувајќи, вели:
Благословен е Входот на Твоите Светии, постојано, сега и
секогаш и во сите векови. Амин.
Тогаш ѓаконот оди кон епископот или настојателот, ако е
присутен, а тој го целива Евангелието; а ако не е присутен, го
целива само свештеникот. Кога ќе заврши и последниот тропар,
ѓаконот оди на средината па, застанувајќи пред свештеникот и
издигнувајќи го Светото Евангелие, гласно повикува:
Премудрост, простум!
Тогаш се пее:
Дојдете да се поклониме и да припаднеме кон Христа: Спаси
нè, Сине Божји, во Светиите дивен (или посебно Входно; ако е
недела: од мртвите воскреснат), нас кои Ти пееме: Алилуја.
Ѓаконот и свештеникот откако ќе се поклонат, влегуваат во
олтарот, па ѓаконот го остава Светото Евангелие на Светиот
Престол.
Тогаш се пеат одредени тропари и кондаци.
Свештеникот ја чита молитвата за светатат тајна
Миропомазание:
Благословен си, Господи Боже Седржителу, извору на
добрините, сонце на правдата, Кој за оние што се во мрак си
изгреал светлина за спасение преку јавувањето на Твојот
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Единороден Син и Бог наш; и си ни подарил нам недостојните,
блажено очистување во светото Крштение и божествено
осветување во животворното помазание; Кој и сега си
благоволил да го родиш одново Твојот новопросветен раб
(Твојата новопросветена рабина) (името) со вода и Дух, и да му
(ѝ) даруваш простување на волните и неволните гревови. Ти
Самиот, Владико милосрден сецару, дарувај му го печатот на
дарот на Твојот Свет и семоќен Дух на Кого се поклонуваме, и
причестување со светото тело и чесната крв на Твојот Христос.
Запази го (ја) во Твоето осветување, уврди го (ја) од лукавиот и
од сите негови дела, и со Твојот спасителен страв запази му (ѝ) ја
душата во чистота и правда; та, благоугодувајќи Ти во секое дело
и збор, да стане син и наследник (ќерка и наследничка) на Твоето
небесно царство.
Возглас: Зашто Ти си Бог наш, Бог Кој милува и спасува, и
Тебе слава Ти вознесуваме со Единородниот Твој Син и Светиот
Дух, сега и секогаш и во вечни векови.
Народот: Амин.
По оваа молитва свештеникот крстообразно го
миропомажува крстениот на челото, на очите, на ноздрите, на
устата, на ушите, на градите, на рацете, и на нозете и при секое
помазување изговара:
Печат од дарот на Светиот Дух. Амин.
При облекувањето на крстениот свештеникот вели:
Се облекува Божјиот раб (Божјата рабина) (името) во
облека на правдата, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух.
Амин.
И се пее тропарот, глас 8-ми:
Подај ми светла облека, многумилостив Христе Боже наш,
Кој се облекуваш со светлина како со облека.
Свештеникот, за време на пеењето на тропарите, тивко ја говори
молитвата на Трисветата песна:
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МОЛИТВА НА ТРИСВЕТАТА ПЕСНА
Боже Свет, Кој во светиите почиваш, Тебе со трисвет глас Ти
пеат Серафимите и Те славословуваат Херувимите, и Тебе Ти се
поклонуваат сите Небесни Сили; од небитие во битие Ти сè Си
привел; Ти Си го создал човекот според својот образ и подобие, и
со секој Свој дар Си го украсил; Ти даваш мудрост и разум на оној
што Те моли, и не го презираш грешникот, туку за спасение Си
одредил покајание; Ти Си нè удостоил нас, смирените и
недостојни служители Твои, и во овој час да стоиме пред славата
на светиот Твој Жртвеник и да Ти принесуваме должно
поклонување и славословие; Самиот Ти, Владико, и од устите на
нас грешните прими ја Трисветата песна, и посети нè со Својата
благост; прости ни го секое согрешение, волно и неволно; освети
ги нашите души и тела, и дај ни во светост да Ти служиме во сите
денови од нашиот живот, - по молитвите на Света Богородица и на
сите светии, кои од памтивек Ти угодиле.
Ѓаконот, кога ќе се испее последниот кондак, кон народот
возгласува:
Да се помолиме на Господа.
Народот: Господи, помилуј.
Ѓаконот, приклонувајќи ја главата и држејќи го орарот со три
прсти, кон свештеникот тивко вели:
Благослови го, Владико, времето на Трисветото.
Свештеникот, благословувајќи го, гласно говори:
Зашто Си свет, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме, на
Отецот, и Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш,
Ѓаконот: и во сите векови.
Народот: Амин.
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нè. (или:
Вие кои во Христа се крстивте, во Христа се облековте, Алилуја;
или: На крстот Твој му се поклонуваме, Владико, и светото
воскресение Твое го славиме). (трипати)
Додека народот пее, свештеникот и ѓаконот, исто така, ја
говорат Трисветата песна, заедно правејќи три поклони пред
Светиот Престол. Потоа, кон свештеникот, ѓаконот вели:
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Заповедај, Владико.
И одат на Горно место; свештеникот, одејќи, вели:
Благословен е Кој доаѓа во името на Господа.
Ѓаконот:
Благослови го, Владико, Горниот престол.
Свештеникот, благословувајќи, вели:
Благословен Си на Престолот на славата на Твоето Царство,
Ти, Кој седиш на Херувими, сега и секогаш и во сите векови. Амин.
Ѓаконот, по завршувањето на Трисветата песна, доаѓа пред
светите двери и говори:
Да внимаваме.
Свештеникот: Мир на сите.
Чтецот: И на духот твој.
Ѓаконот: Премудрост!
Чтецот: Прокимен, глас...
Ѓаконот: Премудрост!
Чтецот го говори насловот на Апостолот;
Ѓаконот: Да внимаваме!
И се чита неделниот Апостол и оној за крштение. По
завршувањето на Апостолот, свештеникот говори:
Мир на тебе што ни читаше!
И се пее Алилуја со стиховите. Додека тоа се пее, ѓаконот ја
зема кадилницата со темјан, пристапува кон свештеникот, прима
благослов и ја вади Светата Трпеза наоколу, целиот олтар и
свештеникот, а од солеата го кади иконостасот и народот.
Свештеникот тивко говори:
МОЛИТВА ПРЕД ЕВАНГЕЛИЕТО
Заблескај ја во нашите срца, човекољубив Владико,
неминливата светлост на Твоето богопознание, и нашите духовни
очи отвори ги за разбирање на Твоите евангелски проповеди.
Возложи го во нас и стравот на Твоите блажени заповеди та,
победувајќи ги сите плотски похоти, да оствариме духовно
живеење, мислејќи и творејќи сè што Тебе Ти е угодно. Зашто Ти
Си просветлување на нашите души и тела, Христе Боже, и Тебе
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слава Ти вознесуваме, со беспочетниот Твој Отец, и пресветиот и
благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин.
А ѓаконот, оставајќи ја кадилницата, приоѓа кон
свештеникот и, приклонувајќи ја главата, држејќи го со три прсти
орарот, покажува на Светото Евангелие и вели:
Благослови го, Владико, благовестителот на светиот Апостол
и Евангелист (името на Евангелистот чие Евангелие се чита).
Свештеникот, пак, осенувајќи го со крсниот знак, говори:
Бог, по молитвите на светиот славен Апостол и Евангелист
(името), да ти даде слово да благовестуваш со голема сила, за
исполнување на Евангелието на Својот возљубен Син, Господ наш
Исус Христос.
Ѓаконот, велејќи Амин и поклонувајќи се побожно кон
Светото Евангелие, го прима од рацете на свештеникот и излегува
низ светите двери, а пред него одат свеќоносци; доаѓа и застанува
на амвонот (насред храмот; или се качува на проповедалницата).
Свештеникот, од светите двери, вели:
Премудрост, простум стоејќи, да го чуеме Светото Евангелие;
Мир на сите.
Народот: И на духот твој.
Ѓаконот:
Ќе се чита од Светото Евангелие според (името на
евангелистот).
Народот: Слава Ти, Господи, слава Ти!
Свештеникот: Да внимаваме!
И се чита Светото Евангелие редовно и за крштение.
Свештеникот, по читањето на Евангелието, го благословува
ѓаконот и вели:
Мир на тебе, што благовестуваше.
Народот: Слава Ти, Господи, слава Ти!
Ѓаконот, доаѓа до светите двери (кои се затвораат откако ќе
му го предаде на свештеникот Светото Евангелие), па застанува на
одредено место и ја почнува ектенијата:
Да речеме сите од сета душа и од сета мисла наша, да
речеме.
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Народот: Господи, помилуј.
Господи Седржителу, Боже на нашите отци, Ти се молиме,
послушај и помилуј.
Народот: Господи, помилуј.
Помилуј нè, Боже, според Твојата голема милост, Ти се
молиме, послушај и помилуј.
Народот: Господи, помилуј. (трипати)
Уште се молиме за благоверниот и христољубив народ наш и
за сите православни христијани.
Народот: Господи, помилуј. (трипати)
Уште се молиме за блажењејшиот архиепископ наш (или:
високопреосвештениот митрополит; или: преосвештениот
епископ наш (името), и за сите во Христа браќа наши.
Народот: Господи, помилуј. (трипати)
Уште се молиме за браќата наши, свештеници, ѓакони и за
сето во Христа братство наше.
Народот: Господи, помилуј. (трипати)
(Ако е манастир: Уште се молиме за настојателот на оваа
света обител (името) и за сето во Христа братство наше.
Народот: Господи, помилуј. (трипати)
Уште се молиме за блажените и секогаш спомнувани
создатели и ктитори на овој свет храм (или: оваа света обител) за
сите патријарси православни, и за сите порано починати отци и
браќа наши, кои лежат тука и насекаде во Православието.
Народот: Господи, помилуј. (трипати)
Уште се молиме за плодоносците и доброчинителите во овој
свет и сечесен храм (или: оваа света и сечесна обител), за оние
коишто се трудат, коишто пеат, и за луѓето што стојат на молитва,
чекајќи од Тебе голема и богата милост.
Народот: Господи, помилуј. (трипати)
Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение,
посетување на Божјото чедо (името).
Народот: Господи, помилуј. (трипати)
Свештеникот, додека ѓаконот го говори ова, чита тивко:
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МОЛИТВА НА УСРДНОТО МОЛЕЊЕ
ГОСПОДИ, Боже наш, прими го ова усрдно молење од Твоите
слуги и помилуј нè според мноштвото на милоста Твоја, и испрати
ни го Твоето милосрдие нам и на сите Твои луѓе, кои чекаат од
Тебе богата милост.
Возглас:
Зашто Си милостив и човекољубив Бог, и Тебе слава Ти
вознесуваме, на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш и
во сите векови.
Народот: Амин.
Ѓаконот:
Огласени, помолете се на Господа.
Народот: Господи, помилуј.
Верни, да се помолиме за огласените, Господ да ги помилува.
Народот: Господи, помилуј.
Да ги огласи со Словото на вистината.
Народот: Господи, помилуј.
Да им го открие Евангелието на правдата.
Народот: Господи, помилуј.
Да ги соедини со Својата света, соборна и апостолска Црква.
Народот: Господи, помилуј.
Спаси, помилуј, заштити и сочувај ги, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Огласени, вашите глави приклонете ги пред Господа.
Народот: Тебе, Господи.
Свештеникот, пред да го развие антиминсот, пред светото
Вознесување, тивко говори:
МОЛИТВА ЗА ОГЛАСЕНИТЕ
ГОСПОДИ Боже наш, Кој на висините живееш и на смирените
гледаш, Кој на човечкиот род Си му го испратил спасението, Единородниот Твој Син и Бог, Господ наш Исус Христос; погледај
на Твоите огласени чеда, што Ти ги приклониле своите глави, и во
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време благонадежно удостој ги за бањата на повторното раѓање,
за отпуштање на гревовите и за нетлена облека; соедини ги во
Твојата света, соборна и апостолска Црква, и вброј ги во Твоето
избрано стадо.
Свештеникот го простира антиминсот и говори возглас:
Да го слават и тие со нас пречесното и величествено име
Твое, - Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите
векови.
Народот: Амин.
Ѓаконот:
Вие огласените, излезете; огласени, излезете; вие
огласените, излезете. Без огласените, вие верните, пак и пак во
мир на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Свештеникот, откако ќе го развие антиминсот, тивко
говори:
МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ
Ти благодариме, Господи Боже на Силите, Кој Си нè удостоил
и сега да застанеме пред Твојот свет Жртвеник и да припаднеме
во Твоето милосрдие за гревовите наши и за човечките незнаења.
Прими го, Боже, нашето молење, направи нè достојни за
принесување молитви и прозби и бескрвна жртва за сите Твои
луѓе; и оспособи нè нас, кои со силата на Твојот Свет Дух Си нè
поставил на оваа служба Твоја, неосудно и непречено, со чисто
сведоштво на нашата совест, да Те призиваме во секое време и на
секое место; та услишувајќи нè, да бидеш милостив кон нас со
мноштвото на Твојата благодат.
Ѓаконот:
Заштити, спаси, помилуј и сочувај нè, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Ѓаконот: Премудрост!
Свештеникот гласно:
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Зашто Тебе Ти приличи секоја слава, чест и поклонение, на
Отецот, и Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Народот: Амин.
Ѓаконот:
Пак и пак во мир на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
ВТОРА МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ (тивко)
Повторно, и многупати кон Тебе припаѓаме, и Тебе Ти се
молиме, Благ и Човекољубив, та погледнувајќи на нашето
молење, да ги очистиш нашите души и тела од секоја нечистота,
телесна и духовна, и да ни дадеш невино и неосудно да стоиме
пред светиот Твој Жртвеник. А и на тие кои со нас се молат, дарувај
им преуспевање во животот и верата и разумот духовен; дај им на
тие што секогаш со страв и љубов Ти служат, невино и неосудно да
се причестат со светите Твои Тајни, и да се удостојат со Твоето
Небесно Царство.
Ѓаконот:
Заштити, спаси, помилуј и запази нè, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Ѓаконот: Премудрост!
и влегува во олтарот.
Свештеникот, возгласува:
Та секогаш чувани со Твојата власт, Тебе слава да Ти
вознесуваме, на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш и
во сите векови.
Народот: Амин.
И се отвораат светите двери. Тогаш се пее Херувимската
песна, а ѓаконот, ја зема кадилницата, става темјан, приоѓа кон
свештеникот и, откако прими благослов, ја кади Светата Трпеза,
околу, и целиот олтар и свештеникот, потоа излегува пред светите
двери, го кади иконостасот и народот, говорејќи го Псалм 50. За
тоа време свештеникот тивко ја чита оваа молитва:
Никој од врзаните со телесни похоти и страсти не е достоен
да Ти приоѓа или да се приближи, или да Ти служи Тебе, Цару на
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славата; зашто да Ти се служи Тебе - велико и страшно е и за
самите Небесни сили. Но сепак, заради неискажливото и
неизмерно човекољубие Твое, непроменливо и неизменливо Си
станал човек, и Си ни бил Архиереј и, како Владика на сите, Си ни
го предал свештенодејствието на оваа литургиска и бескрвна
жртва; зашто единствен Ти, Господи Боже наш, владееш со
небесното и земното, носен на Престол херувимски, Господ на
Серафимите и Цар на Израилот, Кој Си единствен Свет и во
светиите почиваш.
Затоа Те молам Тебе, единиот благ и добропослушлив:
погледни на мене грешниот и непотребниот Твој слуга, и очисти ја
мојата душа и срце од нечестива совест, и оспособи ме со силата
на Твојот Свет Дух, облечен во благодатта на свештенството, да
застанам пред оваа Твоја света Трпеза, и да свештенодејствувам
свето и пречисто Тело Твое и чесна Крв Твоја, зашто кон Тебе
приоѓам, приклонувајќи го својот врат, и Ти се молам, да не го
одвраќаш Твоето лице од мене, ниту да ме отфрлаш од Твоите
чеда, но удостој да Ти бидат принесени, преку мене грешниот и
недостоен Твој слуга, овие Дарови. Зашто Ти Си, Кој принесува и
Се принесува; Кој прима и Се раздава, Христе Боже наш, и Тебе
слава Ти вознесуваме, со беспочетниот Твој Отец, и пресветиот и
благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин.
По молитвата и кадењето, свештеникот и ѓаконот,
застанувајќи пред Светиот Престол, ја говорат Херувимската песна
и се поклонуваат по еднаш (трипати).
Свештеникот:
Ние, кои херувимите
таинствено ги изобразуваме,
и на Животворната Троица
Трисвета песна пееме,
секоја животна грижа
сега да ја оставиме;
Ѓаконот:
Како оние кои ќе го примат Царот на сите,
невидливо носен на престол
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од Ангелски Сили,
Алилуја, Алилуја, Алилуја.
Потоа свештеникот го целива светиот антиминс и Светата
Трпеза (а ѓаконот ја целива само Светата Трпеза), велејќи:
Ти згрешив, Спасителу, како блудниот син, прими ме Оче,
мене кој се кајам, и помилуј ме.
Се поклонуваат кон народот и одат кај Предложението;
ѓаконот оди напред; свештеникот го кади Предложението, па со
ѓаконот трипати се поклонуваат, молејќи се:
Боже, очисти ме мене грешниот, и помилуј ме.
Ѓаконот му вели на свештеникот:
Земи, Владико.
Свештеникот, поклонувајќи се трипати, го зема воздухот и
го полага на рамењата на ѓаконот, велејќи:
Подигнете ги рацете свои кон Светињата и благословувајте
Го Господа.
Потоа, го зема светиот дискос, му го дава на ѓаконот во
рацете, во висина на неговата глава, со сето внимание и
побожност; ѓаконот со еден прст на десната рака ја држи и
кадилницата; свештеникот, пак, ја зема во рацете Светата Чаша.
Така го прават Великот Вход: излегуваат на северната врата, а пред
нив одат свеќоносци, и врват низ храмот, молејќи се двајцата за
сите, и говорејќи:
Ѓаконот:
Благочестивиот и христољубив народ наш христијански, да го
спомене Господ Бог во Своето Царство, постојано, сега и секогаш
и во сите векови.
Свештеникот:
Блажењејшиот архиепископ (или: високопреосвештениот
митрополит; или: преосвештениот епископ) наш (името), чесното
свештенство, во Христа ѓаконството и преподобното монаштво и
сиот црковен клир и народ, да го спомне Господ Бог во Своето
Царство, постојано, сега и секогаш, и во сите векови.
Ктиторите, приложниците, дарителите, украсителите,
пејачите и градителите во овој свет и сечесен храм да ги спомне
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Господ Бог во Своето Царство, постојано, сега и секогаш, и во сите
векови.
Вас и сите православните христијани да ве спомене Господ
Бог во Своето Царство, постојано, сега и секогаш и во сите векови.
Народот:
Амин. За да го примиме Царот...
Ѓаконот, влегува на светите двери прв, и кога ќе влезе
свештеникот, вели:
Свештенството твое да го спомене Господ Бог во Своето
Царство, постојано, сега и секогаш и во сите векови.
Свештеникот ја става Светата Чаша на Светиот Престол, па
го зема од ѓаконот Светиот Дискос и го става на Светиот Престол,
говорејќи:
Благообразниот Јосиф откако го симна од дрвото Твоето
пречисто Тело, со чиста плаштаница го обви и, помажувајќи го со
мириси, во нов гроб го положи.
Во гробот телесно, во адот, пак, со душата како Бог, а во рајот
со разбојникот, и на Престолот Си бил, Христе, со Отецот и Духот,
сè исполнувајќи, Неограничен.
Како живоносен, како навистина попрекрасен од рајот, и
поблескав од секоја царска брачна одаја, се покажа, Христе, Твојот
гроб, изворот на нашето воскресение!
Свештеникот ги зема покривачите од Светиот Дискос и
Светата Чаша, и ги става свиткани во една страна на Светиот
Престол, па земајќи го воздухот од рамењата на ѓаконот и
окадувајќи го, со него ги покрива Светите Дарови, говорејќи:
Благообразниот Јосиф...
Потоа ја зема кадилницата од ѓаконот и трипати ги кади
Светите Дарови, говорејќи:
Според благоволението Твое, Господи, чини му добро на
Сион, и нека се соѕидаат ѕидините Ерусалимски; тогаш ќе Ти биде
угодна жртвата на правдата, приносот и сепаленицата; тогаш ќе
положат на Твојот олтар телци.
Потоа свештеникот ја враќа кадилницата, ја приклонува
главата и вели кон ѓаконот:
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Спомни ме, брате и сослужителу.
Ѓаконот му одговара:
Да го спомене Господ Бог твоето свештенство во Царството
Свое.
Ѓаконот, приклонувајќи ја главата и држејќи го орарот со три
прсти од десната рака, му вели на свештеникот:
Помоли се за мене, Владико свети.
Свештеникот му одговара:
Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те
осени.
А ѓаконот вели:
Твој Дух, пак, да ни содејствува во сите денови од нашиот
живот.
И пак ѓаконот:
Спомни ме, Владико свети.
Свештеникот:
Да те спомене Господ Бог во Своето царство, постојано, сега
и секогаш и во сите векови.
Ѓаконот: Амин.
Ѓаконот потоа ја целива десницата на свештеникот, излегува
на северната врата, застанува на вообичаеното место и говори:
Да ја дополниме нашата молитва пред Господа.
Народот:
Господи, помилуј.
Ѓаконот:
За предложените чесни Дарови, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
За овој свет храм, и за оние што со вера, побожност и со страв
Божји влегуваат во него, на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Да нè избави од секаква скрб, гнев и опасност, на Господа да
се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
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Заштити, спаси, помилуј и запази нè, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Цел ден совршен, свет, мирен и безгрешен, од Господа
просиме.
Народот: Подај, Господи.
Ангел на мирот, верен водител, пазител на нашите души и
тела, од Господа просиме.
Народот: Подај, Господи.
Проштевање и отпуштање на нашите гревови и
прегрешенија, од Господа просиме.
Народот: Подај, Господи.
Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и
покајание, од Господа просиме.
Народот: Подај, Господи.
Христијански крај на нашиот живот, безболен, непосрамен,
мирен, и добар одговор на Страшниот Христов суд, просиме.
Народот: Подај, Господи.
Спомнувајќи ја Пресветата, Пречиста, Преблагословена,
славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со
сите Светии, самите себе и еден друг, и сиот наш живот на Христа
Бога да го предадеме.
Народот: Тебе, Господи.
Свештеникот, тивко:
ГОСПОДИ Боже, Седржителу, единствен Свет, Кој ја примаш
благодарствената Жртва од оние што со сето срце Те призиваат,
прими ја молитвата и од нас грешните, и принеси ја на Твојот свет
Жртвеник, и оспособи нè за гревовите свои и за народните
незнаења да Ти принесуваме Дарови и духовни жртви. И удостој
нè да најдеме благодат пред Тебе, жртвата наша да Ти биде
благоугодна, и Благиот Дух на благодатта Твоја да слезе на нас, и
на овие предложени Дарови, и на сиот Твој народ.
Свештеникот гласно:
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По милосрдието на Твојот Единороден Син, со Кого Си
благословен, со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и
секогаш и во сите векови.
Народот: Амин.
Свештеникот: Мир на сите.
Народот: И на духот твој.
Ѓаконот:
Да се возљубиме еден со друг, и единомислено да Го
исповедаме:
Народот:
Отецот, и Синот, и Светиот Дух, - Троица едносуштна и
неразделна.
Свештеникот се поклонува трипати, говорејќи тивко:
Ќе Те возљубам, Господи, крепост моја. Господ е тврдина
моја, и прибежиште мое. (трипати)
Потоа ги целива Светите Дарови онака како што се покриени,
и тоа најнапред врвот на Светиот Дискос, говорејќи: Свети Боже;
потоа врвот на Светата Чаша, говорејќи: Свети Крепки; и најпосле
Светата Трпеза, говорејќи: Свети Бесмртни, помилуј нè.
Ако служат двајца или повеќе свештеници, тогаш и тие ги
целиваат Светите Дарови, и еден друг по рамењата. Постариот
вели:
Христос е помеѓу нас.
Помладиот одговара: И é, и ќе биде.
Исто така, ако служат повеќе ѓакони, тие го целиваат крстот
на орарот и еден со друг, и говорат исто што и свештениците.
Ако служи само еден ѓакон, и тој на ист начин се поклонува
на местото каде што стои, и го целива орарот на местото каде што
е знакот на крстот, а потоа произнесува:
Двери, двери, со премудрост да внимаваме.
Свештеникот, подигнувајќи го воздухот над Светите
Дарови, го вее над нив и говори исто што и народот:
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕТО
Верувам во едниот Бог Отец, Седржител, Творец на небото и
земјата, на сè видливо и невидливо.
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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 сè постанало. Кој заради нас
луѓето, и заради нашето спасение слезе од небесата, и се воплоти
од Светиот Дух и Дева Марија, и стана човек. И Кој беше распнат
заради нас, во времето на Понтиј Пилат, и 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 е сопоклонуван и
сославуван, 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!
Ѓаконот:Да застанеме смерно, да стоиме со благоговение,
да внимаваме, светите Дарови во мир да ги принесеме.
Народот:
Милост од мирот, жртва на благодарност.
Свештеникот, благословувајќи го народот, возгласува:
Благодатта на нашиот Господ Исус Христос, и љубовта на Бога
Отецот, и заедницата со Светиот Дух, да биде со сите вас.
Народот: И со духот твој.
Свештеникот, подигнувајќи ги двете раце, возгласува:
Горе да ги имаме срцата!
Народот: Ги имаме кон Господа.
Свештеникот: Да благодариме на Господа.
Народот:
Достојно и праведно е
да Му се поклонуваме на Отецот
и Синот и Светиот Дух
- на Троица едносуштна
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и неразделна.
Свештеникот се моли, почнувајќи го
СВЕТОТО ВОЗНЕСУВАЊЕ
Достојно и праведно е Тебе да Те воспеваме, Тебе да Те
благословуваме, Тебе да Те фалиме, Тебе да Ти благодариме, Тебе
да Ти се поклонуваме на секое место од Твоето владеење, зашто
Ти Си Бог неизглаголив, непоимлив, невидлив, недостижен, Кој
секогаш си, И на ист начин си, Ти, и Единородниот Твој Син, и Духот
Твој Свет. Ти од небитие Си нè привел во битие, и кога сме
отпаднале пак Си нè подигнал, и не Си отстапил да правиш сè,
додека не Си нè возвел на Небесата и не Си ни го дарувал Твоето
идно Царство. За сето тоа Ти благодариме Тебе, на Твојот
Единороден Син, и на Твојот Свет Дух: за сите знајни и незнајни,
видливи и невидливи доброчинства што Си ни ги направил. Ти
благодариме и за оваа служба што Си благоволил да ја примиш од
нашите раце, иако пред Тебе стојат илјада Архангели, и миријада
Ангели, Херувими и Серафими, шестокрили, многуоки,
возвишувајќи се раскрилени,
Свештеникот, возгласува:
Победната песна пеејќи, воскликнувајќи, извикувајќи и
говорејќи ја:
Ѓаконот ја зема светата ѕвездичка од Светиот Дискос; при
изговарањето на глаголите од возгласот, прави над него крсен
знак, па ја склопува, ја целива и ја остава врз светите покривки.
Народот:
Свет, Свет, Свет, Господ Саваот! Полни се небото и земјата со
Твојата слава; Осана во висините, благословен е Оној Кој доаѓа во
името Господово; Осана во висините!
Свештеникот, приклонувајќи ја главата, се моли:
Со овие блажени Сили, човекољубив Владико, и ние
воскликнуваме и говориме: Свет Си и Пресвет, Ти и Твојот
Единороден Син, и Твојот Свет Дух; Свет Си и Пресвет, и
величествена е Твојата слава. Ете, така Си го возљубил Твојот свет,
што Си го дал и Својот Единороден Син, та секој што верува во Него
да не погине, но да има живот вечен.
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Кој, кога дојде, го исполни спасителниот Домострој за нас, во
ноќта во којашто беше предаден, или поточно Самиот Себеси се
предаде, за живот на светот. Земајќи го Лебот во Своите свети и
пречисти и непорочни раце, откако благодари и го благослови, го
освети, го прекрши, им даде на Своите свети Ученици и Апостоли,
велејќи:
Гласно:
Примете, јадете, ова е Телото Мое, кое за вас се прекршува
за отпуштање на гревовите.
Народот: Амин.
Свештеникот, тивко:
Исто и за Чашата по вечерата рече:
Гласно:
Пијте од неа сите, ова е Крвта Моја на Новиот Завет, која за
вас и за мнозина се излева, за отпуштање на гревовите.
Народот: Амин.
Свештеникот, тивко се моли:
Спомнувајќи си, пак, за оваа спасителна заповед, и за сè што
заради нас станало: крстот, гробот, тридневното воскресение,
вознесението на Небесата, седнувањето оддесно, второто и
славно пришествие, Ѓаконот притоа ги вкрстува своите раце, ставајќи ја десната
врз левата, и со десната го зема Светиот Дискос, а со левата
Светата Чаша, го подигнува и со внимание прави крсен знак (ако
нема ѓакон, тогаш тоа го прави свештеникот).
Свештеникот притоа возгласува:
Твои (Дарови) од Твоите, Тебе Ти ги принесуваме за сите и за
сè,
Народот:
Тебе Те воспеваме,
Тебе Те благословуваме,
Тебе Ти благодариме, Господи,
и Ти се молиме,
Боже наш!
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Свештеникот и ѓаконот трипати се поклонуваат пред Светиот
Престол, молејќи се во себе и говорејќи:
Боже, биди милостив кон мене грешниот, и помилуј ме.
Свештеникот:
Господи, Кој во третиот час Си го испратил Твојот Пресвет Дух
на Твоите Апостоли, Него, Благи, не одземај го од нас, но обнови
нè нас кои Ти се молиме.
Ѓаконот, стихот:
Срце чисто соѕидај во мене, Боже, и Дух прав обнови во
утробата мојата. (двапати)
Свештеникот:
Господи, Кој тргна во третиот час...
Ѓаконот:
Не ме отфрлај од Твоето лице, и Твојот Свет Дух не Го одземај
од мене.
Свештеникот, со приклонета глава, се моли тивко:
УШТЕ Ти ја принесуваме оваа словесна и бескрвна служба, и
Те молиме, и преколнуваме: испрати Го Твојот Свет Дух на нас и
на овие предложени Дарови.
Ѓаконот, приклонувајќи ја главата, со орарот покажува на
Светиот Леб, тивко говорејќи:
Благослови го, Владико, Светиот Леб.
Свештеникот:
И створи го овој Леб чесно Тело на Христа Твој.
Ѓаконот: Амин.
Ѓаконот потоа, покажувајќи со орарот на Светата Чаша,
говори:
Благослови ја, Владико, Светата Чаша.
Свештеникот, благословувајќи, вели:
А што е во оваа Чаша, чесна Крв на Христа Твој.
Ѓаконот: Амин.
Ѓаконот, пак, покажувајќи со орарот на двете, говори:
Благослови ги, Владико, двете.
Свештеникот, благословувајќи ги, вели:
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Претворајќи ги со Својот Свет Дух.
Ѓаконот: Амин. Амин. Амин.
Ѓаконот, приклонувајќи ја главата кон свештеникот, вели:
Спомни ме, Владико свет.
Свештеникот вели:
Да те спомене Господ Бог во Своето Царство, постојано, сега
и секогаш и во сите векови.
Ѓаконот: Амин.
Свештеникот, приклонувајќи ја главата, тивко се моли:
А на тие што ќе причестуваат (овие Свети Тајни) да им бидат
за трезвеност на душите, за отпуштање на гревовите, за
присоединување со Твојот Свет Дух, за исполнување на Небесното
Царство, за смелост пред Тебе, а не за суд или за осуда.
Уште Ти ја принесуваме оваа словесна служба за починатите
со вера Праотци, Отци, Патријарси, Пророци, Апостоли,
Проповедници,
Евангелисти,
Маченици,
Исповедници,
Подвижници, и за секој праведен дух во вера што починал.
Свештеникот ја зема кадилницата и, кадејќи пред Светиот
Престол, говори:
ОСОБЕНО за Пресветата, Пречиста, Преблагословена, славна
Владичица наша Богородица и Секогаш Дева Марија:
Народот:
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 Слово девствено што Го роди,
Тебе вистинската Богородица, ние Те величаме.
Наместо Достојно, на најголемите празници се пее ирмос.
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Свештеникот му ја дава кадилницата на ѓаконот кој, кадејќи
го кружно Светиот Престол, ги спомнува од диптихот починатите и
други покојни кои сака.
Свештеникот тивко се моли:
За Свети Јован, Пророк, Претеча и Крстител, за светите
славни и сефални Апостоли, за светиот (името), чиј спомен го
славиме, и за сите Твои Светии; заради нивните молитви посети
нè, Боже. И спомни ги сите починати со надеж на воскресение за
живот вечен (овде ги именува и починатите коишто сака), и упокој
ги, Боже наш, кадешто блеска светлината на Твоето Лице. Уште Те
молиме, спомени го, Господи, секое епископство на
православните, коишто правилно го предаваат словото на Твојата
Вистина, секое презвитерство, во Христа ѓаконство, - секој
свештенички чин. Уште Ти ја принесуваме оваа словесна служба за
вселената, за светата соборна и апостолска Црква, за оние што
живеат во чистота и чесен живот, за благочестивиот и христољубив
народ наш. Дај им Господи, ним и нам, спокоен и тивок живот, да
поживееме во секое благочестие и чистота.
Свештеникот, гласно:
Меѓу првите спомени го, Господи, блажењејшиот
архиепископ (или: високопреосвештениот митрополит; или:
преосвештениот епископ) наш (името), кого си го дарувал на
Твојата света Црква, та во мир, целиот, чесен, здрав,
долгоденствен, правилно да го предава словото на Твојата
Вистина.
А ѓаконот ги спомнува живите од диптихот, и уште кои сака.
Народот: И за сите и за сè.
Свештеникот тивко се моли:
Спомени го, Господи, овој град во кој (или: ова село во кое;
или: оваа света обител во која) живееме, секој град и земја, и оние
со вера што живеат во нив. Спомени ги, Господи, оние што пловат,
патуваат, боледуваат, страдаат, заробениците и нивното спасение.
Спомени ги, Господи, плодоносците и доброчинителите во Твоите
свети Цркви, и оние што Си спомнуваат за сиромасите, и на сите
нас испрати ни ја Твојата милост.
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Возглас:
И дај ни со една уста и едно срце да го славиме и воспеваме
пречесното и величествено име Твое, на Отецот, и Синот, и
Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Народот: Амин.
Свештеникот, свртувајќи се кон народот и благословувајќи
го, вели:
И да биде милоста на великиот Бог и Спасител наш, Исус
Христос, со сите вас.
Народот: И со духот твој.
Ѓаконот зема благослов од свештеникот, излегува на
северната врата и, застанувајќи на определеното место, говори:
Откако ги спомнавме сите светии, пак и пак во мир на
Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Ѓаконот:
За принесените и осветени чесни Дарови, на Господа да се
помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Та човекољубивиот Бог наш, откако ги прими во Својот свет и
наднебесен и нетварен Свој Жртвеник, како благоухание на
духовен мирис, да ни ја испрати божествената благодат и дарот на
Светиот Дух, да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Да нè избави од секаква скрб, гнев и опасност, на Господа да
се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Заштити, спаси, помилуј и запази нè, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Цел ден совршен, свет, мирен и безгрешен, од Господа
просиме.
Народот: Подај, Господи.
Ѓаконот: Ангел на мирот, верен водител, пазител на нашите
души и тела, од Господа просиме.
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Народот: Подај, Господи.
Простување и отпуштање на нашите гревови и прегрешенија,
од Господа просиме.
Народот: Подај, Господи.
Сè што е добро и полезно за нашите души и мир за светот, од
Господа просиме.
Народот: Подај, Господи.
Останатото време од нашиот живот во мир и покајание да го
завршиме, од Господа просиме.
Народот: Подај, Господи.
Христијански крај на нашиот живот, безболен, непосрамен,
мирен, и добар одговор на Страшниот Христов суд, просиме.
Народот: Подај, Господи.
Единство во верата и заедница со Светиот Дух испросувајќи,
самите себе, еден друг и сиот наш живот на Христа Бога да го
предадеме.
Народот: Тебе, Господи.
Чинот на измивање (кој порано се извршувал осум дена по
крштевањето).
На Господа да се помолиме.
Народот: Господи помилуј.
Свештеникот: Владико Господи, Кој на Твојот раб (Твојата
рабина) му (ѝ) подари избавување од гревовите, преку светото
Крштение, и му (ѝ) даде прероден живот, Ти Самиот, благоволи
во неговото (нејзиното) срце секогаш да свети светлината на
Твоето лице; штитот на неговата (нејзината) вера запази го
незасегнат од непријатели, облеката на непорочноста, со која се
облече, запази ја во него (неа) неосквернета и чиста, запазувајќи
го во него (неа), со Својата благодат, духовниот печат
неповреден, и биди милостив кон него (неа) и кон нас според
Твоето големо милосрдие.
Возглас: Зашто се благослови и се прослави Твоето
пречесно и великолепно име на Отецот и Синот и Светиот Дух,
сега и секогаш и во вечни векови.
Народот: Амин.
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Ѓакон: На Господа да се помолиме.
Народот: Господи помилуј.
Свештеникот: Владико, Господи Боже наш, Кој преку
купелот им подаруваш небесно озарување на оние што се
крштеваат; Кој со вода и Дух го препороди овој твој
новопросветен раб (оваа твоја новопросветена рабина) и му (ѝ)
подари проштевање на неговите (нејзините) волни и неволни
гревови; положи ја на него (неа) Твојата моќна рака и закрилувај
го (ја) со силата на Твојата добрина; сочувај го неповредено
неговото (нејзиното) обручување (во верата со Тебе) и удостој го
(ја) со живот вечен и Тебе да ти благоугоди.
Возглас: Зашто Ти си наше осветување и Тебе слава Ти
принесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и
во вечни векови.
Народот: Амин.
Свештеникот, приклонувајќи ја главата, тивко се моли:
Тебе Ти го доверуваме сиот свој живот и надеж, човекољубив
Владико, и просиме, и молиме и Те преколнуваме: удостој нè да
се причестиме со Твоите небесни и страшни Тајни од оваа
свештена и духовна Трпеза, со чиста совест, за отпуштање на
гревовите, за простување на прегрешенијата, за заедница со
Светиот Дух, за наследство на небесното Царство, за смелост пред
Тебе, а не за суд или за осуда.
Свештеникот, гласно:
И удостој нè, Владико, со смелост неосудно да смееме да Те
призиваме, Тебе небесниот Бог Отец, и да говориме:
Народот:
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 насуштен дај ни го денес и прости ни ги
долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите
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должници; и не воведувај нè во искушение, туку избави нè од
лукавиот.
Свештеникот:
Зашто Твое е царството и силата и славата, на Отецот, и
Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Народот: Амин.
Свештеникот: Мир на сите.
Народот: И на духот твој.
Ѓаконот: Нашите глави да ги приклониме пред Господа.
Народот: Тебе, Господи.
Свештеникот, тивко се моли:
Ти благодариме, невидлив Цару, Кој со Својата неизмерна
сила сè Си создал и со изобилството на Твојата милост сè Си
привел од небитие во битие. Сам, Владико, погледај од Небесата
на оние што Ти ги приклониле своите глави; зашто не ги
приклонија на тело и крв, но на Тебе величествениот Бог. Ти, пак,
Владико, на сите нас раздели ја за добро Жртвата, секому според
потребите: плови со оние што пловат, сопатувај со патниците,
болните исцели ги, Лекару на душите и телата.
Возглас:
Со благодатта и милосрдието и човекољубието на Твојот
Единороден Син, со Кого Си благословен, со пресветиот и благ и
животворен Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Народот: Амин.
Ѓаконот влегува во светиот олтар; завесата на светите двери
се затвора.
Свештеникот, тивко се моли:
Почуј, Господи Исусе Христе, Боже наш, од светото
живеалиште Твое и од Престолот на славата на Твоето Царство, и
дојди за да нè осветиш, Ти, Кој со Отецот седиш горе, и овде со нас
невидливо сопрестојуваш; и удостој нè со Твојата моќна рака да
ни го преподадеш пречисто Тело Твое и чесна Крв Твоја, а преку
нас и на сиот народ.
Тогаш свештеникот се поклонува, исто и ѓаконот, пред
светите двери, и тивко говорат:
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Боже, очисти ме грешниот и помилуј ме. (трипати)
Потоа ѓаконот се препашува со орарот крстовидно; и кога ќе
го види свештеникот да го допира Светиот Агнец за да го подигне,
возгласува:
Да внимаваме.
Свештеникот, го подигнува Светиот Агнец и возгласува:
Светињата е за светите.
Народот:
Еден свет, еден Господ Исус Христос, во слава на Бог Отецот.
Амин.
Народот пее причесен.
Тогаш ѓаконот влегува во светиот олтар и, застанувајќи
оддесно на свештеникот којшто го држи Светиот Леб, говори:
Раздроби го, Владико, Светиот Леб.
Свештеникот, раскршувајќи го на четири дела со внимание
и побожност, вели:
Се раздробува и разделува Агнецот Божји, Кој се раздробува
и не се разделува, секогаш јаден и никогаш недојаден, осветувајќи
ги оние коишто се причестуваат.
И ги поставува на светиот дискос крстовидно:
И ѓаконот, покажувајќи со орарот на Светата Чаша, говори:
Исполни ја, Владико, Светата Чаша.
Свештеникот, земајќи ја горната честица (ИС), со неа прави
крсен знак над Светата Чаша, говорејќи:
Со полнотата на Светиот Дух.
И ја става во Светата Чаша.
Ѓаконот: Амин.
Ѓаконот ја зема теплотата (млака вода) и вели кон
свештеникот:
Благослови ја, Владико, топлината.
Свештеникот благословува, велејќи:
Благословена е топлината на Твоите светии, постојано, сега и
секогаш и во сите векови.
Ѓаконот, крстовидно налевајќи во Светата Чаша колку што е
потребно, вели:
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Топлината на верата исполнета од Светиот Дух. Амин.
И застанува понастрана. Потоа свештеникот и ѓаконот се
поклонуваат и говорат:
Боже, милостив биди кон мене грешниот. (трипати)
Свештеникот се поклонува кон ѓаконот (кон своите
сослужители), велејќи:
Брате и сослужителу, прости ми (ако се повеќемина, им вели:
простете).
Потоа се поклонува кон народот, молејќи и од него
простување. Исто така и ѓаконот (и сослужителите, ако ги има),
моли простување од свештеникот и народот.
Тогаш свештеникот говори:
Ѓаконе, пристапи.
Ѓаконот, пристапувајќи со страв Божји, вели:
Еве, приоѓам кон бесмртниот Цар и Бог наш. Преподај ми го,
Владико, чесното и свето Тело на Господ и Бог и Спасител наш Исус
Христос.
Свештеникот, држејќи честичка од честицата ХС му ја дава
на ѓаконот и вели:
Тебе, ѓаконе (името) ти се дава чесното и свето и пречисто
Тело на Господ и Бог и Спасител наш Исус Христос, за отпуштање
на твоите гревови и за живот вечен.
Ѓаконот му ја целива раката што му го дава Светиот Агнец и
оди зад Светиот Престол, па приклонувајќи ја главата, се моли...
Тогаш свештеникот, земајќи и самиот една честичка од
Светиот Агнец, вели:
Чесното и пресвето Тело на Господ и Бог и Спасител наш Исус
Христос ми се дава мене, свештеникот (името), за отпуштање на
моите гревови и за живот вечен.
И така, приклонувајќи ги главите, двајцата говорат:
МОЛИТВА ПРЕД ПРИЧЕСТУВАЊЕТО

Верувам, Господи, и исповедам дека навистина Си Ти
Христос, Син на живиот Бог, Кој дојде во светот да ги спасиш
грешните, од кои прв сум јас. Уште верувам дека е ова самото
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пречисто Тело Твое, и ова самата чесна Крв Твоја. Затоа Ти се
молам: смилувај се на мене, и прости ми ги прегрешенијата мои,
волни и неволни, направени со збор и дело, свесно и несвесно, и
удостој ме неосудно да се причестам со Твоите пречисти Тајни за
прошка на гревовите и за живот вечен.
На Твојата Тајна вечера прими ме за причесник денес, Сине
Божји, зашто нема да ја соопштам Тајната на Твоите непријатели,
ниту ќе Ти дадам целив како Јуда, но како разбојник Те исповедам:
спомни Си за мене, Господи, во Твоето Царство.
Да не ми биде за суд или за осуда причестувањето со Твоите
свети Тајни, Господи, но за исцелување на душата и телото. Амин.
И така, со страв и секоја предострожност се причестуваат.
Потоа свештеникот, држејќи го убрусот, ја зема Света Чаша
со двете раце и се причестува од неа трипати, велејќи:
Со чесната и пресвета Крв на Господ и Бог и Спасител наш
Исус Христос се причестувам јас недостојниот свештеник (името),
за отпуштање на гревовите и за живот вечен. Амин.
И, забришувајќи ги своите усни и Светата Чаша со убрусот, ја
целива Светата Чаша и вели:
Еве, се допре до моите усни, и ќе ги земе беззаконијата мои,
и гревовите мои ќе ги очисти.
Потоа го повикува ѓаконот, велејќи:
Ѓаконе, пристапи.
Ѓаконот пристапува и се поклонува, велејќи:
Еве, пристапувам кон Христа, бесмртниот Цар и Бог наш.
Преподај ми, Владико, чесна и пресвета Крв на Господ и Бог и
Спасител наш Исус Христос.
Свештеникот говори:
Се причестува работ Божји, ѓаконот (името) со чесната и
света Крв на Господ и Спасител наш Исус Христос, за отпуштање на
гревовите и за живот вечен.
Свештеникот, кога ѓаконот ќе се причести, вели:
Еве се допре до усните твои, и ќе ги земе беззаконијата твои,
и гревовите твои ќе ги очисти.
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Свештеникот ја остава Светата Чаша и ги раздробува
преостанатите два дела на Светиот Агнец (НИ и КА) на ситни
честички за да има доволно за сите причесници, па ги става во
Светата Чаша и ја покрива.
Тогаш се отвораат царските двери, а ѓаконот, поклонувајќи
се еднаш, со побожност ја прима Светата Чаша од свештеникот,
доаѓа до дверите и подигнувајќи ја кон народот, говори:
Со страв Божји, вера и љубов, пристапете.
Народот:
Благословен е Оној, Кој доаѓа во името Господово; Бог е
Господ и ни се јави.
Тогаш пристапуваат верните и по свештеникот ја говорат
молитвата пред Светата Причест: Верувам, Господи, и
исповедувам... и така се причестуваат: врвејќи еден зад друг и
поклонувајќи се со стравопочит и со рацете прекрстени на градите,
пристапуваат кон свештеникот, изговарајќи го своето име, и секој
ги прима божествените Тајни; а свештеникот, причестувајќи ги,
за секој посебно говори:
Се причестува чедото Божјо (името) со чесното и пресвето
Тело и Крв на Господ и Бог и Спасител наш Исус Христос, за
отпуштање на гревовите и за живот вечен.
Ѓаконот на секого му ги забришува усните со убрусот, а
причесникот ја целива Светата Чаша и, поклонувајќи се, врви.
Народот за тоа време пее:
Тело Христово примете, Изворот на животот вкусете Го;
вкусете и видете колку е благ Господ...
По причестувањето свештеникот влегува во олтарот и ги
остава Светите Дарови на Светиот Престол.
Ѓаконот тогаш го зема со левата рака Светиот Дискос и од
него ги става во Светата Чаша преостанатите честички, говорејќи:
Откако го видовме Христовото воскресение, да Му се
поклониме на Светиот Господ Исус, единствениот безгрешен. На
крстот Твој му се поклонуваме, Христе, и светото воскресение Твое
го воспеваме и славиме; зашто Ти Си Бог наш, освен Тебе друг не
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знаеме, Твоето име го призиваме. Дојдете сите верни, да му се
поклониме на светото Христово воскресение. Зашто, ете, преку
крстот дојде радоста за сиот свет. Секогаш благословувајќи го
Господа, да го воспеваме Неговото воскресение; зашто
претрпувајќи распнување, со смрт смртта ја разруши.
Блескај, блескај, Нов Ерусалиме,
зашто слава Господова на Тебе засветли.
Ликувај, сега, и весели се Сионе;
Ти, пак, Чиста, торжествувај, Богородице,
за воскресението на Породот Твој.
О велика и најсветла Пасхо, - Христе!
О Мудрост и Слово Божјо, и Сило!
Дај ни со Тебе редовно да се причестуваме,
во безвечерниот ден на Твоето Царство.
Ѓаконот, бришејќи го внимателно Светиот Дискос над
Светата Чаша, вели:
Измиј ги, Господи, со Твојата света Крв, гревовите на сите
овде спомнати, по молитвите на Твоите светии.
Ако нема причесници, собирањето на светите честички во
Светата Чаша ѓаконот го врши веднаш по причестувањето на
свештенослужителите, говорејќи ги притоа истите тропари и
зборовите: Измиј ги, Господи..., па ја покрива со покровецот
Светата Чаша, а ѕвездичката и другите покровци ги средува на
светиот дискос.
Свештеникот тогаш го благословува народот и возгласува:
Спаси го, Боже, Твојот народ и благослови го Твоето
наследство.
Народот:
Ја видовме вистинската светлина;
Го примивме Духот Небесен;
Ја најдовме вистинската вера,
поклонувајќи ѝ се на неразделната Троица,
зашто Таа нè спаси нас.
Свештеникот кади пред Светиот Престол, тивко говорејќи:
39

Се вознесе на Небесата, Боже, и по сета земја, Твојата слава.
Тогаш го зема светиот дискос, во висина на главата на ѓаконот
му го подава, а ѓаконот, држејќи го побожно кон светите двери,
оди кај Предложението и го остава. Свештеникот, поклонувајќи
се, ја зема Светата Чаша и тивко говори:
Благословен е нашиот Бог,
па, свртувајќи се кон народот, продолжува гласно:
постојано, сега и секогаш и во сите векови.
Народот:
Амин. Да се исполнат нашите усти со пофалба кон Тебе,
Господи, за да ја пееме Твојата слава, оти нè удостои да се
причестиме со Твоите свети, божествени, бесмртни и животворни
Тајни; сочувај нè во Твојата светиња, везден да се поучуваме на
правдата Твоја. Алилуја, Алилуја, Алилуја.
Свештеникот оди кај Предложението, ја остава Светата Чаша,
се враќа кај Светиот Престол и го дипли антиминсот.
Ѓаконот излегува, застанува на вообичаено место, и говори:
Откако ги примивме простум божествените, свети, пречисти,
бесмртни, небесни и животворни, страшни Христови Тајни,
достојно да Му благодариме на Господа.
Народот: Господи, помилуј.
Заштити, спаси, помилуј и запази нè, Боже, со Твојата
благодат.
Народот: Господи, помилуј.
Испросувајќи цел ден совршен, свет, мирен и безгрешен,
самите себе, еден друг, и сиот живот наш на Христа Бога да го
предадеме.
Народот: Тебе, Господи.
Свештеникот ја говори благодарствената:
МОЛИТВА ПО ПРИЧЕСТУВАЊЕТО НА СИТЕ
Ти благодариме, човекољубив Владико, добротвору на
нашите души и тела, што и во денешниов ден нè удостои со Твоите
небески и бесмртни Тајни. Исправи го нашиот пат, сите нас утврди
нè во стравот Твој, сочувај го нашиот живот, утврди ги нашите
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чекори, по молитвите и молењата на славната Богородица и
секогаш Дева Марија и сите Твои Светии.
Возглас:
Зашто Ти Си осветување наше, и Тебе слава Ти вознесуваме,
на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Народот: Амин.
Притоа свештеникот го зема Светото Евангелие, прави
крсен знак над светиот антиминс и врз него го поставува. Потоа се
свртува кон народот и говори:
Во мир да излеземе.
Народот: Во името на Господа.
Ѓаконот: на Господа да се помолиме.
Народот: Господи, помилуј.
Свештеникот излегува, застанува зад амвонот и гласно
говори
ЗААМВОНА МОЛИТВА
Господи, Ти Кој ги благословуваш оние што Те
благословуваат и ги осветуваш оние, што се надеваат на Тебе,
спаси го Својот народ и благослови го Твоето наследство,
полнотата на Твојата Црква запази ја, освети ги оние што ја љубат
убавината на Твојот Дом; Ти нив прослави ги со Твојата
божествена сила, и нас, кои на Тебе се надеваме, не нè оставај;
дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците,
благочестивите и православни христијани, и на сите луѓе Твои.
Зашто секое добро давање и секој совршен дар е одозгора,
слегува од Тебе, Отецот на светлината, и Тебе слава и
благодарност и поклонение Ти вознесуваме, на Отецот, и Синот, и
Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Народот:
Амин. Името Господово нека е благословено, од сега и
довек. (трипати)
Додека се чита заамвоната молитва, ѓаконот држејќи го
орарот, со приклонета глава стои од десната страна пред иконата
на Господ Христос; по завршувањето на молитвата, влегува низ
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северната врата. Свештеникот, пак, влегува низ царските двери
и одејќи кај Предложението, тивко ја говори оваа молитва:
Христе Боже наш, Ти Самиот Си исполнување на Законот и
Пророците; Ти Си го исполнил сиот спасителен Домострој на
Отецот, исполни ги со радост и веселие нашите срца, постојано,
сега и секогаш и во сите векови. Амин.
Потоа се одврзува појасот или пелената на крстеното и
свештеникот го поросува со вода, велејќи:
Се оправда, се просвети, се освети, се изми во името на
нашиот Господ Исус Христос и со Духот на нашиот Бог.
Потоа свештеникот со натопена губа (или босилок) го измива
лицето, главата и другите миросани места, велејќи:
Се крсти, се просвети, се миропомаза, се освети, се изми, во
името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин.
Молитва при потстрижување коса:
Ѓаконот: На Господа да се помолиме.
Народот: Господи помилуј.
Владико, Господи Боже наш, Кој си го удостоил човекот со
Твојот образ, си го устроил со разумна душа и прекрасно тело, та
телото да (ѝ) служи на разумната душа; главата, пак, си ја
поставил највисоко и во неа си поставил најмногу сетила, без да
пречат едно на друго; а главата си ја покрил со коса, за да не се
повредува од воздушните промени; а сите органи целисходно си
ги поставил, та со сите да Ти благодари на Тебе извонредниот
уметник. Ти, Владико, Кој преку апостол Павле – Твојот избран
сосуд, си ни заповедал да правиме сè во Твоја слава, Твојот раб
(Твојата рабина) (името), кој, (која) дошол (дошла) за
потстрижување на косата, благоволи го (ја) заедно со неговиот
(нејзиниот) кум, и дај им да се поучуваат на Твојот закон и да
вршат штО Ти е Тебе угодно.
Возглас: Зашто си милостив и Човекољубец Бог и Тебе слава
Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш
и во вечни векови.
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Народот: Амин.
Мир на сите.
Народот: И на духот твој.
Нашите глави да ги приклониме пред Господа.
Господи Боже наш, Кој по својата добрина, си ги осветил од
полнотата на купелот, оние што веруваат во Тебе благослови го
овој младенец и нека слезе на неговата глава Твојот благослов;
и како што преку пророкот Самоил си го благословил царот
Давида, благослови ја и главата на Твојот раб (Твојата рабина)
преку раката на мене грешниот, слегувајќи на него (неа) преку
Светиот Твој Дух, та растејќи, и во староста да Ти вознесува слава
и да ги види благата на Ерусалим во сите денови од својот живот.
Возглас: Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и
поклонение, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во
вечни векови.
Народот: Амин.
Сега свештеникот го потстрижува крстеното – крстообразно,
велејќи:
Се потстрижува Божјиот раб (Божјата рабина) (името), во
името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин.
Свештеникот го благословува народот, велејќи:
Благословението Господово да дојде на вас, преку Неговата
благодат и човекољубие, постојано, сега и секогаш и во сите
векови.
Народот: Амин.
Свештеникот:
Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти.
Народот:
Слава на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, и сега и секогаш и во
сите векови. Господи, помилуј; Господи, помилуј; Господи,
помилуј, оче, благослови.
Свештеникот дава отпуст вака:
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ако е недела говори:
Воскреснатиот од мртвите, а ако не е недела:
Христос вистинскиот Бог наш, по молитвите на Својата Света
и Пречиста Мајка, светите славни и сефални Апостоли, светиот
отец наш Јован, архиепископ цариградски Златоуст, светиот
(името на храмовиот светител), на светите и праведни
богоотци Јоаким и Ана, и на сите Светии, да нè помилува и спаси
како благ и човекољубив.
Народот: Амин.
Свештеникот влегува во светиот олтар и ги говори молитвите
по светото причестување.
Откако ќе ги заврши овие молитви, свештеникот ги симнува
свештените одежди, говорејќи:
Сега го отпушташ во мир слугата Свој, Господи, според
зборовите Твои, зашто го видоа очите мои Твоето Спасение што Си
го приготвил пред лицето на сите народи, светлост за
просветлување на незнабошците и за слава на Твојот народ
Израил.
Трисвето; Пресвета Троице; Оче наш
Тропарот на Свети Јован Златоуст (глас 8).
Благодатта, заблистувајќи од твојата уста како светлина на
огнот, ја просветли вселената, ризница на несреброљубие за
светот секна, нам ни ја покажа висината на смиреномудрието; со
твоите зборови учејќи нè, оче Јоване, Златоусти, моли Го Христа
Бога Словото, да ги спаси нашите души.
Слава на Отецот, и Синот, и Светиот Дух:
Кондак (глас 6):
Од Небесата Си примил божествена благодат, и со твојата
уста ги учиш сите да Му се поклонуваат на еден Бог во Троица,
Јоване Златоусти, себлажен Светителу, достојно те фалиме, зашто
Си наставник, божественото што го јавува.
И сега и секогаш и во сите векови. Амин.
Богородичен (глас 6):
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Беспрекорна Заштитничке на христијаните, пред Творецот
незаменлива Посредничке, не презирај ги гласовите на молењата
на нас грешните но, како Блага, на помош навреме пристигај, да
ни помогнеш нам, кои со вера Те повикуваме; побрзај на
молитвата и на молењата поитај, Богородице, постојана
Заштитничке на оние што Те почитуваат.
Господи, помилуј. (12 пати)
Почесна од Херувимите
и неспоредливо пославна
од Серафимите;
Бога Слово девствено што Го роди,
Тебе вистинската Богородица, ние Те величаме.
Слава... И сега... Отпуст.
Ѓаконот, откако ќе ги употреби Светите Дарови со секоја
предострожност за да не падне или остане и најситна честичка, го
мие Светиот Путир со вино и вода, ја собира сета влага, па ги
средува светите садови, ги покрива и ги остава на определено
место, па и тој ги симнува одеждите и говори исто што и
свештеникот. Потоа ги мијат рацете на определено место, заедно
се поклонуваат и излегуваат, благодарејќи за сè на Бога.
Крај на Божествената Литургија на Свети Јован Златоуст со
Света Тајна Крштение и Миропомазание.
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