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Наричане на християнското име  

Свещеникът: На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй! 

Свещеникът благославя челото, устата и гърдите и казва молитвата: 

Господи, Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим, да се 

отпечата светлината на лицето Ти върху раба Ти (или: рабинята Ти) 

(името) и да се отпечата кръстът на Единородния Твой Син в сър- 

цето и помишленията му (или: й), за да отбягва суетата на света и 

всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, 

Господи, неотречено да остане светото Ти име върху него (или: 

нея), като бъде съединен ( или: съединена) в удобно време със све- 

тата Ти църква и усъвършен ( или: усъвършена) чрез страшните 

тайни на Христа Твоего, та, като живее по заповедите Ти и опази 

печата неповреден, да получи блаженството на избраните в царст- 

вото Ти, по благодатта и човеколюбието на единородния Твой Син, 

с Когото си благословен, с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, 

сега и винаги, и во веки веков. Амин. 

След като прочете молитвата, свещеникът взема детето обърнат на изток, 

прави кръст с него и казва: 

Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от тебе изгря 

Слънцето на правдата — Христос Бог наш, Който просвещава 
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намиращите се в мрак. Весели се и ти, старче праведни, който си 

прегърнал Освободителя на нашите души, даряващ нам възкресе- 

ние. 

ОГЛАШЕНИЕ 

Оглашението се извършва на вечернята преди деня на кръщението или 

след великото славословие преди Светата Литургия. 

Свещеникът развързва пояса на кръщавания, обръща го на изток, духа 

три пъти в лицето му и три пъти благославя челото и гърдите му, слага ръка 

на главата му и казва: 

Свещеникът: На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй! 

И чете молитвата: 

Господи, Боже на истината, от Твоето име и от името на ед- 

нородния Ти Син и Светия Ти Дух възлагам ръката си върху раба ( 

или : рабинята) Ти (името), който се е удостоил ( или: която се е 

удостоила) да прибегне към Светото Ти име и Да се запази под зас- 

лона на крилете Ти: отстрани от него ( или: нея) старата оная заб- 

луда и изпълни го ( или: я) с вяра, надежда и любов към Тебе, за да 

познае, че Ти едничък си Бог истинен, и Еднородният Твой Син, 

Господ наш Иисус Христос, и Светият Твой Дух. Дай му ( или: и́) 

да постъпва по всички Твои заповеди и да пази угодното на Тебе, 

защото, ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши го 

(или: я) в книгата Си на живота и го ( или: я) съедини със стадото 

на наследието Си. Нека се прослави върху него (или: нея) светото 

Твое име, и името на възлюбения Ти Син, Господа нашего Иисуса 

Христа, и на животворящия Ти Дух. Нека очите Ти винаги милос- 

тиво гледат в него (или: нея), и ушите Ти да чуват гласа на молбата 

му (или: и́). Развесели го (или: я) в делата на ръцете му (или: и́) и 

във всичкото му (или: и́) потомство, за да Те величае, като се пок- 
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ланя и слави великото Ти и възвишено име, и да Те хвали винаги 

през всички дни на живота си. 



5 
 

Защото Тебе възпява всяка небесна сила, и Твоя е славата — на 

Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Свещеникът: На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй. 

Свещеникът чете първата запретителна молитва1:  

Запретява на тебе дяволе, Господ, Който дойде в света, живя 

между човеците, за да разруши твоето робство и да освободи човека; 

Който на дървото победи вражеските сили, когато слънцето се 

помрачи, земята се разтресе, гробовете се отвориха и телата на 

светиите възкръснаха; Който със смърт смъртта разруши и порази 

оногова у когото е властта на смъртта, сиреч тебе дявола. 

Запретявам ти чрез Бога, който яви дървото на живота и постави 

херувимите и огнения меч, за да го пазят. Запретен си! Запретявам 

ти чрез Оня, Който ходеше по морската повърхност като по суша и 

запрети на бурните ветрове, чиито поглед изсушава бездните и те се 

топят; и сега Той, Същият, ти запретява чрез нас: Трепери, излез и 

остави това създание, така че да не се върнеш, нито скриеш в него, 

нито да го срещнеш или да му въздействаш, нито нощем, нито денем 

или сутрин или по пладне; но иди в тартара си, докато дойде 

великия ден на съда. Уплаши се от Бога, Който седи на херувимите и 

поглежда в бездните, от Когото треперят ангели, архангели, 

престоли, господства, начала, власти, сили, многооки херувими и 

шестокрилати серафими, от Когото треперят небето и земята, морето 

и всичко в тях; излез и остави запечатания и новоизбран воин на 

Христа, Нашия Бог, понеже запретявам ти чрез Него, Който ходи на 

ветрени криле, Който прави ангелите си изгарящ огън; излез и 

остави това създание с всичката си сила и всичките си ангели! 

Защото се прослави името на Отца и Сина и Светия Дух, сега и 

 
1 Първите две запретителни молитви не присъстват в Синодалния Требник. Те са превод от 

църковнославянски. Те са част от последованието и в гръкоезичните църкви.  
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винаги и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Свещеникът: На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй. 

Свещеникът чете втората запретителна молитва: 

Богът свят, страшен и славен във всички дела на крепкостта си, 

непостижимият и неизследимият, този предопределил тебе, диаволе, 

на томлението на вечната мъка, заедно с нас, недостойните негови 

раби, повелява на теб и на всички твои споспешни сили, да 

отстъпиш от новозапечатания (или: новозапечатаната) в името на 

Господа наш Иисус Христос, истинния бог наш. И тъй, запрещавам 

на тебе, вселукавия, , и нечистия, и скверния, и омерзения, и чужд 

дух, чрез силата на Христа Иисуса, имащия всяка власт на небесата 

и земята, реклия на глухия и ням демон: изиди от человека и повече 

не влизай в него. Отстъпи, познай твоята суетна сила, нямаща дори 

над свините власт: спомни си повелилия ти по твоето прошение в 

свинско стадо да влезеш. Убой се от Бога, с чието повеление земята 

на води се утвърди, поставилия планините за ставило, и удолията за 

мерило, и положилия пясъка за морето предел, и в силната вода 

твърда пътека, допиращият се до планините, и димят, одевающият се 

със светлина като с риза, простиращият небето като кожа, 

покриващият с води висините си, основаващия земята на 

утвържденията ѝ, не ще се преклони въ век века: призоваващият 

морската вода, и проливащият я на лицето на всичката земя. Изиди и 

отстъпи от този, който към светото просвещение се готви. 

Запрещавам ти чрез спасителните страдания на господа наш Иисус 

Христос, и чрез честните негови тяло и кръв, и чрез неговото 

страшно пришествие: приижда и не закъснява съдещият всичката 

земя, и теб, и споспешната ти сила ще умъчи в геената огнена, 

предавайки въ вънкашната тъмнина, където чревеят неспящ е и 

огънят – неугасяем. 
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Защото държавата е на Христа нашия Бог, заедно с Отца и 

Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. 

Певците: Амин. 

 

Свещеникът: На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй. 

Свещеникът чете третата запретителна молитва: 

Господи, Саваот, Боже Израилев, Който изцеряваш всяка бо- 

лест и всяка немощ! Милостно погледни на раба ( или: рабинята) 

Си: потърси, издири и прогони от него ( или: нея) всички действия 

на дявола; запрети на нечистите духове и ги изгони, очисти творе- 

нието на Твоите ръце и, като употребиш силното Си действие, 

смажи сатаната скоро под нозете му (или: и́), и дай му (или: и́) да 

побеждава над него и над нечистите му духове, та, получавайки от 

Тебе милост, да се удостои с безсмъртните и небесни Твои тайни и 

слава да отправи на Тебе — Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и ви- 

наги, и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Свещеникът: На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй. 

Свещеникът чете втората запретителна молитва: 

Вечний Владико Господи, Който си сътворил човека по Свой 

образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после, 

като отпаднал чрез греха, не си го презрял, а си уредил чрез 
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въчеловечването на Твоя Христос спасението на света! Сам Ти при- 

еми в небесното Си царство и това Свое създание, като го избавиш 

от робството на врага. Отвори очите на ума му (или: и́), за да сияе в 

него (или: нея) просветата на евангелието Ти. Привържи към жи- 

вота му (или: й) светъл ангел, който да го (или: я) избавя от всеки 

замисъл на врага, от лоша среща, от пладнешки демон, от лоши 

привидения. 

Свещеникът духа на устата, челото и гърдите на кръщавания и казва: 

Изгони от него (или: нея) всеки лош и нечист дух, който е скрит 

и се е загнездил в сърцето му (или: и́ ), (това свещеникът прави три 

пъти) 

дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко ко- 

ристолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по на- 

учване от дявола. И направи го (или: я) разумна овца на светото 

стадо на Твоя Христос, почтен член на Църквата Си, съсъд осветен, 

син (или: дъщеря) на светлината и наследник ( или: наследница) на 

царството Ти, та, като преживее според заповедите Ти, като запази 

печата неповреден и опази дрехата неопетнена, да получи блаженс- 

твото на светиите в царството Ти. 

По благодатта, и милосърдието, и човеколюбието на 

единородния Ти Син, с Когото си благословен заедно с Пресветия, 

благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Свещеникът обръща кращавания към запад и го пита три пъти: 

Отричаш ли се от сатаната, и от всичките му дела, и от всичките му 

ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост? 

Кръщаваният или приемникът на всяко питане отговаря: 

Отричам се! 
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Свещеникът пак пита три пъти: 

Отрече ли се от сатаната? 

Кръщаваният или приемникът на всяко питане отговаря: 

Отрекох се! 

След това свещеникът казва: 

Духни и плюни на него! 

 
След като кръщаваният или възприемникът му направи това, свещеникът го 

обръща към изток и го пита три пъти: 

Съчетаваш ли се с Христа? 

Кръщаваният или приемникът на всяко питане отговаря: 

Съчетавам се! 

Свещеникът пак пита три пъти: 

Съчета ли се с Христа? 

Кръщаваният или приемникът на всяко питане отговаря: 

Съчетах се! 

Свещеникът пак пита: 

И вярваш ли в Него? 

Оглашеният или приемникът му отговаря: 

Вярвам в Него като в Цар и Бог! 

 
 

И казва символа на вярата: 

Вярвам/ в един Бог/ Отец, /Вседържител,/ Творец на небето и 

земята,/ на всичко видимо и невидимо. 
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И в един Господ Иисус Христос, /Сина Божий, /Единородния, 

/Който е роден от Отца преди всички векове: /Светлина от Свет- 

лина, /Бог истинен от Бог истинен, /роден, /несътворен, /единосъ- 

щен с Отца, /и чрез Когото всичко е станало; /Който заради нас, чо- 

веците,/ и заради нашето спасение/ слезе от небесата/ и се въплъти 

от Светия Дух и Дева Мария и стана човек;/ и бе разпнат за нас при 

Пилат Понтийски,/ и страда,/ и бе погребан;/ и възкръсна в третия 

ден според писанията;/ и се възнесе на небесата,/ и седи отдясно на 

Отца; /и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, /и царст- 

вото Му не ще има край. 

И в Светия Дух, Господа, /Животворящия,/ Който от Отца из- 

хожда, /на Когото се покланяме/ и Го славим наравно с Отца и 

Сина,/ и Който е говорил чрез пророците. 

В една света, /съборна/ и апостолска Църква./ Изповядвам 

едно кръщение за опрощаване на греховете. /Чакам възкресение на 

мъртвите/ и живот в бъдещия век. /Амин. 

След прочитаме символа на вярата свещеникът пак пита три пъти: 

Съчета ли се с Христа? 

Кръщаваният или приемникът на всяко питане отговаря: 

Съчетах се! 

След третия отговор свещеникът казва: 

И поклони Му се! 

Кръщаваният или приемникът отговаря: 

Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщна и нераз- 

делна Троица. 

Свещеникът: Благословен Бог, Който иска да се спасят всички чо- 

веци и да достигнат до познание на истината, сега и винаги, и во 

веки веков. 
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Певците: Амин. 

Свещеникът: На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй. 

Свещеникът чете молитвата: 

Владико Господи, Боже наш, призови раба (или: рабинята) 

Си (името) за светото Твое просвещение и удостой го ( или: я) с 

тази велика благодат на светото Твое кръщение: снеми от него 

(или: нея) вехтостта и го ( или:я) обнови за живот вечен, изпълни го 

(или: я) със силата на Светия Твой Дух за съединение с Твоя Хрис- 

тос, та да не бъде вече чедо на тяло, а чедо на Твоето царство. 

 По благоволението и благодатта на единородния Ти Син, с 

Когото си благословен, заедно с пресветия, благ и животворящ 

Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин! 

Ако оглашението се е извършило след Великото славословие, след мо- 

литвата, певците пеят тропара на деня. 
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СВЕТО ТАЙНСТВО КРЪЩЕНИЕ 

 

 
 

Преди да започне Светата Литургия, след Великото славословие, ко- 

гато певците пеят тропара, свещеникът на специално приготвена маса, поста- 

вена до приготвения купел с вода, изнася от олтара Евангелието и Кръста. На 

тази маса се поставят също и елеят, който по- късно ще освети. 

Свещеникът застанал пред приготвената маса, казва: 

Царю набесни, Утешителю Дух на истината, Който си нався- 

къде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на жи- 

вота! Дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси 

Благий нашите души. 

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците 

благоволение. (3) 

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята 

хвала.(2) 

Взема Евангелието в ръцете си и правейки кръст върху купела, казва: 

Благословено е Царството, на Отца и Сина и Светия Дух, 

сега и винаги и во веки веков! 

Певците: Амин! 
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Свещеникът( дяконът) казва великата ектения: 

В мир на Господа да се помолим! 

За мира свише и за спасението на нашите души, на Господа да се 

помолим! 

За мира на целия свят, за благопреуспяването на светите Божии 

църкви и единението им, на Господа да се помолим! 

За този свят храм и за онези, които с вяра, благоговение и страх 

Божи влизат в него, на Господа да се помолим! 

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното све- 

щенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и 

народа на Господа да се помолим! 

За благочестивите и православни християни, на Господа да се по- 

молим! 

За да се освети тази вода със силата, действието и слизането на 

Светия Дух, на Господа да се помолим! 

За да и се изпрати благодатта на избавлението и благословението 

Йорданово, на Господа да се помолим! 

За да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестес- 

твената Троица, на Господа да се помолим! 

За да се просветим с просвещението на разума и благочестието, 

чрез слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим! 

За да се окаже тази вода прогонваща всеки коварен замисъл на ви- 

димите и невидимите врагове, на Господа да се помоли! 

За да стане този (или: тази), който (или: която) се кръщава в тази 

вода достоен (или: достойна) за нетленното Царство, на Господа да 

се помолим! 
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За този, който (или: тази, която) пристъпва сега към светото прос- 

вещение (кръщение) и за спасението му, на Господа да се помолим! 

За да се окаже син на светлината и наследник (или: дъщеря на свет- 

лината и наследница) на вечните блага, на Господа да се помолим! 

За да стане срастнат и участник (или: срастната и участница) в 

смъртта и възкресението на Христа нашия Бог, на Господа да се по- 

молим! 

За да може той (или: тя) да запази облеклото на кръщението и обру- 

чението с Духа- чисто и непорочно в страшния ден на Христа, на- 

шия Бог, на Господа да се помолим! 

За да бъде тази вода за него (или: нея) баня на обновлението за оп- 

рощаване на греховете и дреха на нетленнието, на Господа да се по- 

молим! 

За да чуе Господ Бог гласа на нашето моление, на Господа да се по- 

молим! 

За да бъде избавен той (или: тя) и ние от всяка скръб, гняв, беда и 

нужда, на Господа да се помолим! 

Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. 

Като поменем (заедно) с всички светии пресветата, пречиста, преб- 

лагословенна, славна наша Владичица Богородица и винаги дева 

Мария, нека сами себе си и един другиго, и целия си живот на 

Христа Бога да отдадем. 

Певците: На тебе Господи! 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй. 

Свещеникът чете молитвата: 
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Добросърдечни и милостиви Боже, Който изпитваш сърца и 

вътрешности и едничък знаеш тайните на човеците- защото няма 

нещо неявено пред Тебе; всичко е разтворено и открито пред очите 

Ти! Познавайки ме, недей да се погнусиш от мене, нито лицето Си 

да отвърнеш от мене, но, като отминаваш греховете на човеците, за 

да се покаят, презри и моите прегрешения в този час и умий ме от 

телесната сквернота и душевната нечистота и цял ме освети с все- 

съвършената Си невидима сила и духовна десница, за да не би, като 

обявявам свобода на други и като я предавам с пълна вяра в Твоето 

неизказано човеколюбие, сам аз, като роб на греха, да бъда негоден. 

Не, едничък благий и човеколюбиви Владико, нека не се върна уни- 

зен и посрамен, а изпрати ми сила отгоре и укрепи ме за службата 

на предстоящото велико и небесно Твое тайнство; изобрази Твоя 

Христос в този, който (или: в тази, която) ще се възроди чрез моето 

окаянство; издигни го (или: я) върху основата на апостолите и про- 

роците Си, и недей го (или: я) събаря, а го (или: я) насади като ис- 

тинска младочка в светата Си съборна и апостолска Църква и не го 

(или: я) изтръгвай, така, че, като напредва в благочестие, да се 

слави и чрез него (или: нея) пресветото Твое име- на Отца и Сина и 

Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин! 

Свещеникът по- гласно, казва: 

Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме доста- 

тъчно думи да възпеем Твоите чудеса! (три пъти) 

Защото Ти, като си привел, по Свое желание, в битие всичко от 

нищо, със Своята мощ държиш тварта и със Своя промисъл управ- 

ляваш света. Ти, като Си съставил тварта от четири стихии, с че- 

тири времена си увенчал годишния кръг. От Тебе треперят всички 
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разумни сили. Тебе възпява слънцето. Тебе слави луната. Тебе пос- 

рещат звездите. Тебе слуша светлината. От Тебе тръпнат бездните. 

На Тебе слугуват изворите. Ти си оградил морето с пясък, пролел 

си въздуха за дишане. Ангелските сили на Тебе служат. Архангелс- 

ките ликове на Тебе се покланят. Многооките херувими и шесток- 

рилите серафими, около връст като стоят и летят, от страх пред 

непристъпната Ти слава, закриват лицето си. Защото Ти, бидейки 

Бог неописуем, и безначален, и неизразим, дойде на земята, като 

прие образ на раб и се уподоби на човек, тъй като, по сърдечната 

Си милост, Владико, Ти не се стърпя да гледаш човешкия род из- 

мъчван от дявола, а дойде и ни спаси. Изповядваме благодатта, въз- 

вестяваме милостта, не крием благодеянието: Ти спаси рожбите на 

естеството ни, освети девическата утроба с раждането Си. Всичката 

твар възпява Тебе, явилия се: защото Ти, Боже наш, се яви на зе- 

мята и живя с човеците. Ти освети Йорданските струи, като изпрати 

над тях от небето пресветия Си Дух, и строши главите на загнезди- 

лите се там змейове. 

Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди чрез слизането на 

Светия Твой Дух и освети тази вода (това свещеникът прави три пъти 

като потапя и благославя с десницата си водата на кръст) 

И дай и благодатта на изкуплението, благословението на Йордан. 

Направи я извор на нетлението, осветителен дар, очистваща гре- 

хове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за 

вражеските сили с ангелска сила изпълнена. Да бягат от нея зло- 

мислещите за създанието Ти, защото призовах чудното, славно и 

страшно за враговете Твое име, Господи. 

Свещеникът благославя водата три пъти, като потапя на кръст пръстите си в 

нея, духа върху и́ и казва: 
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Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески 

сили, 

Молим Ти се, Господи- да отстъпят от нас всички въздушни и 

смъртни призраци, и да не се укрие в тази вода тъмен демон, нито 

да слезе с кръщавания (или: кръщаваната) зъл дух, който причинява 

потъмнение на мислите и забъркване на ума. Но Ти, Владико на 

всичко, направи тази вода да бъде вода за изкупление, вода за осве- 

щение, очистваща плътта и духа, дарба на осиновение, облекло за 

нетление, извор на живот. Защото Ти си казал, Господи: „умийте се, 

и ще бъдете чисти: махнете злините от душите си“. Ти си ни дарил 

свише възраждането чрез вода и Дух. Яви се, Господи, чрез тази 

вода и да се пресътвори кръщаваният (или: кръщаваната) в нея, за 

да отхвърли вехтия човек, който изтлява в прелъстително похоти, а 

да се облече в новия, който се обновява по образа на Създателя си, 

та, като се срастне с подобието на смъртта Ти чрез кръщението, да 

бъде участник (или: участница) и във възкресението Ти и, като 

опази дара на Светия Твой Дух и възрасти залога на благодатта, да 

получи награда на горното призвание и да се причисли към първо- 

родните, които са записани на небето, в Тебе Бога и Господа наш 

Иисус Христос. 

Защото на Тебе подобава слава, власт, чест и поклонение, заедно с 

безначалния Твой Отец и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, 

сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин! 

Свещеникът: Мир на всички! 

Певците: И на твоя дух! 

Свещеникът (дяконът): Преклонете главите си пред Господа! 
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Свещеникът духа три пъти в съда с елея и гo благославя три пъти. 

Свещеникът( дяконът) : На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй! 

 
Свещеникът чете молитвата: 

Владико Господи, Боже на отците ни, Който си изпратил на 

ония, които са били в Ноевия ковчег, гълъб с маслинено клонче в 

уста — знак на примирение и на спасение от потопа — и с това си 

пред-изобразил тайнството на благодатта; Който си дал плода на 

маслината за изпълнение светите Си тайнства и чрез него си изпъл- 

нил с Дух Светий онези, които са били в закона, и усъвършенстваш 

тези, които са в благодатта! Сам благослови и този елей със силата, 

действието и слизането на Светия. Твой Дух, та да бъде той помаза- 

ние за нетление, оръжие на правда, обнова на душа и тяло, отраже- 

ние на всяко дяволско действие за отстраняване всички злини от 

ония, които се помазват с него с вяра или вкусват от него за Твоя 

слава, и на единородния Твой Син и на пресветия, благ и животво- 

рящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин! 

Свещеникът три пъти прави кръст с елея във водата и казва: 

Свещеникът: Да внимаваме! 

Певците: Алилуия. Алилуия. Алилуия. 

Свещеникът: Да внимаваме! 



19 
 

Певците: Алилуия. Алилуия. Алилуия. 

Свещеникът: Да внимаваме! 

Певците: Алилуия. Алилуия. Алилуия. 

Свещеникът възглася: 

Благословен Бог, Който просвещава и освещава всеки човек, 

идващ на света,- сега и винаги, и во веки веков. 

Певците: Амин. 

Свещеникът помазва с елей по челото, гърдите и плещите кръщавания, 

като казва: 

Помазва се рабът Божий (или: рабинята Божия) (името) с 

елей на радост- в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 

На гърдите: За изцеряване на душата и тялото. 

На ушите: За да слуша вярата. 

На ръцете: Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. 

На краката: За да ходи по стъпките на твоите заповеди. 

Свещеникът потапя във водата кръщавания и казва: 

Кръщава се рабът Божии (или: рабинята Божия) (името) 

Първия път: В името на Отца. Амин, 

Втория път: И Сина. Амин. 

Третия път: И Светия Дух. Амин. 
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Свещеникът предава кръщавания на приемника му, измива си ръцете, а пев- 

ците казват: 

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове 

са покрити! (три пъти) 

След като си измие ръцете свещеникът или дяконът казва: 

На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй. 

 
Свещеникът чете молитвата за светото Тайнство Миропомазание: 

Благословен си, Господи Боже Вседържителю, извор на бла- 

гата, слънце на правдата, Който за оная, що са в мрак, си направил 

да светне светлина за спасение чрез явяването на единородния Твой 

Син и Бог наш и си подарил на нас, недостойните, многоценно очи- 

щение в светото кръщение и божествено освещение в животвор- 

ното помазание; Който и сега си благоволил да възродиш новопрос- 

ветения Си раб (или: новопросветената Си рабиня) чрез вода и дух 

и си му (или: и́) дарил прошка на волните и неволни грехове; сам 

Ти благосърдний Владико. Всецарю, подари му (или: и́) и печата на 

дара на Светия и всесилен и покланяем Твой Дух, Комуто се покла- 

няме, и причастието на Светото Тяло и драгоценната Кръв на Твоя 

Христос. Запази го (или: я) в Твоето освещение, утвърди в правос- 

лавната вяра, избави от лукавия и от всичките му работи и чрез 

Спасителния страх пред Тебе опази душата му (или: и́) в чистота и 

правда, та, като Ти благоугажда във всяко дело и слово, да стане 

син и наследник (или: дъщеря и наследница) на небесното Ти царс- 

тво. 
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Защото Ти си наш Бог, Бог, Който милува и спасява, и на Тебе 

слава отправяме - с единородния Твой Син и Светия Дух, сега и ви- 

наги, и во веки веков. 

Певците: Амин. 

След молитвата свещеникът помазва кръстения със свето миро накръст 

по челото, очите, ноздрите, устата, ушите, гърдите, ръцете и нозете, и на 

всяко помазване казва: 

Свещеникът: Печат на дара на Светия Дух! 

Певците: Амин! 

 
Когато обличат кръстения с нови дрехи, свещеникът казва: 

Облича се рабът Божии (или: рабинята Божия) (името)в дреха 

на правда — в името на Отца, и Сина и Светия Дух. Амин. 

Певците: Амин. Много милостиви Христе Боже наш, Ти, Който сe 

обличаш със светлина като с дреха, подай ми светло одеяние. 

Свещеникът слага кръста на новкръстения, благословя и казва: 

Който иска да върви, след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе 

кръста си и Ме последва. 

Певците глас 8: Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече 

Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го 

простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съе- 

дини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, 

нашия Бог, защото се прослави. 

Свещеникът: Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят 

добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец. 
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Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй! 

Свещеникът чете гласно молитвата на Трисветата песен: 

Боже Светий, Който пребъдваш сред светии и Когото с трис- 

вята песен възпяват херувимите и славословят серафимите и Ко- 

муто всички небесни сили се покланят, Ти от нищо Си направил 

всичко, създал Си човека по Твой образ и подобие и Си го украсил 

с всеки Твой дар. Ти даваш на просещия премъдрост и разум и не 

презираш съгрешилия, но си отредил покаяние за спасение, Ти Си 

удостоил нас, смирените и недостойни Твои раби, и в този час да 

застанем пред славата на Твоя свят жертвеник и да Ти принесем 

дължимото поклонение и славословие. Сам, Владико, приеми и от 

устата на нас грешните трисветата песен и ни посети с Твоята бла- 

гост. Прости ни всяко волно и неволнопрегрешение, освети душите 

и телата ни и дай ни да Ти служим в святост през всички дни на жи- 

вота Си, по молитвите на Света Богородица и на всички светии, ко- 

ито от века са Ти благоугодили. 

Защото Си свят, Боже наш, и на Тебе, Отца и Сина и Светия 

Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков. 

 
Свещеникът, възприемникът и новокръстения обикалят около купела три 
пъти: 

Певците: Амин! Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се 

облякохте. Алилуия. (три пъти) 

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки ве- 

ков. Амин. В Христа се облякохте. Алилуия. 

Свещеникът (дяконът): Сила! 

Певците: Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се обля- 

кохте. Алилуия. 
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Свещеникът (дяконът): Да внимаваме! 

Свещеникът: Мир на всички! 

В обикновени дни се чете само апостолът и евангелието отредени при 
Свето Тайнство Кръщение. Ако се случи неделен или празничен ден, първо 

се четат четивата за деня, а след това отредените за Свето Тайнство Кръще- 
ние. 

Четецът: И на твоя дух. Прокимен глас 3; Господ е моя светлина и 

мое спасение от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от 

кого ще се плаша? 

 

Свещеникът (дяконът): Премъдрост! 

Четецът: Из посланието на Свети апостол Павел до Римляни ще се 

чете 

Свещеникът (дяконът): Да внимаваме! 

Братя всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Не- 

говата смърт се кръстихме? И тъй, ние се погребахме с Него чрез 

кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите 

чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот. Защото, 

ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучаст- 

ници и на възкресението, като знаем това, че вехтият наш човек е 

разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъ- 

дем вече роби на греха; защото, който е умрял, той се е освободил 

от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с 

Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не 

умира: смъртта няма вече власт над Него. Колкото до това, че Той 

умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за 

Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за 

Бога в Христа Иисуса, нашия Господ. 

 

Свещеникът: Мир на тебе, който чете! 
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Певците глас 1: Алилуия, Алилуия. Алилуия. 

Стих 1: Из сърцето ми се изля блага дума. 

Алилуия, Алилуия. Алилуия. 

Стих 2: Благодат се изля от Твоите уста. 

Алилуия, Алилуия. Алилуия. 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Певците: Господи помилуй! 

Свещеникът чете молитвата на Светото Евангелие: 

 

Човеколюбче Владико, дай да светне в сърцата ни нетлен- 

ната светлина на Твоето богопознание и отвори очите на разума ни, 

за да разбираме Твоето евангелско учение; вложи в нас страхопочи- 

тание към Твоите блажени заповеди, та, като потъпчем всички 

плътски похоти, да водим духовен живот, като мислим и вършим 

всичко, което Ти е благоугодно. 

 

Защото Ти, Христе Боже, си просвещение на душите и телата 

ни, и на Тебе въздаваме слава с безначалния Твой Отец и с всесве- 

тия, и благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във вечни ве- 

кове. 

Певците: Амин! 

Свещеникът (дяконът): Премъдрост! Застанете прави, за да изслу- 

шаме Светото Евангелие! 

Свещеникът: Мир на всички! 
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Певците: И на твоя дух! 

Свещеникът (дяконът): Ще се чете из Светото Евангелие според еван- 

гелиста Матея 

 

Певците: Слава на тебе Господи, слава на Тебе! 

Свещеникът (дяконът): Да внимаваме! 

В онова време единайсетте ученици отидоха в Галилея, на 

планината, дето им бе заповядал Иисус; и като Го видяха, покло- 

ниха Му се; а някои се усъмниха. И като се приближи Иисус, заго- 

вори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И 

тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на 

Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм 

ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на 

света. Амин. 

 

Певците: Слава на тебе Господи, слава на Тебе! 

Свещеникът прибира Светото Евангелие в Светия олтар, поставя го на 

Светата Трапеза и продължава Божествената Литургия според чина на Свети 

Йоан Златоуст. 

 

Свещеникът (дяконът): 
 

Да речем всички от цялата си душа и с всичкия наш разум да 

речем! 

 
Певците: Господи помилуй! 
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Господи, Вседържителю, Боже на отците ни, молим Ти се, чуй 

и (ни) помилуй. 

 
Певците: Господи помилуй! 

 

Помилуй нас, Боже, по Твоята велика милост, молим Ти се, 

чуй и (ни) помилуй. 

 
Певците: Господи помилуй! (три пъти) 

 

Още се молим за благочестивите и православни християни, за 

техните мощ, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение, и най – 

вече нашият Господ Бог да им помага и съдейства във всичко. 

 
Певците: Господи помилуй! (три пъти) 

 

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (за 

Преосвещения наш епископ) (името), за нашите братя свещеници, 

свещеномонаси, свещенодякони и монаси, и за цялото наше братс- 

тво в Христа. 

 
Певците: Господи помилуй! (три пъти) 

 

Още се молим за новопросветения Божи раб (или: новопрос- 

ветената Божия рабиня) (името), за да бъде запазен (или: за- 
пазена) през всички дни на живота му (или: и́ ) във вярата на чис- 

тото изповедание, във всяко благочестие и изпълнение на Хри- 

стовите заповеди. 

 
Певците: Господи помилуй! (три пъти) 

 

Още се молим за блажените и незабравими съзидатели на тоя 

свят храм (ако е манастир: на тази света обител) – православните, 
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погребани благочинно тук и навсякъде, и за всички по – рано почи- 

нали наши отци и братя. 

 
Певците: Господи помилуй! (три пъти) 

 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посе- 

щение, прощение и освобождаване греховете на Божиите раби – 

всички благочестиви и православни християни, които живеят и пре- 

бивават в тази енория и в този град (това село), настоятелите, и бра- 

тята на този свят храм (тази света обител). 

 
Певците: Господи помилуй! (три пъти) 

 

Още се молим за дарителите и добротворците на този свят и 

всечестен храм – трудещите се, пеещите и присъстващите (в него) 

люде, които очакват от тебе велики и богати милости. 

 
Певците: Господи помилуй! (три пъти) 

 
Свещеникът чете молитвата: 

 

Господи, Боже наш, приеми от Твоите раби това усърдно мо- 

ление и ни помилвай по множеството Твои милости, и изпрати Тво- 

ите щедрости върху нас и върху всички Твои люде, които очакват 

от Тебе богата милост. 
Възглас: 

Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и 

Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков. 
 

 

_____   
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Свещеникът (дяконът): Оглашени (некръстени), помолете се на Гос- 

пода! 

Певците: Господи помилуй! 

Верни, да се помолим за оглашените, та Господ да ги помилва! 

Певците: Господи помилуй! 

Да ги огласи със словото на истината. 

Певците: Господи помилуй! 

Да им открие евангелието на правдата. 

Певците: Господи помилуй! 

Тук свещеникът взема св. Евангелие и прави кръст с него над св. анти- 

минс, целува го и го поставя напречно, близо до дарохранителницата, и раз- 

гъва св. антиминс. 

 

Да ги присъедини към Своята света, съборна и апостолска църква. 

Певците: Господи помилуй! 

Спаси, помилуй, защити и запази ги, Боже, с Твоята благодат. 

Певците: Господи помилуй! 

Оглашени (некръстени), преклонете главите си пред Господа! 

Свещеникът казва молитвата на оглашените: 
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Господи Боже наш, Който живееш във висините и приглеж- 

даш смирените, Ти си изпратил Единородния Твой Син и Бог, на- 

шия Господ Иисус Христос, за спасението на човешкия род, пог- 

ледни на 
Твоите раби, оглашените, преклонили пред Тебе главите си, и ги 

удостой в благоприятно време с банята на възраждането, с опроща- 

ване на греховете и с дрехата на нетлението. Присъедини ги към 

Твоята света, съборна Църква и ги причисли към Твоето избрано 

стадо. 

 
Възглас: 

Та и те заедно с нас да славят Твоето, на Отца и Сина и 

Светия Дух, пречестно и великолепно име, сега и винаги, 

и во веки веков. 

 
Певците: Амин! 

 

Свещеникът (дяконът): Вие, които сте оглашени, излезте. Оглашени, 

излезте, които сте оглашени, излезте, та никой от огла- 

шените да не остане. 

Верни, пак с мир на Господа да се помолим. 

Певците: Господи помилуй! 

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат. 

Певците: Господи помилуй! 

Премъдрост! 

Свещеникът казва първата молитва на верните: 
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Благодарим Ти, Господи Боже на силите, Който си ни удос- 

тоил да застанем и сега пред Твоя свят жертвеник и да паднем пред 

Твоята милост за прошка на нашите грехове и греховете на народа, 

сторени по незнание. Приеми, Боже, нашата молитва, направи ни да 

бъдем достойни да Ти принасяме моления и молби, и безкръвни 

жертви за всички Твои люде; и нас, които си поставил чрез силата 

на Светия Твой Дух в това Твое служение, удостой ни неосъдно и 

безпрепятствено, в чистото свидетелство на съвестта ни, да Те при- 

зоваваме на всяко време и място, та като ни послушаш, да бъдеш 

милостив към нас поради обилната Си благост. 

 
Възглас: 

Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка 

слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков. 

 

Свещеникът (дяконът): Пак и пак с мир на Господа да се помолим. 

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат. 

Премъдрост! 

Свещеникът казва втората молитва на верните: 

 

Пак и многократно падаме пред Тебе и Ти се молим, Благий 

и Човеколюбче, погледни на нашето моление, очисти душите и те- 

лата ни от всяка сквернота на плътта и духа и ни дай безукорно и 

неосъдно да стоим пред светия Твой жертвеник. И на тези, които 

заедно с нас се молят, дарувай, Боже, успех в живота и вярата и ду- 

ховното познание; дай им всякога с благоговение и любов да Ти 

служат безукорно и неосъдно да се причастят с Твоите свети Тайни 

и да се удостоят с Твоето небесно царство. 
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Възглас: 

Та всякога закриляни от Твоята сила да въздаваме слава на 

Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

 

Певците: Амин! 

Ние, които тайнствено изобразяваме херувимите и пеем трис- 

ветата песен на Животворящата Троица, нека сега отложим всяка 

житейска грижа. 

 
По време на херувимската песен, свещеникът застанал пред светия престол 

чете молитвата: 

Никой от свързаните с плътски желания и наслади не е дос- 

тоен да пристъпи или да се приближи, или да ти служи, Царю на 

славата, защото да се служи на Тебе е велико и страшно и за самите 

небесни сили. Обаче, поради Твоето неизразимо и неизмеримо чо- 

веколюбие Ти действително и неизменно си станал човек и архие- 

рей за нас и, като Господар на всичко, си ни предал свещенодейст- 

вието на тази спасителна и безкръвна жертва; защото Ти единствен, 

Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари; Ти си носен 

на херувимски престол; Ти си Господ на серафимите и цар Изра- 

илев; Ти единствен си свят и сред светии пребъдваш. Прочее, Тебе 

едничък и добропослушлив, моля: погледни към мене, грешния и 

недостоен Твой раб и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест, 

и мене, който със силата на Твоя Свят Дух съм облечен с благо- 

датта на свещенството, удостой да застана пред тази света Твоя 

Трапеза и да извърша свещенодействието на светото и пречисто 

Твое тяло и драгоценна кръв. И тъй, пристъпвам пред Тебе, навел 

глава, и Ти се моля, не отвръщай лицето Си от мене и не ме отхвър- 

ляй изсред Твоите чеда, но удостой мене, грешния и недостоен 

Твой раб, да Ти принеса тези дарове, защото Ти си, Който прина- 

сяш и си принасян, Който приемаш и си раздаван, Христе Боже 

наш, и на Тебе с безначалния Твой Отец, с Пресветия, и благия, и 
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животворящ Твой Дух въздаваме слава, сега и винаги, и во веки ве- 

ков. 

 
След това, свещеникът издига ръцете си пред Светата Трапеза и казва: 

 

Ние, които тайнствено изобразяваме херувимите и пеем трис- 

ветата песен на Животворящата Троица, нека сега отложим всяка 

житейска грижа. 

За да приемем Царя на всичко, Когото невидимо ангелските 

чинове тържествено носят. Алилуия, алилуия, алилуия. (3 пъти) 
 

След това свещеникът кади Светата Трапеза от четирите страни, прос- 

комидията и излиза на солея. Докато кади, свещеникът казва 50-ти псалом до 

думите „ Ти, Боже, не ще презреш.“, а ако е неделя преди това казва 

„Като видяхме Христовото Възкресение…“. 
Оставя кадилницата, покланя се пред Светата Трапеза, обръща се към 

народа и казва: Простете ми братя и сестри и се помолете за мене 

грешния! 
Отива пред Светата Проскомидия, взема наново кадилницата и кади 

предложените дарове. След това се покланя три пъти, като на всяко поклоне- 

ние казва: 

 

Боже, очисти мене грешния и ме помилвай 

Свещеникът целува покритите дарове. После взема покровеца-въздух и го 

полага на раменете си. Взема дискоса с лявата си ръка и го поиздига до наве- 

дената си глава, а с дясната си ръка взема покритата света чаша и след нека 

сега отложим... излиза през северната врата, предшествуван от свещоносец и 

от свещенослужител или църковнослужител, който с кадилница кади пред 

него и прави великия вход (пренос), като казва гласно: 
 

Всички благочестиви и православни християни да помене 

Господ Бог в Своето царство всякога, сега и винаги, и във вечни ве- 

кове. 

Преди да каже „Вас и всички благочестиви и православни хрис- 

тияни…“, може да спомене и новопросветения като казва: 
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Новопросветения Божи раб (или: новопросветената Божия рабиня) 

(името), да помене Господ Бог в Своето царство всякога, сега и ви- 

наги, и во веки, веков. 

 
Свещеникът влиза в светия олтар, поставя Светите Дарове на Светата 

Трапеза, чаша, вдига покровците от светия дискос и светата чаша, сгъва ги и 

ги слага встрани и, като вземе от раменете си покровеца – въздух, ги покрива. 

След това казва следните тропари: 
 

Благообразният Йосиф сне от кръста пречистото Твое тяло, 

обви го в чиста плащаница с благоухания, положи го в нов гроб и 

го покри. 

 

Ти, неописуеми Христе, Който всичко изпълваш, си бил в 

гроба с плътта Си, в ада с душата Си като Бог, в рая с разбойника и 

на Престола заедно с Отца и Духа. 

 

Христе, Твоят гроб, извор на нашето възкресение, наистина се 

показа живоносен, по-красив от рая и по-светъл от всеки царски 

чертог. 

 
Свещеникът взима кадилницата, кади светите дарове и казва: 

 

Господи, стори добро на Сион по Твоето благоволение; въз- 

дигни стените иерусалимски: тогава ще Ти бъдат угодни жертви на 

правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще въз- 

ложат телци. 

 
След като певците изпеят херувимската песен, свещеникът застанал 

пред Светата Трапеза, казва просителната ектения: 

 

Да изпълним молитвата си към Господа. 

Народът: Господи помилуй. 
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За предложените скъпоценни дарове, на Господа да се помолим. 

За този свет храм и за тези, които с вяра, благоговение и страх Бо- 

жий влизат в него, на Господа да се помолим. 

 

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат. 

Целият ден да бъде съвършен, свет, мирен и безгрешен от Господа 

да просим. 

 

Народът: Подай Господи. 

Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от 

Господа да просим. 

 

Прощение и освобождение от греховете и прегрешенията ни, от 

Господа да просим. 

 

Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да 

просим. 

 

Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние, от 

Господа да просим. 

 

Християнски, безболезнен, непосрамен, мирен край на нашия жи- 

вот и добър отговор пред страшния Христов съд, от Господа да 

просим. 

 

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преб- 

лагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Ма- 

рия, нека сами себе си, и един на друг и целия си живот на Христа 

Бога да отдадем. 
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Народът: Тебе Господи. 

Свещеникът чете молитвата на приношението: 

 

Господи, Боже вседържителю, Ти, Който единствен Си свят и 

приемаш хвалебна жертва от тези, които Те призовават от цялото 

си сърце, приеми молението на нас грешните и го принеси пред 

Твоя свят жертвеник и ни удостой да Ти принасяме дарове и жер- 

тви духовни, за нашите грехове, и за незнанието на народа, и ни 

удостой да намерим благодат пред Тебе, за да Ти бъде благопри- 

ятна нашата жертва, и да се всели благия Дух на Твоята благодат в 

нас, в тези предложени дарове и във всички Твои люде. 

 
Възглас 

Чрез щедростите на Твоя Единороден Син, с Когото си бла- 

гословен, заедно с всесветия, и благия, и животворящия Твой Дух, 

сега и винаги, и во веки, веков. 

 

Народът: Амин. 

Свещеникът: Мир на всички. 

Народът: И на твоя дух. 

Свещеникът (дяконът): Да се възлюбим един друг, та в единомислие 

да изповядаме: 

 

Народът: Отец и Син и Свети Дух, Троица единосъщна и нераз- 

делна. 

Свещеникът се покланя три пъти, като казва: Ще те възлюбя, Господи, 

крепост моя. Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой изба- 

вител. 
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И целува покритите дарове. Първо целува св. Дискос и казва; Святий 

Боже; св.чаша: Светий Крепкий; св.Трапеза: Светий Безсмертний  по- 

милуй нас. След това взема за двата горни края покровеца-въздух, с който 

са покрити Даровете, издига го над тях и възглася: 

 

Свещеникът: Дверите, дверите! В премъдростта да внимаваме! 

Започва Символът на вярата. Когато се стигне до думите „и бе разпнат за 

нас“, свещеникът сгъва покровеца – въздух и го поставя до сгънатите пок- 

ровци. Като свърши четенето на Символа на вярата, свещеникът (дяконът) 

казва: 

 

Да стоим добре, да стоим със страх, да внимаваме, за да при- 

несем в мир светото възношение. 
 

Народът: Милостта на мира, е жертва на хвалението. 

Свещеникът благославя с десницата си народа, излиза малко пред царските 

двери и казва: Благодатта на нашия Господ Иисус Христос и лю- 

бовта на Бога и Отца, и общуването със Светия Дух да бъдат с 

всички вас! 

 

Свещеникът: Да издигнем сърцата си горе! 

Народът: Имаме ги при Господа. 

Свещеникът: Да благодарим на Господа! 

Народът: Достойно и справеливо е !!!- (да се покланяме на Отца и Сина 

и Светия Дух – Троица Единосъщна и Неразделна.) 

 

Свещеникът гласно чете молитвата: 
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Достойно и справедливо е да Ти пеем, да Те благославяме, да 

Те хвалим, да Ти благодарим, да Ти се покланяме на всяко място на 

Твоето владичество, защото Ти си Бог неизказан, неизследим, неви- 

дим, непостижим вечносъществуващ и винаги си един и същ, Ти и 

единородният Твой Син и Светият Твой Дух. Ти от небитие си ни 

привел в битие, и отпадналите пак си въздигнал, и не си престанал 

да вършиш всичко, докато не ни възведе на небето и ни дари Тво- 

ето бъдещо царство. За всичко това благодарим на Тебе, и на Еди- 

нородният Твой Син, и на Твоя Свети Дух, за всички благодеяния, 

които знаем и за които не знаем, явни и скрити, извършени за нас. 

Благодарим ти и за тази служба, която благоволи да приемеш от на- 

шите ръце, макар и пред Тебе да стоят хиляди архангели и безброй 

ангели, херувими и серафими, шестокрилати, многооки, които ви- 

соко летят 
Свещеникът (дяконът) взема звездицата и, като прави с нея кръст над 

дискоса, възглася: 

Пеят, възкликват, възгласят и казват победната песен: 
Събира звездицата, целува я и я поставя над покровеца – въздух. 

 

Народът: Свят, свят, свят е Господ Саваот. Изпълнени са небето и 

земята с Твоята слава. Осанна във висините! Благословен е, който 

идва в Името Господне. Осанна във висините! 

 
Свещеникът: 

Заедно с тези блажени сили и ние, човеколюбиви Владико, 

възкликваме и казваме: свят си и пресвят Ти, и Единородния Твой 

Син, и Светия Твой Дух, свет и пресвят си и великолепна е Твоята 

слава, защото Ти така Си възлюбил Твоят свят, че отдаде Своя Еди- 

нороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има 

вечен живот, и Той като дойде, и като изпълни всичко промислено 

за нас, в нощта, в която беше предаван, или по- точно Сам се преда- 

ваше за живота на света, взе в Своите свети и пречисти и 
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непорочни ръце хляба, благодари и благослови, освети, разчупи и 

даде на Своите ученици и апостоли, като каза: 

 
Свещеникът възглася: 

Вземете, яжте, това е Моето Тяло, което за вас се преломява 

за опрощаване на греховете. 

 

Народът: Амин. 

Свещеникът: Също и чашата след вечеря, като каза: 

Възглас: 

Пийте от нея всички, Това е Моята Кръв на Новия Завет, ко- 

ято за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. 

Народът: Амин. 

Свещеникът чете молитвата: 

И така, като възпоменаваме тая спасителна заповед, и всичко 

извършено за нас: кръста, гроба, тридневното възкресение, възнася- 

нето на небето, сядането, отдясно и славното второ пришествие. 

 
Свещеникът (дяконът), кръстосвайки ръцете си и, вземайки с дясната- 

св. дискос, а с лявата- св. чаша, повдига св. дарове, и възглася. 

 

Свещеникът: 

Тези твои (дарове), от всичко, което е Твое, на Тебе прина- 

сяме за всички и заради всичко. 

 

Народът: Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благода- 

рим, Господи, и Ти се молим, Боже наш. 
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В това време свещеникът казва същата молитва „Тебе възпяваме, 

Тебе благославяме...“ и с наведена глава и голямо умиление се моли: 

 

Още Ти пренасяме тази словесна и безкръвна служба, и про- 

сим, и молим, и умоляваме: изпрати Твоя Свети Дух върху нас и 

над тия предлежащи дарове. 

 
Свещеникът с ръка посочва на светия хляб (Агнеца), благославя го 

(само него), като казва: 

 

И направи този хляб + драгоценно Тяло на Твоя Христос. 

Амин. 

 
Посочва св. чаша, благославя я, като казва: 

А това, което е в тая чаша +драгоценна Кръв, на Твоя Хрис- 

тос. Амин. 

 
След това благославя общо Даровете, като казва: 

Като ги претвориш+ чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин. 

За да бъдат на тези, които се причастяват, за бодрост на ду- 

шата, за опрощаване на греховете, за приобщаване със Светия Дух, 

за наследяване на царството небесно, за дръзновение към Тебе, а не 

за съд или за осъждане. 

 

Още Ти принасяме тази словесна служба за починалите във 

вяра праотци, отци, патриарси, пророци, апостоли, проповедници, 

евангелисти, мъченици, изповедници, въздържници и за всеки пра- 

веден дух, завършил във вяра. 
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Свещеникът взема кадилницата и като кади пред светия престол три 
пъти, възглася: 

Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна 

наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария. 

 

Народът: Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, 

присноблажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почи- 

тана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нет- 

ленно родила Бог-Слово, тебе, истинска Богородица, величаем! 

 
Свещеникът: 

За светия пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, за светите 

славни и всехвални апостоли и за светия (името на дневния светец), 

чиято памет честваме днес, и за всички Твои светии, по чиито мо- 

литви посети ни, Боже. 

 

И помени всички починали с надежда за възкресение и за ве- 

чен живот(поменава имената на покойници) и ги упокой там, къ- 

дето сияе светлината на Твоето лице. 

 

Още Те молим: помени, Господи, всяко епископство на пра- 

вославните, което вярно преподава учението на Твоята истина, 

всяко свещенство, в Христа дяконството и всеки свещенически чин. 

 

Още Ти принасяме тази словесна служба за вселената, за све- 

тата съборна и апостолска Църква, за всички, които пребивават в 

чистота и честен живот, за всички благочестиви и православни 

християни. Дарувай, Господи, на тях и на нас, спокойно да прежи- 

веем тих и спокоен живот във всяко благочестие и честност. 

 
Свещеникът възглася: 

Между първите помени, Господи, Високопреосвещения наш 

митрополит (името), когото си подарил на Твоите свети църкви в 
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мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава 

вярно словото на Твоята истина. 

 

Народът: И всекиго, и всички. 

 
Свещеникът: 

Помени, Господи, този град (село или света обител), в който 

живеем, и всеки град и страна, и онези, които с вяра живеят в тях. 

 

Помени, Господи, които плават, пътуват, боледуват, страдат, 

които са пленени и ги спаси. 

 

Помени, Господи, дарителите и добротворците в Твоите свети 

църкви и онези, които си спомнят за бедните, и на всички нас изп- 

рати Твоите милости. 

 

Помени Господи новопросветения Твой раб (или: новопрос- 

ветената твоя рабиня)(името) и го (или: я) помилуй. 

 

Помени, Господи, Твоите раби, всички православни христи- 

яни 
Възглас: 

 

И ни дай с едни уста и с едно сърце да славим и възпяваме 

пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, 

сега и винаги, и во веки веков. 

 

Народът: Амин! 

Свещеникът благославя народа и казва: И да бъдат милостите на вели- 

кия наш Бог и Спасител Иисус Христос с всички вас. 

 

Народът: И с твоя дух. 
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Свещеникът (дяконът): 

 

Като поменахме всички светии, пак и пак в (душевен) мир, на 

Господа да се помолим! 

 

За принесените и осветени драгоценни Дарове, на Господа да 

се помолим! 

 

За да ги приеме нашият човеколюбец Бог в светия, наднебесен 

и мислен Свой жертвеник като мирис на духовно благоухание; да 

ни изпрати божествената благодат и дара на Светия Дух, (на Гос- 

пода) да се помолим! 

 

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Гос- 

пода да се помолим. 

 

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благо- 

дат. 

Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от 

Господа да просим. 

 

Народът: Подай, Господи! 

Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата 

ни, от Господа да просим. 

 

Прощение и освобождение от греховете и прегрешенията ни, 

от Господа да просим. 

 

Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа 

да просим. 
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Да завършим останалото време от живота ни в мир и покая- 

ние, от Господа да просим. 

 

Християнски, безболестен, непосрамен, мирен свършек на на- 

шия живот и добър отговор пред страшния Христов съд, от Господа 

да просим. 

 

Като изпросихме единството на вярата и общение със Светия 

Дух, нека сами себе си и един други и целия наш живот на Христа 

Бога да отдадем. 

 

Народът: Тебе Господи. 

Свещеникът казва молитвата: 

На Тебе поверяваме целия си живот и надежда, човеколю- 

биви Владико, и просим, и молим, и умоляваме: удостой ни да се 

причастим с Твоите небесни и страшни Тайни на тази свещена и 

духовна трапеза с чиста съвест, за опрощение на греховете, за 

прошка на съгрешенията, за общение със Светия Дух, за наследя- 

ване на небесното царство, за дързновение пред Тебе, а не за съд 

или за осъждане. 

Свещеникът възглася: И удостой ни, Владико, с дързновение, нео- 

съдно да се осмеляваме да призоваваме Тебе, небесния Бог Отец и 

да казваме: 

 

Народът: Отче наш, Който си на небесата… 

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отца и 

Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

 

Народът: Амин! 
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Свещеникът: Мир на всички! 

Народът: И на твоя дух! 

Свещеникът (дяконът): Преклонете главите си пред Господа! 

Народът: Тебе, Господи! 

Свещеникът казва молитвата: 

Благодарим Ти, Царю невидими, Който с неизмеримата Твоя 

сила си създал всичко и по множеството Твоя милост всичко си 

привел от небитие в битие. Сам, Владико, погледни от небето на 

преклонилите главите си пред Тебе, защото не ги преклониха пред 

плът и кръв, но пред Тебе, Великия Бог. Ти, Владико, направи така, 

че предлежащите дарове да бъдат за всички нас за добро, всекиму 

според неговата нужда: придружавай тези, които плават, съпътст- 

вай онези, които пътуват, изцери болните, лекарю на душите и те- 

лата. 
Възглас: 

Чрез благодатта и щедростите и човеколюбието на Едино- 

родния Твой Син, с Когото си благословен, с Пресветия и благия, и 

животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

 

Народът: Амин. 

Свещеникът: 

Погледни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от святото Си 

жилище и от престола на царството Си и дойди, за да ни осветиш, 

Ти, Който горе седиш с Отца, и тук с нас невидимо пребиваваш, и 

ни удостой с Твоята властна ръка да ни преподадеш Пречистото 

Твое тяло и честна кръв, и чрез нас – на всички хора. 

 
Покланя се три пъти пред светия престол, като на всяко покланяне казва: 

Боже, очисти мене грешния и ме помилвай. 
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След това с двете си ръце благоговейно взема светия Агнец, издига го и 
казва: 

Да внимаваме! - Светинята е за светите! 

Народът: Един е свят, един е Господ Иисус Христос, за слава на 

Бога Отца. Амин. 
 
Свещеникът с ръцете си благоговейно и с внимание раздробява св. Агнец на 
четири части, като казва: 

Раздробява се Агнецът Божи, раздробяван но не разделян, 

който всякога се яде и никога не оскъдява, но освещава, тези, които 

се причастяват. 

 
Свещеникът взема горната част ИС, прави с нея кръст над св. чаша и, 

като я пуска в чашата казва: 

Изпълването на чашата на вярата е от Светия Дух. 
Благославя теплотата и казва: 

Благословена е теплотата на Твоите светии, всякога, сега и 

винаги, и во веки, веков. Амин. 
Взема теплтота и налива в св. чаша от нея, колкото е потребно, като 

казва: 

Теплотата на вярата е изпълнена от Дух Свети. Амин. 

Причастни молитви 

Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, 

Синът на живия Бог, дошъл в света да спасиш грешниците, от ко- 

ито пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое Тяло, 

и това е самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля Ти се: помилуй 

ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума 

или дело, съзнателно или несъзнателно ,и удостой ме неосъдително 

да се причастя с пречистите Твои Тайни, за прошка на греховете и 

за вечен живот. Амин! 

 

Ето пристъпям към Божественото Причастие! 
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Създателю, да не ме изгориш с Причащението! 

Защото Ти си огън, който изгаря недостойните. 

Но ме очисти от всяка сквернота! 

На Твоята Тайна Вечеря, Сине Божий, днес за причастник ме 

приеми.Защото на враговете Ти няма да издам тайната, нито це- 

лувка ще Ти дам като Иуда,но като разбойника Те изповядвам: по- 

мени ме, Господи, в Царството Си! 

 

Нека причастяването с Твоите свети Тайни, Господи, ми бъде 

не за съд или за осъждане, а за изцеряване на душата и тялото. 

 

Боготворящата Кръв като гледаш, ужаси се, човече! 

Защото е огън, който изгаря недостойните! 

Божественото Тяло ме обожествява и храни: 

Обожествява духа, а ума чудно храни. 

Привлече ме, Христе, с любовта Си и ме преобрази с Твоето 

божествено желание. Изгори обаче с невеществен огън греховете 

ми и ме удостой да се наситя с насладата, която е у Тебе, та с лику- 

ване да възвелича, Благи, двете Твои пришествия. 

 

В светлите жилища на Твоите светии как ще вляза аз, недос- 

тойният? Защото, ако дръзна да вляза заедно с другите в чертога, 

моята дреха ме изобличава, понеже не е брачна, и свързан ще бъда 

изхвърлен от ангелите. Господи, очисти нечистотата на моята душа 

и ме спаси като човеколюбец. 
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Владико Човеколюбче, Господи Иисусе Христе, Боже мой! Не 

за осъждане да ми бъдат тия Светини, понеже съм недостоен, а за 

очистване и освещение на душата и тялото, и за залог на бъдещия 

живот и царство. 

 

За мене е голямо благо да се съединявам с Бога, да възлагам 

на Господа надеждата на моето спасение. 

 

На Твоята Тайна Вечеря, Сине Божий, днес за причастник ме 

приеми.Защото на враговете Ти няма да издам тайната, нито це- 

лувка ще Ти дам като Иуда, но като разбойника Те изповядвам: по- 

мени ме, Господи, в Царството Си! 

 
 
Свещеникът се покланя три пъти пред Светата трапеза и казва: 

Боже, милостив бъди към мене грешния. 

И пред народа и служителите: 

Простете ми братя и сестри и се помолете за мене грешния. 

След това с благоговение пристъпва към св. Тайни, като взема частица ХС с 

лявата ръка, поставя я на отворената дясна ръка, след което поставя отворе- 

ната си лява ръка под дясната като подпора и казва: 

Ето пристъпвам към безсмъртния Цар и наш Бог 

Драгоценното и пресвято Тяло на Господа и Бога и наш Спа- 

сител Иисус Христос се преподава на мене (името) свещеник, за оп- 

рощаване на греховете ми и за вечен живот. 

 
След като се причасти със Св. Тяло, отрива с антиминсната гъба дланта си 

над св. дискос, взема края на определената кърпа с лявата ръка, а с дясната 
ръка другия край на кърпата и хваща св. чаша и, доближавайки я до устата 

си, като казва: 
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Драгоценната, всесвятата и животворяща кръв на Господа и Бога и 

наш Спасител Иисус Христос се преподава на мене (името) свеще- 

ник за опрощаване на греховете и за вечен живот. 

Причастява се, като отпива от св. чаша три пъти и казва: В името на Отца 

(отпива един път) Амин. И Сина (отпива втори път) Амин. И Све- 

тия Дух (отпива трети път) Амин. 

 
След това с кърпата отрива устните си и горния край на св. чаша, откъ- 

дето е отпил, целува я, като казва: 

Ето това се докосна до устните ми, и ще отнеме беззаконията 

ми, и греховете ми ще очисти. 

 
След това поставя св. чаша на мястото и влага частиците ( NI ) и ( KA ) 

в нея и докато върши това, казва: 

 

Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на 

светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя кръст се 

покланяме, Христе, и Твоето свято възкресение възпяваме и сла- 

вим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Тво- 

ето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на 

светото Христово възкресение, защото – ето чрез кръста дойде ра- 

дост за целия свят. Всякога, като благосляваме Господа, нека възпя- 

ваме Неговото възкресение, защото Той като претърпя разпятие, 

със смърт – смъртта разруши. 

 
Излиза със св. Чаша през царските двери и казва: 

 

Свещеникът (дяконът): 

Със страх Божи, с вяра и любов пристъпете! 

Народът: Благословен е, идващият в името Господне! Бог е Господ и 

ни се яви! 
 

Свещеникът причастява народа като започва с новокръстения. 
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След като причасти народа, свещеникът влиза и поставя св. Чаша на светата 
Трапеза, и влага останалите частици в Св. Чаша като казва: 

Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на 

светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя кръст се 

покланяме, Христе, и Твоето свято възкресение възпяваме и сла- 

вим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Тво- 

ето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на 

светото Христово възкресение, защото – ето чрез кръста дойде ра- 

дост за целия свят. Всякога, като благосляваме Господа, нека възпя- 

ваме Неговото възкресение, защото Той като претърпя разпятие, 

със смърт – смъртта разруши. 

 

Светлей се, светлей се, новий Иерусалиме, защото славата 

Господня възсия над тебе. Ликувай сега и се весели, Сионе; а ти, 

чиста Богородице, радвай се за възкресението на родения от тебе. 

 

О, велика и най – свещена Пасха, Христе! О, Мъдрост, и 

Слово Божие, и Сило! Отдай ни истински да се присъединим към 

Тебе в невечерния ден на Твоето царство. 

 
Отрива св, дискос със гъбата и казва: 

По молитвите на Твоите светии, Господи, измий с Твоята дра- 

гоценна Кръв греховете на тия, които се поменаха тук. 
След това, покрива св. чаша с покровец, а върху св. дискос поставя звезди- 
цата (събрана) и над нея – сгънатите покровци. 

 
Излиза и благославя с ръка народа, като казва: 

 

Спаси Боже, народа Си и благослови наследството Си. 

Народът: Видяхме истинската светлина, приехме небесния Дух, на- 

мерихме истинската вяра. Покланяме се на неразделната Троица, 

защото Тя ни е спасила. 
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Свещеникът кади покритите дарове и казва: 

Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата 

земя да бъде Твоята слава! (три пъти) 

 

Свещеникът оставя кадилницата, взема св. дискос и св. чаша в ръце, покланя 

се с тях пред Светата Трапеза и тихо казва: 

Благословен е нашият Бог. 
След това обърнат към народа възглася: 

Всякога, сега и винаги, и во веки веков. 

Народът: Амин! Да се изпълнят устата ни с хвала за Тебе, Господи, 

за да възпяваме Твоята слава, защото си ни удостоил да се причас- 

тим с Твоите свети, божествени, безсмъртни и животворящи Тайни. 

Запази ни в Твоята светиня, за да се поучаваме целия ден на Твоята 

правда. Алилуия, алилуия, алилуия! 

 
Свещеникът оставя св.дискос и св, чаша на проскомидията, прикадява ги и се 
връща пред Св. Трапеза и казва: 

 

Прави! Като приехме благоговейно Божествените, свети, пречисти, 

безсмъртни, небесни и животворящи, страшни Христови Тайни, 

нека достойно да благодарим на Господа! 

 

Народът: Господи, помилуй! 

Свещеникът: Защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята 

благодат. 

Народът: Господи, помилуй! 

 

Свещеникът: Като изпросихме целия ден да бъде съвършен, свят, 

мирен и безгрешен, нека сами себе си и един други, и целия наш 

живот на Христа Бога да отдадем. 
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Народът: Тебе, Господи! 

Свещеникът чете молитвата на благодарението: 

 

Благодарим Ти, Владико Човеколюбче, благодетелю на ду- 

шите ни, че и в днешния ден ни удостои с Твоите небесни и безс- 

мъртни Тайни. Управи пътя ни, утвърди всички нас в страхопочита- 

ние към Тебе, запази живота ни, утвърди нашите стъпки, по молит- 

вите и молбите на Славната Богородица и Приснодева Мария и на 

всички Твои светии. 
Възглас: 

Защото Ти си нашето освещение, и на Тебе Отца и Сина и 

Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков. 

 
Свещеникът сгъва антиминса с илитона и при произнасяне на по – гор- 

ния възглас, прави кръст със св. Евангелие над илитона и го поставя върху 

него. 

 

Свещеникът излиза на солея, благославя с ръка народа и казва: 

 

С мир да излезем! 

Народът: В името Господне 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй! 

Свещеникът застава пред царските двери и обърнат към изток чете за- 
дамвонната молитва: 

 

Господи, Който благославяш онези, които Те благославят, и 

освещаваш онези, които се надяват на Теб, спаси Твоите люде и 



52 
 

благослови наследството Си. Запази членовете на Твоята църква. 

Освети онези, които обичат благолепието на Твоя дом. Ти ги прос- 

лави с Твоята божествена сила и не оставяй нас, които се уповаваме 

на Тебе. Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците, 

на нашия български народ, на войнството и на всички Твои люде! 

Защото всяко добро даване и всеки съвършен дар иде отгоре, сли- 

зайки от Тебе, Отче на светлината, и на Тебе Отца и Сина и Светия 

Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки, веков. 

 

Народът: Амин! 

Свещеникът: Мир на всички! 

Народът: И на твоя дух. 

Свещеникът (дяконът): Преклонете главите си пред Господа 

Народът: Тебе Господи. 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Пред солея свещеникът чете молитвата над новокръстения: 

 

Владико Господи, Който подари на раба (или: рабинята) Си 

изкупление на греховете чрез светото кръщение и му (или: и́) даде 

възроден живот, Сам благоволи да сияе винаги в сърцето му (или: 

и́) светлината на лицето Ти; опази щита на вярата му (или: и́) недо- 

сегнат от вражески злоумисли; запази в него (или: нея) дрехата на 
нетлението, с която се облече, неосквернена и неопетнена, като 

опазваш в него (или: нея) с благодатта Си духовния печат 
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неповреден и като биваш милостив и към него (или: нея) и към нас 

по многото си милосърдие. 

Защото е благословено и прославено всечестното и велелепно 

име Твое — на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки 

веков. 
 

Народът: Амин. 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът казва молитвата: 

 

Владико Господи Боже наш, чрез купела подавайки небесното 

осияние на кръщаемите, пак родил новопросветения Твой раб (или: 

новопросветената Твоя рабиня) с вода и Дух, и дарувал на волните и 

неволните негови (или: нейни) грехове оставление, възложи на него 

(или: нея) държавната Твоя ръка и го (или: я) съхрани в силата на 

Твоята благост, обручението съхрани некрадомо и го (или: я) сподоби 

във вечен живот и в Твое благоугаждане. 

 

Защото Ти Си нашето освещение, и на Тебе слава отдаваме, на 

Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. 

 

Народът: Амин. 

Свещеникът: Мир на всички! 

Народът: И на твоя дух. 

Свещеникът (дяконът): Преклонете главите си пред Господа 



54 
 

Народът: Тебе Господи. 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът казва молитвата: 

 

Облеклият (или: обляклата) се в Тебе, Христа и наш Бог, 

пред Тебе наклони с нас своята глава: запази го (или: я) да остане 

непобедим борец срещу ония, които напусто враждуват срещу него 

(или: нея) и нас, а с Твоя нетленен венец отличи всички като побе- 

дители докрай. 
 

Защото на Тебе е присъщо да милваш и спасяваш. И на Тебе слава 

отправяме- с безначалния Твой Отец, с пресветия, благ и жи- 

вотворящ Твох Дух, сеха и винаги, и во веки, веков.
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Народът: Амин. 

Свещеникът благославя новокръстения, развързва пояса на и по- 
вивките, съединява двата им края, намокря ги с чиста вода, поръсва и казва: 

Оправдан си, просветен си, умит си (или: оправдана си, прос- 

ветена си, осветена си, умита си) с името на нашия Господ Иисус 

Христос и Духа на нашия Бог. 
След това свещеникът взима чиста гъба, напоена с вода, отрива лицето 

и гърдите на новокрьстения и казва : 

Ти се кръсти. Ти се просвети. Ти се миропомаза. Ти се ос- 

вети, Ти се уми, в името на Отца и Сина и Светия Дух. 
 

 
 

Народът: Амин. 

Постригване 

 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът казва молитвата: 

Владико Господи Боже наш, почел чрез твоя образ човека, 

устроил го от словесна душа и тяло благолепно, тъй че тялото да 

служи на словесната душа: главата пък най-високо положил, и в нея 

задружно събрал множеството чувства, непречещи си едно друго: с 

коси пък си покрил главата, за да не се вреди от въздушните 

течения, и всичките му крайници потребно насадил, за да благодари 

за всичко на теб, Изрядохудожника. Сам Владико заповядал ни чрез 

избрания твой съсъд Павел апостола всичко в твоя слава да вършим, 

пришедшия твой раб (или: пришедшата твоя рабиня) (името) 
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благослови вкупом с възприемника му (или: и́) да сътвори начатък 

като стриже косите на главата си: и дай им всички да се поучават в 

твоя закон, и да вършат благоугодни на теб дела.  

Защото Си милостив и човеколюбив Бог и на тебе слава 

отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки, 

веков. 

Народът: Амин. 
 

Свещеникът: Мир на всички! 

Народът: И на твоя дух. 

Свещеникът (дяконът): Преклонете главите си пред Господа 

Народът: Тебе Господи. 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 
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Свещеникът слага ръката си върху главата на новокръстения и казва молит- 
вата: 

Господи Боже наш, Който, по Своята благост, си осветил от 

пълнотата на купела вярващите в Тебе, благослови тоя младенец 

(или: раб; рабиня), и нека слезе на главата му благословението Ти. 

И, както чрез пророка Самуила си благословил царя Давида, бла- 

гослови и главата на раба (или: рабинята) Си (името) чрез ръката на 

мене грешния, слизайки на него ( или: нея) чрез Светия Твой Дух, 

щото, като достигне възраст и старческа седина, да Ти отправи 

слава и да види Иерусалимовите блага през всички дни на живота 

си. 
 

Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение — 

на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. 

 

Певците: Амин. 

Свещеникът подстригва косата на новокръстения на кръст и казва: 

 

Подстригва се Божият раб (или: Божията рабиня) (името) в 

името на Отца, и Сина и Светия Дух. 
 

Певците: Амин. 

Свещеникът (дяконът): 

Помилуй нас, Боже, по Твоята велика милост, молим Ти се, 

чуй и (ни) помилуй. 

 

Певците: Господи помилуй! (три пъти) 

 

Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение на но- 

вопросветения Божии раб (или: новопросветената Божия 
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рабиня)(името), за неговия(или: нейния) приемник и за всички, ко- 

ито днес участваха в това наше служение. 

 
Свещеникът: 

Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и 

Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков. 

 

Народът: Амин. Да бъде благословено името Господне отсега и до 

века! (три пъти). ( Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но…) 

Свещеникът (дяконът): На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът: 

Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. 

Народът: Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Сега и винаги и во 

веки веков. Амин. Господи, помилуй!(три пъти) Благослови! 

 

Свещеникът: Христос истинския наш Бог, Който заради нашето 

спасение благоволи да се кръсти в Йордан от Йоан, по молитвите 

на Своята пречиста и пренепорочна свята Майка; със силата на чес- 

тния славен и животворящ Кръст; по застъпничеството на честните, 

безплътни и небесни сили; по молитвите на светия славен пророк, 

предтеча и кръстител Йоан; на светите славни и всехвални апос- 

толи; на светите славни и добропобедни мъченици; на преподоб- 

ните и богоносни наши отци; на свети (светията на храма); на све- 

тия наш отец Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, на светите 

и праведни богоотци Йоаким и Анна; и на (името на све- 

тията на деня), чиято памет честваме, и на всички светии, да ни по- 

милва и спаси, като благ и човеколюбец. 
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Певците: Амин. 

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, помилуй нас. 

 

Певците: Амин 

 

 

 

 

Конец 

И 

Богу Слава 
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За адаптацията на това последование беше използвано последованието от 
проф. Йоанис Фундулис 

 
Τάξις Βαπτίσεως ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ 

Ἰω. Φουντούλη, Λειτουργικὴ Α´, Εἰσαγωγὴ στὴ Θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 288-289 

Τὸ βάπτισμα ἐτελεῖτο μεταξὺ μεγάλης συναπτῆς καὶ τρισαγίου, στὴ θέση δηλαδὴ τῶν 

ἀντιφώνων. Αὐτὸ βεβαιώνεται ἀπὸ τὴν ἀναδρομὴ στὴ χειρόγραφη παραδοση καὶ στὶς ἄλλες 

σωζόμενες μαρτυρίες. Κατωτέρω δίνουμε ἕνα διάγραμμα τῆς ἀκολουθίας, βάσει τοῦ ὁποίου 

ἔχουν τελεσθεῖ ἀρκετὰ βαπτίσματα νηπίων ἢ ἐνηλίκων. — Ἡ κατήχηση κλπ. γίνεται κατὰ τὸν 

ἑσπερινὸ τῆς προηγουμένης ἡμέρας. — Κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ βαπτίσματος ὁ ἱερεὺς ἐνδύεται 

λευκὰ ἄμφια (πλήρη στολὴ) καὶ τελεῖ τὴν προσκομιδή. Ἂν ψάλλεται ὁ ὄρθρος μετὰ τὸ 

ἀπολυτίκιο στὸ τέλος τῆς δοξολογίας λέγει τὴν ἐκτενῆ καὶ κάμνει τελεία ἀπόλυση. — 

Ἐξέρχονται στὴν κολυμβήθρα, μετὰ θυμιατοῦ καὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὡς συνήθως. Θυμιᾶ 

σταυροειδῶς τὴν κολυμβήθρα ὁ ἱερεὺς καὶ λέγει τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...». Ἂν τὸ 

βάπτισμα γίνεται σὲ βαπτιστήριο καὶ εἶναι ἡμέρα συνάξεως, ὁ λαὸς παραμένει στὸ ναό. Μὲ τὰ 

σύγχρονα ἀκουστικὰ μέσα εἶναι δυνατὴ ἡ ἀκρόαση τῶν λεγομένων στὸ βαπτιστήριο καὶ δὲν 

εἶναι ἀναγκαῖο νὰ τεθεῖ ἀνάγνωση, ὅπως γινόταν παλαιότερα. — Τὰ εἰρηνικά. — Ἡ εὐχὴ τοῦ 

ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος. — Ὁ καθαγιασμὸς τοῦ ἐπορκιστοῦ ἐλαίου καὶ ἡ ἄλειψη τοῦ 

βαπτιζομένου. — Ἡ τριπλῆ κατάδυση. — «Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν...» ἀπόμαξη τοῦ 

νεοφωτίστου. — «Ἐνδύεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ... χιτῶνα...» ἔνδυση μὲ τὴν ἐμφώτιο ἐσθῆτα 

«Χιτῶνά μοι παράσχου φωτεινόν...». — Εὐχὴ τοῦ ἁγίου μύρου καὶ χρίση. — «Εἶπεν ὁ Κυριος· 

Ὅστις θέλει...» παράδοση τοῦ σταυροῦ Σταυρὸν χαράξας... μόνο. — «Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὕτω 

λαμψάτω...» παράδοση λαμπάδος. — «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν· Ὅτι ἅγιος...». — «Ὅσοι εἰς 

Χριστόν...» τρὶς θυμίαση τῆς κολυμβήθρας κύκλῳ, ὡς συνήθως, καὶ ἐπιστροφὴ στὸ βῆμα. Ὁ 

νεοφώτιστος στέκεται πρὸ τῆς ὡραίας πύλης ἢ τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ εὐχὴ τῆς εἰσόδου καὶ 

τοῦ τρισαγίου μποροῦν νὰ λεχθοῦν πρὸ τοῦ «Ὅσοι εἰς Χριστόν...» μυστικῶς ἢ εἰς ἐπήκοον. — 

Τὰ ἀναγνώσματα. Ἂν εἶναι καθημερινή, μόνο τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Ἂν Κυριακὴ ἢ ἑορτή, 

πρῶτα Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς ἢ ἑορτῆς καὶ μετὰ τοῦ βαπτίσματος, καὶ Εὐαγγέλιο ὁμοίως. — 

Ἐκτενὴς καὶ ἐφεξῆς ἡ θεία λειτουργία. — Ἀπόλουση καὶ τριχοκουρία τὴν ὄγδοη ἡμέρα, ἢ μετὰ 

τὴν ὀπισθάμβωνο εὐχὴ τῆς θείας λειτουργία 
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