
ВЕЛИКИОТ КАНОН
НА СВЕТИ АНДРЕЈ 

КРИТСКИ



ЧЕТВРТОК ВО ПЕТТАТА НЕДЕЛА НА 
ВЕЛИКИОТ ПОСТ

Слава Ти, Боже наш, Слава Ти. 

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

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

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

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

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

Оче  наш,  Кој  си  на  небесата,  да  се  свети 
името  Твое,  да  дојде  царството  Твое,  да  биде 



волјата Твоја,  како на небото, така и на земјата. 
Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги 
долговите наши, како што им ги проштеваме и ние 
на  нашите  должници  и  не  воведувај  нè  во 
искушение, туку избави нè од лукавиот. 

Господи,  помилуј!  (12  пати).  Слава  на 
Отецот, и Синот и Светиот Дух; и сега, и секогаш 
и во сите векови. Амин. 

Дојдете,  да  Му  се  поклониме  на  Царот, 
нашиот Бог. 

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

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

Потоа  ПСАЛМ 69-ти: 
Боже, во помош моја поитај, Господи, да ми 

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



помогни ми.  Помошник мој  и Избавител мој  Ти 
си, Господи, немој да задоцниш! 

И веднаш го започнуваме Великиот Канон како во  
деновите од првата седмица на Великиот Пост;  
секој  ирмос  го  читаме  по  двапати  и  по  секоја  
песна правиме три метании: 

П е с н а   1-ва, глас 6-ти: 

и р м о с: Помошник и Покровител на спасение ми 
стана,  Он  е  Бог  мој  и  ќе  Го  прославам,  Бог  на 
отецот  мој,  и  ќе  Го  пофалам,  зашто  славно  се 
прослави. (двапати) [2. Мој 15:1-2; Пс 117:14]

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 

Од каде да почнам да ги оплакувам делата 
на  бедниот  живот мој?  И што да  поставам како 
почеток на плачот мој сегашен, Христе? Но, како 
Благоутробен, дај ми прошка на гревовите. 

Ајде, бедна душо, со плотта своја исповедај 
Му  се  на  Создателот,  одврати  се  од  минатата 
бесловесност  и  на  Бога  принеси  Му  солзи  во 
покајание.

Надминувајќи го во престапот првородениот 
Адам,  разголен се  познав од Бога,  од Царството 
присносушно  и  од  вечните  сладости,  заради 
гревовите мои. [1. Мој 3:6-7]



Тешко мене,  бедна  душо,  зашто на  првата 
Ева си се уподобила, на зло си погледнала и луто 
си се ранила, за дрвото си се докоснала и дрско си 
ја вкусила безумната храна. [1. Мој 3:6]

Наместо плотската Ева, во мене мислена Ева 
се  јави  -  помисла  страстна  во  телото,  која  кон 
сладострастје  тежи  и  непрестано  ме  пои  со 
напитоци отровни. 

Праведно  Адам  изгонет  од  Едемот  беше, 
Спасе, не запазувајќи една заповест Твоја. Како ли 
јас  ќе  пострадам,  отфрлајќи  ги  секогаш 
живототворните зборови Твои? [Евр 12:25; 1. Мој 
3:23]   

Надминувајќи  го  убиството  Каиново, 
своеволно  убиец  ѝ станав  на  совеста  душевна, 
телото  оживувајќи  го  и  војувајќи  против  неа  со 
беззаконите дела мои. [1. Мој 4:8]

Не  им  се  уподобив,  Исусе,  на  Авеловата 
правда.  Никогаш дар угоден не Ти принесов,  ни 
дела  божествени,  ни  жртви  чисти,  ни  живот 
непорочен. [1. Мој 4:4]

Како  Каин  и  ние,  бедна  душо,  на 
Сèсоздателот му принесовме: дела скверни, жртва 
лажна и живот непотребен. Затоа и осудени сме. 
[1. Мој 4:5; Евр 11:4]

Ти, Создателу,  калта оживувајќи ја,  тело и 
коски ми даде, и дишење и живот. Затоа сега, о, 
Создателу мој и Избавителу мој и Судијо, прими 
ме мене кој  се  каам.  [1.  Мој 2:7;  Ерем 18:1-10; 
Римј 9:21]



Ги исповедам пред  Тебе,  Спасе,  гревовите 
што ги сторив, и раните на душата и телото мое, 
кои  во  утробата  моја  убиствените  помисли 
разбојнички ми ги нанесоа. [Лука 10:30]

Иако  согрешив,  Спасе,  знам  дека 
Човекољубец  си:  казнуваш  благо,  сожалуваш 
усрдно,  расплаканиот  не  го  презираш  и  како 
таткото  притекнуваш,  заблудениот  син  да  го 
пречекаш. [Лука 15:20]

Мене,  отфрлениот  пред  портата  Твоја, 
Спасе, во староста барем, во адот беден не отфрлај 
ме,  но  пред  скончанието,  како  Човекољубец 
прошка на гревовите дај ми. 

Пленик  сум  на  разбојниците  -  помислите 
мои,  и сиот од нив накажан сум сега  и со рани 
покриен. Но, Христе, Спасе мој, Сам Ти при мене 
приоѓајќи, исцели ме. [Лука 10:30]

Свештеникот здогледувајќи ме,  ме одмина, 
и левитот гледајќи ме гол во рани лути, ме презре. 
Но,  Ти,  Исусе,  Кој  од  утробата  Мариина  ни 
заблеска, приоѓајќи ми, уштедри ме. [Лука 10:30-
33]

Агнецу Божји,  Ти,  Кој  гревовите  сечии на 
Себе  ги  земаш,  зами го  од  мене  тешкото  бреме 
гревовно,  и  како  Милосрден  дај  ми  солзи  на 
умиление.  [Jн 1:29]

Во  времето  на  покајание,  кон  Тебе 
притекнувам,  Создателу  мој,  земи  го  од  мене 
тешкото бреме гревовно, и како Милосрден дај ми 
солзи на умиление.  



Не  возгнасувај  се  од  мене,  Спасе,  и  не 
отфрлај  ме  од  лицето  Твое.  Земи  го  од  мене 
тешкото  бреме  гревовно,  и  како  Милосрден 
прошка на гревовите дај ми. 

Волните  и  неволните  согрешенија  мои, 
Спасе, јавните и тајните, знајните и незнајните, сè 
како Бог проштевајќи, очисти и спаси ме. 

Од  младоста,  Христе  мој,  ги  престапив 
заповедите Твои.  Немарен и мрзлив, сиот живот 
во страсти го минав. Затоа Ти повикувам, Спасе: 
-”Макар на самиот крај, спаси ме!” 

Богатството  мое  во  блудност  трошејќи  го, 
Спасе,  се  запустев  од секаков плод благочестив, 
затоа  повикувам  прегладнет:  -”Оче  на  секоја 
штедрост,  Сам Ти поитај  и уштедри ме!”  [Лука 
15:13,17]

Кон  Тебе  припаѓам,  Исусе,  Ти  согрешив, 
очисти  ме.  Земи  го  од  мене  тешкото  бреме 
гревовно  и  како  Милосрден  дај  ми  солзи  на 
умиление. 

Не чини суд со мене, објавувајќи ги делата 
мои, испитувајќи ги зборовите мои и тежината на 
стремежите  мои,  но  во  милосрдието  Твое, 
Сесилен,  презирајќи  ги  страшните  мои 
согрешенија, спаси ме.  

Потоа  канонот  кон  Преподобната  Марија 
Египјанка,  глас  6-ти  и  ирмос.  Неговото 
краестрочие во оригиналот, го сочинува стихот: 
“Ти, Преподобна Марие помагај!” 



Кон  преподобната: Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 

Светлозарна  благодат  од  вишната 
Божествена промисла дај ми, од помраченоста на 
страстите да се оттргнам и усрдно да ги воспевам, 
Марие, прекрасните подвизи на животот твој. 

Приклонувајќи  се  кон  Христовите 
Божествени  заповеди,  кон  Него  си  пристапила, 
оставајќи ги желбите на невоздржаноста страсна и 
секоја добродетел,  благого-вејно,  како една си ја 
извршила. 

Кон свети Андреј: Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас! 

По  молитвите  твои,  Андрее,  избави  нè  од 
страстите  срамотни,  и  заедничари  на  Царството 
Христово  покажи  нè,  нас  кои  ти  се  молиме, 
Сепрославен,  и  кои  те  воспеваме  со  вера  и  со 
љубов. 

Слава, троичен: Надсуштествена Троице, на Која 
како  на  Единица  ѝ се  поклонуваме,  земи  го  од 
мене тешкото бреме гревовно и, како Милосрдна, 
дај ми солзи на умиление. 

И  сега,  богородичен: Богородице,  надеж  и 
претстателство на оние кои Те воспеваат, земи го 



од  мене  тешкото  бреме  гревовно  и,  како  Чиста 
Владичица, прими ме мене, кој се каам.

П е с н а   2-ра: 

и р м о с: Чујте, небеса, и ќе прозборам и Христа 
ќе  Го  прославам,  Кој  од  Дева  воплотен  дојде. 
(двапати) 

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 

Почујте,  небеса,  и  ќе  прозборам.  Земјо, 
слушни го гласот на оној кој пред Бога се кае и Го 
воспева. 

Погледни ме, Боже, Спасителу мој, со окото 
Свое милосрдно и прими го топлото исповедание 
мое. [Изрек 15:3, Пс 33:15]

Согрешив  повеќе  од  сите  луѓе,  Тебе 
единствено Ти згрешив. Но, како Бог, уштедри го, 
Спасе, созданието Твое. [1. Тим 1:15]

Тонам  во  бура  на  злоба,  Благоутробен 
Господи,  но  како  на  Петар  и  мене,  Спасе,  рака 
подај ми. [Матеј 14:31]

И јас, Милосрден, солзи Ти принесувам како 
блудницата.  Очисти  ме,  Спасе,  по  милосрдноста 
Своја. [Лука 7:38]

Убавината  душевна  со  сладострасност  ја 
помрачив  и  сиот  ум  во  прав  потполно  го 
претворив.



Ја  искинав  првородната  риза  моја,  која  на 
почетокот  од  Создателот  исткаена  ми  беше,  и 
затоа гол лежам. [1. Мој 3:21]

Се  облеков  во  риза  парталава,  која 
злонамерно змијата ми ја истка, и се срамам.  [1. 
Мој 3:4-5]

Погледнав на светската убавина и со умот се 
прелестив,  затоа  сега  лежам гол  и  посрамен.  [1. 
Мој 3:7]

Злотвореа  врз  мене  сите  началници 
демонски, продолжувајќи го во мене беззаконието 
свое.  [Пс 128:3]

Ја  загубив  првородната  красота  и 
благоубоста моја, и сега лежам гол и се срамам.

Гревот,  кој најнапред од боготкаената риза 
ме лиши, кожени алишта ми шие. [1. Мој 3:21]

Покриен сум со риза на срам како со лисја 
смоквини,  на  осуда  заради  моите  доброволни 
страсти. 

Се  облеков  во  срамна  риза,  срамно 
осквернета од  живот страстен и сластољубив. 

Во  гибелта  страсна  и  во  пропаста 
вештествена паднав и оттогаш сè до сега, демонот 
ми досадува. 

Бидејќи  претпочитав  живот  во 
невоздржување,  оддаден  на  предмети  и  имот, 
Спасе,  натоварен  сум  сега  со  товар  претежок. 
[Матеј 5:3]



Плотскиот свој кумир, го украсив со облекла 
разни на скверни помисли и со тоа се осудив.  [1. 
Јн 5:21]

Се грижев само за надворешно украсување, 
презирајќи  ја  внатрешната  боголика  скинија.  [1. 
Пет 3:3-4]

Сообразувајќи се со бесловеста на страстите 
мои, со желби сластољубиви ја погубив красотата 
на умот. 

Со страсти, Спасе, првородната убавина на 
ликот ја загубив. Но Ти, како некогаш драхмата, 
побарај ме и најди ме. [Лука 15:8]

Како  блудницата  грешејќи,  Ти  повикувам: 
-”Тебе единствено Ти згрешив, Спасе, како миро 
прими ги и моиве солзи!”  [Лука 7:37-50]

 Во  блуд  се  лизнав,  како  Давид,  и  се 
осквернив. Но измиј ме и мене, Спасе, со солзи. [2. 
Цар 11:1-4]

Како цариникот Ти повикувам: -”Очисти ме, 
Спасе, очисти ме, зашто никој од родот Адамов не 
Ти згреши како јас што Ти згрешив!” [Лука 18:13]

Немам ни солзи, ни покајание, ни умиление. 
Сам сето тоа, Спасе, како Бог, Ти дај ми го. 

Господи, Господи, не затварај ја пред мене 
вратата Твоја, туку отвори ја за мене кој пред Тебе 
се каам. [Матеј 25:11]

Човекољубче,  Кој  благоволиш  сите  да  се 
спасат, повикај ме, и како Благ прими ме мене кој 
се каам. [1. Тим 2:4]



Почуј  ги  воздишките  на  душата  моја  и 
прими ги солзите од очите мои, Спасе, и спаси ме. 

богородичен: Пречиста  Богородице  Дево, 
единствена Севоспевана, усрдно моли спасени да 
бидеме. 

втор ирмос: Видете, видете дека Јас сум Бог, Кој 
пушташе  манна  како  дожд,  и  некогаш  во 
пустината  од камен вода му изведов на народот 
мој, со десницата единствена и со крепоста Своја. 
(двапати) 

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 

Слушај  Го,  душо,  Господа  Кој  повикува: 
-”Видете, видете дека Јас сум Бог!” - и отстапи од 
гревот  поранешен  и  плаши  се  од  Него  како  од 
беспрекорен  Судија  и  Бог.  [5.  Мој  32:35;  Евр 
10:30]

На кого се угледа, многугрешна душо? Само 
на  Каина,  и  на  оној  Ламех,  телото  со  злодела 
каменувајќи  го  и  убивајќи  го  умот  со  безумни 
тежненија. [1. Мој 4:1-26]

Надминувајќи сè пред Законот, о, душо, на 
Сит не се угледа, ни на Енос не му се уподоби, ни 
на Еноха во вознесението, ни на Ное. Неслична се 
покажа на животот праведнички. [1. Мој 5]

Душо моја, самата ти ја отвори браната на 
гневот на твојот Бог,  и како земјата - ги потопи 



телото, и делата и животот; и надвор од ковчегот 
спасоносен остана. [1. Мој 7:1-24]

-”Убив  човек  за  раната  своја,  и  младич 
поради една модрица!”- ридајќи јачеше Ламех. А 
ти не трепериш, о, душо моја, валкајќи го телото и 
умот сквернејќи го. [1. Мој 4:23]

О, како се угледав на Ламеха,  кој  отпрвин 
убиец  беше,  душата  како  човекот,  умот  како 
младичот, а телото како братот свој убивајќи го, 
како  Каин  убиецот,  со  желби  сластољубиви.

Посака, о, душо, кула да соѕидаш и крепост 
да изградиш на страстите свои; да не ги спречеше 
Ѕидателот намерите твои и да не ги обрна наземја 
лукавствата твои. [1. Мој 11:3-4]

Се  ранив,  се  накажав,  еве  ги  стрелите 
душмански што ги  ранија  душата  и  телото  мое. 
Еве  ги  крастите  гнојни  и  огнот  што  ги  обвива 
раните од моите самоволни страсти. 

Пушти  Господ  некогаш  од  Господа  оган 
како  дожд  и  ги  спали  Содомјаните  кои  со 
беззаконија  Го гневеа.  А ти,  о,  душо,  пеколниот 
оган  го  запали,  во  кого  луто  ќе  гориш.  [1.  Мој 
19:24]

Разберете  и  видете,  дека  Јас  сум  Бог,  Кој 
срцата  ги  испитува,  зломислието  го  казнува, 
делата ги разобличува, гревовите ги спалува и му 
суди на сиромавиот, на смирениот и на ништиот! 

Кон  преподобната:  Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 



Ги подаде рацете свои кон милосрдниот Бог, 
во  бездната  на злото пропаѓајќи,  Марие,  а  Он и 
тебе, како некогаш на Петра човекољубиво раката 
Божествена ти ја  подаде,  благоволејќи го секако 
обраќањето твое. 

Со  сета  усрдност  и  љубов,  кон  Христа 
притекна,  отфрлајќи го  стариот гревовен  пат,  во 
пустини  непроодни  хранејќи  се,  и  Неговите 
Божествени заповеди во чистота извршувајќи ги. 

Кон свети Андреј: Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас!

Го  гледаме,  го  гледаме,  о,  душо, 
човекољубието  на  нашиот  Бог  и  Владика.  Затоа 
пред  скончанието  со  солзи  да  му  припаднеме, 
повикувајќи:  -”По  молитвите  на  свети  Андреј, 
Спасе, помилуј не!” 

Слава, троичен:  Беспочетна, несоздадена Троице, 
неразделна Единице, прими ме мене кој се каам и 
спаси  ме  мене  кој  Ти  согрешив.  Твое  создание 
сум, не презирај  ме,  туку смилувај се на мене и 
избави ме од огнената осуда. 

И  сега,  богородичен:  Пречиста  Владичице, 
Богородице, надеж на сите кои ти притекнуваат, и 
пристаниште  на  оние  што  бура  ги  носи; 



умилостиви  Го  кон  мене,  со  молитвите  твои, 
милостивиот твој Син и Создател. 

П е с н а   3-та: 

и  р  м  о  с: На  непоколебливиот  камен  на 
заповедите  Твои,  Христе,  утврди  ја  помислата 
моја. (двапати) 

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 

Оган од Господа, некогаш Господ како дожд 
пуштајќи,  ја  изгоре  земјата  Содомска.  [1.  Мој 
19:24]

На гората бегај,  душо, како оној Лот,  и во 
Сигор спасувај се. [1. Мој 19:22]

Бегај  од  пламенот,  о  душо,  бегај  од  огнот 
Содомски,  бегај  од  казната  на  пламенот 
божествен.  [5. Мој 4:24; Евр 12:29]

Ти  се  исповедам  Тебе,  Спасителу:  -”Ти 
согрешив  безмерно”,-  но  отпушти  и  прости  ми 
како Милосрден.

Јас  единствен  Тебе  Ти  згрешив,  Христе 
Спасе, согрешив повеќе од сите, но не презирај ме. 

Ти си Пастир Благ, мене јагнето побарај ме 
и заблудениот не презирај ме. [Јован 10:11-14]

Ти си сладок Исус, Ти си Создател мој, во 
Тебе, Спасе, јас ќе се оправдам.



троичен: О, Троице Единице, Боже! Спаси нè од 
прелест, од искушенија и невољи. 

богородичен: Радувај  се,  Утробо,  Која  Бога  Го 
прими; радувај се, Престолу Господен; радувај се, 
Мајко на Животот наш!

втор  ирмос: На  каменот  на  заповедите  Твои, 
утврди  го  расколебаното  срце  мое,  зашто  си 
единствен Свет и Господ. (двапати) 

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 

Тебе,  Изворот  на  животот  Те  стекнав, 
Победителу на смртта, и пред скончанието од срце 
Ти  повикувам:  -”Согрешив,  очисти  ме  и  спаси 
ме!” 

Се угледав,  Спасе,  на оние кои во времето 
Ноево  во  блуд  пропаѓаа,  ја  наследив  и  осудата 
нивна: во потопот давење. [1. Мој 6:1-17]

Согрешив,  Господи,  Тебе  Ти  згрешив, 
очисти ме,  зашто нема таков меѓу луѓето кој Ти 
згреши, кого јас не го надминав во гревовите.  

На Хама таткоубиецот си се угледала, душо, 
не покривајќи го срамот на ближниот, враќајќи се 
и наназад гледајќи. [1. Мој 9:20-27]

Не  си  го  наследила  благословот  Симов, 
душо  бедна,  ниту  си  ја  имала  ширина  на 
наследството, како Јафет на земјата - проштевање 
стекнувајќи. [1. Мој 9:26-27]



Излези од земјата Харанова, од гревот, душо 
моја,  и  оди  во  земјата  кајшто  вечноживата 
нетленост  тече,  која  Авраам ја  наследи.  [1.  Мој 
12:4]

Си чула за Авраама, душо моја, кој некогаш 
ја  остави  земјата  отечка  и  дојденец  стана.  На 
ревноста негова угледај се. [1. Мој 12:1-7]

Кај  дабот  Мамвриски  угостувајќи  Ги 
Ангелите,  Патријархот  во  староста  плодот  на 
заветот го наследи. [1. Мој 18:1]

Исаака,  бедна  душо моја,  како нова жртва 
разбери го, која тајно на Господа Му се принесува 
и угледај се на ревноста негова. [1. Мој 22:2]

Си  слушала  за  Исмаила  прогонетиот  како 
дете на робинка. Внимавај, душо моја, и ти слично 
да не пострадаш, на сладострастие предавајќи се. 
[1. Мој 21:10-11]

Се  угледа,  душо,  на  древната  Египјанка 
Агара,  доброволно робинка  станувајќи  и  раѓајќи 
го новиот Исмаил, - дрскоста. [1. Мој 16:15]

Ја  запозна,  душо  моја,  и  Јакововата 
лествица,  која се покажа од земјата до небесата. 
Зошто  не  го  одбра  сигурниот  темел  - 
благочестивоста? [1. Мој 28:12]

Угледај  се на Свештеникот Божји и Царот 
единствен (Мелхиседек), кој праслика е на Христа 
и на животот Негов во светот, меѓу луѓето.  [Евр 
7:1-4; 1. Мој 14:18]

Не станувај, душо, столб од сол скаменета, 
свртувајќи се наназад. Нека те исплаши примерот 



Содомски,  горе  во  Сигор  спасувај  се.  [1.  Мој 
19:26]

Како Лот од пожарот, од гревот бегај, душо 
моја;  бегај  од Содом и од Гомор бегај;  бегај  од 
огнот на секоја желба бесловесна. [1. Мој 19]

-”Помилуј  ме,  Господи,  помилуј  ме,”  -  Ти 
повикувам - “кога со ангелите Твои ќе дојдеш, да 
дадеш секому по вредноста на делата!”   

Не отфрлај ја,  Владико,  молитвата на оние 
кои  Ти  пеат,  туку  смилувај  се,  Човекољубче,  и 
подај им прошка на оние кои со вера ја просат. 

Кон  преподобната: Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 

Обземен сум од бура и метеж гревовен, но 
самата  ти,  мајко,  спаси  ме  сега,  и  во 
пристаништето на божественото покајание воведи 
ме. 

Принесувајќи  и  сега,  Преподобна,  понизна 
молитва  на  милосрдната  Богородица,  со 
застапништовото  твое  отвори  ги  за  мене 
божествените порти. 

Кон свети Андреј: Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас! 

О,  Андрее,  Критски  првопрестолнику, 
одличен  познавачу  на  тајната  на  покајанието, 



подари ми и мене по молитвите твои прошка на 
долговите. 

Слава,  троичен: Троице  проста,  нестворена, 
Природо  беспочетна,  во  Три  ипостаси  славена, 
спаси  нè  нас  кои  со  вера  се  поклонуваме  на 
крепоста Твоја. 

И сега, богородичен: Безвремениот Син на Отецот, 
во времето безмажно Го роди, Богородице. Чудо 
необично! Остануваш Дева, доејќи! 

и р м о с: На каменот на заповедите Твои, утврди 
го  расколебаното  срце  мое,  зашто  си  единствен 
Свет и Господ. (двапати)  

СЕДАЛЕН, глас 8-ми: 
Дело на свети Јосиф Песнописец, 
Подобен на: Си воскреснал од гробот: 
Светилници  богозарни,  апостоли  Спасови, 
просветете нè во мракот на животот, во ден сега 
благообразно  да  зачекориме,  со  светлоста  на 
воздржанието  да  бегаме  од  ноќните  страсти,  и 
ликувајќи,  да  ги  познаеме  светлите  страданија 
Христови.
 
Слава: ВТОР СЕДАЛЕН, глас 8-ми:
Подобен на: Тајно повеланото: 

Богоизбрани  Дванаесетмина  апостоли, 
принесете Му сега молитви на Христа, боиштето 



на постот да го минат,  сите кои во умиление се 
молат и усрдно добродетели стекнуваат; та така да 
се удостоиме да го видиме славното Воскресение 
на Христа Бога, принесувајќи Му пофалби и слава. 

И  сега,  богородичен: Непоимливиот  Бог,  Син  и 
Слово,  Кој  неизглаголиво  и  надумно од Тебе се 
роди,  моли  Го  Богородице  со  апостолите, 
вистински мир на вселената да  ѝ подари, и пред 
скончанието наше со прошка на гревовите да нè 
дарува, и заради Своето крајно милосрдие, да нè 
удостои нас, слугите Твои, со Царството Небесно. 

Потоа го пееме трипеснецот, без поклони, 
Дело на свети Јосиф Песнописец, глас 8-ми: 

П е с н а   4-та: 

и  р  м  о  с:  Ја  слушнав,  Господи,  тајанта  на 
Домостројот Твој, и делата Твои ги разбрав, и Го 
прославив Божеството Твое. (двапати) 

п  р и  п е  в: Свети славни и сехвални апостоли, 
молете Го Бога за нас! 

Во  воздржание  живеејќи,  просветените 
апостоли  Христови,  со  посредство  божествено, 
времето на воздржанието ни го ублажуваат. 



Псалтирот  дванаесетжичен,  Божествениот 
Собор  на  учениците,  песна  спасоносна  запеа  и 
лукавото натпејување го растера. 

Со  дождот  на  Духот  сета  вселена  ја 
напоивте,  Себлажени,  одгонувајќи  ја  сушата  на 
многубоштвото. 

Богородичен: Пречиста  Дево,  Родителке на  Оној 
Кој смирената природа ја подигна, спаси ме мене 
смирениот, кој високомудро поживеав. 

Втор трипеснец, во истиот глас, поетско дело на  
свети Теодор Студит: 

Втор ирмос,  истиот или: Го слушнав,  Господи, 
гласот Твој и се уплашив. Ги разбрав делата Твои 
и крепоста Твоја ја прославив, Владико. (двапати) 

Сечесен  апостолски  Собору,   молитви 
принесувајќи  Му  на  Сесоздателот,  моли 
помилувани да бидеме, ние кои те славословиме. 

Како сотрудници Христови, апостоли, сиот 
свет  со  Словото  Божјо  го  облагородивте, 
плодовите секогаш Нему принесете Му ги. 

Навистина возљубен виноград Христов вие 
станавте, зашто виното на Духот на светот му го 
излеавте, апостоли. 



Слава, троичен: Беспочетна,  Сообразна,  Сесилна 
Света  Троице:  Оче,  Слове  и  Духу  Свет;  Боже, 
Светлост и Живот, сочувај го стадото Свое. 

И  сега,  богородичен:  Радувај  се,  Престолу 
огнообразен;  радувај  се,  Свеќнику  светлоносен; 
радувај  се,  Горо  осветена;  Ковчегу  на  животот, 
свет Граду на светиите. 

П е с н а   4-та, од ВЕЛИКИОТ КАНОН: 

и р м о с:  Слушна пророкот за  доаѓањето Твое, 
Господи, и се уплаши, зашто од Дева повела да се 
родиш и на луѓето да им се јавиш, па глаголаше: 
-”Го слушнав гласот Твој и се уплашив. Слава на 
крепоста Твоја, Господи!” (двапати) [Авак 3:2]

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 

Не  презирај  ги  делата  Твои  и  созданието 
Твое не оставај го, праведен Судијо, иако јас како 
човек  повеќе  од  секој  човек  Ти  согрешив, 
Човекољубче. Но Ти, како Господ на сите, власт 
имаш гревовите да ги проштеваш. [Марко 2:10]

Се  приближува,  душо,  крајот  се 
приближува,  а  ти  не  се  грижиш  и  не  се 
подготвуваш. Времето се скусува, стани, Судијата 
е близу пред врата. Како сон, како цвет времето на 
животот  минува.  Зошто  напразно  времето  го 
губиме? [Матеј 24:33; Пс 38:7]



Сепни  се,  о,  душо  моја!  Размислувај  за 
делата кои си ги сторила, постави ги пред лицето 
твое и облеј ги со капки солзени. Кажи ги смело 
делата и помислите на Христа и оправдај се. 

Не  беше  во  животов  грев,  ниту  дело,  ни 
злоба, со која јас, Спасе, не се осквернив; со ум и 
со збор, со волја слободна, со став и со мисла и со 
дело, грешејќи како  никој никогаш. 

Затоа и прекорен бев, затоа и осуден бев јас 
бедниот од совеста своја, од која ништо на светов 
покорисно нема.  Судијо,  Избавителу мој,  Кој ме 
познаваш, поштеди ме, избави ме и спаси ме мене, 
слугата Твој. 

Лествицата,  која  некогаш  великиот 
Патријарх  ја  виде,  образ  е,  душо  моја,  на 
делотворното  искачување,  и  на  умното 
вознесување. Затоа ако благоволиш, со дело, со ум 
и со созерцание да живееш, - обнови се! [1. Мој 
28:12; Рим 12:22; Тит 3:5]

Дневната  жега  како  лишување  ја  претрпе 
Патријархот и студот ноќен го поднесе, секој ден 
стадото  чувајќи  го  и  пасејќи  го,  борејќи  се  и 
служејќи,  за  двете  жени  да  ги  добие.  [1.  Мој 
29:16-40]

Познај  ги  низ  двте  жени  делувањето  и 
знаењето  во  созерцание.  Делувањето  како  Лија 
многудетната,  а  знаењето  како  трудољубивата 
Рахил. Зашто без труд, душо, не се постигнува ни 
делување, ни созерцание. 



Бдеј,  о,  душо моја,  труди се како некогаш 
Великиот  Патријарх,  да  стекнеш  делување  со 
разум,  да  стекнеш ум кој  Бога  Го гледа и да  го 
достигнеш незалезниот примрак на Божественото 
созерцание и голем полезник негов да бидеш.  [1. 
Мој 32:28; Лука 19:13-15]

Дванаесет  Патријарха,  великиот  Патријарх 
роди,  и  лествицата  на  твоето  делотворно 
вознесување,  душо  моја,  таинствено  ја  утврди; 
децата како основа и како скалила на вознесување 
премудро поставувајќи ги. 

Се  угледа,  душо,  на  Исава  омразениот,  на 
прелестникот  твој  го  продаде  првенството  на 
првородната убавина и од родителскиот благослов 
отпадна. Со лага сугуба бедно се излажа, со дела и 
со разум. Затоа сега покај се. [1. Мој 25:31; 27:37]

Исав,  Едом  се  нарече,  поради  силната 
похотлива  нарав.  Зашто  секогаш  од 
невоздржување  распалуван  и  од  страсти 
осквернуван,  го  доби  името  Едом,  што  значи  - 
распалување  на  душата  гревољубива. [1.  Мој 
25:30]

О,  душо  моја,  слушајќи  за  Јов  кој  на 
ѓубриште се оправда,  не поревнува во храброста 
негова; и иако подобар пример не си имала, во сè 
што знаеш и сè што си искусила, - нетрпелива се 
покажа. [Јов 1]

Оној што некогаш на престолот беше, сега 
гол  и  гнојав  на  буниште  лежи.  Оној  што  беше 
многудетен  и  славен,  одеднаш  бездетник  и 



бескуќник стана, буништето за плата, а раните за 
бисери сметајќи ги. [Јов 2:7-8]

Човекот со царско достоинство, со венец и 
во порфира облечен,  многу богат и праведен, со 
имот  изобилувајќи  и  со  стада;  одненадеж 
осиромашувајќи, од богатството лишен беше, и од 
славата и од царството. 

Иако  од  сите  поправеден  и  почестит  тој 
беше,  сепак  не  ги  избегна  замките  и  лагите  на 
лестивиот.  Ти,  пак,  бедна  душо,  бидејќи 
гревољубива, што ќе сториш ако нешто слично со 
тебе се случи? 

Плотта се оскверни, духот се извалка, сиот 
во рани се сторив. Но како Лекар, Христе, исцели 
ги обете со покајание. Измиј ме, очисти ме и побел 
од снег покажи ме, Спасителу мој. 

Распнат,  за  сите  го положи Телото Свое и 
Крвта, Спасе. Телото за да ме обновиш, а Крвта за 
да ме измиеш. И Духот го предаде, Христе, за да 
ме доведеш кај Родителот Твој. 

Среде земјата спасението го изврши, за да се 
спасиме,  Милосрден.  Доброволно  на  Крстот  се 
распна.  Едемот  затворен  се  отвори и  вишната  и 
ништата твар, и сите народи спасени, Тебе Ти се 
поклонуваат. [Пс 73:12]

Истовремено  бања  и  напиток,  Спасе,  нека 
ми  биде  крвта  од  ребрата  Твои,  водата  на 
опростување  што  ја  излејаа,  за  да  се  очистам 
двојно, пиејќи ја и помажувајќи се; зашто Твоите 



живототворни  зборови,  Спасе,  помазание  и 
напиток се. [Јован 19:34; Дела 7:38]

Лишен сум од одаите  брачни,  лишен и од 
свадбата сум, а воедно и од вечерата. Фитилот се 
изгасна,  зашто  елеј  снема,  портите  се  заклучија 
додека  јас  спиев,  вечерата  се  изеде.  Јас,  пак,  со 
врзани раце и нозе  надвор исфрлен сум.  [Матеј 
25; Лука 14:7-35; Матеј 22:1-14]

Црквата путирот го стекна, живототворните 
ребра  Твои,  Спасе  наш:  од  нив  две  реки  ни 
потекоа:  проштевање  и  богопознание,  како 
праслика на двата Завета, Стариот и Новиот. 

Времето  на  животот  мој  е  кратко,  и  со 
болести и лукавства е исполнето: но прими ме во 
покајание и вразуми ме, да не станам сопственост 
и храна демонска: Спасе, Сам Ти помилуј ме!  [1. 
Мој 47:9]

Човек сум со возвишени зборови, а по срце 
суров,  немарен  и  суетен.  Но  не  осудувај  ме  со 
фарисејот,  туку смирението на цариникот дај  ми 
го,  единствен  Милосрден  и  Правосуден,  и  кон 
него придружи ме. [Лука 18:9-14]

Знам, Милосрден, дека согрешив сквернејќи 
го садот на телото мое. Но прими ме во покајание 
и вразуми ме, да не станам сопственост и храна 
демонска. Спасе, Сам Ти помилуј ме! 

Самиот на себе идол си станав,  со страсти 
наштетувајќи  ѝ на  душата  моја,  Милосрден.  Но 
прими ме во покајание и вразуми ме, да не станам 



сопственост  и  храна  демонска.  Спасе,  Сам  Ти 
помилуј ме! 

Не го послушав гласот Твој и Писмото Твое 
го  престапив,  Законодавецу.  Но  прими  ме  во 
покајание и вразуми ме, да не станам сопственост 
и храна демонска. Спасе, Сам Ти помилуј ме! 

Кон  преподобната:  Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 

Животот  на  бесплотните  во  плотта  го 
надмина,  и  навистина  од  Бога  голема  благодат 
прими. Затоа те молиме: -”Застапница биди им на 
оние  што  верно  те  почитуваат  и  избави  нè  од 
секоја напаст со молитвите свои.” 

Пропаѓајќи  во  бездната  на  големите 
беззаконија,  не се задржа за долго таму, туку со 
помисла  беспрекорна  кон  врвната  добродетел 
поита  и  со  подвиг  преславен,  Марие,  го 
воодушеви естеството ангелско. 

Кон свети Андреј: Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас! 
         Андрее, пофалбо на отците, не престанувај 
да  се  молиш,  стоејќи  со  молитвите  твои  пред 
Надбожествената  Троица,  од  секоја  мака  да  се 
избавиме,  ние  кои  со  љубов  за  Божествен 
застапник те призиваме, украсу Критски. 



Слава, троичен: Неразделно по суштина, неслеано 
во Лица, Те богословам, Едно Троично Божество, 
и  како  на  едноцарствено  и  сопрестолно,  Ти 
воспевам  песна  велика,  на  висините  трикратно 
пеена. 

И  сега,  богородичен: И  раѓаш  и  девствуваш,  и 
остануваш низ  обете  по  природа  Дева.  Од  Тебе 
родениот,  природните  закони  ги  обновува  и 
утробата  плодоноси без породни маки. Каде Бог 
благоволи,  таму  се  надминува  поредокот  на 
природата, зашто Он чини сè што ќе повела. 

П е с н а   5-та: 

и р м о с: Просвети го, Човекољубче, Те молам, 
оној  кој  Ти  утренува,  и  упати  ме  и  мене  на 
заповедите Твои, и научи ме, Спасе, да ја творам 
волјата Твоја. (двапати) 

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 

Во  мрак  го  минував  секогаш животот  мој, 
зашто ноќта гревовна, темнина и магла длабока ми 
беше. Но, за син на денот покажи ме, Спасе. [Eфес 
5:8]

На Рувима угледувајќи се, јас бедниот, совет 
беззакон  и  противзакон  извршив,  против  Бога 
Вишниот,  осквернувајќи  ја  постелата  моја,  како 
оној татковата. [1. Мој 35:21; 49:3-4]



Ти  се  исповедам  Тебе,  Христе  Цару, 
согрешив,  како  некогаш  братјата  Јосифови 
згрешив, кои плодот на чистотата и целомудрието 
го продадоа. [1. Мој 37]

Од  сродниците  душата  праведна  врзана 
беше,  во  ропство продаден беше Слаткиот,  како 
праобраз Господен. А ти, душо, сета на твоите зла 
си се продала. [1. Мој 37:27-28]

На Јосифа праведниот и целомудрениот со 
умот  угледај  се,  бедна  и  неискусна  душо,  и  не 
скверни  се  со  желби  бесловесни,  секогаш 
беззаконувајќи. [1. Мој 39: 7-23]

Иако  во  јама  поживеа  некогаш  Јосиф, 
Владико  Господи,  тоа  праобраз  беше  на  Твоето 
погребение  и  воскресение.  Јас,  пак,  кога  вакво 
нешто ќе Ти принесам? 

Си  слушала  за  ковчежето  Мојсеево,  душо, 
од  водите  носено  и  од  далгите  речни.  И  како 
некогаш во палатата, бегај од делата на горчливата 
намера фараонска. [2. Мој 1:22 - 2:3]

Иако  слично  на  бабиците,  бедна  душо, 
некогаш  како  новороденците  го  убиваше 
мажествениот  труд  во  целомудрието;  сега  како 
Мојсеј  возрасниот,   премудроста  доилка нека ти 
биде. [2. Мој 1:16 - 2:9; Дела 7:22]

Како  великиот  Мојсеј  -  Египјанинот,  умот 
ранувајќи го, не си ја убила страста, бедна душо. 
Кажи тогаш, како ќе се населиш во пустината на 
страстите низ покајание? [2. Мој 2:12]



Во  пустината  се  насели  великиот  Мојсеј. 
Ајде тогаш, душо, угледај се на животот негов, та 
да се удостоиш со видението на Богајавувањето во 
капината. [2. Мој 3:1]

Размислувај за палката Мојсеева, душо, која 
удара по морето и длабочините ги згустува, како 
праобраз  на  Крстот  Божји,  со  кој  и  ти  можеш 
велики дела да сториш. [2. Мој 4:16]

Аарон  му  принесуваше  на  Бога  оган 
непорочен и нелажен. Но Офниј и Финес, како и 
ти,  душо,  на  Бога  туѓо  му  принесуваа,  -  живот 
осквернет. [3. Мој 9:21-24; 1. Цар 2:12-34]

Со  нарав  лута  станав  како  фараонот, 
Владико; Јаниј и Јамвриј со душа и тело и со ум 
потопен; но Ти помогни ми! [2. Мој 7:11; 1. Тим 
3:8]

Со  калта  умот  го  помешав  јас  бедниот. 
Измиј ме, Владико, со поројот на солзите мои, Те 
молам,  обелувајќи  ја  ризата  на  телото  мое  како 
снег. 

Ако делата  мои ги испитам, Спасе,  гледам 
дека секој човек во гревовите го надминав, зашто 
во знаење умувајќи согрешив, а не од незнаење. 

Поштеди  го,  поштеди  го,  Господи, 
созданието Твое. Согрешив, прости ми; зашто Ти 
единствен си со природа чиста и никој друг освен 
Тебе без нечистотија не е. [1. Петр 3:21]

Иако  Бог,  Ти  заради  мене  ликот  мој  го 
прими  и  чудеса  покажа;  исцелувајќи  ги 
прокажаните  и  укрепувајќи  го  расслабениот.  На 



крвоточивата, пак, течењето  и го запре, Спасе, со 
допир  на  ризата  Твоја.  [Фил  2:6;  Матеј  4:24; 
Лука 8:43-48]

Угледај  се  на  крвоточивата,  бедна  душо. 
Поитај,  допри  се  до  скутот  Христов,  од  раните 
избавена да бидеш и од Него да чуеш: -”Верата 
твоја те спаси!” [Матеј 9:22]

Угледај  се,  душо,  на  згрчената  жена, 
пристапи и падни пред нозете Исусови,  за  да те 
подигне и да одиш право по патиштата Господови. 
[Лука 13:11]

Како длабок кладенец, Владико, вода источи 
ми  од  пречистите  жили  Твои,  та  како 
Самарјанката, пиејќи од неа да не ожеднам повеќе, 
зашто Ти ги излеваш потоците на животот. [Јован 
4:13-15]

Солзите мои Силоам да ми бидат, Владико 
Господи, зениците на срцето да ги измијам, и со 
духот  да  Те  видам,  Тебе,  Светлост  предвечна. 
[Јован 9:7; 1. Мој 1:2-19]

Кон  преподобната: Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 

Со  желба  неспоредлива,  Себлажена,  на 
Живото-творното Дрво посака да му се поклониш, 
и  удостоена  беше  со  исполнување  на  желбата. 
Затоа  удостој  ме  и  мене  вишната  слава  да  ја 
добијам. 



Минувајќи  ги  водите  Јордански,  безболен 
одмор  за  телото  најде,  од  насладата  бегајќи,  од 
која  и  нас  избави нè,  Преподобна,  со  молитвите 
твои. 

кон свети Андреј: Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас! 
         Како  особено  избран  меѓу  најдобрите 
пастири, Андрее премудар, со голема љубов и со 
благоговение  те  молам,  по  молитвите  твои 
спасение да добијам и живот вечен. 

Слава,  троичен: Тебе,  Троице,  Те  славам, 
Единствениот  Бог:  -”Свет,  Свет,  Свет  си  Оче, 
Сине и Духу,  проста суштино, Единице секогаш 
со поклони чествувана!” 

И  сега,  богородичен: Нетлена,  Мајко  безмажна, 
Дево, низ Тебе во природата моја се облече Бог, 
Кој  вековите  ги  создаде  и  го  соедини  со  Себе 
естеството човечко. 

П е с н а   6-та: 

и  р  м  о  с: Повикав  со  сето  срце  свое  кон 
милосрдниот Бог и ме слушна  од адот најдолен, 
па   го  изведе  од  пропадливост  животот  мој. 
(двапати) 

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 



Солзи од очите мои, Спасе, и воздишки од 
длабочи-ната  искрено  Ти  принесувам,  од  срце 
повикувајќи:  -”Боже,  Ти  согрешив,  очисти  ме!” 
[Лука 18:13]

Си отстапила, душо, од Твојот Господ, како 
Датан и Авирон. Но, повикај од адот најдолен за 
милост, да не те проголта земната бездна. [4. Мој 
16]

Како разбеснета јуница, душо, на Ефрема си 
се  уподобила.  Како  срна  од  стапици  чувај  го 
животот, окрилувајќи се со делување, со разум и 
со созерцание. [Осија 4:16]

Раката Мојсеева нека нè увери, душо, како 
може Бог животот прокажан да го избели и да го 
очисти; и не очајувај за себе, иако си прокажана. 
[2. Мој 4:6-8]

Далгите  на  гревовите  мои  ме  покрија 
одненадеж,  Спасе,  враќајќи  се,  како  некогаш 
Црвеното Море на Египјаните и војводите. [2. Мој 
14:7-31]

Неразумен  избор  изврши,  душо,  како 
некогаш  Израилот,  зашто  сластољубивото 
прејадување  со  страсти  бесловесно  го  избра, 
наместо Божествената манна. [4. Мој 21:5; 1. Кор 
10:9]

Повеќе  ги  ценеше,  душо,  кладенците  на 
мислите Хананејски, одошто изворот од каменот, 
од  кого,  како  од  чаша,  премудри  потоци  на 
богословие се излеваат. [1. Мој 21:23; 2. Мој 17:6]



Свинското  месо  и  казаните,  и  храната 
Египетска ја ценеше повеќе од небесната, о, душо 
моја,  како  некогаш  народот  неразумен  во 
пустината. [2. Мој 16:3; 4. Мој 11:4-7]

Кога  слугата  Твој  Мојсеј  по  каменот  со 
палката  удри,  ги  праослика  Твоите  ребра 
живототворни,  од  кои  сите,  Спасе,  вода 
живототворна црпеме. [4. Мој 20:11; 1. Кор 10:4]

Како  Исус  Навин  испитај  ја,  душо,  и 
разгледај  ја,  ветената  земја  каква  е,  и  со 
благозаконие во неа всели се. [ИсН 2]

Стани и телесните страсти победи ги, како 
Исус Амалика, и како Гаваонците, победувајќи ги 
секогаш лажливите  помисли.  [2.  Мој  17:8;  ИсН 
8:21]

Бог  заповеда,  душо,  премини  ја 
ограничената  природа  на  времето  како  некогаш 
Ковчегот  и  биди наследничка  на  ветената  земја. 
[ИсН 3:17; 5. Мој 1:8]

Како што го спаси Петар кој повика, спаси 
ме и мене Спасителу,  притекнувајќи ми.  Избави 
ме  од  ѕверот  и,  подавајќи  ми  ја  раката  Своја, 
изведи ме од гревовната бездна. [Матеј 14:25-31]

За  тивко  пристаниште  Те  знам,  Владико, 
Владико  Христе.  Затоа  поитај  и  избави  ме  од 
непреодната бездна на гревот и очајот. 

Јас  сум,  Спасе,  царската  драхма  која 
некогаш ја загуби. Затоа Ти, Слове Божји, запали 
го  светилникот,  -  Претечата  Твој,  побарај  ме  и 
најди ме мене, - образот Твој. [Лука 15:8]



Кон  преподобната:  Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 

За  да  го  изгаснеш  пламенот  на  страстите, 
секогаш  солзи  лееше,  Марие,  со  душа 
распламтена.  Благодатта  нивна  дај  ми  ја  и  мене 
слугата твој. 

Небесна бестрасност стекна, мајко, со живот 
возвишен на земјата. Затоа моли се, за оние кои те 
слават,  избавени  да  бидат  од  секоја  страст,  по 
молитвите твои. 

Кон свети Андреј: Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас! 

Знаејќи  те,  Андрее,  за  Пастир  Критски,  за 
застапник и молитвеник на сета вселена, кон тебе 
притекнувам и ти повикувам: -”Изведи ме, оче, од 
бездната на гревот!” 

Слава, троичен: Троица Сум проста и неразделна, 
во  Лица  разделена,  и  Единица  Сум  по  природа 
соединета,  говори  Отецот  и  Синот  и  Духот 
Божествен. 

И сега,  богородичен:  Утробата Твоја Бога  ни Го 
роди, со образ нам подобен: Него како Создател 
на  сè,  моли  Го  Богородице,  да  се  оправдаме  по 
молитвите Твои. 



КОНДАК, глас 6-ти: 
Душо  моја,  душо  моја,  разбуди  се,  зошто 

спиеш?  Крајот  се  приближува,  ќе  се  исплашиш. 
Сепни  се,  за  да  те  поштеди  Христос  Бог,  Кој 
секаде е и сè исполнува. 

И К О С: 
Гледајќи  ја  отворена  Христовата  болница  и 
здравјето кое од неа на Адама се излева, демонот 
пострада и ранет беше, како поразен ридаше и на 
сојузниците  свои  им  зборуваше:  -”Што  ќе  му 
сторам на Синот Мариин? Ме убива Витлеемецот, 
кој секаде е и сè исполнува.” 

С И Н А К С А Р, најпрвин од Минејот, и потоа:
 
с т  и х: Дај им, Христе, образи на умиление, на 
оние кои сега Великиот канон Тебе Ти го пеат! 

На овој ден, според древното предание,  го  
пееме  и  правилото  на  Великиот  канон.  Овој,  
навистина најголем од сите канони, прекрасно и  
вешто го состави и напиша светиот отец наш 
Андреј,  архиепископот  Критски,  кој  уште  се  
нарекува и Ерусалимски: 

Тој  тргнал  од  Дамаск,  на  
четиринаесетгодишна  возраст,  да  изучува  
граматика и други науки во Ерусалим, минувајќи  
го во монаштво животот, живеејќи преподобно  
и богољубезно во безмолвно тихување и со живот 



неметежен. И многу други списи благополезни за  
животот  ѝ оставил  тој  на  Црквата  Божја,  
слова и канони, покажувајќи се особено надарен  
за  торжествени  сотворенија.  Покрај  многуте  
други,  тој  го  состави  и  Великиов  канон,  кој  
содржи  безгранично  умиление.  Наоѓајќи  ја  и  
собирајќи ја секоја повест од Стариот и Новиот 
Завет, -  го состави тој ова слатко пеење,  -  од  
Адама,  па  сè  до самото Христово вознесение  и  
апостолските  проповеди.  Со  ова тој  ја  поучува  
секоја  душа  во  ревност  и  според  силите  да  се  
угледува  на  добрите  образи  од  библиските 
повести, а лошите да ги избегнува и секогаш кон  
Бога  со  покајание,  со  солзи  и  со  исповед  да  
прибегнува и со други дела богоугодни. Освен тоа,  
тој е толку широк и слаткогласен, што е доволен  
и најтврдата душа да ја омекне и кон блажена  
будност да ја покрене, ако само со скрушено срце  
и подобно внимание се пее. 

А напишан беше, во времето кога великиот 
патријарх  ерусалимски  Софрониј  го  напиша 
житието на Преподобна Марија Египјанка. И ова  
Житие исполнува со безгранично умиление,  и на  
оние  кои  многу  согрешиле  и  грешат,  им  дава 
утеха, ако само посакаат да отстапат од злото.  
И  беше  одредено,  на  овој  ден  да  се  чита 
Житието и да се пее Канонот заради следново:  
бидејќи  се  приведува  кон  крај  Светата 
Четириесетница,  луѓето  мрзливи  за  духовен 
подвиг,  да  не  останат  во  негрижа  и  да  не  



отстапат  сосем  од  својата  целомудреност.  
Затоа,  Великиот  Андреј,  како  учител,  низ  
повестите  на  Великиот  канон,  кажувајќи  ги  
добродетелите  на  великите  луѓе  и  воедно 
заблудувањето на злите, како да сакал да каже:  
-”Оние  кои  мажествено  во  добродетелта  се  
трудат,  треба  да  се  поттикнуваат  уште 
похрабро да чекорат напред”. 

А  пак,  свештениот  Софрониј,  со  своето 
надумно слово,  повторно ги чини целомудрени  и  
кон  Бога ги подига,  да  не  потклекнат,  ниту да  
очајуваат, оние кои некогаш од гревот заробени  
биле. Бидејќи, колкаво е Божјото човекољубие и  
милост  кон  оние  кои  со  сета  своја  душа 
тежнеат  да  се  обратат  од  поранешните  
гревови,  покажува  и  приказната  за  Марија  
Египјанката. 

А наречен е Велик канон и поради самите  
мисли  и  примери,  зашто  е  плоден  неговиот  
творец,  кој  сето  тоа  прекрасно  го  составил.  
Додека  другите  канони  имаат  по  триесет  и  
неколку,  овој  има двеста  и  педесет тропари,  и  
секој од нив оросува со неискажана сладост. Овој  
Велик  канон,  на  прикладен  и  подобен  начин,  
исполнува со огромно умиление и токму затоа се  
чита на Великата Четириесетница. 

Овој исклучителен и Велик канон и Словото 
за Преподобната Марија Египјанка, самиот отец  
Андреј прв го донел во Константинопол, кога од  
ерусалимскиот  патријарх  Теодор  бил  испратен 



на помош, на Шестиот Вселенски Собор. Тогаш 
тој  особено  се  истакнал  храбро  борејќи  се  
против  монотелитската ерес,  причислувајќи  му 
се на монашкиот клир на Црквата во Константи-
нопол,  каде  што  бил  поставен  за  ѓакон  и  
сиротопитател  (хранител  на  сиромашните).  
Нешто  подоцна,  станал  архиепископ 
Критски.Потоа, пак, стигнувајќи некаде до Ерис  
во Митилина, се престави во Господа, живеејќи  
долго  на својот пастирски престол. 

По  молитвите  на  свети  Андреј,  Боже,  
помилуј и спаси нè! 

Потоа се пеат 
БЛАЖЕНСТВАТА со поклони, глас 6-ти: 

Во царството Твое, спомни си за нас, Господи!

Разбојникот  жител  на  рајот  го  направи, 
Христе, кој на Крстот Ти повика: -”Спомни ме!” 
Со  покајанието  негово  удостој  ме  и  мене 
недостојниот. [Лука 23:42,43]

с т и х: Блажени се ништите по дух, зашто нивно е 
Царството Небесно! 

Си слушала некогаш, душо моја, за Маноја, 
кому  Бог  се  јави  во  визија,  и  кој  тогаш  од 
неплодната, плод на ветување прими. На неговата 
побожност угледај се. [Суд 13]



с т и х: Блажени се оние што плачат, зашто ќе се 
утешат! 

Угледувајќи  се  на  Самсоновата  мрзливост, 
душо,  ја  острижа  главата  на  делата  свои,  со 
сластољубие  на  туѓинци  предавајќи  го 
целомудрениот и блажен живот. [Суд 11]

с  т  и  х: Блажени  се  кротките,  зашто  тие  ќе  ја 
наследат земјата! 

Оној  кој  некогаш  со  коска  магарешка 
туѓинците ги победи, сега плен стана на ласкање 
страсно. Избегни го, душо моја, угледувањето на 
неговите дела и слабости. 

с т и х: Блажени се гладните и жедните за правда, 
зашто тие ќе се наситат! 

Варак  и  Ефтај  војсководците,  како  судии 
Израилеви ценети беа, и со нив Девора со мудрост 
мажествена. Од нивната доблест, душо, охрабрена 
укрепувај се. [Суд 4:11]

с  т  и  х: Блажени  се  милостивите,  зашто  тие 
помилувани ќе бидат! 

Ја  запозна,  душо  моја,  храброста  Јаилина, 
која некогаш со острица дрвена го прободе Сисара 



и спасение донесе, како праобраз на Твоето Крсно 
приковување. [Суд 5]

с т и х:  Блажени се чистите по срце, зашто тие 
Бога ќе Го видат! 

Жртвувај  душо,  жртва  благодарна, 
творењето  како  ќерка  принеси  го,  почиста  од 
Ефтаевата,  и  заколи  ги  телесните  страсти  како 
жртва на Господа. [Суд 11]

с т и х: Блажени се миротворците, зашто тие ќе се 
наречат синови Божји! 

Сети  се,  душо  моја,  на  руното  Гедеоново, 
небеската  роса  прими  ја.  Посегни  како  срна  и 
напој  се  од водата  која  од  Законот  истекува,  со 
цедење на Писмото. [Суд 6-8]

с т и х: Блажени се гонетите заради правда, зашто 
нивно е Царството Небесно! 

Осудата  на  свештеникот  Илија  ја  прими, 
душо моја,  од  умот  лишувајќи  се  и  стекнувајќи 
страсти,  како што тој  отроци стекна,  беззаконие 
што чинат. [1. Цар 2-4]

с т и х: Блажени сте вие, кога ќе ве посрамотат и 
воспрогонат  и  секакво  слово  погано  за  вас  ќе 
речат во лага, заради Мене! 



Во времето на судиите, Левитот, на парчиња 
сечејќи ја жената своја, на дванаесетте племиња ја 
раздели,  за  да  го  разобличи  беззаконието 
Венјаминово. [Суд 19-20]

с т и х: Радувајте се и веселете се, зашто голема е 
наградата ваша на небесата! 

Побожната Ана молејќи се,  устата  своја  ја 
движеше  на  славословје,  а  гласот  нејзин  не  се 
слушаше.  Сепак,  иако  неплодна,  син  роди  за 
молитви достоен. [1. Цар 1]

с т и х: Спомни си за нас, Господи, кога ќе дојдеш 
во Царството Твое! 

Во  судиите  се  вброи  породот  Анин, 
великиот  Самуил,  кого  Арматема  го  воспита  во 
Домот Господен. На него угледај се, душо моја, и 
самата најпрвин осуди ги делата свои. 

с т и х: Спомни си за нас, Владико, кога ќе дојдеш 
во Царството Твое! 

Давид за цар избран беше и царски од рогот 
со миро божествено помазан беше. Затоа ти, душо 
моја,  ако  Царството  вишно  го  сакаш,  со  солзи 
помажи се како со миро. [1. Цар 16:13]



с т и х: Спомни си за нас, Свети, кога ќе дојдеш 
во Царството Твое! 

Смилувај се на созданието Твое, Милостиви, 
и на делото на рацете Твои. Поштеди ги сите кои 
согрешија и мене, кој од сите најмногу ги презрев 
заповедите Твои. 

Слава, троичен: На Беспочетниот, на Родениот и 
на  Оној  Кој  исходи:  на  Отецот  Кој  раѓа  Му  се 
поклонувам, родениот Син Го славам, Го воспевам 
Духот Свет, Кој со Отецот и Синот сопросветува. 

И  сега,  богородичен: На  рождеството  Твое 
преестествено му се поклонуваме, Богородице, не 
разделувајќи ја по естество славата на Младенецот 
Твој. Зашто Он иако еден е по ипостас, сугуб по 
природа се исповеда. 

П е с н а   7-ма, од ВЕЛИКИОТ КАНОН: 

и  р  м  о  с: Согрешивме,  беззаконувавме, 
неправедно  пред  Тебе  постапивме.  Ниту  го 
сочувавме,  ниту  го  извршивме  она  што  ни  го 
заповеда,  но  не  напуштај  нè  сосема,  Боже  на 
отците. (двапати)

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 



Согрешив,  беззаконував  и  ја  отфрлив 
заповедта Твоја, зашто во гревови се зачнав и на 
раните свои нова рана им додадов. Но Самиот Ти 
смилувај ми се како Милосрден, Боже на отците. 

На  Тебе,  Судијата  мој,  Ти  ги  исповедав 
тајните  на  срцето  мое.  Погледни  го  смирението 
мое, види ја и тагата моја, и внимавај на судот мој 
сега,  и Сам Ти смилувај  ми се како Милосрден, 
Боже на отците. 

Како  што  некогаш  Саул,  душо,  ги  загуби 
магариците на својот татко, и од ненадеж царство 
доби  на  дневниот  собор;  така  внимавај,  не 
заборавај  се,  претпочитајќи  ја  скотската  похота 
своја на Царството Христово. [1. Цар 10:2]

Иако  некогаш  богоотецот  Давид  сугубо 
згреши,  душо  моја,  со  стрелата  на  прељубата 
застрелан,  и  пленет  со  копјето  на  казната  за 
убиство;  но  самата  ти,  од  потешки  гревови 
боледуваш,  -  од  мечти  самоволни.  [2.  Цар  11; 
12:1-23]

Давид некогаш на беззаконието беззаконие 
му  додаде,  убиството  со  прељуба  мешајќи  го,  и 
веднаш  покајание  сугубо  покажа;  а  самата  ти, 
душо, најлоши дела стори, не каејќи се пред Бога. 

Песна  пишувајќи  како на  слика,  ги  проѕре 
Давид  и  ги  разобличи  делата  што  ги  стори, 
повикувајќи:  -”Смилувај  се  на  мене,  зашто Тебе 
единствено Ти згрешив Боже на сè, Сам Ти очисти 
ме!” [Пс 50]



Кога Ковчегот Заветен на кола беше носен и 
кога воловите скршнаа, Уз за него се допре и со 
гневот Божји казнет беше. Бегај затоа од дрскоста 
негова, душо, и чесно почитувај ги Божествените 
нешта. [2. Цар 6:6]

Си  слушала  за  Авесалом,  како  против 
природата стана и делата негови нечисти ги дозна, 
со кои ја оскверни постелата на Давида,  таткото 
свој.  Сепак  се  угледа  на  неговите  страсни  и 
сластољубиви желби. [2. Цар 15;16:21]

Слободното  достоинство  му  го  покори  на 
телото свое и наоѓајќи друг Ахитофел - демонот, 
душо, на советите негови им се потчини. Но нив 
Самиот Христос ги уништи, за ти сепак спасена да 
бидеш. [2. Цар 16:20]

Соломон  прекрасниот  и  со  благодатната 
мудрост  исполнетиот,  некогаш  пред  Бога  зло 
чинејќи,  од  Него  отстапи.  Нему  ти,  душо,  со 
поганиот живот свој му се уподоби.  [3.  Цар 11; 
Проп 47:12-20]

Влечен од сластољубието на страстите свои 
се  осквернуваше,  -  о,  тешко  мене,  -  на 
премудроста  љубителот,  и  на  блудни  жени 
љубителот,  од  Бога  се  оттуѓи,  а  ти  на  него  се 
угледа со умот, о, душо, преку гнасот страстен. [3. 
Цар 3:12; 11:4-12]

Се угледа,  душо,  на  Ровоама,  кој  советите 
татковски не ги послуша, воедно и на презлобниот 
слуга  Јеровоам,  отстапникот.  Но  бегај  од 
угледувањето  на  нив  и  кон  Бога  повикај: 



-”Согрешив, смилувај се на мене!”  [3. Цар 12:13-
20]

Тешко  мене,  душо  моја,  на  Ахавовите 
грозотии  си  се  угледала,  станувајќи  буниште  на 
гнас  телесен  и  срамен  сад  на  страсти.  Но  од 
длабочината своја воздивни и кажи Му ги на Бога 
гревовите свои. [3. Цар 16:30]

Илија  некогаш  ги  спали  двете  посланства 
Језавелини  од  по  педесет  луѓе,  кога  срамните 
пророци ги погуби за Ахава да го разобличи. Но 
бегај од угледување на нив, душо моја, и крепи се. 
[4. Цар 1:10-15; 3. Цар 18:40]

Се  затвори  небото  над  тебе,  душо моја,  и 
глад за Бога те стигна, како некогаш Ахава, откако 
не се покори на зборовите на Илија Тесвиќанецот. 
Но угледај се на вдовицата Сарептска и нахрани ја 
душата пророкова. [3. Цар 17]

Манасиините  гревови  доброволно  ги 
намножи,  душо,  и  постапувајќи  по  гадоста 
страстна  гневот  на  себе  го  зголеми.  Но  и  на 
неговото покајание усрдно угледај се и умиление 
стекнувај. [4. Цар 21; 2. Лет 33]

Припаѓам  и  Ти  ги  принесувам  зборовите 
мои  како  солзи:  -”Согрешив,  повеќе  од 
блудницата,  и  беззаконував  како  никој  друг  на 
земјава!  Но смилувај  се,  Господи,  на созданието 
Твое и повикај ме!” 

Ликот Твој го загубив и заповедите Твои ги 
погазив.  Сета красота се помрачи и од страстите, 



Спасе, и свеќата се изгасна. Но смилувај се, како 
што пее Давид, и радост дај ми . [Пс 50:14]

Обрати се, покај се, откриј ги тајните дела и 
кажи Му на Бога Кој сè знае: -”Ги знаеш тајните 
мои единствен Спасе. Сам Ти смилувај се на мене, 
како што пее Давид, по милоста Твоја!” [Пс 50]

Исчезнаа деновите мои како сон на оној кој 
се буди. Затоа како Језекиил плачам на постелата 
моја,  годините  на  животот  продолжени  да  ми 
бидат. Но, кој Исаија пред тебе ќе застане, душо, 
ако не Бог на сите? [4. Цар 20:3; Исаија 38:2]

Кон  преподобната: Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 

Повикувајќи  кон  Пречистата  Богомајка,  го 
отфрли минатото беснило на страсти, кое жестоко 
те  мачеше  и  лукавиот  ненавидник  го  посрами. 
Затоа дај ми сега и мене слугата твој, спасение од 
секоја беда. 

Оној  Кого  си  Го  засакала,  Кого  си  Го 
возљубила,  заради Кого телото свое силно си го 
измачила,  Преподобна,  моли  Го  сега  Христа  за 
слугите твои; милостив кон нас да биде и мир да 
ни подари нам кои Го почитуваме. 

Кон свети Андреј: Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас! 

Оче Андрее, на каменот на верата утврди ме 
по  молитвите  твои,  со  страв  божествен 



оградувајќи ме. Покајание дај ми, ти се молам, и 
од  замките  избави  ме  на  противниците  кои  ме 
гонат. 

Слава,  троичен: Троице  проста,  неразделна, 
единосушна,  естество  Единствено,  Светила  и 
Светлост, и Тројца Свети и Едно Свето, се слави 
Бог  Троица.  Затоа,  душо,  запеј,  прослави  Го 
Животот и Животите, Бога на сè. 

И  сега,  богородичен: Те  воспеваме,  Те 
благословуваме  и  Ти  се  поклонуваме, 
Богородителке,  зашто  од  неразделната  Троица, 
Едниот Христос Бог Го роди, и нам кои на земјата 
сме, самата, сето небеско ни го откри.

Т Р И П Е С Н Е Ц, глас 8-ми, песна 8-ма: 

и р м о с: На Беспочетниот Цар на славата, пред 
Кого  треперат  Силите  небесни,  пејте  Му, 
свештеници,  и  превознесете  Го,  народи,  во  сите 
векови. (двапати) 

Како искри на оган невештаствен, апостоли, 
спалете  ги  моите  вештествени  страсти, 
разгорувајќи  ја  сега  во  мене  жедта  за  љубов 
Божествена. 

Да  ги  почитуваме  милозвучните  труби  на 
Божественото  Слово,  со  кои  беа  урнати 



неутврдените ѕидини непријателски, а се утврдија 
бедемите на богопознанието. 

Урнете ги кумирите страсни на душата моја, 
апостоли  Господови,  вие,  кои  храмовите  и 
столбовите  душмански  ги  разурнавте,  -  храмови 
осветени! 

Богородичен: Во себе Го смести Несместивиот по 
естество.  Го  носеше  Оној  Кој  Седржател  е.  Го 
доеше,  Чиста,  Оној  Кој  сета  твар  ја  храни,  - 
Христа Живототворецот. 

Втор Т Р И П Е С Н Е Ц, глас 8-ми: 

и р м о с: На Беспочетниот Цар на славата, пред 
Кого  треперат  Силите  небесни,  пејте  Му, 
свештеници,  и  превознесете  Го,  народи,  во  сите 
векови. (двапати) 

Апостоли Христови, вие, кои сета Црква со 
искуството  на  Духот  Свет  ја  создадовте, 
благословете Го во неа Христа во сите векови. 

Затрубувајќи  во  трубата  на  учењето,  сета 
лага идолска апостолите ја урнаа, превознесувајќи 
Го Христа во сите векови. 

Апостоли, засолништа благи, кои бдеете над 
светот и жители сте небесни, избавете ги од секоја 
мака, оние што секогаш ве слават. 



Слава,  троичен: Трисолнечно,  сесветло 
Богоначалство,  еднославно  и  еднопрестолно 
Естество:  Оче  Сесоздателу,  Сине  и  Божествен 
Духу, Тебе Те воспевам вечно! 

И  сега,  богородичен: Како  најчист  и  највисок 
Престол, да ја славиме, луѓе, непрестано Мајката 
Божја, единствена и по раѓањето Мајка и Дева. 

П е с н а   8-ма, од ВЕЛИКИОТ КАНОН: 

и р м о с: Оној Кого Го слават војските небески, и 
пред Кого треперат Херувимите и Серафимите, се 
што  дише  и  сета  твар,  воспевајте  Го, 
благословувајте и превознесете Го во сите векови. 
(двапати)

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 

Смилувај ми се, Спасе,  мене кој согрешив, 
подигни го умот мој во обраќање, прими ме мене 
кој се каам и уштедри ме мене кој Ти повикувам: 
-”Ти згрешив, - спаси ме! Беззаконував, - помилуј 
ме!” 

Илија  Колесничарот,  со  добродетелната 
кочија се вознесе над сè земно, кога кон небото се 
воздигна.  За  ова   вознесение  размислувај  душо 
моја. [4. Цар 2:11]

Течението  Јорданово  запре,  од  Елисеј 
удрено со наметката на Илија. А ти, о, душо моја, 



не вкуси од оваа благодат поради невоздржување. 
[4. Цар 2:14]

Елисеј  некогаш,  примајќи  ја  наметката 
Илиина, сугуба благодат прими од Бога. А  ти, о, 
душо  моја,  не  вкуси  од  оваа  благодат  поради 
невоздржување. [4. Цар 2:9]

Сунамитјанката,  по благата нарав своја,  Го 
угости некогаш праведниот, о, душо! Ти, пак, во 
домот свој не си примила ни странец, ни патник. 
Затоа  плачејќи  исфрлена  ќе  бидеш  надвор  од 
брачните одаи. [4. Цар 4:8]

Секогаш на скверноста на нечистиот разум 
Гиезиев си се угледувала, о, бедна душо. Неговото 
среброљубие  барем  во  староста  одбегнувај  го. 
Бегај од огнот пеколен отстапувајќи од своите зла. 
[4. Цар 5:20-27]

На Осија угледувајќи се,  душо,  ти  на себе 
прокажание  сугубо  стекна,  неумесно 
размислувајќи и беззаконија чинејќи. Затоа остави 
сè што имаш и кон покајание поитај. [4. Цар 15:5; 
2. Лет 26:19]

Си  слушала,  душо,  за  Ниневјаните  кои  во 
вреќи и пепел пред Бога се каеја, и на нив не се 
угледа, туку полоша се покажа од сите кои пред и 
по Законот согрешиле. [Јона 3:5]

Си слушала, душо, за Јеремиј кој во јамата 
со  кал,  градот  Ерусалим  го  оплакуваше  и 
повикувајќи,  солзи  просеше.  Угледај  се  на 
неговиот со плач исполнет живот и ќе се спасиш. 
[Еремија 38:6]



Јона  во  Тарсис  побегна,  предвидувајќи  го 
обраќањето на Ниневјаните, зашто како пророк го 
разбра Божественото милосрдие. Затоа ревнуваше 
пророштвото да не се покаже лажно. [Јона 1:3]

Си слушала, душо, за Даниил во јамата, како 
устата  на  скотовите  им  ја  затвори.  Дозна  како 
момчињата кои со Азариј беа, со вера пламенот на 
вжарената печка го изгаснаа. [Дан 6:16-22; 3:23]

Ти покажав,  душо,  сè  од Стариот Завет  за 
пример.  Угледај  се  на  богољубивите  дела  на 
праведните, а гревовите на лукавите избегнувај ги. 

Правосуден  Спасе,  смилувај  се  на  мене  и 
избави  ме  од  огнот  и  заканата,  кои  на  Судот 
оправдано ќе ги претрпам. Прости ми пред смртта 
со дар на доблест и покајание. 

Како  разбојникот  Ти повикувам:  -”Спомни 
си  за  мене!”  Како  Петар  горко  плачам.  Како 
цариникот повикувам: -”Прости ми, Спасе!” Како 
блудницата плачам. Прими го ридањето мое како 
некогаш  на  Хананејката.  [Лука  23:42;Матеј 
26:75; Лука 18:13; Лука 7:37-38; Матеј 15:22-28]

Исцели ја, Спасе, тленоста на бедната душа 
моја,  единствен  Лекару.  Стави  ми  завој,  елеј  и 
вино:  дело  на  покајание  и  умиление  со  солзи. 
[Лука 10:34]

Угледувајќи  се  на  Хананејката  и  јас 
повикувам:  -”Помилуј  ме,  Сине  Давидов!”  Се 
докоснувам  до  крајот  на  ризата  Твоја,  како 
крвотечивата жена. Плачам, како Марија и Марта 



над  Лазара.  [Матеј  15:22;  Марко  5:27;  Јован 
11:33]

Стакленицата  со  солзи,  Спасе,  како  миро 
излевајќи  ја  на  глава,  Ти  повикувам  како 
блудницата  која  милост  просеше.  Молитва 
принесувам  и  молам  проштевање  да  добијам. 
[Матеј 26:7; Лука 7:38]

Иако никој не Ти согреши како јас, сепак и 
мене прими ме, милосрден Спасе, кој со страв се 
каам и со љубов повикувам: -”Единствено Тебе Ти 
згрешив, смилувај се на мене Милосрден!” 

Поштеди го, Спасе, созданието Твое и како 
Пастир барај ја загубената овца, од волкот грабни 
ме мене заскитаниот и овца стори ме на пасиштето 
на овците Твои. [Пс 118:176; Јован 10:11-16]
         Кога ќе седнеш, Судијо, како Милосрден, и 
ќе ја покажеш страшната Твоја слава, Христе,  о, 
каков страв ќе настане тогаш од печката зажарена, 
за  сите  кои се  плашат од силата  на  Судот  Твој. 
[Матеј 25:31-46]
 
Кон  преподобната: Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 

Просветувајќи  те,  Мајката  на  Светлоста 
Незалезна, од помраченоста страстна те разреши. 
Затоа,  влегувајќи  во  благодатта  на  Духот, 
просвети ги, Марие, оние кои верно те величаат. 



Познавајќи во тебе ново чудо, навистина се 
ужасна, мајко, божествениот Зосима, зашто ангел 
во  тело  гледаше  и  со  страв  се  исполнуваше, 
непрестајно славејќи го Христа. 

Кон свети Андреј:  Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас! 

Како  некој  кој  смелост  има  пред  Господа, 
Андрее  Критски,  чесна  пофалбо,  моли  се  те 
молам,  по  молитвите  твои  ослободување  да 
добијам сега од оковите на беззаконието, Учителу 
на покајание и славо на преподобните. 

Слава,  троичен: Беспочетен  Оче,  собеспочетен 
Сину,  Утешителу благ,  Духу праведен,  Родителу 
на  Словото  Божјо,  Слово на  Отецот  беспочетен, 
Духу живототворен и творечки, Троице Единице, 
помилуј ме! 

И сега, богородичен: Како од тенко црвено платно, 
Пречиста,  во  утробата  Твоја  исткаено  беше 
телото,   духовна порфиро Емануилова.  Затоа  Те 
величаме Тебе, вистинската Богородица. 

Го  фалиме,  Го  благословуваме,  Му  се 
поклонуваме  на  Господа,  воспевајќи  и 
превознесејќи Го во сите векови.
 
И повторно  и р м о с о т: Оној Кого Го слават 
војските  небески,  и  пред  Кого  треперат 
Херувимите  и  Серафимите,  се  што  дише  и  сета 



твар,  воспевајте  Го,  благословувајте  и 
превознесете Го во сите векови. (двапати)

Т Р И П Е С Н Е Ц, глас 8-ми, песна 9-та: 

и р м о с: За вистинска Богородица те исповедаме, 
ние  од  Тебе  спасените,  Дево  Чиста,  со 
бестелесните Чинови величајќи Те. (двапати) 

За  извори  на  вода  спасоносна  се  јавивте, 
апостоли, оросете ја душата моја од гревовна жед 
свената. 

Мене,  кој  по  гибелната  шир  пловам  и  кој 
веќе  потонав,  спаси  ме,  Господи,  со  десницата 
Своја како Петра. 

Како  сол  од  навистина  вкусни  учења, 
исцелете  ја  раната  на  умот  мој,  и  изгонете  го 
мракот на незнаењето. 
Богородичен: Родителке на радоста,  плач подари 
ми,  со  која  ќе  можам,  Владичице,  утеха 
Божествена да најдам во Денот на Судот. 

Втор  Т Р И П Е С Н Е Ц, глас 8-ми: 

и  р  м  о  с:  Тебе,  Застапничке  на  небото  и  на 
земјата,  сите  поколенија  Те  величаат,  зашто  во 
Тебе,  Дево,  плотски  се  всели  полнотата 
Божествена. (двапати) 



Тебе,  благословен  Собору  Апостолски,  со 
песни те величаме, зашто за пресветли светилници 
на вселената се јавивте, прелеста изгонувајќи ја. 

Апостоли  блажени,  со  вашите  мрежи 
евангелски  ловејќи  ги  словесните  риби,  нив 
секогаш принесувајте ги за храна на Христа. 

Спомнете нè во молитвите ваши кон Бога, ве 
молиме  апостоли,  од  секое  искушение  да  се 
избавиме, ние кои со љубов ве прославуваме. 

Слава, троичен: Тебе, Триипостасна Единице, Те 
пеам,  Оче,  и  Сине  со  Духот,  Единствен 
единосуштен  Боже,  Троице  единосилна  и 
безначална. 

И сега, богородичен: Тебе, Родилке и Дево, сите 
поколенија Те величаме како Избавителка наша од 
клетвата, зашто нм ја роди Радоста, - Господа. 

П е с н а   9-та, од ВЕЛИКИОТ КАНОН: 

и  р  м  о  с:  Од  бессемено  зачнување  -  раѓање 
неискажливо. Од Мајка безмажна - нетлен Пород, 
зашто рождеството Божјо природите ги обновува. 
Затоа сите поколенија,  како Мајка  Богоневестна, 
православно Те величаме. (двапати) 

п р и п е в: Помилуј ме, Боже, помилуј ме! 



Умот  се  помрачи,  телото  се  поболе, 
боледува  духот,  зборот  изнемоште,  животот  се 
осмрти,  крајот  е  пред  врата.  Затоа,  бедна  душо 
моја,  што  ќе  сториш  кога  ќе  дојде  Судијата  да 
испита сè што е твое? 

Ти  го  претставив,  душо,  создавањето  на 
светот  по  Мојсеја,  и  оттогаш сето  Старозаветно 
Писмо,  кое  за  праведните  и  неправедните  ти 
кажува. Но ти, о, душо, се угледа на вторите, а не 
на првите, на Бога грешејќи Му.

Законот изнемоште, не делува Евангелието, 
сето  Писмо  во  тебе  е  занемарено,  пророците 
изнемоштеа  и  секој  збор  праведнички.  Раните 
твои,  о,  душо,  се  умножија  немајќи  лекар  да  те 
исцели.

Образи ти приведувам од Новиот Завет, кои 
те  водат,  душо,  кон  умиление.  Угледај  се  на 
праведниците,  одвраќај  се  од  грешниците  и 
смилостиви  го  Христа  со  молитви  и  пост,  со 
благоговение и чедност. 

Христос  се  вочовечи,  повикувајќи  ги  на 
покајание  разбојниците  и  блудниците.  Покај  се, 
душо,  дверите  на  Царството  веќе  се  отворени и 
пред  неа  се  редат  фарисеите  и  цариниците  и 
прељубочинците кои се каат. [Матеј 21:31; 11:12]

Христос  се  вочовечи,  соединувајќи  се  со 
телото наше, и сè што е природно, доброволно го 
исполни, освен гревот, покажувајќи ти го, о, душо, 
образот  и  подобието  на  Своето  снисходење. 
[Матеј 1:25]



Христос  ги  спаси мудреците,  пастирите ги 
повика,  многу  младенци  маченици  ги  покажа,  а 
Старецот  и  старата  Вдовица  ги  прослави.  А  ти, 
душо, не се угледа на нив, ниту со живот, ни со 
дело. Тешко тебе, затоа, кога ќе ти судат. [Матеј 
2:12; Лука 2:9-12; Матеј 2:16; Лука 2:2 5-38]

Господ,  постејќи  четириесет  дена  во 
пустината, на крајот огладне, покажувајќи дека е 
човек.  Душо,  не  плаши  се  ако  врагот  ти  се 
приближи.  Со  пост  и  со  молитва  отфрлен  нека 
биде од пред нозете  твои. [Матеј  4:1-11;  17:21; 
Марко 9:29]

Христос  искушуван  беше.  Ѓаволот  го 
искушуваше,  укажувајќи  ги  камењата  за  лебови. 
На гората Го изведе, во миг сите светски царства 
да  ги  види.  О,  душо,  уплаши  се  од  стапицата, 
отрезни  се,  моли  Му  се  на  Бога  во  секој  час. 
[Матеј 4:3-9; 26:41]

Грлицата пустинољубива, Гласот на оној кој 
повикува,  Светилникот  Христов,  проповедајќи 
покајание,  објави:  -”Ирод  противзаконски  со 
Иродијада  живее!”  Гледај,  душо  моја,  да  не  се 
заплеткаш  во  стапици  беззакони,  туку  кон 
покајание прибегни. [Марко 1:3; Матеј 14: 3]

Во  пустината  се  насели  Претечата  на 
благодатта,  и  сета  Јудеја  и  Самарија  разбирајќи, 
итаа  и  усрдно  гревовите  свои  ги  исповедаа, 
крштевајќи се. Но ти, душо, на нив не се угледа. 
[Матеј 3:5-6]



Бракот  е  чесен  и  постелата  е  нескверна, 
зашто  обата  Христос  претходно  ги  благослови, 
кога  во  Кана  на  свадбата  водата  во  вино  ја 
претвори и со тоа првото чудо го покажа, за да се 
измениш ти, о, душо. [Евр 13:4; Јован 2:1-11]

Христос го укрепи расслабениот, кој одарот 
свој  го  зеде,  и  умреното  момче  -   синот  на 
вдовицата, го воскресна, и слугата на стотникот го 
подигна,  и  верата  на  Самарјанката  ја  откри,  та 
службата  во  Духот,  душо,  тебе  да  ти ја  покаже. 
[Матеј  9:  2-7;  Лука  7:14;  Матеј  8:6-13;  Јован 
4:26; ИсН 4:24]

Ја  исцели  Господ  крвотечивата  преку 
допирот  со  крајот  на  ризата  и  прокажаните  ги 
очисти, слепите и хромите ги просвети и исправи; 
глувите, пак, и немите и згрчената жена со збор ги 
исцели; за ти да се спасиш, бедна душо. [Матеј 
9:20-22; 10:8; 11:5; Лука 13. :11-13]

Исцелувајќи ги болестите,  на сиромашните 
им  благовестеше,  хромите  ги  лечеше,  со 
цариниците  јадеше,  со  грешниците  разговараше. 
На  ќерката  Јаирова,  која  умрена  беше,  Христос 
Словото, со допир на раката, душата ѝ ја поврати. 
[Матеј 9:11; Марко 5:41-42]

Цариникот  се  спаси  и  блудницата 
целомудрена стана, а фарисејот фалејќи се, осуден 
беше.  Зашто  цариникот  повикуваше:  -”Очисти 
ме!”- а блудницата: -”Помилуј ме!” Фарисејот пак, 
се фалеше зборувајќи: -”Боже, Ти благодарам...”- 



и другите безумни зборови.   [Лука 7:36-50; 18:9-
14]

Закхеј  беше цариник,  па  сепак  се  спаси,  а 
фарисејот  Симон  се  соблазнуваше.  Блудницата, 
пак, разрешување на гревовите примаше од Оној 
Кој  сила има гревовите да ги проштева.  На неа, 
душо, гледај да се угледаш.  [Лука 19:1-10; 7:36-
50]

Не  се  угледа,  о,  бедна  душо  моја,  на 
блудницата  која  земајќи  алавастар  со  миро,  со 
солзи ги миеше, а со косата ги бришеше нозете на 
Спасителот, Кој го кинеше списокот на нејзините 
стари гревови. [Лука 7:37-38; Кол 2:14]

Дозна,  душо  моја,  за  градовите  во  кои 
Христос  го  проповедаше  Евангелието,  како 
проколнати  беа.  Од  казната  исплаши  се,  да  не 
бидеш  како  нив,  зашто  Господ,  со  Содомјаните 
споредувајќи  ги,  до  пеколот  ги  осуди.  [Лука 
10:13-15]

Полоша  да  не  се  покажеш,  о,  душо  моја, 
очајувајќи,  откако  слушна  за  верата  на 
Хананејката, чија ќерка со зборот Божји се исцели; 
туку и ти, како таа, од длабочината на срцето свое 
повикај кон Христа: -”Сине Давидов, и мене спаси 
ме!” [Матеј 15:22]

Смилувај се, Сине Давидов, спаси и помилуј 
ме,  Ти,  Кој  со  збор  бесомачните  ги  исцели.  Со 
умилен глас речи ми како на разбојникот: -”Амин! 



Вистина ти велам, со Мене во рајот ќе бидеш, кога 
ќе дојдам во славата Моја!” [Лука 9:38-42; 23:43]

Едниот разбојник Те хулеше, а другиот како 
Бог Те славеше, обата на крстови висејќи. Но, о, 
Милосрден,  како  Твојот  верен  разбојник,  кој  во 
Тебе Бога  Го позна,  и мене вратата  на славното 
Царството Твое отвори ми ја. [Лука 23:32-42]

Сета  твар  трепереше  распнат  гледајќи  Те, 
гори  и  камења  од  страв  се  распаѓаа,  земјата  се 
колебаше,  пеколот  се  разголуваше  и  светлоста 
дневна се помрачуваше, гледајќи Те Тебе, Исусе, 
со тело прикован. [Матеј 27:51-53;Лука 23:44-45]

Не  барај  од  мене  плодови  достојни  на 
покајание,  зашто  силата  моја  во  мене  исчезна. 
Дарувај ми секогаш срце скрушено и смирение на 
духот,  за  Тебе  да  Ти  ги  принесам  како  жртва 
пријатна,  единствен  Спасителу.  [Матеј  3:8;  5:3; 
Пс 50:17]

Судијо мој и Познавачу мој, кога повторно 
со  ангелите  ќе  дојдеш  на  светот  да  му  судиш, 
поштеди  ме  тогаш,  гледајќи  ме  со  Твоето 
милосрдно  око,  и  уштедри  ме  мене,  Исусе,  кој 
секоја  човечка  природа  во  гревот  ја  надминав. 
[Матеј 25:31-32]

Кон  преподобната: Преподобна  мајко,  Марие, 
моли Го Бога за нас! 

Сите  ги  восхити  со  твојот  чудесен  живот, 
ангелските  чинови  и  сите  луѓе,  живеејќи  како 



бесплотно  и  натприродно  битие.  Така  одејќи, 
Марие, со нозе невештаствени, Јордан го мина. 

Смилостиви  Го,  Преподобна  мајко, 
Создателот,  та  сите кои те славиме, избавени да 
бидеме од маките и несреќите кои нè напаѓаат од 
сите  страни;  та  избавувајќи  се  од  искушенијата, 
непрестано  да  Го  величаме  Господа  Кој  те 
прослави. 

Кон свети Андреј: Преподобен оче Андрее, моли 
Го Бога за нас! 

Андрее  чесни,  и  оче  преблажени,  пастиру 
Критски, не престанувај да се молиш за оние кои 
те  воспеваат;  за  да  се  избавиме од  секој  гнев  и 
неволја, и пропаст, и од безбројните прегрешенија, 
ние кои верно го почитуваме споменот твој. 

Слава,  троичен: Тебе,  Троице  единосушна, 
Единице  триипостасна,  Те  воспеваме,  Отецот 
славејќи  Го,  Синот  величајќи  Го,  и  на  Духот 
поклонувајќи Му се, на вистинскиот единосуштен 
Бог,  Кој  Живот  е,  Живот  во  Царството 
Бесконечно.

И  сега,  богородичен: Чувај  го  народот  свој, 
Пречиста Богородителке, зашто со тебе тој верно 
царствува,  и  во  тебе  се  утврдува,  и  со  тебе 
победувајќи,  секое  искушение  го  победува,  и 
противниците  ги  совладува  и  напредува  во 
послушание.



и повторно ирмосот: Од бессемено зачнување - 
раѓање неискажливо. Од Мајка безмажна - нетлен 
Пород,  зашто  рождеството  Божјо  природите  ги 
обновува.  Затоа  сите  поколенија,  како  Мајка 
Богоневестна,  православно  Те  величаме. 
(двапати) 


