МОЛИТВИ РАНІШНІ
Вставши від сну, перш будь-якого
діла, стань побожно перед святою іконою і уявляючи себе перед Всевишнім Богом, поклади на себе тричі знак хреста,
промовляючи:
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Спинившись, заспокой свої почуття, щоб твої думки залишили все земне,
тоді сотвори три поклони, промовляючи:
Боже, будь милостивий до мене
грішного.
Потім читай наступні молитви без
поспіху і з увагою.
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Боже, прости мені всі провини мої
перед Тобою.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий,
молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх
святих помилуй нас. Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
МОЛИТВА ДО СВЯТОГО ДУХА
Царю Небесний, Утішителю, Душе
істини, що всюди є і все наповняєш,
Скарбе добра і життя Подателю, прийди і
вселися в нас, і очисти нас від усякої
скверни, і спаси, Благий, душі наші.
ТРИСВЯТЕ
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
МАЛЕ СЛАВОСЛІВ’Я
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
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МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости
беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли
немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, що є на небесах, нехай
святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі,
так і на землі. Хліб наш насущний дай
нам сьогодні; і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не
введи нас у спокусу, але визволи нас від
лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ТРОПАРІ ТРОЇЧНІ
Вставши після сну, припадаємо до
Тебе, Благий, і ангельську пісню співаємо
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Тобі, Всемогутній: Свят, Свят, Свят є,
Боже, молитвами Богородиці помилуй
нас.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвіти розум мій і серце і уста мої
відкрий, щоб піснею прославляти Тебе,
Свята Тройце: Свят, Свят, Свят є, Боже,
молитвами Богородиці помилуй нас.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Несподівано Суддя прийде, і вчинки кожного виявляться; тому зі страхом
взиваймо опівночі: Свят, Свят, Свят є,
Боже, молитвами Богородиці помилуй
нас.
Господи, помилуй (12 разів).
МОЛИТВА СВЯТОГО МАКАРІЯ
ДО ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Вставши після сну, подяку приношу
Тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що Ти
з великої милості Твоєї і довготерпіння
не прогнівався на мене лінивого та гріш8

ного і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим Тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку
прославляти владу Твою. І нині просвіти
мої очі мисленні, відкрий мої уста, щоб
навчатися слова Твого і розуміти заповіді
Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти
Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити Весвяте ім’я Твоє, – Отця, і
Сина, і Святого Духа – нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
ПОКЛОНІННЯ ІСУСУ ХРИСТУ
Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадімо
до Христа, Царя і Бога нашого.
Прийдіть, поклонімось і припадімо
до Самого Христа, Царя і Бога нашого.
ПСАЛОМ 50
Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого
прости провини мої. Особливо омий мене
від беззаконня мого і від гріха мого очис9

ти мене. Бо беззаконня моє я знаю і гріх
мій повсякчас переді мною. Проти Тебе
Єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою
вчинив, отже праведний Ти в слові Твоїм
і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в
беззаконні зачатий я і в гріхах породила
мене мати моя. Бо Ти істину полюбив,
невідоме й таємне мудрості Твоєї явив Ти
мені. Окропи мене ісопом – і очищуся,
омий мене – і стану біліший від снігу.
Дай мені почути радість і веселість – і
зрадіють кістки мої упокорені. Відверни
лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і
Духа Твого Святого не відніми від мене.
Поверни мені радість спасіння Твого і
духом могутнім укріпи мене. Навчатиму
беззаконників шляхів Твоїх і нечестиві
навернуться до Тебе. Визволи мене від
вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого
і язик мій радісно славитиме правду
Твою. Господи, відкрий уста мої і язик
мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б Ти
жертви забажав, приніс би я: всепалення
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Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух
упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш.
Ущаслив, Господи, благоволінням
Твоїм Сион і хай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі жертва
правди, приношення і всепалення: тоді
покладуть на Жертовник Твій тельців.
СИМВОЛ ВІРИ
Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього
видимого і невидимого.
І в Єдиного Господа Ісуса Христа,
Сина Божого, Єдинородного, що від Отця
народився перше всіх віків.
Світло від Світла, Бога Істинного
від Бога Істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.
Він для нас, людей, і ради нашого
спасіння зійшов з небес, і воплотився від
Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.
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І розп’ятий був за нас при Понтії
Пилаті, і страждав, і був похований.
І воскрес на третій день, як було
написано.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
І знову прийде у славі судити живих
і мертвих, і Царству Його не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння
і однакова слава, що говорив через пророків.
В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.
Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів.
Чекаю воскресіння мертвих і життя
будучого віку. Амінь.
МОЛИТВИ СВЯТОГО МАКАРІЯ
ВЕЛИКОГО
Боже, очисти мене грішного, бо я
ніколи нічого доброго не вчинив перед
Тобою, але Ти визволи мене від усього
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злого, і хай буде в мені воля Твоя, щоб
неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім’я Твоє, – Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Від сну вставши, ранішню приношу
Тобі, Спасе, пісню і, припадаючи, прошу
Тебе: не дай мені заснути в гріховній
смерті, але пожалій мене. Ти, що добровільно розп’явся, і мене, який лежить у
лінощах, підніми швидко й спаси мене, в
предстоянні і молитві. І по сні нічнім
пошли мені світлий і безгрішний день,
Христе Боже, і спаси мене.
До Тебе, Владико Чоловіколюбче,
вставши після сну, вдаюся і до праці Твоєї стаю з Твоєї милості, і молюся Тобі:
допомагай мені повсякчасно і в усякому
ділі і захисти мене від усього лихого, що
є в світі, і від диявольської спокуси, і
спаси мене, і введи в Царство Твоє вічне,
бо Ти мене створив і дбаєш про мене,
щоб обдарувати мене всяким добром; на
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Тебе вся моя надія і Тебе я щиро славлю
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Господи, що з великої милості Твоєї
і щедрості Твоєї дав мені, рабу Твоєму,
минулу ніч перебути без напасти від
усього злого і супротивника, Ти Сам,
Владико, Сотворителю всього, сподоби
мене при світлі Твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВИ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ
ВЕЛИКОГО
Господи Вседержителю, Боже Небесних Сил і всякої плоті, що на небі живеш і нас, смиренних, доглядаєш, серця й
думки випробовуєш і те, що є таємне в
людині, добре бачиш; Безпочаткове і Вічне Світло, в Якому немає ані тіні зміни
або перетворення. Сам, Безсмертний Царю, прийми молитви наші, які ми в цей
час грішними нашими устами творимо на
безліч щедрот Твоїх сподіваючись і прости нам гріхи наші чи словом, чи ділом, чи
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думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні,
очисти нас від усякої скверни тіла й духу
і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого і явленого дня
Єдинородного Сина Твого, Господа Бога
і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі
славою прийде, Суддя всіх, відплатити
кожному за його діла. Нехай не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і щирій праці ми з’явимось готовими і ввійдемо з Ним у Божественне Царство Його
слави, де голос невмовкний тих, що святкують і невимовна утіха всіх, що бачать
неосяжну доброту лиця Твого. Бо Ти є
істинне Світло, що освітлює і освячує
все, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь.
Благословляємо Тебе, Небесний
Боже і Милосердний Господи, за те, що
виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних, славних діл Своїх, що
дав нам сон на підтримку нашої немочі і
відпочинок від праці знесиленого тіла.
Дякуємо Тобі, що не погубив нас із на15

шими гріхами, а зі звичайною Твоєю любов’ю до людей підняв нас від сну, щоб
прославляли ми Твою владу. Отже, молимо Твою безмірну добрість: просвіти
наші думки, підведи очі і розум наш від
тяжкого сну лінощів, відкрий наші вуста і
наповни їх похвалою Тобі, щоб ми мали
змогу непохитно визнавати і славити Тебе, Безпочаткового Отця з Єдинородним
Твоїм Сином і Пресвятим, Благим і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
Оспівуючи благодать Твою, Владичице, молю Тебе, мій розум просвіти благодаттю. Чинити по правді мене настав
шляхом Христових заповідей. Бадьорим
до пісні укріпи, сон зневіри віджени. Молитвами Твоїми, Богоневісто, звільни з
гріховних пут, що ними я скутий. Охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що Життєдавця Бога народила, оживи мене,
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умертвленого пристрастями. Ти, що народила Світло невечірнє, просвіти мою
засліплену душу. О пречудна Владична
палато, мешканням Святого Духа мене
створи. Ти, що Цілителя народила, вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті.
Розбурханого життєвою бурею, на стежку покаяння мене спрямуй. Визволи мене
від вічного вогню, від черва злого й пекла. Винного в багатьох гріхах не покажи
мене радісним бісам. Застарілого нечутливими згрішеннями, створи мене, Пренепорочна Мати, новим. Звільни мене від
усякої муки і Владику всього ублагай,
сподобити мене заслужити небесної радості зі всіма святими. Пресвята Діво,
почуй голос нікчемного раба Твого. Пошли мені, Пречиста, струмінь сліз, щоб
очистити скверну моєї душі. Стогін мого
серця Тобі приношу безперестанку, відгукнись, Владичице. Молебну мою службу прийми і Богові Благоутробному принеси. Вища від ангелів, мене вищим за
все світське створи. Світлоносна Покрово
Небесна, духовну благодать в мене направ. Руки підійму і уста, осквернені
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скверною, для похвали, Всенепорочна.
Душерозтлінних ворогів мене позбав,
Христа старанно благаючи. Йому ж честь
і поклоніння належить нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ГОСПОДУ НАШОМУ
ІСУСУ ХРИСТУ
Многомилостивий і Всемилостивий
Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з
безмірної любові Ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю,
молю, спаси мене з благодаті Твоєї; бо
якщо за діла мої спасеш, то це не буде
благодать і дар, більше як обов’язок. О
Спасителю мій, многомилостивий і невимовний в милості! Ти Сам сказав,
Христе мій: “Хто вірує в Мене, житиме і
смерті не побачить повік”. Коли ж насправді віра в Тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, спаси мене, бо Ти Бог мій
і Творець; віру цю, Боже мій, замість діл
зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких Ти виправдав би мене. Але тієї
віри моєї нехай вистачить замість діл мо18

їх, вона нехай відповідає за мене, і нехай
виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної Твоєї слави. Щоб сатана не
полонив мене і не похвалився, Слово, що
відірвав мене від Твоєї руки й захисту.
Але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе,
Спасе мій; вийди мені назустріч, рятуй
мене, бо гину. Ти бо є мій Бог від утроби
матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині
возлюбити Тебе, як іноді я любив той самий гріх; і ще послужити Тобі без лінощів і щиро, як служив раніше облесливому сатані. Нехай вже нікому не служитиму, тільки Тобі, Господу і Богу моєму,
Ісусу Христу, в усі дні життя мого нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ДО
АНГЕЛА-ОХОРОНИТЕЛЯ
Святий Ангеле, приставлений до
моєї грішної душі і до пристрасного мого
життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Не
попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла. Зміц19

ни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і
наставляй мене на спасенну дорогу. О
святий Ангеле Божий, Охоронителю й
захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла,
прости мені все, чим образив я тебе за всі
дні життя мого і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день,
і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого, і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху
Своїм і показав мене достойним рабом
Своєї безмірної благості. Амінь.
МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
О Пречиста Діво, Богородице, надіє
всіх християн, що живуть на землі! Не
відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погаси
в мені полум’я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов’ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого.
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Викорени, Пречиста, з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та
безглуздя і всі темні і брудні думки та
наміри. Зціли, Владичице, мої тяжкі духовні й тілесні рани, не попусти, щоб зло
перемагало мене і Твоїми материнськими
молитвами прихили до мене, милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа,
бо Ти благословенна від усіх родів і славиться пречисте ім’я Твоє на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ДО СВЯТОГО, ІМ’Я
ЯКОГО НОСИШ
Моли Бога за мене, святий угоднику
Божий (ім’я святого), бо я щиро до тебе
звертаюся, скорого помічника й молитвеника за душу мою.
ПІСНЯ ДО ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах, і благословен плід
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утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ
наших.
ТРОПАР ЖИВОТВОРНОМУ ХРЕСТУ
ГОСПОДНЬОМУ
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові нашому на супротивників
подай і Хрестом Твоїм охороняй нас –
оселю Твою.
МОЛИТВА ОПТИНСЬКИХ
СТАРЦІВ*
Отче, дай мені з душевним спокоєм
зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком віддатися волі
Твоїй святій, в усякий час цього дня в
усьому настав і підтримай мене. Які б я
не одержав звістки протягом дня, навчи
мене сприйняти їх зі спокійною душею і
твердим впевненням, що на все свята воля Твоя. В усіх словах та справах моїх
керуй моїми думками і почуттями. В усіх
несподіваних випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Навчи мене
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прямо й розумно обходитися з кожною
людиною, нікого не соромлячи й не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести
утоми прийдешнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене
молитися, вірити, надіятись, терпіти,
прощати, дякувати, каятися й любити.
Амінь.
* Ця молитва не входить до складу ранішніх молитов, але подається тут для
благочестивого вжитку тих, хто забажає.
МОЛИТВИ ЗА ЖИВИХ
Пом’яни, Господи Ісусе Христе,
Боже наш, милості й щедроти Твої, що
від віку є, заради яких Ти став людиною,
розп’яття і смерть заради спасіння православно в Тебе віруючих перетерпів, і воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидиш праворуч Бога Отця, і милостиво
споглядаєш на моління тих, хто смиренно
всім серцем призиває Тебе: прихили вухо
Твоє і почуй смиренне моління нікчемного раба Твого, серед пахощів духовних,
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що приношу Тобі за всіх людей Твоїх. І
найперше пом’яни, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Церкву Твою Святу, Соборну й Апостольську, що чесну Свою
Кров за неї пролив, утверди, зміцни, пошир, збагати, замири і непереможною від
ворогів пекельних повік збережи; розбрат
Церков втихомир, думки поганські вгаси,
єресі знищи і викорени, безбожництво
погуби і на ніщо силою Святого Твого
Духа перетвори (поклін).
Владу нашу миром оточи і від усякого ворога й супротивника охорони.
Вклади в серце її всяку добру і спокійну
думку про Церкву Твою Святу і про всіх
людей Твоїх, щоб і ми в спокої тихе й
безтурботне життя проводили в істинній
вірі, у всякому благочесті та чистоті (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй Святійших Вселенських Патріархів православних, Святійшого отця нашого (ім’я), Патріарха Київського і всієї Руси-України,
преосвященнійших митрополитів, архієпископів, єпископів, пресвітерів, дияконів, весь чернечий чин і ввесь причет
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церковний, що поставив їх пасти Твоє
словесне стадо, і молитвами їх помилуй і
спаси мене грішного (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй отця мого духовного (ім’я) і святими його молитвами прости гріхи мої (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй батьків
моїх, братів, сестер і рідних моїх, і всіх
родичів моїх та друзів і даруй їм мир Твій
та все добре (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй старих і
молодих, бідних, сиріт, вдовиць, хворих,
засмучених, тих, що в біді, в скорботі, у
злиднях, в неволі, у в’язницях, на засланні; особливо ж тих, що за Тебе і віру православну безбожниками, відступниками
та єретиками переслідувані, пом’яни їх,
відвідай, укріпи, заспокой і скоро силою
Твоєю полегшення, волю і визволення їм
подай (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй доброчинців наших, що допомагають нам, жаліють і доглядають нас, дають нам милостиню і просять за нас, недостойних, молитися за спасіння і вічних благ Твоїх
отримання (поклін).
25

Спаси, Господи, і помилуй посланих на службу, тих, що подорожують,
отців, братів і сестер наших і всіх православних християн (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй тих, кого
безумством своїм я спокусив і з правдивої дороги звів, а на погані й негідні діла
напровадив їх; Божим Твоїм промислом
на істинну путь знову їх настанови (поклін).
Спаси, Господи, і помилуй тих, що
ненавидять і кривдять нас і роблять нам
напасть; не допусти їх до загибелі через
мене грішного (поклін).
Тих, що від православної віри відступили, погибельними єресями засліплені і від Церкви нашої відкололися, світлом Твого пізнання просвіти й до Святої
Твоєї Соборної і Апостольської Церкви
знову приєднай (поклін).
Мерзенну, безбожну, богохульну
владу викорени, а правовірну утверди,
силу християнську піднеси і милості Твої
багаті нам пошли (поклін).
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МОЛИТВА ЗА ПОМЕРЛИХ
Пом’яни, Господи, спочилих Святійших Патріархів православних, преосвященних митрополитів, архієпископів,
єпископів, священичий і чернечий чин,
причет церковний, що Тобі послужили,
благочестивих і повік незабутніх фундаторів святих храмів й у вічних Твоїх оселях зі святими упокой (поклін).
Пом’яни, Господи, душі спочилих
рабів Твоїх, батьків моїх (їх імена) й
увесь мій рід і прости їм всі провини вільні й невільні, дай їм Царство й причастя вічних Твоїх благ і Твого безконечного
й блаженного життя насолоду (поклін).
Пом’яни, Господи, і всіх в надії на
воскресіння і життя вічне спочилих отців,
братів і сестер наших, православних
християн, що тут і повсюди лежать, і зі
святими Твоїми, де сяє світло лиця Твого,
всели, і нас помилуй, як Благий і Чоловіколюбний. Амінь (поклін).
Подай, Господи, відпущення гріхів
усім раніше спочилим у вірі й надії на
воскресіння, отцям, братам і сестрам нашим, і створи їм вічную пам’ять (тричі).
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Достойно є, і це є істина, славити
Тебе, Богородицю, завжди славну і Пренепорочну і Матір Бога нашого. Чеснішу
від херувимів і незрівнянно славнішу від
серафимів, що без істління Бога Слово
породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Господи, помилуй (тричі).
Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і
всіх святих помилуй нас. Амінь.
Під час Великого посту промовляємо цю молитву:
МОЛИТВА СВЯТОГО ЄФРЕМА
Господи і Владико життя мого, духа
лінивства, безнадійності, владолюбства й
марнослів’я не дай мені (доземний поклін).
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Духа ж доброчесності, смиренномудрості, терпіння й любові дай мені,
рабу Твоєму (доземний поклін).
О, Господи Царю, дай мені бачити
провини мої і не осуджувати брата мого,
бо Ти благословенний є на віки віків.
Амінь (доземний поклін).
Після цього 12 малих поклонів, молячись:
Боже, будь милостивий до мене
грішного.
Боже, очисти мої гріхи і помилуй
мене.
Без числа нагрішив я, Господи,
прости мені.
Потім промовляємо всю молитву:
“Господи і Владико життя мого...”
(доземний поклін).
У Світлий тиждень, замість ранішніх і вечірніх молитов, читаються
Пасхальні часи (ст. 58).
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Від Великодня до Вознесіння, замість молитви до Святого Духа “Царю
Небесний”, співаємо тропар Пасхи:
Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав і тим, що у гробах, життя
дарував (тричі).
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МОЛИТВИ ВЕЧІРНІ
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий,
молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх
святих помилуй нас. Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Царю Небесний, Утішителю, Душе
істини, що всюди є і все наповняєш,
Скарбе добра і життя Подателю, прийди і
вселися в нас, і очисти нас від усякої
скверни, і спаси, Благий, душі наші.
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Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости
беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли
немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Отче наш, що є на небесах, нехай
святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на
небі, так і на землі. Хліб наш насущний
дай нам сьогодні; і прости нам провини
наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визво32

ли нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і
сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
ТРОПАРІ ПОКАЯННІ
Помилуй нас, Господи, помилуй
нас, бо жодного виправдання не маючи,
ми, грішні, Тобі, як Владиці, цю молитву
приносимо: помилуй нас.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Господи, помилуй нас, бо на Тебе
ми надіємось: не прогнівайся дуже на нас
і не пам’ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як Милосердний і визволи
нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а
ми, люди Твої, всі творіння рук Твоїх і
ім’я Твоє призиваємо.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
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Милосердя двері відкрий нам, Благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе
надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти є спасіння
роду християнського.
Господи, помилуй (12 разів).
МОЛИТВА СВЯТОГО МАКАРІЯ
ВЕЛИКОГО ДО БОГА ОТЦЯ
Боже вічний і Царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу
дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в
цей день ділом, словом і думкою; і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої
скверни тіла й духу. І дай мені, Господи,
в цю ніч спокійний сон, щоб уставши з
мого смиренного ложа, я догоджав пресвятому імені Твоєму в усі дні життя мого й переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похотей лукавих. Бо Твоє є
Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і
Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки
віків. Амінь.
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МОЛИТВА СВЯТОГО АНТІОХА
ДО ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА
Вседержителю, Слово Отчеє, Всесвятий Ісусе Христе. З великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба
Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, Добрий Пастирю Твоїх овець, не віддавай мене на поталу зміїну і не попусти,
щоб сатана спокушав мене, бо в мені є
насіння зла. Отже, Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю Святий, Ісусе
Христе, охорони мене, коли я спатиму,
тим Світлом, що ніколи не меркне – Духом Твоїм Святим, що Ним освятив Ти
Своїх учнів. Подай, Господи, і мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє
на ложі моїм, просвіти розум мій світлом
зрозуміння Святого Євангелія Твого; душу – любов’ю до Хреста Твого; серце –
чистотою Слова Твого; тіло моє – Твоїми
страстями безвинними; думку мою Твоїм
смиренням охорони і в слушний час підведи мене від сну на славослів’я Твоє, бо
Ти Препрославлений є з Безпочатковим
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Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки.
Амінь.
МОЛИТВА ДО СВЯТОГО ДУХА
Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, змилосердься й помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти, і прости мені, недостойному, все, чим
я згрішив перед Тобою сьогодні як людина, навіть не як людина, але гірше скотини; всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість
або через недобру науку, зухвальство й
зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або
ганьбив кого в своїх думках, може, кому
докоряв, або обмовляв кого в гніві моїм,
або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого
зневажив, або брата мого засмутив, або
затівав сварки, чи, може, кого обсудив,
або величався, або погордував, або під
час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об’їдався чи обпивався, або
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без глузду сміявся, або зле задумав, або,
бачачи доброту ближнього, заздрив йому,
або негідне говорив, або посміявся з гріха
брата мого, тоді як мої гріхи незліченні,
або до молитви був недбайливий чи ще
що вчинив злого і забув, бо все оце і ще
більше я вчинив. Помилуй мене, Творче
мій і Владико, лінивого і негідного раба
Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені,
як Благий і Чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і
оспіваю, й прославлю пречесне ім’я Твоє
з Отцем і Єдинородним Його Сином нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА СВЯТОГО МАКАРІЯ
ВЕЛИКОГО
Що Тобі принесу? Або чим Тобі
віддячу, Великодаровитий, Безсмертний
Царю, Щедрий і Чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє
служіння і нічого доброго не зробив, Ти
довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою
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душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла.
Віднови пропащу мою душу, що осквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене
помисел лукавий видимого цього життя.
Єдиний Ти Безгрішний, прости провини
мої, вчинені перед Тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою
й всіма моїми почуттями. Ти Сам, покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи Божественною
Твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти
безліч моїх гріхів. Змилосердься Господи, звільни мене від тенет диявольських,
спаси мою стражденну душу і осіни мене
світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним, і охорони думки раба Твого від
мрій і стурбованості. Віджени від мене
всю сатанинську дію, просвіти мисленні
очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тіла мого, щоб він
позбавляв мене від моїх ворогів, щоб,
вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі
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подячні молитви. О Господи, почуй мене,
грішного й убогого раба Твого. Дай мені
після пробудження з чистим сумлінням
навчатися закону Твого, віджени від мене
через Твоїх ангелів сатанинську зневіру,
щоб благословляти ім’я Твоє святе, прославляти і славити Пречисту Богородицю
Марію, дану нам грішним у захист, і
прийми Її, що молиться за нас. Бо знаю,
що Вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і Чесного Хреста знаменням, і всіх святих Твоїх заради збережи
мою убогу душу, Ісусе Христе, Боже
наш, бо Ти Святий і Найславніший на
віки віків. Амінь.
МОЛИТВА СВЯТОГО АНТІОХА
Господи Боже наш, все, у чому я
згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як Благий і Чоловіколюбний,
прости мені. Мирний і безтурботний сон
подай мені, Ангела Твого Охоронителя
пошли, щоб він покривав і охороняв мене
від усякого зла. Бо Ти Охоронець душ і
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тіл наших і Тобі славу возсилаємо, Отцю,
і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Господи Боже наш, в Якого ми віруємо і Чиє ім’я більше всякого імені
призиваємо! Подай нам, що відходимо до
сну, полегшення для душі і тіла, охорони
нас від усякого марева і від темної пристрасті; припини пристрасне бажання;
погаси полум’я тілесного збудження; подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі,
щоб сприйнявши доброчесне життя, не
позбутися нам обіцяного Твого блага, бо
Ти благословенний є навіки. Амінь.
МОЛИТВА СВЯТОГО ІОАНА
ЗОЛОТОУСТОГО НА ВСЯКУ
ГОДИНУ ДНЯ Й НОЧІ
Господи, не позбав мене небесних
Твоїх благ. Господи, визволи мене від
вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости
мені. Господи, визволи мене від усякого
незнання, забуття, легкодухості і за40

кам’янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи,
просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я, як людина, згрішив, Ти
ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи
неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім’я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в Книзі
Життя і подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не
вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання.
Господи, зроси моє серце росою Твоєї
благодаті. Господи неба і землі, пом’яни
мене, грішного, мерзенного і нечистого
раба Твого в Царстві Твоїм. Амінь.
Господи, прийми мене в покаянні.
Господи, не залишай мене. Господи, не
заведи мене в напасть. Господи, дай мені
благі помисли. Господи, дай мені сльози,
пам’ять про смерть і розчулення серця.
Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення,
цнотливість і послух. Господи, дай мені
терпіння, великодушність і лагідність.
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Господи, вкорени страх Твій благий в
серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти
мене від злих людей, бісів і пристрастей і
від усього, шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти
хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені
грішнім, бо Ти благословенний навіки.
Амінь.
МОЛИТВА ДО ГОСПОДА НАШОГО
ІСУСА ХРИСТА
Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, заради Найчеснішої Матері Твоєї і
безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого Іоана,
проповідників Божих апостолів, світлих і
добропобідних мучеників, преподобних і
богоносних отців і всіх святих молитвами
визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій і Творче, що не
бажаєш смерті грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і
мені окаянному і недостойному, забери
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мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О
Господи мій, Утіхо моя, що ради мене
окаянного зодягнувся у тлінну плоть,
врятуй від нещастя і подай утіху душі
моїй окаянній. Прищепи моєму серцю
виконувати Твої повеління, залишити злі
діла і здобути блаженство Твоє, бо на Тебе, Господи, я уповаю, спаси мене.
Амінь.
МОЛИТВА ПЕТРА СТУДИТА
ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
До Тебе, Пречистої Божої Матері, я,
припадаючи, молюся: Ти знаєш, Царице,
як я безперестанно грішу і гнівлю Сина
Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед
Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу
знову те ж саме роблю. Невже Господь
уразить мене? Знаючи про те, Владичице
моя Богородице, що я гидуюся злих моїх
діл і всіма думками люблю закон Бога
мого, але не знаю, Пречиста Царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хо43

чу, роблю. Не допускай, Пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде
воля Сина Твого і Бога мого, Який мене
спасе, врозумить і подасть благодать
Святого Духа, щоб я відтепер перестав
робити зле і решту часу прожив би виконуючи заповіді Сина Твого й Бога мого,
Якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Безпочатковим Його Отцем і
Пресвятим, Благим і Животворчим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
Благого Царя Блага Мати, Пречиста
і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на
мою грішну душу і Твоїми молитвами
настав мене на діяння благі, щоб останок
мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина
чиста і благословенна. Амінь.
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МОЛИТВА ДО
АНГЕЛА-ОХОРОНИТЕЛЯ
Ангеле Христовий, Охоронителю
мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворогасупротивника звільни мене, щоб я ніяким
гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене, грішного й недостойного раба,
щоб стати мені достойним благості й милості Всесвятої Тройці і Матері Господа
мого Ісуса Христа, і всіх святих. Амінь.
КОНДАК БОГОРОДИЦІ, ГЛАС 8
Непереможній Воєводі – переможні
ми, звільнившись від бід, вдячні пісні
підносимо Тобі, раби Твої, Богородице.
Але Ти, що маєш державу непереможну,
від всяких нас бід визволи, щоб до Тебе
взивати: “Радуйся, Невісто Неневісная”.
Преславна Приснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові
Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас
через Тебе душі наші.
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Всю надію мою на Тебе покладаю,
Мати Божа, збережи мене під покровом
Твоїм.
Богородице Діво, не погордуй мною
грішним, що потребує Твоєї допомоги і
Твого захисту, бо на Тебе уповає душа
моя і помилуй мене.
Надія моя – Отець, пристанови моє
– Син, захист мій – Дух Святий: Тройце
Свята, слава Тобі.
Достойно є, і це є істина, славити
Тебе Богородицю, завжди Славну і Пренепорочну і Матір Бога нашого. Чеснішу
від херувимів і незрівнянно славнішу від
серафимів, що без істління Бога Слово
породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Господи, помилуй (тричі).
Господи, благослови.
Відпуст.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий,
молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх
святих помилуй нас. Амінь.
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МОЛИТВА СВЯТОГО ІОАНА
ДАМАСКІНА
Вказуючи на постіль свою, промовляй:

Владико Чоловіколюбче, невже ця
постіль буде мені домовиною чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось
бо домовина стоїть переді мною, ось
смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся і нескінченної муки, зло ж
робити не перестаю і завжди прогнівляю
Тебе, Господа мого, Пречисту Твою Матір, всі Небесні Сили, і святого АнгелаОхоронителя мого. Знаю, Господи, що я
недостойний чоловіколюбства Твого, але
достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо
праведника спасаєш, то тут немає нічого
дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут
нема нічого дивного, вони достойні Твоєї
милості. Але вияви дивну Твою милість
на мені грішному, яви чоловіколюбство
Твоє, нехай не перевершить моє зло
Твою невимовну благість і милосердя, і
як тільки хочеш, так і вчини зі мною для
спасіння.
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І перед тим, як ляжеш у постіль, промовляй ще:

Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб
я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій: “Я подолав його”.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Боже, будь заступником душі моїй,
бо я ходжу серед багатьох тенет, визволи
від них і спаси мене, Благий і Чоловіколюбний.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Преславну Божу Матір, святішу від
святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею,
що істинно народила нам Бога в тілі й
безперестанно молиться за душі наші.
Також, поцілувавши хрест свій,
осіняй себе хрестом і постіль свою від
голови до ніг, а також усі чотири сторони світу, читаючи:
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МОЛИТВА ДО ЧЕСНОГО ХРЕСТА
ПРОТИ ВСІХ ЗЛИХ ДУХІВ
Нехай воскресне Бог і розвіються
вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим,
нехай щезнуть, як тане віск від вогню,
так нехай загинуть біси від лиця тих, хто
любить Бога і хто осіняє себе хресним
знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте
Господній, що проганяєш бісів силою
розп’ятого на Тобі Господа нашого Ісуса
Христа, що до пекла зійшов, й подолав
силу диявола, й дарував нам Тебе, Хрест
Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О Пречесний і Животворчий
Хресте Господній, допомагай мені зі
Святою Дівою Богородицею й зі всіма
святими Небесними Силами завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Захисти мене, Господи, силою Чесного і Животворчого Твого Хреста і ним
охорони мене від усякого зла.
Потім замість прощення:
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Полегши, відпусти, прости, Боже,
гріхи наші вільні й невільні, словом чи
ділом, свідомі й несвідомі, вдень чи вночі, в думках, чи в помислах заподіяні, –
все нам прости, бо Ти Благий і Чоловіколюбний.
ПОМ’ЯННИК
Тих, хто ненавидять і кривдять нас,
прости, Господи Чоловіколюбний. Благочинцям – добро вчини. Братам і рідним
нашим дай чого вони просять для спасіння й життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм дай. Покермуй тими, хто на морі. Мандрівникам будь супутником, всім
православним християнам допомагай.
Тим, хто служить нам і милує нас, гріхів
відпущення даруй. Тих, що заповіли нам,
недостойним молитися за них, помилуй з
великої Твоєї милості. Пом’яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер
наших і упокой їх там, де сяє світло слави
Твоєї. Пом’яни, Господи, братів наших
поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом’яни, Господи і тих, що дари
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приносять і добро чинять у святих Твоїх
церквах, дай їм чого вони просять для
спасіння і життя вічного. Пом’яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, просвіти наш розум
світлом Твоїм, і настанови нас на стежку
заповідей Твоїх молитвами Пречистої
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії і всіх святих Твоїх, бо Ти є благословенний на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЩОДЕННОГО
СПОВІДАННЯ ГРІХІВ
Сповідаю Тобі, Господу Богові моєму і Творцю, Єдиному в Святій Тройці,
хвальному і поклоняємому Отцю, і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину,
і в нинішній час, і в минулі дні й ночі ділом, словом, помислом: об’їданням, пияцтвом, пустослів’ям, зневір’ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерли51

вістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам’ятством, ненавистю, лихварством, і
всіма моїми почуттями: зором, слухом,
нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи
душевні вкупі й тілесні, чим Тебе, Бога
мого й Творця, прогнівив і ближнього
мого образив, про що жалкую, винним
з’являюся перед Тобою, Богом моїм, і
маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами
молю Тебе. Вчинені ж перелічені гріхи
мої милосердям Твоїм прости мені й звільни від них, я ж визнав їх перед Тобою,
бо Ти Благий і Чоловіколюбний. Амінь.
МОЛИТВА СВЯТОГО ІЛАРІОНА
О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний Чоловіколюбче, що подаєш
за труди славу і честь і що твориш учасниками Свого Царства, пом’яни, як Благий, і нас, немічних Твоїх, бо Твоє ім’я –
Чоловіколюбець.
Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої Своєї милості спаси нас.
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Ми ж люди Твої і вівці пастви Твоєї, яку
Ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пастирю Добрий, що кладеш
душу за овець! Не залиш нас, хоч ще й
далі блудимо, не відкинь нас, хоч ще й
далі грішимо перед Тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають
господареві своєму. Незважаючи на те,
що ми стадо мале, промов до нас: “Не
бійся, мале стадо! Бо Отець ваш благозволив дати вам Царство”. Багатий милістю і благий щедротами! Ти, Який обіцяв
прийняти тих, що каються, й очікуєш навернення грішних, не пам’ятай багатьох
гріхів наших, прийми нас, що звертаємося до Тебе, зітри рукописання провин
наших, вкороти гнів, яким ми розгнівали
Тебе, Чоловіколюбний! Ти – бо є Господь, Владика і Творець, і в Тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти.
Відклади гнів, Милостивий, хоч і
достойні ми його за гріхи наші; оминай
нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не суди рабів Своїх. Ми люди Твої,
Тебе шукаємо, до Тебе припадаємо, Тебе
благаємо. Ми нагрішили і зла натворили,
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не виконували і не творили того, що Ти
заповідав нам. Земними бувши, до земного схилилися і лиха натворили перед лицем слави Твоєї, тілесним похотям себе
віддавши, поневолили себе гріхами й турботами життєвими, стали втікачами від
свого Владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо, молимося. Каємося у злих ділах наших; просимо, щоб Ти послав Свій страх
у серця наші; молимося, щоб на страшному суді Ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердься, помилуй. Твої-бо ми, Твоє творіння і справа
рук Твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш
зважати, Господи, хто встоїть? І якщо
віддаси кожному за ділами його, то хто
спасеться? Бо очищення – тільки від Тебе, бо в Тебе милість і велике визволення.
І душі наші в руках Твоїх, і дихання наше
у волі Твоїй. Задля того ж умилостивлення Твого до нас ми в добрі перебуваємо.
Якщо ж з гнівом споглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть бо порох
проти бурі, а ми проти гніву Твого. Але
як творіння ми від Творця милості про54

симо: “Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї”. Все-бо благе для нас – від
Тебе, все ж неправедне від нас – до Тебе.
Всі-бо ми відхилилися і всі разом відкинені були; нема між нами жодного, хто
дбав би про небесне і змагався б, але всі
турбуємося про земне, всі в турботах
життєвих. Бо не стало праведного на землі (Пс.11:2), не Ти залишаєш і забуваєш
нас, але ми не шукаємо Тебе і до всього
видимого принаджуємося. Тому-то й побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив Тебе і не схотів
ходити шляхами Твоїми. Але не вчини
нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи; спини полум’я гніву Твого, що простягається на
нас, рабів Твоїх; Сам настанови нас на
істину Твою, навчаючи нас творити волю
Твою, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої,
Твоя частка, Твоє насліддя. Не підносимо-бо ми руки свої до Бога чужого, не
наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, Істинного Бога, і до Тебе,
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що живеш на небесах, наші очі підносимо, до Тебе руки наші простягаємо і молимось.
Прости нас, як Благий і Чоловіколюбний; помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння; і на страшному суді
Твоєму не позбав нас стояння праворуч
Тебе, але сподоби нас бути причасниками
благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напастей
спокуси; не віддай нас у руки чужинців,
щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя – захожими не на
своїй землі. Щоб не говорили народи:
“Де ж Бог їх?”
Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерті, вогню, потопу, щоб
не відпали від віри нетверді вірою. Мало
карай нас, а багато милуй; мало насилай
на нас рани, а милостиво зціляй нас; менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо
наше єство не може довго переносити
гніву Твого, як стебла – вогню. Але злагіднися до нас і змилосердься, бо Тобі
належить милувати і спасати нас. Тим-то
продовжи милість Твою на людей Твоїх;
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війни відвертай, мир утверджуй, країни
заспокой, голодних насити, володарів
наших учини грізними для інших країн,
начальників умудри, міста розшир. Церкву Твою розрости, володіння Своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси; невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув’язнених, у голоді,
спразі й наготі – всіх помилуй, усіх утіш,
подаючи їм радість тілесну й душевну
молитвами й молінням Пречистої Твоєї
Матері і святих Небесних Сил, Предтечі
Твого і Хрестителя Іоана, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердься над нами
і помилуй нас, щоб ми бережені Твоєю
милістю в єдності віри, сукупно й радісно
прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса
Христа, з Отцем, із Пресвятим Духом, –
Тройцю Нероздільну, Єдинобожественну, Яка царствує на небесах і на землі,
над ангелами й людьми, видимим і невидимим творінням, нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
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Коли лягаєш спати, промовляй:
В руки Твої, Господи Ісусе Христе,
Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене
благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь.
У Пасхальну седмицю замість ранішніх і вечірніх молитов читають Церковні часи на святу Пасху.
ЦЕРКОВНІ ЧАСИ НА СВЯТУ
ПАСХУ
Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав і тим, що у гробах, життя
дарував. (Тричі).
Воскресіння Христове бачивши, поклонімось Святому Господу Ісусу, Єдиному Безгрішному. Хресту Твоєму поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння
Твоє оспівуємо і славимо, бо Ти є Бог
наш, крім Тебе іншого не знаємо, Ім’я
Твоє призиваємо. Прийдіть, усі вірні поклонімось святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість
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всьому світові. Завжди благословляючи
Господа, славімо Воскресіння Його, бо
потерпівши розп’яття, Він смертю смерть
переміг. (Тричі).
Світання попередивши і знайшовши
камінь, одвалений від гробу, ті, що були з
Марією, від ангела почули: “Чому шукаєте серед мертвих, як людину, Того, Хто в
світлі вічному перебуває? Погляньте на
похоронні пелени, поспішіте і світові звістіте, що воскрес Господь, умертвивши
смерть, бо Він-бо є Син Бога, що спасає
рід людський”.
Хоч у гроб увійшов Ти, Безсмертний, проте пекельну зруйнував силу й
воскрес як Переможець, Христе Боже,
Жонам Мироносицям звістивши: “Радуйтеся!” І апостолам мир даруєш, а померлим подаєш воскресіння.
У гробі тілом, у пеклі з душею, як
Бог, у Раю з розбійником, і на Престолі
був Ти, Христе, з Отцем і Духом, все наповняючи, Неописанний.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
Як Життєносець, як кращий від раю
і воістину світліший від усякої палати
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царської, явився, Христе, Гріб Твій джерелом нашого воскресіння.
І нині, і повсякчас, і навіки віків.
Амінь.
Свята Божественна оселе Всевишнього, радуйся, бо через Тебе, Богородице, дано радість тим, що взивають: “Благословенна Ти між жонами, Всенепорочна Владичице”.
Господи, помилуй (40 разів).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу
нині й повсякчас, і навіки віків. Амінь.
Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, дійсну Богородицю, Тебе величаємо.
Христос воскрес... (Тричі).
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
Господи, помилуй. (Тричі). Благослови.
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МОЛИТВИ ДНЯ
МОЛИТВА ЩОДЕННА ДО
ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА
ХРИСТА
Господи! Не знаю, чого просити в
Тебе. Ти один знаєш, що мені потрібно.
Ти любиш мене більше, ніж я вмію любити себе. Отче! Дай рабові Твоєму, чого
і сам я просити не вмію. Не насмілююсь
просити ані хреста, ані втіхи. Тільки стою
перед Тобою, серце моє відкрите. Ти бачиш потреби, яких я не бачу. Подивись і
вчини зі мною з милості Твоєї. Урази і
зціли, скинь і підведи мене. Благоговію
перед святою Твоєю волею і незбагнен61

ними для мене Твоїми долями. Приношу
себе в жертву Тобі. Віддаюсь Тобі. Нема
в мене бажання, крім бажання виконати
волю Твою. Навчи мене молитися. Сам у
мені молись. Амінь.
МОЛИТВА НА ВСЯКЕ ПРОХАННЯ
Споглянь, Владико Чоловіколюбче,
милостивим оком на рабів Твоїх і почуй
благання наші, що з вірою приносимо, як
і Сам Ти сказав: “Усе, що в молитві проситимете, віруйте – одержите, і буде вам,
і знов просіть – дасться вам”. Тому й ми,
що надіємось на милість Твою, хоч і недостойні, просимо: подай милість Твою
рабові Твоєму (ім’я) та вволи добре бажання його, в мирі та спокої, в здоров’ї та
в довговічності все життя його збережи. І
Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і
Святому Духові нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
ВСЯКОГО ДОБРОГО ДІЛА
Милосердний Боже, Отче і Господи! Дай мені шукати всім серцем тільки
того, що потребує від мене Твоя Свята
Воля. У всякому ділі дай мені силу шукати перш усього сповнення Святих Твоїх
Заповітів. Настав мене на Твою праведну
путь і навчи в усякій роботі не сходити з
неї. Сотвори моє життя таким, щоб я міг
робити все з волі Твоєї, дай мені силу виконувати Твої святі Заповіді. На всіх
стежках життя мого підтримай мої слабкі
сили, оборони від лукавої спокуси і поблагослови на все добре, чисте і святе,
щоб і словами уст моїх і всіма ділами
життя мого я прославляв Святе ім’я Твоє,
Бога Великого, для нас людей, Милосердного Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ПІСЛЯ СКІНЧЕННЯ
ВСЯКОГО ДОБРОГО ДІЛА
Всемогутній Боже, Милосердний
Отче! Я знаю, що я негідний приносити
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мою подяку Тобі. Ти не потребуєш нічого
від мене, знаючи мою нікчемність, мою
бідність перед Тобою. Але Ти дав мені
ласкаво Твою заповідь приносити Тобі
славослів’я і подяку мого вдячного серця.
Великий Боже, Милосердний Отче!
Яку, достойну величності Твоєї, подяку
можу принести Тобі я, бідний і нікчемний грішник? Все ж, віруючи в Твою милість до мене, грішного, в Твою всепрощаючу любов, я приношу Тобі в ім’я Сина Твого, нашого Спасителя і Визволителя, жертву хваління, жертву славослів’я
мого відданого Тобі і вдячного серця. Ти
благословляєш мене у кожній хвилині
життя мого, Ти настановляєш мене на все
добре, чисте і святе. Ти підтримуєш мене
і ведеш мене по дорозі Твоїй, Ти приводиш мене терпеливо до вічного блаженства в Твоїм Небеснім Царстві, прощаючи з любов’ю мої провини.
Нехай же слава, честь і поклоніння
Тобі, Богу Вічному ніколи не замовкнуть
у серці моїм, нехай воно славить Тебе,
Бога Милосердного, в Тройці Святій
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Єдиного, Отця, і Сина, і Святого Духа
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ПРИ ВХОДІ ДО ХРАМУ
Милосердя двері відкрий нам, Благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе
надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти є спасіння
роду християнського.
Це входжу я до дому Твого Святого, Господи, щоб поклонитися Твоїй величності і вознести свою щиру молитву
перед святим Твоїм Престолом, Владико
світу. Стаючи перед Тобою, Господи, я
приношу всі справи життя мого, а Ти
щедрою рукою Своєю поблагослови мою
щиру працю і мої добрі наміри і веди мене дорогою безпечною, щоб не похитнулися ноги мої. Я дякую Тобі, Отче Небесний, за всі щедрі дари, які подає нам батьківська рука Твоя.
Я прославляю Тебе, Творче і Владико неба і землі, як Радість життя нашого, як Світло, що життя наше освічує, як
Законоположника, що життя наше на
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праведну путь наставляє, як Суддю, що
всім віддасть по заслузі, як Доброчинця,
що щедрою рукою допомагає тим, хто на
Тебе надіється. Нехай же благоприємною
буде Тобі нинішня молитва, наче кадило
запашне, як щира жертва серця мого для
Тебе, Господи. Амінь.
МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
БОЖЕСТВЕННОЇ ЛІТУРГІЇ
Господи, Ісусе Христе, щедрий і
милостивий до всіх, що до Тебе звертаються, молюся Тобі: дай мені зі щирістю,
любов’ю та страхом і всією увагою аж до
кінця цієї служби Божої пробути і з совістю та щирим серцем Тобі молитися, Милосердному Богові. Господи Царю, вислухай мене, що благаю Тебе, і прости
мені гріхи мої, бо Ти один милосердний і
Тебе славлю з Отцем і Святим Духом навіки. Амінь.
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МОЛИТВА ПОДЯЧНА
ПІСЛЯ СЛУЖБИ БОЖОЇ
Дякую Тобі, Боже, Спасителю мій,
усією душею моєю і тілом, величаю, славлю і вихваляю Тебе, що сподобив мене,
грішного, взяти участь у принесенні Твоєї безкровної і словесної жертви за наші
гріхи і на спомин Твого земного життя,
спасаючих мук, хресної смерті, преславного воскресіння і вознесіння на небо.
Молюся Тобі: всі мої гріхи обмий, очисти
і прости, дай у всі дні життя мого творити волю Твою і в чистій совісті приносити подяку й молитви Тобі з Предвічним
Твоїм Отцем і Пресвятим, Благим і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА РОБІТНИКА
Господи Ісусе Христе, Ти Сам зволив тяжкою працею тесляра показати нам
приклад, прийми й освяти мою працю.
Амінь.
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МОЛИТВА БЛАГОСЛОВЕННЯ СІМ’Ї
Від Тебе, Господи, одержуємо ми
всі дари благі, благослови сім’ю нашу,
нехай будуть усі члени сім’ї нашої до
вподоби Тобі, хай царює в ній мир і любов християнська. Амінь.
МОЛИТВА НА ПРИЙНЯТТЯ
ПРОСФОРИ І СВЯЧЕНОЇ ВОДИ
Господи Боже мій, нехай буде дар
Твій святий, просфора і свячена вода на
прощення гріхів моїх, на просвітлення
розуму мого, на здоров’я душі і тіла мого, на впокорення пристрастей і немочей
моїх безмежним милосердям Твоїм, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх
Святих Твоїх. Амінь.
МОЛИТВА ПЕРЕД ЇЖЕЮ
Перед їжею читай “Отче наш” або:

Очі всіх на Тебе, Господи, уповають
з надією, бо Ти даєш поживу всім вчасно,
простягаєш Свою щедру руку і всіх насичуєш милістю Своєю. Амінь.
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Сам, Господи, поблагослови їжу й
пиття рабам Твоїм, бо Ти Святий є, Боже
наш, і ми Тобі славу возсилаємо, Отцю і
Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ЇЖІ
Дякуємо Тобі, Христе Боже наш,
що наситив нас земними Твоїми дарами.
Не позбав нас і Небесного Твого Царства,
але, як прийшовши посеред учнів Твоїх
Спасе, мир даруючи їм, прийди до нас і
спаси нас.
Слава... і... нині. Господи, помилуй
(тричі), благослови. Благословен Бог, що
милує і живить нас від Своїх багатих дарів Своєю благодаттю і чоловіколюбством нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ПЕРЕД НАВЧАННЯМ
Милосердний Господи, пошли нам
милість Духа Твого Святого, що подає
нам розум і зміцнює духовні сили наші,
щоб ми, уважно переймаючи науку, ви69

росли Тобі, Творцеві нашому, на славу,
батькам нашим на радість, Церкві й
Україні на користь.
МОЛИТВА ПІСЛЯ НАВЧАННЯ
Дякуємо Тобі, Боже, Творцеві нашому, що Ти сподобив нас милості Твоєї
вислухати навчання. Благослови наших
начальників, батьків та вчителів, що ведуть нас до пізнання добра і пошли нам
розум та силу продовжувати навчання
наше. Амінь.
МОЛИТВА ДО БОГА ОТЦЯ
Всемогутній Владико, Премудрий і
Всеблагий Господи, Світоначального
Сина Безначальний Родителю і Животворчого Духа Твого вічне Самоджерело,
що його величність незчисленна, слава
невимовна і милість безмірна! Дякуємо
Тобі, що покликав нас із небуття і вшанував дорогоцінним образом Твоїм, що
дарував нам, негідним, не тільки пізнавати й любити Тебе, але – що найсолодше –
Отцем своїм називати.
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Дякуємо Тобі, Боже милосердя і
щедрот, бо нас, що переступили заповідь
Твою, не залишив у гріху та смертній
темряві, але Єдинородного Твого Сина,
яким і віки сотворив, Ти зволив послати
на землю для нашого спасіння, щоб втіленням Його і страшними стражданнями
від мук диявольських і тління смертного
ми звільнилися.
Дякуємо Тобі, Боже любові і сил, бо
після вознесіння на небо найдорожчого
Спасителя нашого, будучи вблаганний
хрестом Його, послав Духа Твого Пресвятого на обраних Його учнів і апостолів, щоб вони, силою натхненної проповіді, осяяли весь світ нетлінним світлом
Євангелії Христової.
Тож, Сам Чоловіколюбний Владико, почуй смиренну молитву недостойних
дітей Твоїх. Бо за діла наші жодного спасіння не маємо, тільки очікуємо відплати
справедливої і відлучення від Пресвітлого лиця Твого. Якщо ж і за кожне пусте
слово відповідь буде в день суду і випробування, то за незчисленні наші безза71

коння, що ними згрішили перед Тобою,
яку, нещасні, маємо дати відповідь?
Отож, зневірившись у виправданні
за вчинки наші, до єдиної Твоєї милості
припадаємо, що перевищує кожне слово.
Її, як тверду основу надії маючи, молимо
Тебе: згрішили – очисти. Господи! Беззаконствували – прости. Владико! Прогнівили Тебе – змилуйся. Довготерпеливий!
Збережи надалі розум, сумління і серце
наше від нечистоти світу: визволи і спаси
нас від бунтівної бурі пристрастей і гріхопадінь, свідомих і несвідомих, знаних і
незнаних та скеруй у тихе пристановище
віри, любові й надії життя вічного.
Пом’яни нас у милості Твоїй, Господи,
дай нам усе, що для спасіння просимо, а
найбільше – чисте й безгрішне життя.
Сподоби нас любити Тебе і всім
серцем нашим боятися і в усьому творити
волю Твою святу – молитвами Пречистої
Владичиці нашої Богородиці і всіх святих
Твоїх, бо Ти Благий і Чоловіколюбний
Бог є і Тобі славу, подяку і поклоніння
возсилаємо з Єдинородним Твоїм Сином
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА ДО БОГА СИНА
Єдинородний Сину і Слово Боже!
Ти, що зволив ради нашого спасіння тіло
прийняти і смерть перетерпіти, нині ж з
Пречистим тілом Твоїм на небі, на престолі з Отцем сидиш і всім світом керуєш! Не забудь у милосерді Твоєму нас,
що на землі перебуваємо, спокушувані
багатьма напастями та скорботами. Хоч і
нечисті ми дуже і недостойні, та в Тебе,
Спасителя і Господа нашого, віруємо: ані
іншого заступника, ані надії на спасіння
не знаємо.
Подай, о Викупителю Всеблагий,
щоб пам’ятали ми постійно, скільки
страждань душі й тіла Твого було, щоб
задовільнити вічну правду Отця Твого за
гріхи наші. Навіть до пекла зійшов Ти з
хреста Пречистою Душею Твоєю, щоб
визволити нас від влади і муки пекельної.
Це пам’ятаючи, бережімось від пристрастей і гріхів, що спричинили люті страждання і смерть Твою і любімо правду й
чесноту, які найприємніші Тобі в нас понад усякий дар. Сам усього зазнавши, о
Всеблагий, знаєш, яка велика неміч духа
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й тіла нашого, а ворог наш сильний та
підступний. Немов лев, рикаючи ходить
він, шукаючи, кого б поглинути. Не позбав же нас всесильної допомоги Своєї і
будь із нами постійно, навчаючи й зміцнюючи, втішаючи й звеселяючи дух наш.
Ми ж, до лона любові й милосердя
Твого припадаючи, все життя наше, дочасне і вічне, Тобі віддаємо, Владиці нашому, Викупителеві й Господові, з глибини душі благаючи, щоб дав Ти нам
шляхами Тобі знаними без терпінь пройти темний шлях цього життя земного і
прийняти божественний захист Твій, що
його обіцяв Ти приготувати всім, хто вірує в Ім’я Твоє та слідує за Божими стопами Твоїми. Амінь.
МОЛИТВА ДО БОГА ДУХА
СВЯТОГО
Царю Небесний, Утішителю Всеблагий, Душе Істини, що від Отця предвічно походиш і в Синові постійно перебуваєш. Невичерпне джерело божественних дарів, що розподіляєш кожному з во74

лі Своєї. Ним же і ми, недостойні, освятилися й назнаменувалися в день хрещення нашого. Зглянься на молитву рабів
Твоїх, прийди до нас. Оселися в нас і
очисти душі наші, щоб стали ми оселею
Пресвятої Тройці.
О Всеблагий, не погордуй нашою
нечистотою й ранами гріховними, але
оздоров нас всеоздоровляючим помазанням Твоїм. Просвіти наш розум, щоб ми
пізнали марність світу і всього, що в світі.
Оживи наше сумління, щоб безперестанно сповіщало нам, що належить
робити та чого уникати, направ і онови
серце, щоб решту дня і ночі не родило
злих думок і бажань неналежних. Вгамуй
тіло, згаси росоносним подихом Твоїм
полум’я пристрастей, що ним затемнюється в нас дорогоцінний образ Божий.
Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства віджени від
нас. А дай нам духа любові, терпеливості,
смиренності, духа чистоти та правди,
щоб випроставши розслаблені серця й
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коліна ревно йшли шляхами заповідей
святих.
І так, уникаючи всякого гріха та виконуючи всяку правду, сподобились упокоїтись мирно, в Єрусалим Небесний
увійти і там поклонитися Тобі разом з
Отцем і Сином на віки віків. Тройце свята, слава Тобі. Амінь.
МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Пресвята Тройце, Єдиносущна державо, всього доброго спричиннице! Як
віддячимо Тобі за все, що дала нам, грішним і недостойним, раніше, ніж на світ
ми прийшли, за все, що подаєш кожному
з нас у всі дні і що приготувала всім нам
у майбутньому житті? Належить бо за
такі благодіяння й щедроти дякувати Тобі не словами тільки, а більше ділами,
дотримуючи й виконуючи заповіді Твої.
Ми ж, пристрастей наших і злих
звичаїв слухаючись, від юності в незчисленні гріхи й беззаконства впали. Тому
що нечисті й осквернені, ми не тільки перед Пречисте Лице Твоє спокійно става76

ти, але навіть імені Твого Пресвятого не
гідні були б вимовляти, якщо б не Ти Сам
зволив, на радість нашу, сповістити, що
чистих і праведних любиш і грішників,
що каються, милуєш і милостиво приймаєш.
Отже, зглянься, Пребожественна
Тройце, з висоти святої слави Твоєї на
нас многогрішних і добре бажання наше
замість добрих діл прийми і подай нам
духа істинного покаяння, щоб зненавидівши всякий гріх у чистоті й правді до
кінця днів наших прожили, виконуючи
Пресвяту волю Твою і славлячи чистими
помислами і добрими ділами найсолодше
й величне ім’я Твоє. Амінь.
МОЛИТВА ДО ПРОРОКА
Святий пророче (ім’я)! Ти сподобився від Бога дивного дару таємниці заховані бачити й майбутнє відати. Ублагай
же Всевишнього Господа і на мене грішного послати Його благодать, Йому вгодну, а мені корисну і так чини, щоб усе,
що Йому невгодне, а мені шкідливе,
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оминав, щоб я бачив істинний шлях спасіння та йдучи ним, став достойним Небесного Царства і вічного блаженства.
Амінь.
МОЛИТВА ДО ВСІХ СВЯТИХ
До вас, о всі святі, як до провідних
світильників, що діями своїми освітили
шлях небесного сходу, ми, многогрішні,
смиренно коліна серця нашого схиляємо
та з глибини душі взиваємо. Ублагайте за
нас Чоловіколюбця Бога, щоб не попустив нам далі блукати по бездоріжжях гріха, але щоб просвітив наш розум і серце
світлом благодаті Своєї, щоб нею просвітлені та скріплені змогли ми решту
життя земного доброю стежкою безперешкодно пройти, щоб заступництвом
вашим перед Всеблагим Господом сподобилися бути причасниками вашої духовної трапези в Небесному чертозі Царя
слави. Йому ж із Безначальним Його Отцем і Пресвятим, Благим і Животворчим
Духом нехай буде слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА ДО СВЯТОГО (СВЯТОЇ)
До тебе, о святий угодниче Божий/
свята угоднице Божа (ім’я), як до провідного світильника, що діями освітив/ла
шлях небесного сходу, ми, многогрішні,
смиренно коліна серця нашого схиляємо
та з глибини душі взиваємо. Ублагай за
нас Чоловіколюбця Бога, щоб не попустив нам далі блукати по бездоріжжях гріхів, але щоб просвітив нам розум і серце
світлом благодаті Своєї, щоб нею просвічені й скріплені змогли ми решту життя
земного доброю стежкою безперешкодно
пройти, щоб заступництвом твоїм перед
Всеблагим Господом сподобилися бути
причасниками твоєї духовної трапези в
небесному чертозі Царя слави. Йому ж із
Безначальним Його Отцем і Пресвятим,
Благим і Животворчим Духом нехай буде
слава, честь і поклоніння на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ДО АПОСТОЛА
Святий, славний і всехвальний апостоле (ім’я)! Від Христа Спасителя без79

посередньо ти прийняв владу відпускати
людські гріхи. Відпусти ж безліч гріхів
моїх. Заступництвом твоїм ублагай Господа Бога, щоб Дух Святий, який зійшов
на тебе у вигляді язика вогненного, освятив і мене грішного, розум направив, почуття очистив, тіло зміцнив і щоб йдучи
за божественною наукою, яку ти проповідував, я добро творив, зла уникав і після такого мирного життя в світі цьому,
сподобився вічного спасіння. Амінь.
МОЛИТВА ЗА УКРАЇНСЬКУ
ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ
Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Найвищий Учителю! Щиро благаємо Тебе за весь світ та за народи світу
цього. Нехай не буде вже серед нас неправди, ворожнечі, кровопролиття, а нехай запанує на всьому світі Твоя Свята
Правда та Наука в заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Згадай,
Спасителю наш, і про Церкву Святу
Твою, Яку Ти Своєю Святою Кров’ю Непорочною здобув і освятив, а князі віку
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цього свавільно розділили, роз’єднали та
зневажили. Нехай скоро об’єднаються в
єдине Святе Тіло Твоє всі Церкви всіх
народів світу, що в Тебе, Єдиного Бога,
вірують, молитвами і побожними ділами
Тебе прославляють.
Церкву нашу Святу Українську
Православну у славі піднеси та в одне
тіло з Церквами всіх народів сполучи,
щоб усіма мовами славили Всесвяте ім’я
Твоє, в Тройці Єдиного Бога Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ТИХ, КОГО
ПЕРЕСЛІДУЮТЬ ЗА ВІРУ
ПРАВОСЛАВНУ
Спаси, Господи, і помилуй старців і
молодих, нужденних і сиріт і тих, хто
хворий й запечалений, в нещасті й скорботах, у важких обставинах і в полоні, у
в’язницях і засланнях, найбільше ж рабів
Твоїх, які заради Тебе і віри Православної переслідуються безбожними язичниками, відступниками і єретиками, згадай
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їх, відвідай, зміцни, заспокой і в недовгому часі дай їм силою Твоєю полегшення, свободу і порятунок. Амінь.
МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Боже Великий! Боже Всесильний!
Ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець
наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші та
провини батьків, дідів і прадідів наших.
Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя
Твоє до нас. Вислухай наші молитви і
прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу Батьківщину
Україну, волю та щастя їй дай.
Премилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою
подай.
Благаємо Тебе, Боже Благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у
в’язницях, на тяжких роботах караються і
мучаться. За вдів, за сиріт, за калік і немічних і за тих, що Твого милосердя та
допомоги Твоєї потребують.
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З’єднай нас усіх в єдину велику
Христову сім’ю, щоб усі люди, як брати,
славили Величне ім’я Твоє завжди, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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РОДИННІ ТА СІМЕЙНІ
МОЛИТВИ
МОЛИТВА ЗА РОДИНУ
Милостивий Господи, Ісусе Христе,
який захотів провести довгі роки Свого
земного життя в назаретській Родині,
благаю Тебе, поблагослови мою дорогу
родину: батька, матір, братів, сестер, всіх
рідних і близьких. Зішли їм милість, щоб
всім серцем любили Тебе, охорони від
нещасть, диявольських спокус і всякого
лиха. Подай згоду моїй родині, бо згода
це великий Твій дар. Допоможи її членам
щиро любити один одного надприродною
Божою любов’ю, яка осолоджує прикро84

щі земного життя. Будь з нами в годину
смерті, щоб з Твоєї милості вийшли ми з
цього світу та пішли до Неба навіки прославляти Тебе. Пресвята Богородице Маріє, наша Мати і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь.
МОЛИТВА ЗА УКРАЇНСЬКУ
РОДИНУ
Боже великий, Боже Отців наших!
Дай народові нашому якнайбільше добрих, святих християнських родин. Дай
нам таких батьків, які голосно й відверто
прилучалися б до Божественного Твого
Об’явлення, до Твоєї служби. Дай нам
батьків, які для своїх дружин були б прикладом християнського життя, правдивими опікунами та добрими провідниками в житті. Дай нам таких матерів, що
вміли б добре, по-християнськи виховувати дітей своїх, для чоловіків своїх були
б поміччю, потіхою та доброю радою.
Дай нам таких дітей, які були б потіхою
та славою батьків і окрасою народу сво85

го. Благослови, Боже Всемогутній, український народ. Дай йому милість вірно
Тобі служити і отримати колись вічну
нагороду в Небі, бо Тобі, у Святій Тройці
Єдиній, Отцю, Сину, і Духу Святому, належать всяка слава, честь і поклоніння на
віки віків. Амінь.
МОЛИТВА-ПРОХАННЯ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ РОДИНИ
Премилосердний Боже! Твоїй Всемогутній Опіці я вручаю свій дім, родину
й усе, чим володію. Благослови Боже,
всіх нас, так як Ти поблагословив Пресвяту Родину в Назареті.
Пресвятий наш Спасителю, Ісусе
Христе! Благаю від Тебе любові Твоєї,
тої, що спонукала Тебе стати людиною і
померти на Хресті, – благослови мою родину і все, що оточує мене.
Захисти нас, Ісусе, від підступів диявольських і від людської злоби. Охороняй нас від різних земних стихій: бурі,
блискавки, вогню, потопу та інших нещасть. Поблагослови нас усіх, Ісусе, і
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зроби так, щоб ми завжди міцно трималися Твоєї віри, під час терпіння і смутку
не втрачали надії та з кожним днем все
більше зростали у Твоїй любові взаємно
між собою.
А коли прийде час смерті, не допусти, Ісусе, щоб хто-небудь із нас відійшов
з цього світу без Тайни Покаяння та Святого Причастя.
Маріє, Мати Божа! Веди нас материнською рукою через цю долину сліз і
поручай нас Твоєму Синові, щоб ми сподобилися Його благословення в цьому
житті, а в майбутньому – вінця
нев’янучої слави.
Святий Архангеле Михаїле, захищай нас перед злобою слуг пекельних.
Святий Архангеле Гавриїле, допомагай нам пізнати Святу Божу Волю.
Святий Архангеле Рафаїле, захищай
нас від різних недуг і небезпек для життя.
Святі Ангели-Охоронителі, будьте
завжди при нас, застерігайте нас від усього злого та не дозвольте, щоб ми зійшли
від дороги спасіння.
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Всі святі заступники наші, будьте
для нас опікунами й моліть Бога за нас
грішних. Христос, який жив у Назареті
разом зі своєю Родиною, нехай завжди
перебуває у нашій сім’ї, береже її від
усякого зла та допомагає нам бути єдиним серцем і єдиною душею на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
НАРЕЧЕНИХ
Прославляємо Тебе, Боже, Джерело
Любові. Завдяки Твоєму Провидінню ці
двоє молодих людей (імена) зустрілися в
житті і Ти спонукаєш цих Cвoїx дітей до
взаємної любові. Вчини милостиво, щоб
ті, хто готуються до спільного життя і
просять Твоєї Благодаті, зміцнені Твоїм
Благословенням, завжди поважали і щиро
любили один одного. Просимо Тебе,
зміцни їхні серця, щоб, перебуваючи у
вірі і роблячи те, що подобається Тобі,
вони щасливо дійшли до прийняття Тайни Вінчання, через Христа, Господа нашого. Амінь.
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МОЛИТВА БАТЬКІВ НА
БЛАГОСЛОВЕННЯ НАРЕЧЕНИХ
Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Пресвята Єдиносущна Трійця, нехай
благословить вас, дорогі мої діти, і нехай
дасть вам довге життя в злагоді та взаємній любові. Нехай Господь обдарує вас
Своїми милостями земними благами, нехай подасть вам колись радість у Царстві
Небесному, через заступництво Пресвятої Богородиці і Всіх Святих.
Благословення Всемогутнього Бога
Отця, і Сина, і Святого Духа нехай зійде
на вас і залишиться з вами назавжди.
Амінь.
МОЛИТВА БАТЬКІВ ЗА
ОДРУЖЕНИХ ДІТЕЙ
Господи Ісусе Христе, Боже наш!
Ти в Кані Галілейській поблагословив
молодят, тому прошу Тебе, поблагослови
й моїх одружених дітей (імена) усяким
добром Небесним і земним. Благослови
всі їхні побожні наміри й старання в побудові свого щасливого сімейного життя.
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Зроби так, Господи, щоб їхнє життя проходило в радості, спокої і злагоді. Дозволь їм, милосердний Спасителю, дочекатися дітей, онуків і правнуків. А найважливіше, Ісусе, вчини Своєю милістю,
щоб мої одружені діти (імена) завжди залишалися у святій вірі. Щоб вони остерігалися гріхів упродовж всього свого життя та своїм праведним життям заслужили
нев’янучий вінець слави, яким, Ти, Наймилостивіший Боже, вінчаєш вірних Своїх рабів у Небесному Царстві Твоєму.
Амінь.
ПЕРША МОЛИТВА НА
БЛАГОСЛОВЕННЯ СІМ’Ї
Від Тебе, Господи, ми отримуємо
всі благі дари. Благослови нашу сім’ю,
нехай будуть усі члени нашої сім’ї до
вподоби Тобі, нехай царює в ній мир і
християнська любов. Амінь.

90

ДРУГА МОЛИТВА НА
БЛАГОСЛОВЕННЯ СІМ’Ї
Боже, Творче людей та наш милосердний Цілителю, Ти благословив, щоб
сім’я, створена подружнім союзом, стала
образом союзу Христа і Церкви. Молимо
Тебе: подаруй Своє благословення цій
сім’ї, яка зібралася в Твоє Ім’я. Нехай у
ній перебувають любов, єдність, палання
духа, ревність у молитві, турбота одне
про одного та про всіх нужденних братів.
Господь Ісус Христос, який жив у Назареті разом зі своєю Родиною, нехай завжди перебуває у цій сім’ї, береже її від
усякого зла та допомагає нам бути єдиним серцем і єдиною душею на віки віків.
Амінь.
ПРОХАННЯ МИЛОСТІ БОЖОЇ
ДЛЯ МОЛОДОЇ СІМ’Ї
Боже наш, Ти, що промовляв через
пророків і обіцяв просвітити всі народи,
Ти не хочеш, щоб створені люди залишилися без спасіння. Ти дав закони через
вибраного Тобою апостола Павла, щоб
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чоловік і дружина, які разом живуть у
вірі, все на Славу Твою творили і благословляли Ім’я Твоє. Покрий їх побожністю і чистотою, утверди в добрих ділах,
через утвердження у вірі й молитві. Поблагослови, Господи, рабів Твоїх і подай
їм милість, щоб вони жили згідно Заповітів Твоїх і в добрих ділах успіхів досягли,
Тобі бажаних, на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ХРИСТИЯНСЬКОГО
ПОДРУЖЖЯ
Господи Боже наш! Піклуючись про
спасіння людей, Ти завітав до Кани Галілейської і цим показав чистоту шлюбу.
Сам і нині рабів Твоїх цих (імена), що Ти
зволив з’єднати їх одне з одним, збережи
в згоді та однодумності, чесним шлюб їх
яви, ложе їх неоскверненим охорони, допоможи їм провадити життя в непорочності і сподоби їх дожити до старості
глибокої та з чистим серцем заповіді Твої
виконувати, Бо Ти Бог наш, Бог милості і
спасіння і Тобі ми славу возсилаємо з
Предвічним Твоїм Отцем, Всесвятим,
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Благим і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЧОЛОВІКА
Небесний Отче, Ти сказав у раю, що
не добре чоловікові самому жити на світі.
Ти створив і дав йому помічницю – першу жінку, праматір людського роду –
Єву. З Твоєї волі я вибрав подружжя щоб
служити Тобі на землі. Дай мені милість
бути добрим чоловіком для подруги мого
життя, яку Ти дав мені під час шлюбу.
Допоможи мені щиро та до смерті любити її, не дозволь, щоб коли-небудь я добровільно вчинив прикрість або скривдив
її. Допоможи мені панувати над собою та
моїми пристрастями, щоб наше подружжя було святим та милим Тобі. Дай мені
мудрість розуміння її недосконалостей,
дай силу працювати для нашого спільного добра, щоб моя дружина мала все те,
що добрий чоловік повинен дати своїй
дружині, щоб ми одним серцем і однією
душею служили Тобі на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА ДРУЖИНИ
Господи Боже, Милостивий Творче
першої жінки, Єви, яку Ти Сам дав Адамові подругою життя та помічницею в
його мандрівці до вічності.
Допоможи мені бути гідною жінкою чоловікові, з яким Ти Сам з’єднав
мене в Тайні Шлюбу. Хочу бути доброю
дружиною та завжди чинити приємність
своєму чоловікові в тих речах, які подобаються Тобі. Дай мені мудрість розуміти
його потреби, вади і недосконалості, спокійно нести тягар подружнього життя.
Бережи мене від духа світу, який
нищить подружнє життя, дай мені бути
доброю дружиною, матір’ю та господинею, щоб через мене чоловікові було легше прославляти Тебе. Маріє, Ти була
взірцем для дружин, тож дай і мені милість наслідувати Тебе в моєму подружжі
та щиро і вірно любити свого чоловіка аж
до самої смерті. Амінь.
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МОЛИТВА ЗА МАТЕРІВ
Боже, Ти вибрав Непорочну Діву
Марію Матір’ю Свого Сина, благослови
всіх матерів на землі, обдаруй їх здоров’ям, наповни їх спокоєм і радістю, винагороди їх щастям, якого так чекають
всі люди, а після довгого життя земного
приведи до життя вічного. Просимо Тебе:
вчини так, щоб людський рід пишався
святістю своїх матерів. Допоможи їм виховати своїх дітей на славу Тобі, Боже,
для добра Церкви та на потіху Батьківщині, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
ВАГІТНИХ ЖІНОК
Господи Боже наш, Створителю
всякого життя! Ти з допомогою Святого
Духа підготував Преславну Діву Марію
на гідне помешкання для свого Сина. Ти
наповнив Святим Духом Івана Хрестителя і наказав йому радіти в лоні матері його. Поглянь на цих жінок, які просять
Твого благословення для себе і своїх ді95

тей. Наповни їх глибокою радістю, бо на
їхніх очах звершується чудо початку нового життя. Прийми гаряче прагнення
тих, хто покірно Тебе благає зберегти їхнє потомство, яке Ти покликав до існування. Нехай з Твоєю допомогою їхні діти щасливо побачать світло дня й сподобляться Благодаті Святого Хрещення. Нехай вони завжди вірно служать Тобі й досягнуть вічного життя на Небі. Амінь.
МОЛИТОВНЕ ЗІТХАННЯ ЖІНКИ
ХРИСТИЯНКИ, КОЛИ ВОНА
СПОДІВАЄТЬСЯ ДИТИНИ
О, Преславна Мати Божа! Змилуйся
наді мною, бідною рабою Твоєю і прийди
мені на допомогу в час моїх недуг і небезпек, з якими народжують дітей усі бідні
Євині дочки. Згадай, о Благословенна в
жонах, із якою радістю й любов’ю Ти поспішала в Нагірню сторону відвідати родичку Твою Єлизавету, коли вона сподівалась дитини і як чудесно позначилося
благодатне відвідання Твоє на матері й
дитині. З невимовного добросердя Твого
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дай і мені, негідній рабі Твоїй, щасливо
дочекатися дитини. Даруй мені цю милість, щоб дитина, яка зараз перебуває
під моїм серцем, прийшовши до пам’яті,
з радістю, подібно до святого немовляти
Іоана, поклонялася Божественному Господеві Спасителеві, що з любові до нас
грішних не погордував і Сам бути Дитиною. Невимовна радість, якою переповнювалося непорочне серце Твоє при погляді на новонародженого Твого Сина і
Господа, нехай усолодить скорботу, що
чекає мене серед недуг народження.
Життя світу, мій Спаситель, народжений
Тобою, нехай врятує мене від смерті в
час розродження і нехай прилучить плід
утроби моєї до числа обранців Божих.
Вислухай, Преславна Царице Небесна,
смиренне благання моє і зглянься на мене, бідну грішницю, оком ласки Твоєї, не
посором моєї надії на Твоє велике милосердя і осіни мене, Помічнице християн,
Цілителько хворих, Твоїм материнським
покровом у час моїх мук і хвороб, щоб
сподобилась і я відчути на собі, що Ти
Мати милосердя і щоб я завжди прослав97

ляла Твою милість, яка ніколи не відкидає молитви бідних і визволяє всіх, що
звертаються до Тебе в час скорботи й
хвороби. Амінь.
МОЛИТВА ДОПОМОГИ ЖІНКАМ
ПІД ЧАС ПОЛОГІВ ДО
БОГОРОДИЦІ
Пресвята Діво, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти знаєш про важкий
стан матерів під час народження їхніх
дітей, помилуй рабу Твою (ім’я) і допоможи їй народити дитину без труднощів.
О, Всемилостива Владичице Богородице,
Ти не потребувала допомоги при народженні Сина Божого, але подай допомогу
рабі Твоїй, яка потребує її від Тебе. Подаруй їй благодатну силу в цей час, а немовляті, яке повинне прийти на цей світ,
дозволь вчасно отримати світло розуму у
Святому Хрещенні. До Тебе припадаємо,
Матері Бога Всевишнього, і молимося:
будь милостивою до цієї матері, коли
прийде їй час народжувати, і випроси у
народженого від Тебе, Христа Бога на98

шого, щоб укріпив її Силою Своєю з Неба. Амінь.
МОЛИТВА ПРИ ВАЖКИХ ПОЛОГАХ
До кого звертатися мені, Пресвята
Владичице, до кого прибігати в смутку
моєму, до кого понесу я сльози й зітхання
мої, як не до Тебе, Царице Неба й землі.
Хто звільнить мене з полону гріхів і беззаконня, якщо не Ти, Мати життя, Заступнице й Пристановище роду людського.
Вислухай зітхання мої, потіш мене
й помилуй у скорботі моїй, захисти в бідах й напастях, звільни від злоби й скорботи та всяких недуг. Врятуй мене від
ворогів видимих і невидимих, примири
ворожість заздрісників і недоброзичливців, нехай буду я захищена від наклепів і
злоби людської. Але особливо ж прошу,
звільни мене від ганебних звичок мого
тіла. Покрий і нагороди мене Милістю
Твоєю, нехай віднайду я спокій, радість і
очищення від гріхів. Твоєму Материнському заступництву себе доручаю, стань
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мені Матір’ю і Надією, Покровом, Допомогою і Заступництвом, Радістю, Потіхою і у всьому швидкою Помічницею.
О Пречудесна Владичице Богородице! Кожен, хто приступає до Тебе, без
Твоєї всесильної помочі не відходить.
Ради цього і я, недостойна, до Тебе прибігаю, врятуй мене від раптової й лютої
смерті, скреготу зубів і вічних мук. Небесне Царство здобути прагну і до Тебе зі
зворушливим серцем взиваю: радій, Мати
Божа, Посереднице й Заступнице наша
ревна, на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА БЛАГОСЛОВЕННЯ
ЖІНКИ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
Боже, від Тебе походять всі благословення, тому вчини так, щоб ця мати,
укріплена Твоїм благословенням, завжди
належно дякувала Тобі й разом зі своїм
дитям завжди перебувала під Твоїм захистом. Ти, Господи, подарував їй радість материнства, та благослови її, щоб
вона невпинно дякуючи за своє потомство, разом з ними досягнула вічного
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блаженства, через Ісуса Христа, Господа
нашого. Амінь.
МОЛИТВА ПРО МИЛІСТЬ
ГОСПОДНЮ ДЛЯ ДІТЕЙ
Господи Ісусе Христе, нехай зійде
Милість Твоя на моїх дітей (імена). Збережи їх під Покровом Твоїм, захисти їх
від усякої лукавої думки, віджени від них
ворога супротивника, відкрий їхні вуха й
очі впізнати та розуміти Тебе, даруй радість і смирення серцям їхнім. Амінь.
МОЛИТВА МАТЕРІ ПРО ЗАХИСТ ЇЇ
ДІТЕЙ ВІД ВСЯКИХ НЕБЕЗПЕК
Всемогутній Боже! Довіряю своїх
дітей Твоїй Всемогутній опіці й охороні.
Захисти їх, Господи, від усього, що може
заподіяти шкоду їхньому здоров’ю, та
наразити їх на небезпеку смерті. Але
найперше молю Тебе, Всемогутній Отче,
охороняй їх від небезпек, що загрожують
їхнім душам. Відвертай, Боже, Своєю
Всесильною Рукою від моїх дітей усе, що
може мати поганий вплив на їхні серця.
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Нехай обминає їх нагода до творення зла
чи несправедливості по відношенню до
інших людей, чи порушення Твоїх Заповітів. Бережи, Боже, дітей моїх від гріха!
Молю тебе, пошли своїх святих ангелів,
щоб стерегли моїх дітей впродовж усього
їх життєвого шляху. Всемогутній Боже й
Отче, провадь щасливо моїх дітей через
усі земні небезпеки, бурі та допусти, щоб
вони колись дійшли до пристані вічного
спасіння. Амінь.
МОЛИТВА ПРО МИЛІСТЬ
НЕВИННОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ
Пресвятий Боже! Тобі найбільше
подобається чистота невинності. Тому
благаю Тебе, змилосердься над моїми дітьми та дай їм цей великий дар невинності. Горе моїм дітям, якщо б вони впали у
гріх нечистоти! Вони були б нещасливими у земному житті, а можливо і всю вічність. Тож захисти їх, Боже, і Всемогутньою Своєю Рукою відверни від них всяке прогрішення. Нехай, Боже, Твоя Свята
Милість вчинить так, щоб серця моїх ді102

тей не забруднили ні почуття, ні думки
противні невинності. Охороняй, Боже,
їхні очі, вуха і язик та зроби так, щоб вони, чисті душею і тілом, завжди залишалися милим помешканням Святого Духа.
Пресвята Діво Маріє, Пречиста Мати й
Заступнице чистих душ, всі Святі, заступайтеся за моїх дітей перед Господом і
випросіть їм милість невинності. Амінь.
МОЛИТВА МАТЕРІ ЗА ДІТЕЙ ДО
ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ
Пречиста Діва Маріє, Мати Божа,
яка непорочно народила, і на благо всього світу Свого Єдинородного Сина виховала. Вислухай, моя Свята Заступнице й
Покровителько, мою тиху та щиру молитву і дай мені сили й терпіння виплекати й виховати моїх дітей чесними і богобоязними людьми, щоби вони були втіхою і підтримкою мені на старість, і
всьому українському народу окрасою, і
щоб чистим серцем славили Ім’я Твоє,
Богородице. Амінь.
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МОЛИТВА МАТЕРІ ПРО
ТЕРПЕЛИВІСТЬ У ВИХОВАННІ
ДІТЕЙ
О Боже! Ти знаєш, як легко мені
уривається терпець, коли мене мучить і
виснажує праця й проблеми у вихованні
моїх дітей. Тому дай мені силу, щоб я
охоче приймала і зносила тягарі мого покликання. Навчи мене приймати Хреста,
якого Твоїй Святій Волі подобалося на
мене покласти. Щоб я приймала його
щоденно і несла за моїм Спасителем,
який незрівнянно більше страждав заради
спасіння душ наших. Зроби так, щоб я
робила для моїх дітей все те, що потрібне
й корисне для блага їхнього виховання.
Духу Святий, дай мені витримати в благості. Амінь.
МОЛИТВА МАТЕРІ ЗА ЗЕМНІ І
ДУХОВНІ МИЛОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ
Господи Ісусе Христе, Сину Божий,
заради молитов Пречистої Твоєї Матері,
вислухай мене, недостойну рабу Твою
(ім’я). Господи, мої діти, раби Твої (іме104

на) перебувають у милостивій Твоїй владі. Помилуй і спаси їх, імені Твого ради,
прости їм всі гріхи вільні і невільні, скоєні проти Тебе, настанови їх на праведний шлях Твоїх заповітів і розум їх
просвіти Світлом Христовим ради спасіння душ та зцілення тіл.
Господи, благослови їх вдома, на
навчанні, на роботі, у дорозі та й скрізь,
де вони будуть перебувати на просторах
Твого володіння. Оберігай їх під Своїм
Покровом від поранення, від отруєння,
від пожежі чи потопу, від смертельної
недуги та даремної смерті. Захисти їх від
усіх видимих і невидимих ворогів та безлічі хвороб, біди і нещастя, очисти їх від
всілякого осквернення, (чи то спиртними
напоями, чи то палінням цигарок, чи
вживанням наркотиків, чи чимось іншим), і полегши їхні духовні страждання
та печалі.
Господи, подаруй їм на довгі роки
життя милістю Твого Святого Духа, доброго здоров’я та чесного життя. Помнож і
зміцни, Господи, їхні розумові здібності
й тілесні сили, подаровані їм Тобою. По105

дай їм Своє благословення на отримання
законної Тайни Шлюбу та побожне сімейне життя і народження їхніх дітей.
Господи, подаруй мені, недостойній
грішній рабі Твоїй (ім’я), та дітям моїм і
рабам Твоїм (імена) Своє Отцівське благословення впродовж всього часу дня і
ночі, імені Твого ради, бо Царство Твоє є
Вічне, Всесильне і Всемогутнє. Амінь.
МОЛИТВА ПОДРУЖЖЯ, ЩО НЕ
МАЄ ДІТЕЙ
Вислухай нас, милосердний і всемогутній Боже, щоб за благання наше послана була благодать Твоя. Будь милостивим, Господи, до молитви нашої, згадай закон Твій про помноження роду
людського і будь милостивим Покровителем нашим, щоб за Твоєю допомогою
зберігалося Тобою ж установлене. Могутньою силою Твоєю Ти з нічого все сотворив і заклав початок всього, що існує
в світі – створив чоловіка на образ Свій і
високою тайною освятив союз подружжя
на вказівку про тайну єднання Христа з
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Церквою. Зглянься, Милосердний, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, коли вони благають допомоги
Твоєї. Нехай буде на них милість Твоя,
нехай будуть плодовитими і побачать сини синів своїх аж до третього й четвертого роду, до бажаної старості доживуть і
ввійдуть у Царство Небесне через Господа нашого Ісуса Христа, якому належить
всяка честь, слава і поклоніння зі Святим
Духом навіки. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ДІТЕЙ
Владико Господи Вседержителю!
Будь милостивий до дітей моїх, приведи
їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм, укрий їх від усякої лукавої
похітливості, віджени від них усякого ворога і супостата, відкрий їм вуха й очі
сердечні, дай зворушеність і впокорення
серцям їхнім. Амінь.
МОЛИТВА МАТЕРІ ЗА ДІТЕЙ
Пречиста Діво Маріє, Мати Божа,
що непорочно народила і виховала на
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благо всього світу Свого Єдинородного
Сина. Вислухай, моя свята Заступнице й
Покровительнице, мою тиху щиру молитву і дай мені сили й терпіння виплекати й
виховати моїх дітей чесними і богобоязними людьми, щоби були втіхою і опорою мені на старість і всьому народові
українському окрасою і щоб чистим серцем славили ім’я Твоє, Богородице.
Амінь.
МОЛИТВА БАТЬКІВ ЗА ДІТЕЙ
Отче Небесний! Твоїй невимовній
Благості та ласкавості ми вручаємо дітей,
якими Ти зволив нас поблагословити.
Твій Син Божий, Господь наш Ісус Христос викупив їх своєю найдорожчою
кров’ю, а Святий Дух освятив їх у Святому Таїнстві Хрещення. Ти, Боже, зажадаєш від нас на Страшному Суді відповіді за душі дітей наших. Ми відчуваємо
весь тягар відповідальності за душі дітей
наших. Тому молимо Тебе, Предвічний
Отче, подай нам світло і силу, терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати ради
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святої волі Твоєї. Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю, щоб ми зуміли вберегти невинність дітей наших, навчати їх
власним добрим прикладом, подбати про
їхнє добро душевне та тілесне. І дай нам,
Боже, щоб ми Тебе славили разом із нашими дітьми в Царстві Небесному.
Амінь.
МОЛИТВА ДІТЕЙ ЗА БАТЬКІВ
Всемилостивий Боже! Дякую Тобі
за моїх батьків та за всі ті добра, яких Ти
мені подав через них. Вони виховали мене, навчили любити Твої Святі Заповіти
та остерігатися гріхів. Я люблю їх і хочу
завжди шанувати і слухати. Господи, допоможи мені Твоєю милістю, щоб я цю
постанову виконав. Благослови їх, Господи, всяким добром, здоров’ям та довгим і щасливим життям, оберігай від
усього злого, дай їм силу перемагати всі
труднощі, та щоб на старості літ вони дочекалися потіхи від мене, а по смерті
прийми їх і мене до Небесного Царства.
Амінь.
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МОЛИТВА ДИТИНИ ЗА МАТІР
Господи Ісусе Христе, що пригортав малих дітей до Свого серця, знаю я,
що Ти вислухаєш і мою щиру молитву. Я
не благаю Тебе, Христе Благий, ні за що
більше, тільки за свою рідну матір. Зішли
їй, Преблагий Господи, здоров’я й силу,
щоб вона могла так далі працювати для
мене й опікуватися мною, як і дотепер.
Дай мені, Ісусе Христе, щоб я виріс моїй
любій матері на втіху. Це буде моїм найбільшим щастям. А я буду славити Тебе
вічно. Амінь.
МОЛИТВА ДИТИНИ ЗА БАТЬКА
Ісусе Христе, Милостивий Боже
наш, Ти прихильно приймаєш кожну молитву щиру. Тож молю й благаю Тебе,
Ісусе Христе, зішли моєму батькові міцне
здоров’я і дай йому силу старатися й дбати про мене так добре, як і досі. Благослови його чесну працю, сповни його надією, яку в мені покладає, і дай йому діждатися від мене втіхи й радості. Амінь.
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МОЛИТВА ЗА БАТЬКІВ, РІДНИХ І
ДРУЗІВ
Спаси, Господи, і помилуй батьків
моїх (імена), братів, сестер, рідних моїх
по плоті (імена) і всіх близьких мені людей з мого роду, друзів і дай їм Твої земні
і небесні блага. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ДІТЕЙ І ВНУКІВ ДО
АНГЕЛА-ОХОРОНИТЕЛЯ
Святий Ангеле-Охоронителю моїх
дітей (імена) та внуків (імена), покрий їх
Твоїм Покровом від стріл демона та від
очей спокусника, і збережи їхнє серце в
ангельській чистоті. Амінь.
МОЛИТВА ДІВЧИНИ ПРО
ЗАМІЖЖЯ
О, Всемилостивий Господи! Я знаю,
що велике щастя моє залежить від того,
як любитиму я Тебе всією душею, всім
серцем моїм і виконуватиму у всьому
Святу волю Твою. Керуй же Сам, о Боже
мій, душею моєю і наповняй серце моє. Я
хочу догоджати Тобі Єдиному, бо Ти
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Творець і Бог мій. Охорони мене від гордості й самолюбства; розум, скромність і
доброчесність нехай прикрашають мене.
Лінощі противні Тобі і породжують пороки, подай же мені бажання до праці і
благослови труди мої. Оскільки ж закон
Твій святий наказує людям жити в чесному подружжі, то приведи мене, Отче
Святий, до цього освяченого Тобою стану не для догоджання бажанню моєму, а
для виконання призначення Твого, бо Ти
сам сказав: недобре чоловікові бути одному і, сотворивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і
населяти землю. Вислухай смиренну молитву мою, з глибини дівочого серця Тобі
принесену, дай мені чоловіка чесного й
побожного, щоб ми в любові з ним і згоді
прославляли Тебе, милосердного Бога,
Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА ЗА СИНА, ЯКИЙ ІДЕ НА
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
Господи, Боже Предвічний, Царю
всього світу!
Ти для захисту кордонів та для збереження справедливості й миру дозволяєш державам використовувати меча та
утримувати військову рівновагу. Коли ж
з Твоєї Волі наш син відходить від нас на
службу Вітчизні, молимо Тебе, Боже,
зроби так, щоб він був вірний своєму
званню, і не дозволь, щоб погубив свою
душу. Додай йому сили, терпеливості й
витривалості в тій важкій службі. А найперше дай йому, Боже, сили проти ворогів душі його, щоб за Твоєю Всесвятою
милістю зберіг він святу віру й чистоту
душі. Ти Сам, Боже, знаєш, яка велика
небезпека загрожує душі нашого сина під
час проходження військової служби, скільки буває нагод, щоб упасти в гріх. Тому гаряче просимо Тебе: оберігай його
від тих небезпек, збережи його нам таким
добрим і сумлінним, яким він від нас відходить.
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Пресвята Діво, сильна Опікунко невинних душ! Віддаємо Тобі нашого сина
під Твій могутній Покров. Ми знаємо й
твердо віримо, що якщо Ти ним заопікуєшся, то він не заплямує своєї невинної
душі ніяким гріхом. Простягни над ним
Свій Святий омофор і не випускай його,
до того часу, поки він не повернеться додому. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ПОХРЕСНИКІВ
Наймилосердніший Ісусе, Спасителю мій, Ти дозволив мені у цьому житті
мати похресників, які є Твоїми дітьми, бо
викуплені Твоєю Чесною Кров’ю. За їхнє
земне життя і за збереження душі в чистоті я в певній мірі є відповідальний.
Щиро прошу Тебе, Господи, зглянься над
моїми похресниками (імена), поблагослови своєю милістю: вложи тепло в їхні
серця та наповни Страхом Божим. Звільни їх від пагубних звичок і злих бажань,
захисти від спокус, спрямуй їхнє життя
на шлях істини й добра. Прикраси їхнє
життя всім добрим і спасенним, облаш114

туй їхню долю згідно з Твоїми бажаннями і Твоєю Святою Волею. Господи Боже
батьків і предків наших, дай моїм похресникам серце правдиве, щоб вони дотримувалися Твоїх Заповітів і жили згідно
Святого Євангелія. Амінь.
МОЛИТВИ ЗА РОДИЧІВ ТА
БЛИЗЬКИХ НАМ ЛЮДЕЙ
1. Благослови, Господи, родичів моїх, братів, сестер і всю родину мою. Обдаруй їх здоров’ям, добробутом і просвіщай їхні серця, щоб вони могли ступати
дорогою заповідей Твоїх. Бережи під
Твоєю святою охороною провідників, добродіїв і всіх, хто щиро працює для піднесення слави Твоєї і для добра народу
Твого. Амінь.
2. Спаси, Господи, і помилуй рабів
Твоїх: отця мого духовного (ім’я), батьків моїх (імена) і всю родину мою (імена), вчителів (імена), добродійників (імена), прихильників (імена), ненависників
моїх (імена), всіх православних християн
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і всяку живу душу, що Твоєї ласки і допомоги потребує. Амінь.
МОЛИТВА РОДИЧІВ ЗА НАЩАДКІВ
Господи і Боже наш! Ти поблагословив нащадками наше подружнє життя
і поставив нас учителями і провідниками
дітей. Ти віддав нам у руки виноградник
Свій, який ми маємо доглядати. Тому молимо Тебе, Господи, дай нам розум ясний
і волю непохитну, щоб ми могли розумно
і вміло виховати дітей, яких Ти нам дав,
людьми гідними і праведними. Благослови, Отче Небесний, дітей наших, влий у
їхні серця добру волю, добрі бажання,
добрі наміри і любов до всього, що праведне і святе. Покрий нас і їх Твоїм Святим благословенням, а ми славити будемо Тебе впродовж усіх днів життя нашого. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ПРЕДКІВ
Всіх родичів моїх, Господи, плоттю
гріха зворушених, прости, як блудних
овець Твоїх призви і нас, зведених по
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плоті з предками і всіма родичами спільно, як єдину плоть гріха розріши від часу.
За молитвою раба Твого (ім’я) розріши
всі гріхи всьому роду, звільнивши їх, звільни і мене. Не став нам спільного гріха
нашого, бо приношу покаяння моє за весь
мій рід, за всіх моїх близьких і далеких
родичів, предків, що живуть у плоті і в
успінні перебувають (перерахувати імена,
кого
пам’ятаєте,
кого
не
пам’ятаєте, проговоріть: “і всіх родичів
моїх”). Каюсь, Господи, від імені всіх до
кореня мого і молю за прощення роду
людського, силою розп’яття заземли гріхи і не став їх в майбутнє і теперішнє,
відділивши від гріха, відділи і від часу,
прощенням Твоїм спаси нас. Амінь.
МОЛИТВА ЛІТНІХ І САМОТНІХ
ЛЮДЕЙ
Господи Ісусе Христе, Ти – наша
сила і надія в різних життєвих нещастях,
будь нам завжди підтримкою і опікою.
Навчи нас з терпеливістю і без нарікань
переносити недуги літнього віку. Дай нам
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потрібної сили, щоб ми могли належно
користуватися Твоїми дарами земними і
вічними, бо Ти живеш і царюєш на віки
віків. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ДУХОВНОГО ОТЦЯ
Спаси, Господи, і помилуй отця мого духовного (ім’я) і святими його молитвами прости мої гріхи. Амінь.
МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ ЗА ДУХОВНОГО
ОТЦЯ
О, Пресвятая Владичице моя, Діво
Богородице, Царице Небес і землі!
Почуй волаючу душу мою і моє
грішне благання, Пречистая Мати Божа,
за отця мого духовного (ім’я). Будь йому
завжди супутницею і на всякий час супроводжуй і огороджуй його святими ангелами. Зміцнюй його коли не спить,
оберігай його у сні, утішай його коли
плаче, похвали його в розпачі, позбавляй
його від скорбот, звільняй його від обмовлянь, піднімай немічного, перемагай
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воюючих проти нього бісів і в смертній
небезпеці допомагай йому, щоб вони знали, що він Твій раб, Богомати, що родила
Бога і Царя, Якому належить честь і поклоніння на віки віків.
Мати Божа! Пом’якши серця злих
людей, що повстають на нього. Ти бачиш
працю отця мого духовного, його скорботи Тобі Єдиній відомі. Ти знаєш всі тайни
душі його, поглянь милостиво на нього з
Небес, полегши його страждання, покрий
його покровом Своїм, відвідай його Своєю небесною милістю, пошли благословення на діла його і подай йому невидиму
допомогу. І святими молитвами дай мені
смирення, самоупокорення, терпіння, лагідність, доброчесність, мовчання і покрий мене від всіх напастей і ворогів видимих і невидимих. Амінь.
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МОЛИТВИ ПРИЗНАЧЕННЯ
МОЛИТВА ЗА СПАСІННЯ
ДЕРЖАВИ УКРАЇНСЬКОЇ І
ВТИХОМИРЕННЯ В НІЙ РОЗБРАТУ
І ЧВАР МІЖ ЛЮДЬМИ
Господи Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш! До Тебе припадаємо зі скорботним серцем і сповідуємося у гріхах і
беззаконнях наших, що ними зранили
Твоє милосердя і зачинили від себе щедроти Твої. Бо відступили від Тебе, Владико, і законів Твоїх не дотримуємося, і
не робимо того, що заповідав Ти нам.
Тому й уразив Ти нас безладдям і віддав
на потоптання й зневаження ворогам нашим, і принижені ми більше інших наро120

дів, і зневагу й наругу терпимо від сусідів
наших.
Боже Великий і Дивний, що вболіваєш за злобу людську, підводиш повалених і підіймаєш тих, що впали! Небесну Твою силу з неба народові нашому
пошли, зціли рани душ наших і підійми
нас із постелі немочі, бо вражені розслабленням стегна наші, бо хворі на неправду
і породжуємо беззаконня. Вгамуй ворожнечу і розбрат у землі українській, віддали від нас заздрощі, чвари, зарозумілість,
злочинність, пияцтво й розпалення пристрастей, попали в серцях наших терна
нечистоти, непримиренності й озлоблення, щоб полюбили ми один одного і, як
одне ціле, перебували в Тобі, Господі і
Владиці нашому, як і вчив і заповідав Ти
нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас,
бо сповнилися ми приниження і негідні
очей своїх на небо звести. Згадай милості, що їх явив Ти отцям нашим, переміни
гнів Твій на милість і дай нам поміч у
скорботі. Молить бо Тебе Церква Твоя
молитвами святого рівноапостольного
князя Володимира і блаженної великої
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княгині Ольги, святих благовірних князів-страстотерпців: Бориса, Гліба та Ігоря; митрополитів Київських: Михаїла,
Іларіона, Макарія, Петра (Могили); святих митрополитів Феодосія Чернігівського, Димитрія та Арсенія Ростовських,
Інокентія та Софронія Іркутських, Іосафа
Білгородського, Іоана та Павла Тобольських, які за Україну страждали; святого
великомученика Юрія Переможця; великомучениці Варвари, святі мощі якої у
благословенному Богом Києві перебувають; преподобномученика Афанасія; ігумена Берестейського; Миколи, князя Луцького; Макарія Канівського; Феодора,
князя Острозького; преподобних отців
наших Антонія і Феодосія та всіх чудотворців Києво-Печерських; преподобного
Іова, ігумена Почаївського; преподобних
Іова та Феодосія, ігуменів Манявських;
святої Юліанії, княжни Ольшанської; всіх
святих, на землі Українській прославлених, а особливо Пресвятої Богородиці і
Приснодіви Марії, Яка з древніх часів
покривала і захищала Своїм святим омофором країну нашу.
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Врозуми народ український, а особливо тих, хто при владі стоїть, про Церкву нашу помісну Православну, Україну і
весь народ добре дбати та державність
відстоювати. Силою Хреста Твого зміцни
державу і воїнство наше та захисти від
підступів ворожих. Піднеси людей розуму й сили і постав на служіння Вітчизні
нашій, а нам усім дай духа мудрості і
страху Божого, духа міцності й благочестя і даруй кожному вогонь любові до матері нашої України – єдиної і неподільної.
Господи, до Тебе вдаємося, навчи
нас чинити волю Твою, бо Ти Бог наш, бо
в Тобі джерело життя і в світлі Твоєму
побачимо світло. Подай милості й щедроти Твої народу українському, щоб ми
славили святе ім’я Твоє з Отцем і Святим
Духом на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Владико, Господи Боже наш, Джерело життя і безсмертя, Творче всього
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видимого і невидимого! Ти кожному народу визначив місце його поселення; Ти,
Господи, дав українському народу багаті
і родючі землі, просвітив його світлом
Євангелія Христового через нашого просвітителя Святого і великого князя Володимира, дарував йому мудрих правителів
– благовірного князя Ярослава Мудрого,
Володимира Мономаха та інших – великих святителів Іларіона і Петра Могилу.
Але ми не послухали Тебе і не виконували заповідей Твоїх, не ходили дорогою правди і любові. Господи, ми
згрішили перед Тобою, і праведним Твоїм судом втратили свою державну незалежність, будучи поневоленими сусідніми народами. Ти ж, Милосердний Господи, що не до кінця гніваєшся, дивлячись
на наші вікові великі страждання: голодомор, заслання, гоніння і катування, а
ще більше – на велике терпіння нашого
народу; бо ми і в стражданнях і в неволі
не втрачали віру в Тебе, єдиного істинного Бога, – Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі
за милосердя Твоє, і припадаючи знову,
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дякуємо за Твою безмежну любов. Бо ми
хоч і грішимо перед Тобою, але ж і Тобі
Єдиному служимо.
Зглянься на нас, Чоловіколюбний
Господи і не карай нас гнівом Твоїм за
наші провини вільні й невільні, за нашу
національну несвідомість і національне
протистояння, за несправедливі суди, за
гордість і нетерпимість один до одного.
Бо Ти, Боже наш, бачиш і навернення до
Тебе народу нашого, його віру і жертовність.
Ти дав нам Президента – пошли
йому мудрість, щоби він мечем влади не
тільки карав зло, але і захищав добро,
щоби він не тільки закликав любити
Україну, але і зберіг недоторканою нашу
державність. Розбуди совість народних
обранців, щоб вони дбали не про себе, а
про народ, який обрав їх. Милосердний
Господи, допоможи нашому уряду виконувати свої обов’язки, дбати про добробут народу та розвиток економіки нашої
держави.
Господи, Боже наш, Ти є справедливий і милостивий Суддя, але судді на125

ші не такі, бо часто судять за гроші та
дивляться на особу. Допоможи їм, Господи, Своєю благодаттю судити справедливо, пам’ятаючи, що і вони скоро стануть перед Тобою на суд.
Напоум багатих, Господи, щоб вони
знали і пам’ятали, що багатство, яке Ти
дав їм в управління, не їхнє, а Твоє, і Ти
маєш владу відібрати Його.
Господи Боже, Ти дарував кожному
народу свою мову, і в день П’ятидесятниці зіслав Духа Святого на апостолів і дав їм дар мов, щоб вони проповідували Слово Твоє на рідних мовах, але ми,
раби недостойні, втративши свободу і
державність, забули свою рідну українську мову, і тепер зробили мови предметом
суперечок – на якій мові повинні розмовляти українці. Прости нас, Милосердний
Господи, за цей гріх.
Господи, Спасителю наш, Ти молився Своєму Отцю, щоби ми були єдине,
але ворог і донині роз’єднує нас так, що в
цьому році ми не можемо і помолитися за
Україну разом. Ти знаєш неміч народу
нашого – відсутність єдності як в мину126

лому, так і тепер, але прости нам провини
наші і об’єднай нас, щоби ми думали не
про свої особисті інтереси, а про Церкву
Твою святу, про благо всього народу, про
прощення гріхів, про спасіння і вічне
життя. Для нас, людей, це неможливо, а
для Тебе все можливе. Тому благаємо
Тебе, подай нам і єдність, і прощення
гріхів, і вічне життя.
Господи Ісусе Христе, Боже всякого
милосердя і щедрот, Твоя милість безмірна і Твоя любов – недослідима безодня;
до Твоєї величності припадаємо і зі страхом і трепетом приносимо подяку за всі
Твої благодіяння, і смиренно просимо: і в
подальшому збережи нашу українську
державність, благослови Україну і народ,
Президента, уряд і військо, визволяючи
їх від усяких ворожих підступів; мир і
спокій їм даруй. Тобі з безначальним
Твоїм Отцем, і Пресвятим Духом, в Єдиному Єстві славимому Богу, завжди подяку приносити і оспівувати сподоби:
слава Тобі, Боже, Благодійнику наш, на
віки віків!
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МОЛИТВА НА НОВИЙ РІК
Господи Боже, всього видимого й
невидимого творіння Творче і Основоположнику, що створив часи і роки. Сам
благослови початок нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення
для нашого спасіння. Благослови нам
провести цей рік і багато років після нього в мирі та згоді з ближніми нашими,
зміцни й пошир Церкву Православну, що
її Ти Сам заснував і спасенною жертвою
на Хресті освятив. Вітчизну нашу піднеси, охорони і прослав, довгоденство, здоров’я, достаток плодів земних і добре поліття дай нам. Мене, грішного раба Твого, всіх рідних і ближніх моїх та всіх православних християн, як правдивий наш
верховний Пастир, доглядай, охороняй і
на дорогу спасенну направ, щоб ми, йдучи нею, після довгочасного й щасливого
життя на цьому світі досягли Царства
Твого Небесного і удостоїлись вічного
блаженства з усіма святими Твоїми.
Амінь.
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МОЛИТВА НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Господи Боже, Владико всього світу
видимого і невидимого, від Твоєї святої
волі залежать усі дні й роки життя мого.
Дякую Тобі, Отче премилосердний, що
Ти дозволив мені прожити ще один рік.
Знаю, що за гріхи мої я недостойний цієї
милості, але Ти її даєш мені з невимовного чоловіколюбства Твого. Продовжи і
ще милості Твої мені грішному, продовжи життя моє в доброчинності, в мирі з
усіма рідними і в згоді з усіма ближніми.
Подай мені достаток плодів земних
і все, що для задоволення потреб моїх необхідне. Найбільше ж очисти совість
мою, укріпи мене на дорозі спасіння, щоб
я, йдучи нею, після довголітнього життя
на цьому світі, перейшовши в життя вічне, удостоївся бути наслідником Царства
Твого Небесного. Сам, Господи, благослови цей рік, що його починаю, і всі дні
життя мого. Амінь.
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МОЛИТВА ВІД ОСКВЕРНЕННЯ
СВЯТОГО ВАСИЛЯ ВЕЛИКОГО
Всемилостивий, Нетлінний, Правдивий, Безгрішний Господи, очисти мене,
розпусного раба Твого, від будь-якої
скверни тілесної й душевної, і від нечистоти, якої допустився я через мою неуважність і зневіру, разом із іншими моїми беззаконнями. Зроби мене чистим,
Владико, задля доброти Христа Твого, і
освяти мене сходженням Пресвятого
Твого Духа, щоб я вийшов із темряви
примар диявольських, та від будь-якої
скверни. Та дозволь мені з чистою совістю відкрити мої осквернені й нечисті
уста і оспівувати Всесвяте Ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ДІТЕЙ, ЯКІ
ПОЧИНАЮТЬ НАВЧАТИСЯ
Господи Ісусе Христе! Ти радів, коли до Тебе приносили чи приводили дітей, Ти пригортав їх до Себе і благословляв. Просимо Тебе, прийми й наші щирі
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молитви, відкрий розум цих дітей до науки і щедро поблагослови початок їхнього
навчання. Ти кличеш їх до Себе, то ж
оточи їх Своєю Любов’ю та Опікою.
Вчини так, щоб вони зростали в мудрості
та у Твоїй Благодаті. Допоможи їхнім батькам та вчителям, поблагослови їхні
старання та працю. Нехай над цими дітьми завжди буде Твоє Благословення.
Амінь.
МОЛИТВА БАТЬКІВ ПЕРЕД
ПОЧАТКОМ НАВЧАННЯ ДИТИНИ
Господи Боже Творче наш, Ти навчаєш всіх людей Твоїх законів навіть лише Своїм образом так, що побачивши Тебе всі дивуються. Відкрий і нашим дітям
тайни Твоєї Премудрості, а всім, хто істину шукає подаруй пізнання. Відкрий
серця, розум й уста оцих рабів Твоїх, дітей наших (імена), щоб зрозуміли силу
Законів Твоїх й успішно пізнавали те, чого навчають їх, і що є корисне для слави
Пресвятого Імені Твого, для користі устрою Святої Церкви Твоєї й розуміння
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благої і досконалої Волі Твоєї. Звільни їх
від усіляких підступів ворожих, збережи
у вірі Христовій і чистоті впродовж усіх
днів життя їхнього. Нехай вони будуть
стійкими розумом і у виконанні Заповітів
Твоїх, та нехай навчаться прославляти
Пресвяте Ім’я Твоє, і стануть спадкоємцями Царства Твого. Бо Ти Бог Всемогутній. Тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і
Святому Духові, нині і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ПЕРЕД НАВЧАННЯМ
Преблагий Господи, зішли нам милість Твого Святого Духа, який дарує розуміння і зміцнює наші душевні сили,
щоб, сприймаючи подану нам науку, ми
виросли Тобі, нашому Творцеві, на славу,
батькам нашим на втіху, Церкві і Батьківщині на користь. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ДІТЕЙ, ЯКИМ
ВАЖКО ДАЄТЬСЯ НАВЧАННЯ
Отче наш, який направду вселився в
серця дванадцяти Апостолів і силою ми132

лості Пресвятого Духа, що зійшов у вигляді вогняних язиків, уста їм відкрив
так, що вони почали розмовляти різними
мовами. Пошли ж Твого Святого Духа й
на оцю мою дитину (ім’я), якій важко дається навчання. Прищепи в її серці бажання навчатися та добре засвоювати
науку, пошли їй пізнання Святого Писання та Святих Заповітів, яких Рука Твоя
Пречиста накреслила на кам’яних скрижалях Мойсея. Перебувай при потребі з
моєю дитиною, а мені дозволь бути вдячною Тобі за все нині і повсякчас, і на віки
віків. Амінь.
МОЛИТВА ДОПОМОГИ
(Якщо не знаєш як поступити в даній ситуації).
Господи, я є людина грішна і не розумію, як зараз потрібно мені поступити,
але Ти, Милостивий, підкажи мені.
Амінь.
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МОЛИТВА ЗА ВИПУСКНИКІВ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Боже, наш Всемогутній Отче, у
Тайні Хрещення і Миропомазання Ти
зробив їх Своїми дітьми, у Тайні Покаяння Ти формував їхні характери. Ти дозволив їм черпати силу зі Святої Літургії і
через Тайну Євхаристії покликав їх прийняти відповіді, покликав їх прийняти
відповідальність за справи Божого Царства. За все це – дякуємо Тобі, Господи.
Ще просимо Тебе за молодь, яка сьогодні
завершує навчання і розпочинає новий
етап свого життя, щоб наші діти щоразу
відважніше долали диявольські пастки і
нахили до поганого. Вислухай, Господи,
наші прохання і зміцни Своїм благословенням добру волю молоді й турботу батьків за них, бо Ти живеш і царюєш на
віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЗА МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Господи, Ісусе Христе, Ти на землі
перебував й добро усім чинив. Ти зцілю134

вав хворих, щоб зміцнити нашу віру.
Вчини так, щоб кожен лікар своєю дбайливістю і щирістю пробуджував у хворих
надію на одужання. Вчини, щоб кожен
лікар пам’ятав, що його праця є служінням Тобі. Обдаруй кожного лікаря здоров’ям, терпеливістю, добротою, щоб через його допомогу хворі пізнавали Твою
доброту. Господи, Ти похвалив милосердного самарянина за те, що він не обминув потерпілого. Вчини так, щоб усі
медичні сестри та санітарки з турботою
дбали про хворих. Нехай у кожному хворому вони зуміють побачити страждаючого Христа. Обдаруй їх Своїм Милосердям, щоб вони вкладали душу в свою
працю. Бо тоді хворі менше страждатимуть і матимуть надію на одужання. Нехай їхні слова будуть лагідними і добрими. Нехай вони зносять усі труднощі з
усмішкою на обличчі. Вчини так, щоб,
несучи милосердя хворим, вони отримали
й Твоє милосердя. Амінь.
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МОЛИТВА НАД БАГАТЬМА
ХВОРИМИ
Господи, Боже наш, Ти послав у
світ Свого Сина, щоб він обтяжив Себе
нашими стражданнями і ніс на Собі наші
хвороби, чинив добро і зцілював усіх. З
покорою Тебе просимо: поблагослови
цих хворих людей, дай їм тілесну силу,
міцного духа і терпеливість у хворобі.
Поверни їм повноту здоров’я, щоб вони
подолали свою слабкість і, підтримані
Твоєю допомогою, втішалися міцним
здоров’ям, і з радістю прославляли Тебе в
спільноті вірних в ім’я Отця, і Сина, і
Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НАД ОДНИМ ХВОРИМ
Господи, Святий Отче, Всемогутній
Вічний Боже, Ти Своїм благословенням
підтримуєш і зміцнюєш нашу спотворену
гріхом людську природу. Поглянь милостиво на Свого хворого раба (ім’я) і дозволь йому подолати хворобу, щоб до нього повернулася повнота здоров’я, і щоб
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він, пам’ятаючи про Твою благість, із
вдячністю прославляв Твоє Святе Ім’я на
віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НАД ХВОРИМИ ДІТЬМИ
Господи Ісусе Христе, Ти приймав
дітей і говорив, що їм належить Царство
Небесне, Ти сказав, що тайни Царства
Божого не були відкриті мудрим та розумним, а лише немовлятам, Ти,
в’їжджаючи в Єрусалим на осляті, з радістю прийняв почесті дітей, які співали
Тобі “Осанна”. Тому благослови всіх, хто
старається повернути здоров’я цим хворим дітям і простягни милостиво Свою
Руку над цими дітьми. Нехай Твоя Церква та батьки цих дітей зрадіють поверненню до них повноти сил і з вдячним
серцем прославляють Тебе на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ВІД СТРАХУ
Всемогутній Боже! Час Твоєї Слави
настав: змилосердься наді мною і позбав
мене від великого нещастя. На Тебе по137

кладаю мої надії, бо сам я є немічний і
грішний. Допоможи мені, Боже, і визволи
мене від страху. Господи, помилуй мене.
Амінь.
МОЛИТВА ВІД РОЗСІЯННЯ
Розсіяний розум мій збери, Господи, і застигле серце моє очисти, як апостолу Петру, дай покаяння, як митареві –
прохання, як блудниці – сльози, щоб голосно взивати до Тебе: Боже, спаси мене,
бо Ти Єдиний і Чоловіколюбний. Амінь.
МОЛИТВА НА ЗЦІЛЕННЯ ВІД
РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДО
СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА І
ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА
(Цю молитву хворий повинен читати на самоті, без присутніх).
О великий угодниче Христовий,
страстотерпче, лікарю і цілителю багатомилостивий Пантелеймоне! Змилосердься наді мною, грішним рабом, почуй стогін і розпач мій, змилостиви Небесного,
Верховного Лікаря душ і тіл наших, Хри138

ста Бога нашого, нехай подарує мені зцілення від хвороби моєї, яка гнітить мене.
Прийми недостойне моління моє, найгрішнішого зі всіх людей. Прийди до мене з благодатним відвідуванням. Не відвернися від гріховних ран моїх, помаж їх
єлеєм Милості Твоєї і зціли мене, щоб я
був здоровий душею й тілом моїм і залишок днів моїх, з милістю Божою, зміг
провести в покаянні й догоджанні Богові
і щоб сподобився отримати щасливе завершення життя мого. Угодниче Божий!
Дуже прошу тебе: моли Христа Бога, нехай заступництвом твоїм подарує здоров’я для тіла мого і спасіння для душі
моєї. А я буду прославляти Його завжди,
нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ВИЛІКУВАННЯ ВІД
ОНКОЛОГІЧНИХ НЕДУГІВ ПЕРЕД
ОБРАЗОМ “ВСЕЦАРИЦЯ”
(ПАНТАНАСА)
(Цей образ має чудодійну силу позбавляти хворих ракових недугів).

О, всеблага, досточудна Богородице, Пантанаса, Всецарице! Недостойний
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я, щоб Ти зглянулася на мене! Але як милостива від Бога любоблагоутробна Мати, промов слово, щоб зцілилася душа
моя, і зміцниться немічне тіло моє. Бо
маєш державу непереможну, і завжди чуєш всяке благання до Тебе, о Всецарице!
Благаю, Ти за мене випроси, Ти за мене
вимоли. Щоб я прославив пресвяте ім’я
Твоє завжди, нині і в безкінечні віки.
Амінь.
ЗВЕРНЕННЯ ДО
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
САРОВСЬКОГО ПРИ
ЗАХВОРЮВАННЯХ НІГ
(Тропар, глас 4)
Від юності Христа полюбив ти
блаженний, і Йому одному працювати
гаряче забажав, безперестанною молитвою і працею в пустелі служив, смиренним серцем любов Христову скріплював,
ти вибранцем любові Божої Матері став.
Через це співаємо тобі: спасай нас молитвами твоїми, Серафиме, преподобний отче наш. Амінь.
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МОЛИТВА ДО СПАСИТЕЛЯ ЗА
ЗЦІЛЕННЯ ВІД НЕДУГИ ПИЯЦТВА
Господи, Спасителю наш, який перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола, не дай нам стати його покірними
рабами. Вияви Благодать Свою у дотриманні даного нами слова, позбутися поганих звичок. Допоможи нам, дай нам
розум у тверезості перебувати впродовж
усіх днів життя нашого земного. Господи, Ти накреслив нам життєвий шлях,
спрямуй наші кроки так, щоб без блукань
його пройти. Господи, Боже наш, щедрий
і премилостивий, Ти не бажаєш смерті
грішника, але, щоб покаявся і жив вічно!
Зглянься Милостивим Твоїм Оком
на рабів Твоїх, одержимих недугою пияцтва. Ти знаєш про їхню журбу від цієї недуги, знаєш про немічність нашої природи, знаєш про силу великого й лукавого
спокусника. Врозуми затьмарених розумом, вилікуй залежних від алкоголю,
утверди їх у поміркованості, скріпи у
стриманості, щоб не охопила їх безнадія.
Нехай відродиться в них турбота
про спасіння душі своєї, про здоров’я ті141

ла свого, на Славу Твою і на життя у чеснотах, для користі власної та на благо
ближніх. Нехай у тверезості проживуть
життя своє і достойно прославлять Ім’я
Твоє. Амінь.
МОЛИТВА ДО СВЯТОГО
БОНІФАТІЯ ЗА ЗЦІЛЕННЯ ВІД
НЕДУГИ ПИЯЦТВА
О всесвятий великомучениче Боніфатію, милостивий слуго Милосердного
Владики! Почуй прибігаючих до тебе,
одержимих згубною пристрастю до пияцтва, і як у своєму земному житті ти ніколи не відмовляв тим, хто просив у тебе
допомоги, так і тепер порятуй цих нещасних рабів Божих (імена). Колись давно,
град побив твій виноградник, але ти помолився до Господа, і з тих нечисленних
грон, які ще збереглися, зробив вино. А
потім ти покликав бідних, і коли їх пригощав, сталося чудо: вина в посудинах не
зменшувалося.
О, Святителю Божий! Як за твоєю
молитвою примножилося вино для корис142

ті і на радість убогим, так і сьогодні,
блаженний, зменш його там, де воно
приносить шкоду, звільни від потягу до
нього всіх тих, хто піддається ганебній
пристрасті пияцтва (імена), зціли їх від
тяжкої недуги, звільни від бісівської спокуси, укріпи їх. Дай їм, немічним, силу
успішно витримати цю спокусу, поверни
їх до здорового й тверезого життя, настанови їх на дорогу праці, прищепи їм прагнення до тверезості й духовного життя.
Допомагай їм, угодниче Божий Боніфатію, коли потяг до вина почне палити їхню утробу, знищ їхнє згубне бажання,
освіжи їхні уста Небесною Прохолодою,
просвіти їхні очі, постав їхні ноги на непорушній скелі віри й надії. Щоб залишивши свою пристрасть, яка приводить
до відлучення від Небесного Царства, вони утвердилися в чеснотах. Щоб вони
удостоїлися гідного й мирного смертного
часу й у вічному світлі нескінченного
Царства Слави, гідно прославляли Господа нашого Ісуса Христа з Його Отцем,
який не має ні початку, ні кінця, і з Прес143

вятим і Животворчим Духом на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ДО ПРЕПОДОБНОГО
МОЙСЕЯ МУРИНА ЗА ЗЦІЛЕННЯ
ВІД НЕДУГИ ПИЯЦТВА
О велика сило покаяння! О незмірима глибино Божого Милосердя! Ти,
преподобний Мойсею, спочатку був розбійником, але потім пройнявся жахом від
своїх гріхів, наповнився скорботою за
них і в розкаянні прийшов у монастир, де
зі сльозами за свої беззаконня у важкому
подвижництві провів решту днів своїх і
сподобився отримати Христову Благодать прощення і дару творити чудеса. О,
преподобний, ти від важких гріхів піднявся до дивовижних чеснот, допоможи і
рабам твоїм (імена), які прямують до погибелі своєї через те, що віддаються непомірному споживанню алкоголю. Зверни до них свій милосердний погляд, не
відкинь їх, але вислухай тих, які до тебе
прибігають з надією. Моли, святий Мойсею, Владику нашого Христа, щоб Він,
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Милостивий, не відкинув їх, і щоб не радів диявол їхній погибелі, але щоб помилував Господь цих безсилих і нещасних
(імена), яких охопила згубна пристрасть
до пияцтва, адже ми всі є Божими створіннями й очищені Пречистою Кров’ю
Його Сина. Прислухайся, преподобний
Мойсею, до їхніх молитов, віджени від
них диявола, подаруй їм силу перебороти
згубну пристрасть. Допоможи їм, простягни свою руку допомоги, виведи їх на
дорогу добра, звільни їх від рабства пристрастей і порятуй від недуги пияцтва,
щоб вони, оновлені, у тверезості й при
світлому розумі прийняли чесноту стриманості й благочестя і вічно прославляли
Всеблагого Бога, Який завжди рятує Свої
створіння. Амінь.
МОЛИТВА ЗА НАВЕРНЕННЯ ВІД
ПИЯЦТВА І АЛКОГОЛІЗМУ ПЕРЕД
ОБРАЗОМ “НЕУПИВАЄМА ЧАША”
Царице наша Преблага, Надіє наша,
Пресвята Богородице, Приятелько принижених і жебраків Заступнице, бідним
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Допомого і озлобленим Покрова. Побач
нашу напасть, побач нашу скорботу, ми є
постійно від спокус залежні, а заступника
не маємо. Ти вже Сама допоможи нам, бо
ми є немічні, заопікуйся нами як жебраками, навчи нас, як заблудших, вилікуй і
спаси нас, бо ми є безнадійними. Не маємо іншої допомоги, ні іншого заступництва, ні потіхи, крім Тебе, о Мати всіх
сумних і обтяжених. Поглянь на нас,
грішних і озлоблених, покрий нас Пречистим омофором Твоїм. Випроси у Свого
Сина милості, щоб ми звільнилися від
зла, який оволодів нами, і найперше від
пияцтва. Щоб ми завжди вихваляли Твоє
Пресвяте ім’я, Богородице. Амінь.
МОЛИТВА ПЕРЕД ОПЕРАЦІЄЮ
Господи, Ісусе Христе, Боже наш,
Ти терпеливо переніс побиття і біль від
ран на Твоєму Пресвятому Тілі тільки
ради того, щоб спасти душу й тіло рабів
Твоїх. Зглянься сьогодні милостиво на
хворе тіло раба Твого (ім’я) і дай йому
силу терпеливо перенести хірургічну
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операцію, на яку він очікує. Благослови
Господи лікарів та їх помічників і всі їхні
засоби, які вони будуть використовувати
для того, щоб повернути йому здоров’я, і
зроби так, щоб він прийняв тілесні терпіння, як посередництво для спасіння
своєї душі. Бо Ти, Христе Боже наш, Милосердний, і ми Тобі славу возсилаємо,
разом із Твоїм Вічним Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА НА ВСЯКЕ ПРОХАННЯ
Ще молимось Тобі, Господу Богу
нашому, щоб вислухав голос моління нас
грішних і помилував рабів Твоїх (імена).
Милістю і Щедротами Твоїми виконав
всі прохання їх і простив їм гріхи вільні і
невільні, прийняв їх молитви і пожертви
перед Престолом Владицтва Твого. Охорони їх від усіх ворогів видимих і невидимих, від всякої напасті, біди, смутку і
недуг звільни, дай їм здоров’я з довголіттям, просимо всі вислухай і помилуй. По147

глянь, Владико Чолоковіколюбче, Милостивим Твоїм Оком на рабів Твоїх, і почуй молитви наші, які ми з вірою приносимо, бо Ти Сам сказав: все що в молитві
просите, віруйте – і буде вам, знову просіть – і дасться вам. Тому і ми, хоч і недостойні, надіючись на Милість Твою,
просимо: подай Милість Твою рабам
Твоїм, і виконай добрі бажання їх, мирно
і тихо, в здоров’ї і в довголітті всі дні їх
збережи, просимо всі: скоро почуй і милостиво помилуй. Амінь.
МОЛИТВА ЗАХИСТУ
ХРИСТИЯНИНА ВІД ВСІЛЯКОЇ
ШКОДИ ПЕРЕД ОБРАЗОМ
“ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ”
(Тропар, глас 4)
Сьогодні ми, благовірні люди, радісно святкуємо, осяяні Твоїм, Божа Мати, явленням, і дивлячись на Твій Пречистий образ, щиро просимо, покрий нас
Твоїм Покровом і визволи нас від усякого
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зла, благаючи Сина Твого, Христа Бога
нашого, щоб спас душі наші. Амінь.
МОЛИТВА ДО СВОГО СВЯТОГО,
ІМ’Я ЯКОГО НОСИШ
Моли Бога за мене, святий угодниче
Божий (ім’я святого), бо я щиро до тебе
звертаюся, скорого заступника, помічника і молитовника за душу мою. Амінь.
МОЛИТВА ПРО ДАРУВАННЯ
МОЛИТВИ
Навчи мене, Господи, усердно молитися до Тебе з увагою і любов’ю, без
яких молитва не буває почутою! Прийми
мене, Господи, як Свою дитину і навчи
правильно молитися, щоб моя молитва
була почутою Тобою і принесла мені
Твою милість. Нехай не буде в мене недбалої молитви, яка приводить до гріха.
Амінь.

149

МОЛИТВА ПРО ДАРУВАННЯ
РОЗУМІННЯ
Даруй, Господи, мені недостойному
рабу Твоєму, Благодать розуміння, щоб
розпізнавати все те, що є Тобі приємним,
а мені корисним, і не тільки розпізнавати,
але і виконувати його та не приставати до
всього порожнього або гріховного. Навчи
мене завжди відчувати страждання інших
людей і бути милосердним до всіх грішників. Амінь.
МОЛИТВА В ТЕРПІННІ
Всемогутній Боже! Твоє Провидіння опікується всім створінням, і нічого в
світі не діється без Твоєї Святої Волі. Ти,
Господи, знаєш мій біль і мої терпіння,
пошли мені Твою Святу Милість, щоб я
витримав у надії і терпеливості так довго,
доки це Тобі подобається. Прийми ці терпіння як покуту за мої гріхи, нехай вони
очистять мою душу і полегшать мою дорогу до Спасіння. Наймилосердніший
Ісусе, допоможи мені нести мого хреста,
навчи мене, як я маю наслідувати Тебе і з
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Тобою разом терпіти. Ти сказав: “Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я
заспокою вас”. Ісусе, потіш мене, навчи в
кожній хвилині мого життя бачити Святу
Божу Волю і вірно виконувати її. Ісусе,
зміцни мене у моєму терпінні. Мати Божа, випроси для мене у Твого Сина милість терпеливості. Амінь.
МОЛИТВА ПРО ДАРУВАННЯ
ТЕРПІННЯ
О, дивний Творцю Чоловіколюбний
Владико, Многомилостивий Господи! З
серцем засмученим і смиренним молюся
до Тебе, не погордуй молитвами моїми
грішними, не відкинь моїх сліз і ридання,
почуй мене, як жінку хананеянку, і прийми як блудницю, прояви і на мені грішному велику милість Чоловіколюбства
Твого. Ризою Твоєю Чесною захисти мене, помилуй і підкріпи мене, щоб всі біди
і напасті, які посилаються від Тебе, я перетерпів із подякою, в надії на вічне блаженство. Найперше смуток мій на радість
перетвори, щоб не впав я у відчай і не за151

гинув нерозкаяним. Бо Ти є джерелом
милості і надією спасіння нашого, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з
Безначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим, Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
ЗВЕРНЕННЯ ДО АРХИСТРАТИГА
МИХАЇЛА, ЩОБ ПОЗБУТИСЯ
СМУТКУ І НАПАСТІ
О, Архистратиже Михаїле, помилуй
нас, грішних, які потребують твого заступництва, захисти нас, рабів Божих
(імена), від всіх ворогів видимих і невидимих. Найперше укріпи нас від жаху
смерті, від впливу диявольського і сподоби нас сміливо стати перед Творцем
нашим під час страшного і правдивого
Суду Його. О, великий Архистратиже
Михаїле! Не залиши нас, грішних, які
звертаємося до тебе про допомогу і заступництво твоє в цьому житті і в майбутньому, але сподоби нас разом із тобою
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прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ПРО БОЖУ МУДРІСТЬ
Предвічний Боже, зішли на нас із
висоти небесної Твою святу мудрість,
просвіти нею наш розум. Нехай Божа мудрість поведе нас дорогами правди, нехай
стереже нас від неправд та обману.
Амінь.
МОЛИТВА ПЕРЕД ЄВАНГЄЛІЄЮ
Засвіти в серцях наших, Чоловіколюбче Владико, чисте світло Твого Богопізнання і очі розуму нашого розкрий для
розуміння Євангельської Твоєї науки.
Дай нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб перемігши всі тілесні пристрасті,
ми провадили духовне життя, думали й
чинили все угодне Тобі. Бо Ти є світло
душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі славу возсилаємо з Предвічним Твоїм Отцем
і Всесвятим, Благим і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
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МОЛИТВА ВІД ПЕРЕЛЯКУ
(Коли розгніваєшся, злякаєшся, поганий сон побачиш, засваришся тощо).
Хрест Христовий на весь світ освячений благодаттю і кров’ю Господа нашого Ісуса Христа даний нам зброєю
проти всіх ворогів наших видимих і невидимих в ім’я Отця і Сина, і Святого
Духа. Амінь. (І хрестом хрестять на
схід, захід, південь і північ, вранці і ввечері). А також кроплять свяченою водою на
всі чотири сторони і промовляють:
В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа
окропленням цієї води свяченої нехай
відганяється все лукаве бісівське діяння.
Амінь.
ПЕРША МОЛИТВА ЗА ХВОРОГО
Ісусе Христе Боже наш! Коли хвора
жінка з вірою великою доторкнулась до
краю одягу Твого, вона стала здоровою.
По вірі її Ти дав їй. З такою вірою і я
вдаюся до Тебе, Лікарю всіх, допоможи
рабу Твоєму (ім’я) в його недузі. Дай йому спокій душевний і силу тілесну, по154

благослови його сном спокійним, а з ним
здоров’ям, силою і підійми його з ложа
хвороби. Господи, Милість Твоя нехай
буде над нами, бо ми надіємось на Тебе.
Амінь.
ДРУГА МОЛИТВА ЗА ХВОРОГО
Владико Вседержителю і Святий
Царю, що всіх караєш, але не нищиш,
зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш.
Молимось Тобі, Боже наш, раба Твого
хворого (ім’я) відвідай милістю Твоєю,
прости йому всякий гріх вільний чи невільний. Господи, Твою цілющу силу з неба зішли, торкнися тіла, погаси гарячку,
вгамуй пристрасть і всяку таємну неміч.
Будь лікарем рабові Твоєму, підніми його
з постелі недуги і від ложа болю цілим і
здоровим, дай його Твоїй Церкві послушним і волі Твоєї виконавцем. Бо Тобі подобає милувати і спасати нас, Боже наш, і
Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і
Святому Духові нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
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ТРЕТЯ МОЛИТВА ЗА ХВОРОГО
О Премилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Душе! В нероздільній Тройці
Тобі поклоняємось і Тебе славимо. Зглянься милостиво на раба Твого (ім’я) недужого, відпусти йому всі провини його,
подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай
йому довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами
приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцю нашому.
Пресвята Богородице, всесильним
заступництвом Твоїм допоможи мені ублагати Сина Твого, Господа мого, за зцілення раба Твого (ім’я).
Усі святі ангели і святі Господні,
моліть Бога за хворого раба (ім’я). Амінь.
ЧЕТВЕРТА МОЛИТВА ЗА ХВОРОГО
Лікарю душ і тіл наших, Джерело
життя нашого, Христе Ісусе Господи і
Спасителю наш! Поглянь милосердним
оком Твоїм на цього раба Твого (ім’я) в
тяжкій недузі перебуваючого, прихились
156

до наших слізних благань, перстом милосердя Твого доторкнись до немічного тіла хворого, погаси вогонь тіла його,
зменши терпіння недуги його, верни здоров’я йому, піднеси з постелі немочі його, продовж дні життя його, щоб на землі
він послужив Тобі, ходив по стежках Заповітів Твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив
Тебе, Бога Милостивого з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.
ПЕРША МОЛИТВА В ЧАС
ХВОРОБИ
Господи Боже, Владико життя мого!
Ти з милості Своєї сказав: “Я не хочу
смерті грішника, але щоб він навернувся і
живим був”. Я знаю, що ця хвороба, яку я
терплю, це кара за мої гріхи та беззаконня, знаю, що ділами своїми я заслужив
найтяжчої кари, але, Чоловіколюбче, чини зі мною не за злобою моєю, а за безмежним милосердям Твоїм. Не побажай
смерті моєї, але дай мені сили, щоб я терпляче переносив хворобу, як заслужене
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мною випробування, а після оздоровлення від неї щоб я навернувся всім серцем,
усією душею і всіма моїми почуттями до
Тебе, Господа Бога, Творця мого, і жив
для виконання святих Твоїх заповідей,
для спокою моїх рідних і для мого спасіння. Амінь.
ДРУГА МОЛИТВА В ЧАС ХВОРОБИ
Господи Ісусе Сину Божий, Милосердний цілителю душ і тіл наших, зглянься на мене негідного, немічного і грішного раба Твого. Ти оздоровляєш калік і
немічних по вірі їх у Божество Твоє, кажучи: “По вірі твоїй хай буде тобі”. Я
знаю, Господи, що віра моя слабка, але
благаю Тебе, Джерело життя, і взиваю:
“Вірую, Господи, допоможи мені в моєму
невірстві!” Ти, Господи, приймав малу
віру сліпих, калік, всяких немічних і дарував їм зцілення. Не відкинь, Милосердний, і мене немічного. Я знаю, я грішний
і негідний милості Твоєї, але Ти Сам сказав, що до грішників прийшов і це дає
мені надію звернутись до Тебе, Мило158

сердний Господи. Піднеси мене, Спасителю мій, з постелі недуги моєї, продовж
дні життя мого, щоб я міг у покаянні закінчити його і сподобитись вічного Твого
Царства, де в сяйві слави Лиця Твого вже
не буде недуги, ні журби, ні зітхання.
Помилуй мене, Господи, з великої милості Твоєї, зглянься наді мною немічним,
дай мені силу славити Тебе Єдиного і
Милосердного з Отцем, Святим і Животворчим Духом нині, і повсякчас, і на віки
віків. Амінь.
МОЛИТВА ВІД НЕДУГИ ТА
СКОРБОТИ
Спаси, Господи, і помилуй раба
Твого (ім’я) словами Божественної Євангелії Твоєї, що читаються за спасіння раба Твого. Попали, Господи, терни всіх
його гріхів і нехай вселиться в нього благодать Твоя, що спалює, очищає, освячує
всю людину в ім’я Отця і Сина і Святого
Духа. Амінь.
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МОЛИТВА ПРО ТЕ, ЩОБ
ДОГЛЯДАТИ З ЛЮБОВ’Ю ЗА
ХВОРИМИ
Господи Ісусе Христе, Сину Бога
Живого, Агнче Божий, що береш гріхи
світу, Пастирю добрий, що положив душу Свою за вівці Свої, Небесний Лікарю
душ і тіл наших, що зцілюєш всяку недугу і хворобу в людях Твоїх! Припадаю до
Тебе, допоможи мені недостойній рабі
Твоїй. Споглянь Многомилостивий на
діяння і служіння моє, дай мені бути вірною в малому: послужити хворим Тебе
ради, носити немочі немічних і не собі, а
Тобі Єдиному догоджати в усі дні життя
мого. Бо Ти сказав, Пресолодкий Ісусе:
“Що зробите одному з братів Моїх менших, те Мені зробите”. Господи, дай мені
грішній по слову Твоєму, щоб сподобилась творити волю Твою Благу на втіху і
розраду хворим рабам Твоїм, що викупив
їх Твоєю Чесною Кров’ю. Пошли мені
благодать Твою, що спалює в мені терня
пристрастей, бо Ти покликав мене, грішну, служити імені Твоєму. Без Тебе не
можу творити нічого. Відвідай серце моє,
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щоб стояти завжди коло хворих та відкинутих, урази мою душу любов’ю Твоєю,
що все терпить і ніколи не відпадає. Тоді
зможу, Тобою укріплена, подвигом добрим направлятися і віру зберегти навіть
до останнього дихання. Бо Ти Джерело
зцілення душ і тіл, Христе Боже наш, і
Тобі славу, подяку, поклоніння возсилаємо нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ПОДЯКИ ПІСЛЯ
ВИДУЖАННЯ
Милосердний Господи, Ти ради нас,
ради нашого спасіння переніс страшні
терпіння, наругу, смерть і похорон тілом,
а після воскресіння Твого Ти всім, хто з
вірою до Тебе приходить, подаєш Твоє
безмежне милосердя, допомогу в годину
смутку та немочі духовної й тілесної. Ти
в усі дні життя нашого тримаєш Правицю
Твою Святу над нами. Прийми ж, Милосердний і Благий Спасителю мій, Джерело життя мого, мою чистосердечну і безмежну подяку за Твоє милосердя до мене,
недостойного і грішного раба Твого, бо
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Ти повернув мені здоров’я, укріпив мої
сили, підняв мене з постелі недуги і поблагословив далі ходити ногами моїми по
цій грішній землі.
Прийми, Сину Божий, мій цей не
лукавий, а щедрий дар молитви й подяки
Тобі за Твою милість до мене і благаю
Тебе: не залишай мене без опіки Твоєї, а
керуй мною і життям моїм, щоб жив я за
заповітами Твоїми, чинив Святу волю
Твою, прославив Тебе і сподобився б досягнути вічного і радісного життя в Твоєму Небесному Царстві. Поблагослови,
щоб я там і тут на землі приносив поклоніння в прославленні Тобі з Безпочатковим Твоїм Отцем і Животворчим і Святим Духом на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ПРО ПЕРЕМОГУ НАД
СПОКУСАМИ
Господи Милосердний! Ти сотворив
чоловіка, щоб душею і тілом прославляв
Тебе і вірно Тобі служив. Ти вчинив моє
тіло храмом Святого Духа і освячуєш мене кожного разу, коли в Пресвятому Та162

їнстві Євхаристії я приймаю найсвятіше
Тіло і Кров Твого Єдинородного Сина
Ісуса Христа.
Дай мені, Господи, силу, щоб я міг
мужньо і успішно переборювати спокуси
злого духа та всі мої низькі пристрасті й
пожадання. Зачини двері мого серця перед пожадливістю земної слави і дочасного майна, не дай доступу ненависті й
заздрощам, віджени від мене гріховні думки й пожадання та дай силу подолати їх.
Дозволь, щоб я через щоденні перемоги віддав усі сили мого духа і тіла
Тобі на служіння. Укріпи, Господи, Твоєю милістю мою слабосильну людську
природу, допоможи мені, щоб я щораз
більше освячував себе, а колись у майбутньому житті прийми мене до Твоєї
небесної слави разом з усіма святими і
тими, які вірно служили Тобі.
Згадай, Пречиста Діво Маріє і Мати
моя Небесна, щоб я віддався Тобі в опіку
і до Тебе хочу належати. Спасай мене в
усіх спокусах. Амінь.
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МОЛИТВА ПРО ПРИМНОЖЕННЯ
ЛЮБОВІ ТА ВИКОРІНЕННЯ
НЕНАВИСТІ
Ти, Ісусе Христе, зв’язав Апостолів
Твоїх Союзом любові, тому і нас вірних
рабів Твоїх до Себе цим Союзом
прив’яжи, щоб ми виконували Заповіти
Твої, щоб ми один одного нелицемірно
любили, через наші молитви до Богородиці і Всіх Святих. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ПРИМИРЕННЯ
ВОРОГУЮЧИХ ЛЮДЕЙ ПЕРЕД
ОБРАЗОМ “ПОМ’ЯКШЕННЯ ЗЛИХ
СЕРДЕЦЬ”
Пом’якши злі серця наші, Богородице, і відведи від нас ворожі напади,
тих, хто ненавидить нас, а всяку черствість душі моєї на любов заміни. Бо коли
ми на Твій Святий Образ дивимося, Твоїм стражданням за нас і милосердям до
нас дивуємося. А коли рани Твої цілуємо,
то стріл наших, які Тебе ранять, жахаємося. Не дай нам, Мати Милосердна, з
жорстокими серцями нашими від жор164

стоких сердець наших ближніх загинути.
Бо Ти є направду злих сердець
пом’якшення. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ЗМЕНШЕННЯ ГНІВУ
НАШИХ КЕРІВНИКІВ ЧЕРЕЗ
ПРАВЕДНОГО ЦАРЯ ДАВИДА
Згадай, Господи, царя Давида і все
його смирення та силою його молитов
помилуй нас, грішних. Вложи в серця
наших керівників доброту й порядність,
щоб ми відчували від них лише доброту
та приємну посмішку. Допоможи всім
нам відчувати християнську приязнь і
любов. Амінь.
МОЛИТВИ НА ЗМІЦНЕННЯ ПРИ
СПОКУСАХ
1. Свята страшна сило Животворчого Хреста, просвіти мене. Боже, дай мені
сили служити і вірити в Тебе, пошли Ангела-Охоронителя на зміцнення сил і
освячення душі. Світло Небесне від Престолу істини, зійди і зміцни. Амінь.
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2. Зміцни мене, Господи, в боротьбі
моїй. Не дай лукавому змієві влади наді
мною. Господи, не попусти більш дозволеного. Господи, не дай загинути у рові
безчестя мого. Господи, зміцни в несінні
Хреста мого. Амінь.
МОЛИТВА ПРО ДАРУВАННЯ
МОЛИТВИ
Навчи мене, Господи, усердно молитись до Тебе з увагою і любов’ю, без
яких молитва не буває почута! Нехай не
буде в мене недбалої молитви на гріх мені. Амінь.
МОЛИТВА ВІД РОЗСІЯННЯ
Розсіяний розум мій збери, Господи, і застигле серце очисти, як Петру, дай
покаяння, як митарю – взивання, як блудниці – сльози, щоб голосно взивати до
Тебе. Боже, спаси мене, бо Ти Єдиний і
Чоловіколюбний. Амінь.
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МОЛИТВА НА ВІДСІЧЕННЯ
СТАРИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Відсічи, Господи, зв’язки таємні,
що зв’язують мене з життям колишнім і
недостойним, від якого відрікаюсь, як від
сатани. Ім’я Твоє закликаю, Світильника
життя істинного, Джерела Божественного
Світла і Милосердного Спасителя. Амінь.
МОЛИТВА ПРО ДАРУВАННЯ
РОЗУМІННЯ
Дай, Господи, мені недостойному
благодать розуміння, щоб розпізнавати
Тобі угодне, а мені корисне і не тільки
розпізнавати, але і звершувати і не приліплятися до пустого, щоб співстраждати
страждаючим і бути милосердним до
грішників. Амінь.
МОЛИТВИ ПРИ ПОЯВІ НЕЧИСТИХ
ПОМИСЛІВ
(Бажання грішити або смуток, відчай чи інша спокуса).
Враже, слова твої на голову твою.
Божа Мати, допоможи мені (далі багато
167

разів читати молитву “Богородице Діво,
радуйся”).
МОЛИТВА ПІД ЧАС БОРОТЬБИ
ТІЛЕСНОЇ
О, Мати Господа, мого Творця, Ти
корінь дівства і нев’янучий цвіт чистоти.
О Богородице! Допоможи мені немічному, що страждаю тілесною пристрастю,
бо маю Твоє єдине заступництво і Сина
Твого. Амінь.
МОЛИТВА ПРО ВИЗВОЛЕННЯ ВІД
НЕЧИСТИХ ПОМИСЛІВ
Владико Господи, Боже мій, в руках
Твоїх доля моя. Спаси мене Сам із милості Твоєї, не дай мені загинути в гріхах моїх і не допусти підкоритися плоті, що
осквернює душу мою. Бо Твоє я творіння,
не зневажай діло рук Твоїх, не віддаляйся, змилосердься і не посором, не покинь
мене Господи, бо я немічний і до Тебе,
Покровителя мого Бога, вдаюся. Зціли
душу мою, бо я згрішив перед Тобою.
Спаси мене з милості Твоєї, бо Ти піклу168

вався про мене з юності моєї. Нехай посоромляться ті, які хочуть мене віддалити
від Тебе через грішні вчинки, помисли
непристойні, спомини некорисні, віддали
від мене всяку розпусту, пороки надмірні. Бо Ти один тільки Святий, один Кріпкий, один Безсмертний, у всьому незрівнянну могутність маєш і від Тебе одного
подається всім сила проти диявола і воїнства його. Тобі подобає всяка слава, честь
і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ЖІНКИ ЗА
НАВЕРНЕННЯ ЧОЛОВІКА НА
ДОБРУ ДОРОГУ
Милосердний Боже, молю Тебе, Господи наш Ісусе Христе, і Тебе, Пречиста
Діво, Мати Божа, і всіх Вас, святі мученики! Прихиліться до смиренного благання зажуреної жінки й наверніть мого
чоловіка (ім’я) на добру дорогу чесного
життя. Просвітіть його розум і його серце, нехай він, нещасний, покине свої злі
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навички й погані грішні намагання, нехай
стане знову прихильним до мене й дітей і
нехай почне жити чесно й тверезо. Згляньтеся на мене, засмучену й у розпуці,
згляньтеся на моїх невинних дітей, поверніть у своїй доброті мені чоловіка, а
дітям батька, щоб ми разом жили чесно й
у злагоді і прославляли ім’я Ваше. Амінь.
МОЛИТВА ВІД ОБЛЕСЛИВОСТІ
ДИЯВОЛА
Господи Ісусе Христе, Сину Божий,
визволи нас від облесливості богомерзенного, злохитрого антихриста, що скоро прийде. Визволи нас від хитрощів його, захисти всіх духовних отців наших,
всіх нас, духовних дітей і всіх християн
від підступних сіток його і направ в потаємні простори Твого спасіння. Не дай
нам, Господи, боятись страху диявольського більше страху Божого, не відступити від Тебе і від Святої Церкви Твоєї. Дай
нам, Господи, постраждати і вмерти за
ім’я Твоє Святе і віру православну, але не
відректися від Тебе, не прийняти тавро
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антихриста і не вклонитися йому. Дай
нам, Господи, день і ніч сльози за гріхи
наші і помилуй нас, Господи, в день
Страшного Суду. Амінь.
МОЛИТВА ДО ЧЕСНОГО ХРЕСТА
ПРОТИ ЗЛИХ ДУХІВ
Хай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і побіжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай
щезнуть. Як тане віск від вогню, так нехай згинуть злії від тих, хто любить Бога
і хто осіняє себе хресним знаменням і в
радості промовляє: Радуйся, найдорожчий і Животворчий Хресте Господній. Ти
проганяєш злих силою розп’ятого на Тобі
Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і силу нечисту подолав, і дарував нам Тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній,
допомагай мені зі Святою Владичицею
Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.
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Коротко ця молитва: “Охорони мене, Господи, силою Чесного і Животворчого Твого Хреста і охорони мене від
усякого зла”. (При читанні молитви потрібно класти хресне знамення).
МОЛИТВА ПРИ ВИХОДІ 3 ДОМУ
Перед тим, як переступити поріг
дому, людина осіняє себе хресним знаменням і промовляє: Зрікаюсь тебе, сатано, гордині твоєї, служіння тобі і поєднуюсь із Тобою, Христе, в ім’я Отця і
Сина, і Святого Духа. Амінь.
МОЛИТВА ЗА НАШИХ ВОРОГІВ І
НЕДОБРОЗИЧЛИВЦІВ
Спаси, Господи, і помилуй тих, хто
ненавидить, кривдить мене, спричиняє
мені нещастя і не дай їм загинути ради
мене грішного. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ВОРОГІВ
Господи, дай мені дар полум’яної і
щирої молитви за ворогів моїх.
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Господи, молюся за тих, хто ненавидить мене, хто розповсюджує про мене
неправдиві чутки, хто творив, творить і
задумує творити мені зло, прости їх, Господи, бо не знають, що роблять. Я їм всевсе прощаю.
Прости і мене, що помислом, вчинком, необачним словом, своїм неправедним життям, поводженням створив собі
ворогів. Прости і допоможи очистити
серце від камінця на ближнього свого. Не
хочу грішити, не хочу служити злу, лукавому дияволу. Хочу любити всіх в ім’я
Твоє Святе.
Навчи любити і мене так Тебе, Господи, як Ти любиш всіх і мене грішного.
Допоможи очистити серце, щоб воно як і Твоє Святе в любові до ближнього
свого, в умінні прощати, нелицемірно
любити, милосердствувати, терпіти могло з’єднатися з Твоєю Божественною
Любов’ю на небесах. Амінь.
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МОЛИТВА ЗА ТИХ, ХТО В ТЮРМІ
Господи Ісусе Христе, Боже Наш,
святого апостола Твого Петра від кайданів і тюрми без всякої шкоди звільнивший, смиренно молимося до Тебе, прийми милостиво цю молитву, щоб позбавилися гріхів раби Твої (раб Твій, раба
Твоя) (ім’я) в тюрму посаджені і молитвами їхніми та нашими, як Чоловіколюбець, всесильною Твоєю Правицею від
всяких злих обставин охорони і на волю
щасливо виведи. Амінь.
МОЛИТВА ЗАTРИMAННЯ СТАРЦЯ
ПАНСОФІЯ АФОНСЬКОГО
(Сила цієї молитви в утаємниченні її
від слуху й зору людського, в тайнодії її).

Милосердний Господи! Ти колись
устами служителя Мойсея, Ісуса Навина,
затримував на цілий день рух сонця й місяця, доки народ Ізраїльський мстився
ворогам своїм.
Молитвою пророка Єлисея Ти колись, затримавши сирійців, поразив їх і
знову зцілив.
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Ти колись провістив пророку Ісаї:
“Ось я поверну назад на десять ступенів
сонячну тінь, яка пройшла по ступенях
Ахазових”. І повернулось сонце на десять
ступенів, по яких воно сходило.
Ти колись устами пророка Єзекиїла
закрив безодні, зупиняв ріки, затримував
води. І Ти колись постом i молитвою
пророка Твого Даниїла закривав пащі левам у рові.
І нині затримай і сповільни до кращих часів всі задуми всіх, що стоять навколо мене, про моє переміщення, звільнення, вигнання. Так i нині зруйнуй злі
бажання і вимоги всіх, хто осуджує мене,
загороди уста і серця всім наклепникам,
зловмисникам і тим, хто сварить, ганьбить і принижує мене. Так і нині наведи
духовну сліпоту на всіх, хто постає на
мене і на ворогів моїх.
Чи не Ти сповіщав апостолу Павлу:
“…говори і не замовкай, бо Я з тобою, i
ніхто не зробить тобі зла”.
Умилостив серця усіх, хто протидіє
благу і достойності Церкви Христової.
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Тому нехай не замовкнуть уста мої
для викриття нечестивих і прославлення
праведних і всіх дивних діл Твоїх. I нехай
збудуться усі благі наші починання й бажання.
До вас, праведники й молитвеники
Божі, наші сильні провідники, що силою
своїх молитов стримували навали ворогів, що ненавидять приступ, що руйнували злі помисли людей i закривали пащі
левам, нині звертаюся до вас я з молитвою своєю, з моїм проханням.
I ти, преподобний, великий Елліне
Єгипетський, який колись обгородив хресним знаменом місце поселення свого
учня й наказав йому озброїтись Господнім іменем та не боятись від нині демонських спокус. Захисти дім мій, у якому я
живу, в колі молитов твоїх i збережи його
від пожежі, нападу злодіїв та усякого зла
й страху.
I ти, преподобний отче Попліє Сирійський, що колись своєю безперервною
молитвою десять днів демона тримав нерухомим так, що він не міг ходити ні
вдень ні вночі; i нині довкола моєї келії
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(дому мого) утримай за огорожею його
всі супротивні сили і всіх, що хулять ім’я
Боже та зневажають мене.
I ти, преподобна діво Піама, що колись силою молитви зупинила тих, які
йшли знищити селян того села, де жила,
нині зупини усі задуми ворогів моїх, що
хочуть вигнати мене із міста цього і згубити мене. Не допускай їх до дому мого,
зупини їх силою своєї молитви: “Господи, Суддя Вселенної, Ти, Якому неугодна
всяка неправда, коли долине до Тебе молитва ця, нехай Свята Сила зупинить їх
на тому місці, де застане їх”.
I ти, блаженний Лаврентіє Калузький, моли Бога за мене, бо ти маєш відвагу перед Господом заступатися за тих,
хто страждає від підступів диявольських.
Моли Бога, щоб Господь огородив мене
від підступів сатанинських.
I ти, преподобний Василіє Печерський, здійсни свої молитви заборони над
тими, хто нападає на мене i віджени всі
підступи диявольські від мене.
I ви, усі святі землі української, розвійте силою молитов своїх всі бісівські
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чари, всі диявольські підступи й задуми
щоб допекти мені, погубити мене і всі
здобутки мої.
I ти, великий та грізний страже Архистратиже Михаїле, вогненним мечем
посічи усі задуми ворога роду людського
i всіх пристосуванців його, що хочуть
згубити мене. Стій непорушно на сторожі
дому цього, на сторожі усіх, хто живе у
ньому, всього майна його.
І Ти, Владичице, що завжди називаєшся “Непорушною стіною”, будь для
всіх ворогів моїх i тих, хто задумав пакостити мені, істинною перешкодою й
непорушною стіною, завжди захищай
мене від усякого зла й важких обставин.
Амінь.
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МОЛИТВИ БЛАГОСЛОВЕННЯ
МОЛИТВА НА ОСВЯЧЕННЯ
ВСЯКОЇ РЕЧІ
Творче і Будівничий людського роду, Дарувателю духовної ласки, Подателю вічного спасіння! Сам, Господи, пошли з висоти Духа Твого Святого і благослови цю річ (назва речі), щоб вона,
озброєна силою Твого небесного заступництва, була для всіх, хто бажатиме вживати її, корисною для спасіння і сприят179

ливою та помічною на все добре в ім’я
Ісуса Христа Господа нашого. Амінь.
МОЛИТВА НА ОСВЯЧЕННЯ СОЛІ
Боже Спасителю наш, що з’явився
через пророка Єлисея в Ієрихоні і там за
допомогою солі зробив здоровою шкідливу воду! Сам благослови цю сіль і зроби її приношенням радості, бо Ти – Бог
наш і Тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
ХЛІБА
Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже! Благоволи освятити хліб цей Твоїм святим Духовним благословенням, щоб він був усім, хто споживає його, на спасіння душі, на здоров’я
тілесне і захист проти недуг, усякого ворожого підступу через Господа нашого
Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя
й спасіння світові, з Тобою живе і царює
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в єдності Святого Духа нині, повсякчас і
на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА ЗАКЛАДАННЯ
БУДИНКУ
Боже Вседержителю, що премудро
сотворив небеса й укріпив землю в рівновазі, Боже і Творче всього світу! Милостиво схили Свій погляд на раба Твого
(ім’я), який береться в Твоїй могутній
державі будувати дім для життя і здійснює його закладання. Утверди цей дім на
основі міцного каменю так, щоб йому, за
Твоїм Божественним Євангельським словом, не міг зашкодити ні вітер, ні вода,
ніщо інше. Благоволи, щоб він був добудований до кінця, а тих, що мають намір
жити в ньому, позбав усяких ворожих
підступів. Бо Твоя держава і Твоє Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого
Духа нині, і повсякчас, і навіки віків.
Амінь.
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МОЛИТВА ЗА ТОГО, ХТО
ЗБИРАЄТЬСЯ В ДОРОГУ
Господи Боже наш, істинна й жива
дорога, Ти подорожував із рабом Твоїм
Йосифом, подорожуй, Владико, і з рабом
Твоїм (ім’я) і від усякого буревію й напасті збережи, мир та могутність знову
влаштуй, щоб він над усякою правдою
промишляв за заповітами Твоїми, і сповненому житейських і небесних дарів благослови назад повернутися. Бо Твоє є
Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і
Святого Духа нині, повсякчас, і на віки
віків. Амінь.
МОЛИТВА ПОДОРОЖУЮЧИХ
Коли Апостоли Твої, Ісусе Христе,
були на морі в час бурі, Ти прийшов до
них, кажучи: “Не бійтеся”, і втихомирив
бурю та привів їх спокійно до берега.
Так, Господи, і мене бережи в моїй подорожі, будь помічником і захисником для
мене перед усіма небезпеками, допомагай
мені в труднощах і охороняй від усіх бід,
які можуть мене зустрічати. Я передаю
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себе під Твій всемогутній покров, а Ти
веди мене Своєю всесильною рукою і
приведи мене до щасливого кінця моєї
дороги. На Твою поміч я сподіваюся і до
Тебе безперестанно буду звертати очі
свої. А коли небезпека наблизиться до
мене, Ти захисти мене і приведи мене до
місця безпечного і землі праведної.
Амінь.
МОЛИТВА НА ПОЧАТКУ
ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Господи Боже наш, надія всіх країв
землі і тих, хто в морі далеко. Ти призначив святі дні посту і в Старому Заповіті
через пророків Твоїх, і в Новому через
апостолів і євангелистів. Сподоби ж усіх
нас у чистоті час посту провести, віру
тверду зберегти і заповіді Твої виконувати в усі дні життя нашого. Благаємо Тебе,
Владико милосердний, пристав до нас
ангела Твого, щоб охороняв нас немічних
у всіх ділах наших і допомагав нам, щоб
ми були слухняні й догоджали Тобі та
щоб сподобились достойно причаститися
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святих Твоїх Таїн. Прийми ж, Господи,
поклоніння і говіння рабів Твоїх (імена) і
всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з ним благословенний Ти, з Пресвятим, Милосердним і Животворчим Твоїм Духом нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
КОЛИВА
Господи, Ти все створив Словом
Своїм і звелів землі родити різні плоди на
поживу нам, ними Ти трьох отроків і Даниїла, що були у Вавилоні підживляв,
показавши їх світлішими від тих, що
споживали ласощі, Сам, Всеблагий Царю,
і зерна ці з різними плодами благослови і
всіх, хто їх споживає, освяти, бо принесені вони рабами Твоїми на славу Твою,
на честь святого Твого (ім’я святого) і в
пам’ять тих, хто в благочестивій вірі спочили. А тим, хто оздобили це і творять
пам’ять, подай, Господи, все, що вони
просять для спасіння і насолоди вічних
Твоїх благ молитвами Пречистої Влади184

чиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії і святого (ім’я), що його пам’ять творимо, і всіх святих Твоїх. Бо Ти все благословляєш і освячуєш, Боже наш, і Тобі
славу возсилаємо з Безпочатковим Твоїм
Отцем і Пресвятим Милосердним і Животворчим Твоїм Духом нині, повсякчас і
на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА (ЗАГАЛЬНА) ЗА
ВІДВЕРНЕННЯ СТИХІЙНИХ
НЕЩАСТЬ
(Вогню, голоду, пошесті, повені, посухи тощо).
О, Всемогутній Творче і Господи,
Небесний Владико, що всім світом правиш і в Своїй правиці всю владу тримаєш! Будь до нас милостивим. Прихилися
до молитви нашої щирої й охорони нас,
Боже, від усякого зла й нещастя. Охорони
наші хати, Всеблагий, наші будинки, наше майно, господарство і нас самих від
вогню палаючого. Охорони наш народ
український від голоду страшного й від
пошесті та мору великого. Охорони ниви
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й луки наші, Господи, від граду, бурі несподіваної, від зливи й повені всезаливної і від посухи всеруйнівної. Дай, Господи Милосердний, нехай збережуться
наші хати й наше майно і наше господарство і ми самі цілі. Нехай не забракне нам
хліба святого для людей і паші для худоби, нехай не згинемо смертю страшною в
хворобах заразливих, нехай ниви, Господи, й луки наші красуються багатим врожаєм у добру весну, спокійне літо й погідну осінь, щоб могли ми в здоров’ї та
спокої жити, працювати й плоди своєї
праці збирати, Тебе, Небесний Владико,
славити й Тобі Єдиному поклонятися.
Амінь.
МОЛИТВА В ЧАС ПОСУХИ
Владико, Господи Боже наш, Ти виконав благання пророка Іллі Фесвітянина
заради любові його до Тебе: стримав
дощ, що посилався тоді на землю, і знову
після його молитви дощ плодоносний землі дарував. Владико всіх, щиро благаємо, з ласки Твоєї пошли дощ рясний лю186

дям Твоїм і, простивши гріхи наші, дай
дощу Твого на місця, де просять і потребують його, обрадуй землю ради нещасних людей Твоїх і дітей, худоби і всього
іншого живого створіння, бо всі від Тебе
чекають, що Ти даси їм їжу в свій час. Бо
Ти – Бог наш, Бог, що милує і спасає, і
Тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і
Святому Духові нині, і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
МОЛИТВА В ЧАС НЕГОДИ
Владико, Господи наш, Ти колись
виконав молитву люблячого Тебе пророка, ревнителя Твого Іллі і благословив на
час спинити дощ. І тепер, Чоловіколюбний Творче і милостивий Господи, прийми й від нас, смиренних і негідних рабів
Твоїх, покірні молитви, що їх приносимо
Тобі, і як щедрий, прости наші провини і
з чоловіколюбності Своєї вислухай наші
благання, пошли ясну погоду людям Твоїм і світло сонячне всім, хто потребує і
просить милості в Тебе, обрадуй землю і
заради нещасних людей Твоїх, дітей, ху187

доби і всього іншого живого творіння, що
їх Ти годуєш з ласки Твоєї і посилаєш їм
їжу в свій час. О, Господи Боже наш, виконай бажання наше і не осором надії
нашої, а помилуй нас із милості Твоєї й
пошли нам щедроти Твої, бо наші дні
швидко минають і в стражданнях життя
наше вкорочується. Не згуби нас за беззаконня наші, якими ми заслужили Твій
гнів і кару, але вчини з нами по Твоїй
любові й великій милості Твоїй. З душею
стурбованою і духом засмученим до Тебе
припадаємо і, як раби негідні, ще більшої
кари варті, з каяттям благаємо Тебе:
згрішили ми, беззаконня чинили і в усьому гріховно поводилися, порушуючи
Твої заповіді, а тому, все, що Ти посилаєш, по справедливості й правді. Але не
віддавай нас на знищення дощенту, на
голод і загибель, і щоб не затопила нас
бурхлива вода. Згадай у гніві про милість
і будь милостивим заради щедрот Твоїх,
помилуй з милосердя Твого творіння і
діло рук Твоїх і від усякого зла скоро визволи. Бо Тобі Єдиному, Боже наш, подобає милість і спасіння наше і Тобі сла188

ву возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому
Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА НА НИВАХ
Господи Боже наш, що на початку
Твоєї творчості створив небо і землю!
Небо Ти прикрасив світилами, щоб вони
освітлювали землю і через них щоб пробуджувався подив до Тебе, Єдиного Творця і Владики всього творіння. Землю ж
Ти прикрасив рослинами, травою і розмаїттям полів, засіяних кожне окремим
родом насіння. Ти всю її прибрав красою
квітів і благословив. І нині, Владико, із
святої оселі Твоєї милостиво схили Свої
очі на цю ниву і благослови її, збережи
неушкодженою від усякого чародійства і
волхвування, всякого зла, від недоброї
цікавості і підступів злих людей, дай їй у
свій час приносити плід, сповнений благословення Твого. Віджени від неї всякого звіра, гусінь і мух, іржу, спекоту й засуху і без пори вітри, які приносять шкоду. Бо святе, прославлене і кличне ім’я
189

Твоє Отця і Сина, і Святого Духа нині, і
повсякчас, і навіки. Амінь.
МОЛИТВА ГОСПОДАРЯ ЗА
ХУДОБУ
Преблагий, Боже, що провидінням
Своїм святим дбаєш про всіх тварин на
землі й про найдрібнішу комашку, молю
Тебе, Господи, дай мені діждатися достатку з моєї праці, бо вона є годувальницею моїх дітей і не дай зменшитися йому
ні від зарази злої, ні від хвороби, ні від
нещасного випадку. Молю Тебе і низький
поклін Тобі, Єдиному возсилаю. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
СТАДА
Владико, Господи Боже наш, що
маєш владу над кожним творінням. Тобі
ми молимося і Тебе просимо; як благословив Ти і примножив стада Патріарха
Якова, так благослови цю худобу стада
Твого раба (ім’я) і, розмножуючи стадо
це, зроби його численним і сильним і
збережи його від влади диявола, нападу
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розкрадачів, від усяких ворожих підступів, від смертоносного повітря і від згубних хвороб, захисти його Твоїми святими
ангелами, прибери від нього всяку неміч,
усякі заздрощі диявола. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого
Духа нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ГОСПОДАРЯ ЗА
ВРОЖАЙ
Господи Боже, Отче наш, що сказав
нашому прабатькові: “В поті чола твого
будеш їсти хліб свій!”. Скоряюся волі
Твоїй святій, з молитвою на устах орю.
Допоможи мені і благослови мою працю,
нехай моя нива примножиться врожаєм
моїм рідним і мені, Господи, на пожиток,
а Тобі на славу. Амінь.
МОЛИТВА НА ОСВЯЧЕННЯ
ПАМ’ЯТНОЇ ДОШКИ
Господи, Всемогутній Боже, освячуємо цю пам’ятну дошку на честь... (3
нагоди). Хочемо цією пам’ятною дошкою
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нагадати про заслуги наших померлих.
Нехай приклад їхнього життя заохотить
нас краще шанувати Господа Бога і сумлінніше виконувати наші обов’язки перед
Богом, Церквою і Вітчизною, через Ісуса
Христа, Господа нашого. Амінь.
МОЛИТВА НА ОСВЯЧЕННЯ
ПРАПОРА
Благословенний Ти, Господи Боже
наш! Ти через Твого Сина, Ісуса Христа,
покликав до життя Твою Святу Церкву як
знамено народам, щоб вона об’єднала
розсіяних Божих дітей разом. Поблагослови цей прапор, щоб ті, хто навколо
нього зберуться і кого він вестиме за собою, через заступництво Пресвятої Діви
Марії і всіх Святих, завжди визнавали
Христа, і щоб ніхто з них, не загинув, але
щоб усі дійшли до вічного щастя, через
Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.
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МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
НОВОЇ КРИНИЦІ
Господи і Творче Всесвіту! Спочатку Ти створив Небо, землю і води, які були розпорошеними по піднебессі і Дух
Божий Словом Своїм зібрав їх разом,
щоб утворити джерела по всій землі. Ти,
Боже, утворив із них струмки і ріки, щоб
на Землі з’явилося життя, щоб водою могли користуватися рослини і тварини. Ти
в пустелі гірку, шкідливу воду, деревом
перетворив на здорову, через посередництво Мойсея, а сіллю оздоровив
воду, через посередництво Єлисея. Тому і
ми сьогодні милостиво просимо Тебе, поглянь, Господи, на недостойних рабів
Твоїх, змилосердься над ними і пошли
нам Благословення Своє на цю криницю і
воду в ній. Міцною Правицею Своєю віджени від неї всілякі ворожі підступи, пакості злих людей і вплив нечистих духів.
Нехай води в цій криниці завжди буде в
достатку, а всі ті, хто буде споживати її
для їжі, чи на інші потреби, отримає добре здоров’я, силу проти різних недуг та
спокус. Бо Ти, Господи, все благословля193

єш і освячуєш, і Тобі ми славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
РИБАЛЬСЬКИХ СІТОК
Господи Ісусе Христе, Боже наш,
Ти п’ятьма хлібами і двома рибами, п’ять
тисяч народу наситив і ще повелів зібрати залишки після трапези, яких залишилося багато. Сам, Владико Всесильний, і
ці рибальські сітки благослови, через заступництво і молитви Преблагословенної, Славної Владичиці нашої Богородиці
і Приснодіви Марії і святого славного і
всехвального апостола Петра, бо через
них люди споживали хліб і рибу. В мирі і
здоров’ї душі і тіла рибалок збережи, які
будуть трудитися разом зі своїми сітками. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
ВИНА
Благословенний Ти, Господи, Боже
Всесвіту, бо з Твоїх Щедрот ми отримали
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вино, плід виноградної лози й праці людських рук. Твій Єдинородний Син, наш
Господь, Ісус Христос, установив вино
знаком Нового Заповіту, через перетворення його в Твою Кров, і споживання
нами під час святого причастя. Вчини
так, щоб, як святому Ігнатові не зашкодило отруєне вино так і всім тим, хто
сьогодні споживає освячене вино не зашкодили б небезпеки та хвороби для душі й тіла. Вчини також так, щоб ми любили один одного й завжди жили в мирі
та злагоді, через Ісуса Христа, Господа
нашого. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
ЗАВОДУ (ФАБРИКИ, МАЙСТЕРНІ)
Господи, Боже Вседержителю, Ти
сотворив ангелів і людей для Слави і
служби Своєї, щоб вони допомагали Тобі
управляти іншими створіннями. Ти помістив першу людину в розкішному раю,
щоб доглядала його, а коли вона згрішила, Ти її з нього прогнав і наклав на неї
працю, як кару за гріх, кажучи: “У поті
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лиця свого їстимеш хліб твій” (Бут. 3:19).
Ти, Господи, звелів Ноєві спорудити ковчег із соснового дерева, щоб врятувати
від потопу людський рід, тварин, звірів і
птахів. За царя Соломона Ти прийняв
працю робітників, які будували єрусалимський храм для звеличення і прослави
Пресвятого Імені Твого (3 Цар. 6:2-38).
Ти поблагословив його кажучи: “Я освятив цей храм, що ти збудував, і оселив
там на віки Моє Ім’я” (3 Цар. 9:3). Отче
Небесний, Ти для добра людей установив
всякі ремесла і праці, щоб одні другим
допомагали у виконанні Пресвятої Твоєї
Волі і збагачували себе, та при тому шукали дорогу до Царства Небесного. Прийди сьогодні і поблагослови цей завод
(фабрику, майстерню), щоб він (вона)
був (була) джерелом праці на Твою Славу, та добро душевне і тілесне для всіх
тих, хто буде тут працювати. Охороняй
його (її) від усіляких диявольських задумів і лиха. А святим Своїм Ангелам повели, щоб тут перебували, охороняли й
провадили всіх дорогою чеснот. Бо Ти є
Бог Милості і Податель всілякого добра, і
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ми Тобі Славу віддаємо, Отцю, і Сину, і
Святому Духові, нині і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
МОЛИТВА БЛАГОСЛОВЕННЯ
ПОЧАТКУ ПОДОРОЖІ
Всемогутній Вічний Боже! Ти наказав Авраамові вийти з його землі та з рідного дому, Ти оберігав його безпеку на
всіх дорогах його мандрування. Ти провів
синів Ізраїля через Червоне море так, що
вони й ніг не замочили, а під проводом
зірки Ти показав дорогу мудрецям, які
йшли до Твого Сина. Господи, будь нам
допомогою в потребі, товаришем і втіхою
в дорозі, захистом у злиднях, щоб ми під
Твоїм керівництвом щасливо досягнули
нашої мети і повернулися до наших домівок, а колись пристали до берега вічного
спасіння. Нехай Бог обдарує нас всяким
благословенням із Неба, нехай щасливо
керує нашими дорогами, щоб ми серед
мінливостей цього світу завжди визнавали Його турботу, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.
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БЛАГОСЛОВЕННЯ В ДОРОГУ
(Кондак 6, акафіст до святого Миколая)
Весь світ вихваляє тебе, преблаженний Миколає, швидкого заступника
при бідах. Бо багато разів по землі мандруючим і по морю плаваючим, попереджуючи, допомагаючи, разом всіх від злого охороняв ти, тому співаємо до Бога:
Алилуя.
МОЛИТВА ВОДІЯ ДО СВЯТИТЕЛЯ
МИКОЛАЯ
Боже Всеблагий і Всемилостивий,
який все охороняєш Своєю Милістю і
Чоловіколюбством, смиренно молюся до
Тебе, через заступництво Пресвятої Богородиці, святителя Миколая і всіх Святих, охорони від усяких неприємностей і
раптової смерті мене, грішного, і довірених мені людей та допоможи неушкодженими доставляти кожного, згідно їхньої потреби.
Боже Милостивий! Звільни мене від
злого духа порушення правил – водіння і
алкоголю, які викликають нещастя і наг198

лу смерть без покаяння. Спаси і допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості, без тягаря
провини за вбитих і покалічених через
мою байдужість людей, і нехай прославиться Ім’я Твоє, нині і повсякчас і, на
віки віків. Амінь.
ПЕРША МОЛИТВА НА
БЛАГОСЛОВЕННЯ АВТОМОБІЛІВ
(АБО ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ)
Боже, Ти силою Свого Слова створив весь Всесвіт, дав людині владу над
усім створінням, а також силу, щоб вона
могла удосконалювати світ згідно з задумами Твоєї Волі. Вчини так, щоб ці автомобілі (назва транспорту), витвір Твій й
людської праці, завдяки Твоєму благословенню служили для добра людини, для
її праці та відпочинку. Як ефіопу, який
читав Святе Писання, перебуваючи в колісниці, Твій раб Филип сповістив Благу
Вість, й охрестив його, так і Твоїм вірним
рабам покажи дорогу спасіння, щоб, під199

тримані Твоєю благодаттю, вони робили
добрі вчинки і після всіх трудів земної
мандрівки заслужили щастя.
Вислухай наші прохання і поблагослови ці автомобілі (назва транспорту)
та їхніх водіїв. Нехай їх супроводжують і
бережуть від усяких небезпек: Пресвята
Владичиця Богородиця Марія, яка поспішала гірською стежкою до своєї родички
Єлизавети, святий Архангел Рафаїл і святі ангели. Через заступництво Святого
Христофора, покровителя водіїв, збережи, Господи, всіх тих, хто їздитиме цими
автомобілями (назва транспорту), від
усіляких нещасть для душі й тіла, щоб
вони могли безпечно доїхати до місця
призначення.
Боже невичерпного добра! Поблагослови ці автомобілі (назва транспорту), створені людьми, щоб вони їм служили, і вчини так, щоб усі, хто буде ними
користуватися, робили це на славу Тобі,
для власної користі та користі своїх близьких, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.
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ДРУГА МОЛИТВА НА
БЛАГОСЛОВЕННЯ АВТОМОБІЛІВ
(АБО ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ)
Всемогутній Предвічний Боже! Ти
створив усі сили природи на Свою славу і
на благо для людей, Тобі щиро молимося:
зішли з Небес Твоє благословення на цей
автомобіль (назва транспорту) і на все
приладдя його. Твоєю вседоброю запобігливістю збережи його цілим та неушкодженим, допомагай рабам Твоїм, які будуть на ньому подорожувати, і зішли їм
благодать Твою, щоб виконуючи Закони
Твої тут на землі і дороги Заповітів Твоїх
зберігаючи, змогли щасливо осягнути
Небесну батьківщину.
Владико, Господи Боже наш, вислухай молитви наші, які сьогодні Тобі
приносимо, і правицею Твоєю Святою
благослови автомобіль (назва транспорту) цей, зішли твоїх ангелів-охоронців,
щоб усі, хто схоче на ньому подорожувати, були збережені і захищені від усіляких злих випадків.
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Бо Твоя є влада, і Твоє є Царство, і
Сила, і Слава, і Тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
НОВОБУДОВИ
Всемогутній Боже, Отче Милосердя, Ти через Свого Сина все створив і
встановив Його фундаментом Свого царства. Ти доручив людині працювати, підтримай сьогодні наші починання. Ми
пам’ятаємо слова з Псалму: “Коли Господь дому не збудує, то даремно працюють його будівничі при ньому”. Поблагослови, Господи, цю новобудову, допоможи довести її до омріяної форми та охороняй опікою Своєю будівничих і захищай їх від усіляких небезпек. Просимо
Тебе, вчини так, щоб, зміцнені даром
Твоєї Предвічної Мудрості, ми змогли
довести до щасливого завершення цю
справу, яку сьогодні розпочинаємо, для
нашої користі і на славу Твого Імені, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.
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МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
ПОМЕШКАННЯ
Всемогутній Боже, щиро молимося
до Тебе за будинок цей (квартиру цю) і за
тих, хто живе в ньому (ній) і за майно, яке
дозволиш поблагословити і всякі блага в
ньому примножити. Подай їм, Господи,
достаток від роси Небесної та від земних
благ – життя, і їхні бажання приведи Твоїм милосердям до щасливого завершення.
З нашим приходом дозволь будинок цей
(квартиру цю) благословити, так як Ти
поблагословив дім Авраама, Ісаака та
Якова. Нехай же в стінах цього будинку
(цієї квартири) перебувають Ангели Твої
Святі і стережуть мешканців його (її). Бо
Твоя є Сила і Слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
НОВОГО БУДИНКУ
Ти, Господи, Боже Всесвіту, поблагослови цей будинок, бо Твій Син – Ісус
Христос, заради нас став людиною і за203

лишив нам приклад, як ми повинні виконувати Волю Твою, навчив нас у кожній
справі звертатися до Тебе. Поглянь з любов’ю на цей будинок і обдаруй його
щедрим Своїм Благословенням. Вислухай молитви, які ми підносимо до Тебе
разом із усіма домашніми, дай їм миру й
радості у Святому Духові, підтримуй їх в
усіх їхніх починаннях, захищай їх від
усяких небезпек, збережи їх від оманливої надії тільки на земні блага та навчи їх
розуміти, що тільки Ти один – наша мета
і що тільки Ти даєш вічне життя.
Сьогодні на будинок цей зійшло
благословення Всемогутнього Бога. Тож
нехай Його мир і спокій увійшовши в
нього, наповнять серця всіх його мешканців. Нехай перебуває з вами Всемогутній
Бог, Отець, і Син, і Святий Дух, нині і
повсякчас і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
НОВОЇ КВАРТИРИ
Небесний Отче! Ти даєш нам багато
доказів Своєї благості, а тому наповни
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наші серця вдячністю за все те, що Ти
для нас робиш. Поглянь із любов’ю на
всіх тих, хто на Тебе покладає свою надію. Поблагослови цю квартиру і бережи
її мешканців. Дай їм Твій мир, збережи їх
від зла, дай їм усього того, чого потрібно
для життя, і відкрий їхні серця для любові та на потреби ближніх. Нехай вони
завжди пам’ятають, що наше помешкання на землі не є довговічним, бо всі ми
покликані до вічного перебування з Тобою в Небі, через Ісуса Христа, Господа
нашого. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
КАБІНЕТУ
Боже, Ти є джерело істини, поблагослови цей кабінет і вчини так, щоб ми,
працюючи в ньому, з вірою шукаючи
правди і справедливості, любили Тебе
щоразу більше, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.
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МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
СПАЛЬНІ
Господи, поблагослови цю спальню, щоб усі домашні, які будуть відпочивати тут після праці, набиралися нових
сил для виконання своїх обов’язків згідно
з Твоєю Волею, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
КУХНІ
Всемогутній і Милосердний Боже!
Ти даєш нам поживу для тіла і у всьому
нас підтримуєш, тому просимо, вчини
так, щоб ми за Твоїм благословенням ніколи не страждали від голоду і вживали
їжу з подякою та щоб були здоровими й
досягнули вічного спасіння, через Ісуса
Христа, Господа нашого. Амінь.
МОЛИТВА ЗАХИСТУ
ПОМЕШКАННЯ ВІД
ДИЯВОЛЬСЬКОГО ВПЛИВУ
Владико, молимо Тебе, завітай в
цей будинок (квартиру) і прожени від
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нього (неї) далеко всі диявольські підступи. Нехай Твої святі ангели перебувають
в ньому (ній) і стережуть його (її) в мирі,
нехай на ньому (ній) завжди спочиває
Твоє святе благословення. Молимо Тебе,
Владико, бережи цей будинок (квартиру)
і від малого до великого мешканців його
перед пожежею, бурею, гибеллю та знищенням, недугами та всякими лихими і
ворожими нападами, щоб це помешкання
стало затишним для всіх тих, хто надіється на Тебе. Бо Тебе хвалять всі Сили Небесні і Тебе славлять всі створіння на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
САДІВ І ПОЛІВ
Всемогутній, Предвічний Боже, Отче милосердя! Поглянь, благаємо Тебе, на
наші щоденні потреби й рясно подай нам
для нашого пожитку добрий урожай. Возвелич над нами Ім’я Твоє Святе та на
поля і на сади наші вилий прещедре Твоє
благословення. Зроби так, щоб за всю
працю рабів Твоїх, садові дерева і польо207

ві посіви наші, приносили щедрі плоди.
Відверни, Милосердний, від нашого краю
несприятливе поліття, невчасний мороз,
руйнівний град, надмірну зливу, затоплення посівів і всякого лиха, що може
пошкодити людському майну. Бо Ти є
Бог наш, і ми Тобі славу віддаємо, Отцю,
і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА НА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗАСІЯНОГО ПОЛЯ
Всемогутній Боже, ми звертаємося
до Твого милосердя, щоб на це зерно,
яке Ти виплекав дощем і повітрям, та
якому дозволив так рясно прорости, Ти
зіслав Своє благословення. Зроби Владико так, щоб ми завжди Тобі дякували за
Твої щедрі дари. Відверни спраглі наші
душі від непліддя землі, щоб бідні й заможні, недужі й здорові завжди прославляли ім’я Твоє. Подай нашій землі щедрий урожай, сторицею збільш її плоди,
щоб, прийшовши у відповідний час, ми з
радістю і подякою зібрали наш урожай і
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прославляли Тебе, Всемогутнього Бога,
Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ДОБРИЙ УРОЖАЙ
Всемогутній Боже, Створителю світу й Владико життя, Ти підтримуєш усе,
що існує, Своєю Силою, Ти – наш Отець і
знаєш найкраще, чого нам потрібно для
життя. Дозволь земним плодам добре
зростати й дай нам добрий урожай. Нехай
урожайною її зроблять Твої дощі й сонце.
Бережи наші поля й луки, городи й ліси
від негоди, надмірних дощів, граду, засухи. Благослови працю наших рук і розуму, щоб Милість Твоя нас духовно збагачувала. Нехай нас не турбують клопоти й
тривоги, а наші серця нехай збирають
скарби у Бога. Нехай на нас, на нашу
працю зійде благословення Всемогутнього Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, і
нехай воно залишається з нами нині і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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ПОДЯКА ЗА ДОБРИЙ УРОЖАЙ
Всемогутній Боже, Отче наш! Ти
дозволяєш людям обробляти землю і
збирати на ній щороку нові плоди. Ти доручив синам вибраного народу приносити до священиків плоди землі та снопи
зібраного збіжжя. Прийми подяку за цьогорічний добрий урожай зерна, овочів та
фруктів. Господи, зроби так, щоб у цьому
році всім вистачило їжі. Допомагай Своєю Благодаттю всім тим, хто працював на
землі, та навчи нас ділитися Твоїми дарами з усіма потребуючими. А після земного життя, щоб ми з повними оберемками добрих вчинків прийшли до Тебе, і
заслужили вічного щастя в Царстві Божому. Амінь.
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕННЯ
ПЛОДІВ З НОВОГО УРОЖАЮ
Господи Боже, Створителю Всесвіту, Ти даєш росу з Неба й удобрюєш землю, щоб вона родила щедрий урожай. Ти,
даючи добру погоду і животворний дощ
чиниш так, що земля приносить щедрі
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плоди. Твоїй Святій Величі складаємо
подяку за ці зібрані плоди землі. У Твоїй
милості поблагослови ці плоди і вчини
так, щоб Твої люди завжди складали подяку за отримані від Тебе дари. Через ці
дари Твоєї милості Ти сповнив прагнення
Твоїх вірних. Вчини так, щоб ми постійно прославляли Твоє милосердя і, використовуючи земні багатства, завжди шукали вічного блага. Нехай убогі й нужденні, споживаючи щедрі плоди урожайної землі, прославляють Твоє ім’я, через
Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.

211

МОЛИТВИ ПРО ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ
МОЛИТВА ПРИ ПОМИРАЮЧИХ
Всемогутній і Милосердний Боже,
Ти подав людському роду засоби для
спасіння, а вірним Твоїм рабам пообіцяв
в нагороду вічне життя. Поглянь милостиво на Твого раба (ім’я), який страждає
у важкій недузі. А якщо його життя наближається до свого кінця, до смерті, і Ти
відкликаєш його з землі у вічність, то
збережи його душу, Тобою створену. Нехай у ту хвилину, коли його душа буде
розлучатися з тілом, прийде по неї Твій
ангел, і нехай вона щасливо стане перед
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Тобою, Спасителем і Суддею, очищеною
від всякої скверни гріха та нехай сподобиться почути радісні слова: “Вірний і
добрий раб, увійди в радість Небесного
Царства”. Амінь.
МОЛИТВА ПІД ЧАС СМЕРТІ
Премилосердний Боже! Поглянь
милостиво на раба Твого і вислухай сердечні молитви, які до Тебе возносимо. Не
пам’ятай гріхів його молодості і несвідомості, лише згадай про Твоє безмежне
милосердя. Він щиро визнав всі свої гріхи і шкодує, що зробив їх, та просить у
Тебе милосердя та прощення. Звільни його душу від усіх мук пекельних, від кайданів гріховних та від вічного терпіння у
темряві нестерпній. Відкрий йому Своє
Небо й візьми смиренного раба Свого в
хороми вічного щастя. Амінь.
МОЛИТВА ПРО ЩАСЛИВУ СМЕРТЬ
Пам’ятаю я, Господи, що коли послав Ти нас на світ як рабів Своїх, то прийде час, і Ти покличеш нас знову до Себе.
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Але від очей наших закрита воля Твоя,
щоб ми кожної хвилини готувалися до
Твого поклику. Та щоб ця велика хвилина не застала мене непідготовленим, Ти,
Господи, дай мені силу провадити дні
життя мого гідно, пам’ятаючи Закон Твій
і думаючи про Тебе, Творця й Отця нашого. А коли прийде хвилина, що треба
буде покидати цей світ, Ти, Господи,
огорни мене Своєю святою опікою, дай із
свідомістю і спокоєм тіла і душі відійти
до Твого Престолу і почути слова Твої:
“Раб мій благий, увійди в радість Господа
Твого”. Амінь.
МОЛИТВА, КОЛИ ДОВІДУЄМОСЬ
ПРО ЧИЮСЬ СМЕРТЬ
Зі святими упокой, Христе, душу
померлого раба Твого, де нема ні хвороби, ні журби, ні смутку, а життя безкінечне. Бо Ти воскресіння, життя і вічний
спокій, Христе Боже наш, і Тебе славимо
з Предвічним Отцем і Святим Духом нині
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА ВДОВИ ЗА ПОМЕРЛОГО
ЧОЛОВІКА
Христе Ісусе, Господи Вседержителю! Ти – втіха тих, що плачуть, сиріт і
вдів захист. Ти сказав: “Поклич Мене в
день журби твоєї, і я врятую тебе”. В дні
журби своєї вдаюся до Тебе і молюся Тобі: не відверни Лиця Твого від мене і вислухай благання моє, яке приношу Тобі зі
сльозами. Ти, Господи і Владико всього,
благозволив одружити мене з одним із
рабів Твоїх, щоб нам бути одним тілом і
одним духом. Ти дав мені його за співжителя й захисника. Твоїй милостивій і
премудрій волі угодно було взяти від мене цього раба Твого і залишити мене одну. Схиляюся перед цією Твоєю волею і
до Тебе вдаюся в дні журби моєї: заспокой смуток мій про розлуку з рабом Твоїм, другом моїм. Коли Ти взяв його від
мене, не візьми від мене Твоєї милості.
Як колись прийняв Ти дві лепти вдови,
так прийми і це благання моє. Пом’яни,
Господи, душу спочилого раба Твого
(ім’я), прости йому всі провини його вільні й невільні, чи то словом, чи ділом,
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чи свідомі й несвідомі, але з великої милості Твоєї та безлічі щедрот Твоїх полегши й прости всі гріхи його і осели його зі
святими Твоїми, де немає ні хвороби, ні
печалі, ні зітхання, а життя безкінечне.
Благаю і прошу Тебе, Господи, дай мені
всі дні життя мого не переставати молитися за померлого раба Твого (ім’я) і аж
до кінця мого просити в Тебе, Судді
всього світу, відпущення всіх гріхів його
і поселення його в Небесній Оселі, що їх
Ти наготував тим, хто любить Тебе. Коли
ж він і згрішив, але не відступив від Тебе
безсумнівного Отця і Сина, і Святого Духа, православне аж до останнього свого
подиху визнавав, тому віру в Тебе замість
діл прийми, бо нема людини, що жила б і
не згрішила, Ти один без гріха і правда
Твоя – правда вічна. Вірую, Господи, що
Ти почуєш благання моє і не відвернеш
Лиця Твого від мене. Побачивши вдову,
що тяжко плакала, Ти змилосердився і
сина її, коли вже несли ховати, воскресив: так, змилосердившись, заспокой і
мою журбу. Як Ти відчинив двері милосердя Твого для раба Твого Феофіла, що
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відійшов до Тебе, і простив всі провини
його молитвами Святої Церкви Твоєї,
зважаючи на молитви й милостині дружини його, так і я благаю Тебе, прийми
моє благання за раба Твого (ім’я) і введи
його в життя вічне. Ти бо є уповання наше. Ти Бог милості і спасіння, і Тобі славу возсилаємо з Отцем і Святим Духом
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ВДІВЦЯ ЗА ПОМЕРЛУ
ДРУЖИНУ
Христе Ісусе, Господи і Вседержителю! Із сокрушенним серцем і щирістю
молюся Тобі: упокой, Господи, душу померлої раби Твоєї (ім’я) в Небесному
Царстві Твоєму. Владико Вседержителю!
Ти благословив подружню єдність чоловіка і жінки, коли сказав: “Не добре бути
чоловікові самому, створімо йому помічника, подібного до нього”. Ти освятив
цей союз на образ духовного союзу Христа з Церквою. Вірую, Господи, і визнаю,
що Ти благословив з’єднати і мене святим союзом цим із однією із рабів Твоїх.
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З Твоєї ж милостивої та премудрої волі
взято в мене цю рабу Твою, яку Ти дав
мені за помічницю й супутницю життя
мого. Схиляюся перед цією волею Твоєю
і молюся Тобі від усього серця мого,
прийми це благання моє за рабу Твою
(ім’я) і прости їй, коли згрішила вона
словом, ділом, думкою, свідомо і несвідомо, коли земне полюбила більше від
небесного, коли про одяг та прикрасу
тіла свого дбала більше, ніж за просвітлення одягу душі своєї, або коли не дбала
про дітей своїх, коли завдала кому жалю
словом або вчинком, коли нарікала в серці своїм на ближнього свого або осудила
кого чи інше щось подібне вчинила. Все
це прости їй, як Милостивий та Чоловіколюбний, бо нема людини, що жила б і
не згрішила. Не судися з рабою Твоєю, як
творінням Твоїм, не осуди її за гріхи на
вічні муки, а зглянься й помилуй з великої милості Твоєї. Благаю і прошу Тебе,
Господи, дай мені силу в усі дні життя
мого не переставати молитися за спочилу
рабу Твою і аж до кінця життя мого просити для неї в Тебе, Судді всього світу,
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прощення провин її. Ти, Боже, поклав на
голову її вінець із каменю дорогого, вінчаючи її тут на землі, так увінчай її вічною Твоєю славою в Небесному Царстві
Твоєму, з усіма святими, що там торжествують, нехай разом з ними і вона вічно
оспівує всесвяте ім’я Твоє з Отцем і Святим Духом. Амінь.
МОЛИТВА ДІТЕЙ ЗА ПОМЕРЛИХ
БАТЬКІВ
Господи Ісусе Христе, Боже наш!
Ти сиріт Охоронитель, скорботних Пристановище і тих, що плачуть, Утішитель.
Звертаюсь до Тебе я, осиротілий, зітхаючи й плачучи, і молюсь Тобі: вислухай
благання моє і не відверни Лиця Твого
від зітхань серця мого і від сліз очей моїх. Молюся Тобі, милосердний Господи,
заспокой скорботу мою за розлукою з батьком моїм, що породив і виховав мене
(ім’я, або з матір’ю, або з батьками моїми, що породили й виховали мене, – імена
їхні), а душу його, що відійшла до Тебе з
правдивою вірою в Тебе і твердою наді219

єю на Твою чоловіколюбність і милість,
прийми в Царство Твоє Небесне. Схиляюсь перед Твоєю святою волею, що нею
взято його від мене, і прошу Тебе, тільки
не забери від нього милості й добросердя
Твого. Знаю, Господи, що Ти, Суддя світу цього, гріхи й нещастя батьків караєш
у дітях аж до третього й четвертого роду,
але й милуєш батьків за молитви й доброчесність дітей їхніх, онуків і правнуків.
Із щирістю серця благаю Тебе, Судде милостивий, не карай вічною карою померлого незабутнього для мене раба Твого,
батька мого (ім’я), але відпусти йому всі
провини його вільні й невільні, які він
учинив словом і ділом, свідомо і несвідомо за життя свого тут на землі, і з милосердя і чоловіколюбності Твоєї, молитвами Пречистої Богородиці і всіх святих,
помилуй його і від вічної муки визволи.
Милосердний Отче отців і дітей!
Дай мені всі дні життя мого, до останнього зітхання мого, не переставати
пам’ятати про покійного батька мого в
молитвах моїх і благати Тебе, праведного
Суддю, щоб Ти оселив його у місці світ220

лому, у місці прохолоди і місці спокою з
усіма святими, де немає ніякої хвороби,
смутку й зітхання. Милостивий Господи!
Прийми нині за раба Твого (ім’я) мою
щиру цю молитву і віддай йому нагородою Твоєю за працю й піклування у вірі
та християнській побожності, бо він насамперед навчив мене знати Тебе, свого
Господа, благоговійно молитися Тобі, на
Тебе одного уповати в біді, скорботі та
хворобі і дотримуватися заповідей Твоїх.
За добре піклування його про моє зростання духовне, за теплі молитви, які приносив він за мене до Тебе і за ці дари, які
він випросив мені від Тебе, віддай йому
Своєю милістю, Своїми небесними благами і радостями у вічному Царстві Твоєму. Бо Ти – Бог милостей і щедрот та
чоловіколюбства, Ти – спокій і радість
вірних рабів Твоїх і Тобі славу возсилаємо з Отцем і Святим Духом нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА СИРОТИ ЗА ПОКІЙНИХ
БАТЬКІВ
Єдиний мій Боже, до Тебе одного
припадаю в моїх потребах, бо хто ж вірніше допомагатиме мені, як не Ти, Господи, на Якого мене батьки залишили. До
Тебе одного звертаюся в недолі й смутку,
бо хто ж втішить мене, як не Ти, Боже,
Отче мій Небесний, Ти моя єдина надія.
Ти ніколи мене не залишав. Прихилися
до моєї молитви, прийми покійних батька
й матір до Небесного Царства, щоб за їхніми молитвами міг я по святій волі Твоїй жити, а по дочасному житті разом із
ними славу Твою споглядати. Амінь.
МОЛИТВА БАТЬКІВ ЗА ПОМЕРЛУ
ДИТИНУ
Господи Ісусе Христе, Боже наш,
Владико життя і смерті, Утішителю скорботних! Із засмученим і зворушеним серцем вдаюся до тебе і молюся Тобі:
пом’яни, Господи, в Царстві Твоєму померлу дитину мою (ім’я) і сотвори їй вічну пам’ять. Ти, Владико життя і смерті,
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дав мені цю дитину, Твоїй же милосердній і премудрій волі вгодно було і взяти її
від мене. Нехай буде благословенне ім’я
Твоє, Господи! Благаю Тебе, Суддю неба
і землі, з безмежної любові Твоєї до нас,
грішних, прости, Милостивий, і наші батьківські гріхи, щоб не залишалися вони
на дітях наших, бо знаю, що багато грішили ми перед Тобою, багато чого не дотримали, не вчинили, як Ти заповідав
нам. Коли ж померла дитина наша з нашої чи своєї провини, в житті своєму
служила більше світові й тілу своєму, а
не Тобі, Господові й Богові своєму, коли
полюбила вона принади світу цього більше, ніж слово Твоє і заповіти Твої, коли вона, віддавшись насолоді життєвій, а
не жалю за гріхи свої, в нестриманості
занедбала поміркованість, піст і молитву.
Щиро благаю Тебе: прости, Премилостивий Отче, дитині моїй усі такі провини її,
прости й полегши, коли й інше зло вчинила вона в житті цьому. Христе Ісусе!
Ти воскресив дочку Яірову за віру й молитву батька її, Ти зцілив дочку жінкихананеянки за віру й благання матері її.
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Вислухай же і мою молитву, не погордуй
і моїм благанням за дитину мою. Прости,
Господи, всі гріхи її та простивши і очистивши душу її, визволи з муки вічної та
всели її з усіма святими Твоїми, що від
віку Тобі догодили, там, де нема хвороби,
ні печалі, ні зітхання, а життя безкінечне,
бо нема людини, що жила б і не згрішила,
Ти – один без гріха. Коли будеш судити
світ, нехай почує дитина моя найсолодший голос Твій: “Прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте Царство, приготоване вам від створення світу”. Бо Ти
– Отець милості й щедрот. Ти – життя й
воскресіння, і Тобі славу возсилаємо з
Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЗА ВСЯКОГО
ПОМЕРЛОГО
Пом’яни, Господи, Боже наш, у вірі
й надії на життя вічне спочилого раба
Твого, брата нашого (ім’я), як Милосердний і Чоловіколюбець, відпускаючи гріхи
та загладжуючи неправди, полегши, про224

сти всі його провини вільні й невільні.
Визволи його від вічної муки та вогню
гієнського і дай йому користуватися і
споживати вічні Твої блага, наготовані
для тих, які люблять Тебе. Коли ж і згрішив він, та не відступив від Тебе і безсумнівно в Отця і Сина, і Святого Духа,
Тебе в Тройці славимого, вірував і одиницю в Тройці і Тройцю в одиниці православне аж од останнього свого подиху
визнавав, будь милостивим до нього і віру в Тебе замість діл прийми і зі святими
Твоїми, як щедрий, упокой. Нема бо чоловіка, що жив би і не згрішив, Ти один
тільки без усякого гріха і правда Твоя –
правда вічна, і Ти один Бог милостей і
щедрот, і чоловіколюбності, і Тобі славу
возсилаємо Отцю, Сину і Святому Духові
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ЗА СПОЧИЛИХ РОДИЧІВ
Упокой, Господи, душі спочилих
рабів Твоїх: батьків моїх, родичів і добродійників моїх, і всіх християн, і всяку
душу, що спочила і Твоєї ласки й мило225

сердя потребує, прости всі гріхи їхні вільні й невільні і даруй їм Царство Небесне. Амінь.
МОЛИТВИ ЗА
МЕРТВОНАРОДЖЕНИХ
НЕМОВЛЯТ
1. Пом’яни, Чоловіколюбче Господи, душі рабів Твоїх, що відійшли, – немовлят, які в утробі православних їхніх
матерів померли неждано від невідомих
дій або від важкого народження, або від
якоїсь необережності – і тому не прийняли святого таїнства Хрещення. Охрести
їх, Господи, в морі щедрот Твоїх і спаси
невимовною Твоєю благодаттю. Амінь.
2. Пом’яни, Чоловіколюбче Господи, дитину, померлу в утробі моїй.
Охрести її Ти Сам, Господи, в морі щедрот Твоїх і не позбав світла Твого Божественного. За віру і сльози мої і заради
милосердя Твого спаси її невимовною
Твоєю благодаттю. Амінь.
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МОЛИТВА МАТЕРІ, ЩО ВБИЛА В
УТРОБІ СВОЄ ДИТЯ
Отче Всесвятий, в Тройці єдиний.
Глянь Своїм оком на мене, грішну, недостойну рабу, яка вчинила страшний гріх
дітовбивства в утробі своїй. Згрішила я,
Боже, і милостиво благаю прощення у
цьому постидному гріху. Каюся і взиваю
до Тебе, Чоловіколюбця, згладь провини
мої за вбивство ненароджених, нехай буде з дітьми моїми воля Твоя, охрести їх у
безмежності щедрот Твоїх. Не позбав,
Владико Небесний, божественного світла
Твого немовлят убитих, які не сподобалися хрещення. Господи, Ісусе Христе,
Сину Божий, помилуй мене, грішну.
Амінь. (Молитися до кінця життя).
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МОЛИТВИ ЗАХИСТУ
МОЛИТВА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
КІПРІАНА
Читають тільки з благословення
священика. Починаємо промовляти молитву священномученика Кіпріана. Чи
вдень, чи вночі, чи в будь-яку годину, коли
ми молимося, – усі сили супостата від
слави Бога Живого відпадуть.
Цей священномученик, коли молився
всією душею Богові, промовляв:
– Господи Боже Сильний і Святий,
Цар царів, нині вислухай молитву раба
Твого, Кіпріана.
Перед Тобою стоять тисяча тисяч і
безліч ангелів та архангелів, Тобі відоме
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все таємне серця раба Твого (ім’я), постань перед ним, Господи, як учинив Ти
це з Павлом у кайданах і з Феклою у вогні. Так належить мені пізнати Тебе, бо я
перший чинив усі беззаконня.
Ти тримав хмари і небеса, і не посилав дощу деревам садовим, і не давав
їм плоду. Нелінивим жінкам Ти звелів
перечекати, іншим же зачаття не дав. На
обгородження саду лише дивився і не
творив. Лозині не цвісти і колоссю не дозрівати, звелів Ти, винограду не давати
плоду і звірям не приводити потомства.
Ти заборонив плавати і птахам небесним
літати. Ось так Ти явив Свою силу при
пророці Іллі.
Благаю Тебе, Господи Боже мій, усі
чародійства і всіх лукавих бісів, що схиляють людину до гріха і на ній гріх учиняють, Ти силою Своєю заборони! Нині
ж, Господи Боже мій, Сильний і Великий,
що зволив із недостойного мені достойним бути і стати причетним до Святого
Твого стада, благаю Тебе, Господи Боже
мій, хто має оцю молитву вдома чи при
собі, учини йому, що проситься у ній.
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Пресвятою Величчю Своєю Ти чинив милість мені і не захотів погубити
мене з беззаконнями моїми, так не погуби
і кожного, хто благає Тебе молитвою цією!
Недужого у молитві зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного урозуми і
не відкинь того, хто звертається до Твого
святого Імені.
І я, припадаючи до Тебе Господи,
благаю і прохаю святе ім’я Твоє, щоб у
кожній оселі і в кожному місці, де найдужче християнин зазнає чародійства від
лукавців чи від бісів, – нехай буде прочитана молитва ця над головою людини чи
в домі і нехай він звільниться від злих
духів, тобто заздрощів, спокуси, ревнощів, ненависті, злопам’ятства, страху, отруєння від язичницької поживи і від усякого заклинання і прокляття.
А хто вчинив цю молитву у своєму
домі, нехай буде збережений від усяких
диявольських підступів, лукавства від
злих людей, від заклинань і від усякого
ворожбитства та чаклування, і нехай ті230

кають від нього біси та відступають злі
духи.
Господи Боже мій, що маєш владу
на небі і на землі, заради імені Твого
Святого і заради невимовної милості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, вислухай в оцю годину недостойного раба
Твого (ім’я), котрий промовляє оцю молитву і нехай по ній відпадуть усі диявольські підступи.
Як тане віск від вогню, так нехай
згинуть усі чародійства і лукаві заклинання від лиця людини, яка читає цю молитву. Бо не знаємо іншого Бога, окрім
Животворчої Тройці, що є для нас просвітленням і крім Тебе іншого бога не
знаємо. В Тебе віруємо, Тобі поклоняємось і Тебе благаємо: захисти, заступи і
збережи нас, Боже, від усякої лукавої дії і
чародійства лихих людей.
Як і Мойсейовим снам Ти виточив
солодку воду з каменя, так Господи Боже
сил поклади руку Свою на раба Твого
(ім’я), сповнену Твого милосердя і захисти від усяких підступів.
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Благослови, Господи, дім, у якому
перебуває ця молитва і кожного, хто шанує пам’ять про мене. Зішли йому Свою
милість, Господи, і захисти його від усякого чародійства. Будь йому, Господи,
помічником та покровителем.
Чотири річки: Фісон, Геон, Євфрат і
Тигр; людина з Едему не може їх втримати. Ось так не може жодний чаклун у своїх справах чи бісівських уявах учинити
щось перед читанням молитви цієї, Силою Бога Живого!
Нехай буде подоланий демон і розвіється усяка супротивна і зла сила, що
вийшла від злих людей на раба Божого
(ім’я).
Як Ти помножив роки цареві Єзекиілеві, так і придбав роки тому, хто виголошує молитву цю: співом ангелів, серафимів, благовіщенням Пресвятої Діви
Марії від Архангела Гавриїла і задля безплотного зачаття Її, Господа нашого Ісуса
Христа, славного Різдва Його у Вифлеємі, побиттям від Ірода царя чотирьох десятків тисяч немовлят і Святого Хрещення Його, що прийняв на річці Йордані,
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постом та спокусою від диявола, дивною
Його перемогою і найстрашнішим судом
Його, найдивнішими дивами Його, що
сталися у світі, Ти даруєш зцілення та
очищення. Ти мертвих оживляєш, виганяєш бісів і звершуєш вхід Його, як Царя:
Осанна Синові Давидовому – немовлята
оспівують Тебе, Ти відчуваєш святості
страждання, розп’яття і погребіння терпиш, і славне Воскресіння на третій день,
як і було написано, і сходження на небеса. І чується там спів численних ангелів
та архангелів, що славлять сходження
Того, Хто сидить праворуч Отця і судитиме живих і мертвих.
Ти дав владу святим Своїм учням та
апостолам і сказав їм: – Кому відпустите
гріхи – тому відпустяться, на кому затримаєте – затримаються, так і кожного
по цій молитві звільни від усякого диявольського чаклунства над рабом Твоїм
(ім’я).
Заради Святого Великого імені Твого заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих, очі злих людей і їхні чародійства: нашепти, чаклунство, пристріт, во233

рожбитство і всякий диявольський підступ. Благаю Тебе, Багатомилостивий Господи, відведи це від раба Твого (ім’я) і
від оселі його, і від усякого майна його.
Як помножив Ти багатство праведному Іову, так, Господи, помнож життя
тому, хто має цю молитву: творінням
Адамовим, жертвою Авеля, благовістям
Йосифа, святістю Глоха, правдою Ноя,
звертанням Мелхиседека, вірою Авраама,
святістю Якова, пророцтвом пророків,
святинею патріархів, кров’ю священномучеників, закланням і до жертви приготовленим Петра і Павла, дитинством
Мойсея, дівством Іоана Богослова, священством Аарона, діями Ісуса Навина,
святістю Самуїла, дванадцятьма колінами
Ізраїлевими, благанням пророка Єлисея,
постом та видінням пророка Даниїла,
любов’ю Йосифа Прекрасного, премудрістю пророка Соломона, силою ста
шестидесяти ангелів, благанням Чесного
Славного пророка і Хрестителя Іоана і
ста десяти Святителів другого собору,
святих сповідників і споручників страшного незбагненного імені Твого Святого,
234

Всеславного Всевидця Бога, перед Котрим стоять тисяча та безліч тисяч ангелів
та архангелів. За молитвами їхніми благаю і прошу Тебе, Господи, проганяй і
долай усяку напасть і лукавство від раба
Твого (ім’я) і нехай щезає воно в тартарі.
Молитву цю підношу Єдиному і
Непереможному Богові, бо належить
усьому православному людові спасіння у
тому домі, де виголошується молитва ця,
написана на сімдесяти двох мовах і нехай
щезне через неї усяке лукавство: чи в морі, чи в дорозі, чи в джерелі, чи в криниці, чи у верхньому порозі, чи у нижньому, чи позаду, чи попереду, чи у стіні, чи
у покрівлі – нехай скрізь воно щезне.
Нехай щезне всякий диявольський
напад при ходьбі, чи в полі, чи в горах,
чи в яслах, чи при вході домів, чи в проваллях землі, чи в корінні дерев, чи в листі рослин, чи в нивах, чи в садах, чи у
траві, чи в кущах, чи в печі, чи в лазні –
нехай він щезне.
Нехай щезне усяке лукаве діяння:
чи в риб’ячій лусці, чи у вбранні святковому, чи в уборах головних, чи в очах, чи
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у вухах, чи в волоссі на голові, чи в бровах, чи в постелі, чи в одежі, чи в обрізанні нігтів на ногах, чи в обрізанні нігтів
на руках, чи в крові гарячій, чи в воді холодній – нехай воно щезне!
Усяке злодіяння і чародійство нехай
щезне; чи в мозку, чи під мозком, чи в
плечі, чи між плечима, чи в м’язах, чи в
гомілці, чи в нозі, чи в руці, чи в животі,
чи в шлунку, чи в природних межах – нехай воно щезне!
Нехай щезне усяка диявольська дія
чи нашепт: чи на золоті, чи на сріблі, чи
на міді, чи на залізі, чи в олові, чи у свинці, чи в меду, чи у воску, чи у вині, чи у
пиві, чи у хлібі, чи у стравах – у всьому
нехай воно щезне!
Нехай щезне усякий диявольський
умисел супроти людини; чи в морських
плазунах, чи в комарах, чи в тваринах, чи
в птахах, чи в зірках, чи в місяці, чи в звірах, чи в плазунах, чи в хартіях, чи в чорнилах – у всьому нехай він щезне!
А ще двох язиків лукавих: Сахамару і Реміхару прожену; Єлізду і диявола
від раба Божого (ім’я), силою Чесного і
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Животворчого Хреста Господнього з усіма небесними силами, перед Високим і
Страшним Престолом Божим, що учиняє
слугів Своїх вогнем палаючим, херувимів
і серафимів, Властей і Престолів, Господства і Сили.
В один час розбійник увійшов у рай
молитвою. Молитвою помолився Ісус
Навин – сонце і місяць спинилися. Помолився пророк Даниїл і замовкли уста левів. Троє юнаків Ананія, Азарія і Мисаїл
погасили піч вогняною молитвою. Також
благаю Тебе, Господи, за молитвою цією
дай кожному, хто молиться.
Молюся і прошу святого собору
пророчого: Захарію, Осію, Ієсея, Іоіля,
Михея, Ісаю, Даниїла, Єремію, Амоса,
Самуїла, Іллю, Єлисея, Наума, пророка
Предтечу і Хрестителя Господнього Іоана, благаю і прошу чотирьох Євангелістів: Матвія, Марка, Луку та Іоана Богослова, Святих Первоверховних Апостолів
Петра і Павла, святих і праведних Богоотців Якима та Анну, Йосифа обручника,
Якова, брата Господнього по плоті, Симеона Богоприїмця і Симеона родича Го237

споднього, Андрія – Христа ради юродивого та Іоана Милостивого, Ігнатія Богоносця, священномученика Ананію, Романа Піснеспівця, Марка Грецького і Кирила, Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сіріна, Марка гробокопача, трьох Святителів Великих – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого, святого отця нашого
Миколая, Архиєпископа Мир Лікійських
Чудотворця і святих митрополитів: Петра, Олексія, Іони, Филипа, Гермогена,
Інокентія та Кирила, Московських чудотворців, Преподобних Антонія, Феодосія
та Афанасія Києво-Печерських чудотворців, Преподобних Сергія та Никона Радонезьких чудотворців, Преподобних Гурія
та Варсонофія Казанських чудотворців; і
святих отців наших: Пахомія, Антонія,
Феодосія, Пімена Великого і святого отця
нашого Серафима Саровського, Самсона
і Даниїла стовпників, Максима Грека,
монаха Мілетія, що з Афонської гори,
Никона Патріарха Антіохійського, Великомученика Кіріака і матері його Іуліти,
Олексія, людину Божу і святих преподоб238

них жінок-мироносиць: Марію Магдалину, Євфросинію, Ксенію, Євдокію, Анастасію; Святих Великомучениць: Параскеву, Катерину, Февронію, Марину, що
пролили кров свою за Тебе, Христа Бога
нашого і всіх святих, котрі від віку Тобі
догодили, Господи, помилуй і спаси раба
Твого (ім’я), щоб не доторкнулося до
нього, ані дому його ніяке зло і лукавство, ані у вечірню годину, ані в ранішню,
ані вдень, ані вночі нехай не торкнеться.
Збережи його, Господи, від повітряних, тартарних, водяних, лісових, дворових і всяких інших бісів і злих духів.
Благаю Тебе, Господи, щоб молитва
ця свята священномученика Кіпріана
стверджена була від Святої Тройці на
знищення і прогнання усякого зла, ворога
і супостата, бісівських тенет, що ловлять
повсюди людину чаклунством і чародійством Садока і Нафаїла, званого Ефіл і
дочок Самуїла, удатних у чародіянні.
Словом Господнім утвердилися небо і земля і все в піднебесній, силою молитви цієї був відігнаний усякий ворожий
напад і лихо.
239

Прикликаю на допомогу усі сили
небесні і чиноначалія Твої: Архангелів
Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Салафаїла, Єгудиїла, Варахаїла й Ангела
Охоронця мого, силу Чесного Животворчого Твого Хреста і всі сили і духів
небесних, і нехай буде збережений раб
Твій, Господи, (ім’я), і нехай буде посоромлено лукавство диявольське всією
Небесною Силою на славу Тобі, Господи,
Творця мого і на славу Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, завжди, нині і
повсякчас, і навіки віків. Амінь.
Господи, Ти єдиний Всесильний і
Всемогутній! Збережи за молитвою священномученика Кіпріана раба Твого
(ім’я) (тричі).
Господи, Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою Пресвятої Твоєї
Матері й Ангела Охоронителя мого, помилуй мене, грішного раба Твого (ім’я)
(тричі).
Всі святі і праведні, благайте Милостивого Бога за раба (ім’я), нехай збереже
й помилує мене від усякого ворога і супостата.
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(З кожним окремим проханням три
земні поклони).
МОЛИТВА ЗАХИСТУ ВІД
НЕЧИСТОЇ СИЛИ
Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, захисти мене святими Твоїми Ангелами і молитвами Всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, Силою Чесного і Животворчого Хреста, Святого Архистратига Божого Михаїла і інших Небесних сил безтілесних,
святого Апостола і Євангеліста Іоана Богослова, священномученика Кіпріана і
мучениці Іустинії, Великомученика і цілителя Пантелеймона, Великомученика
Георгія Переможця, Великомучениці Варвари, мучеників Іоана Воїна, Воніфанія,
Трифона, святителя Миколая, Архієпископа Мир Лікійських чудотворця, святителя Лева єпископа Катанського, святителя Іосафа Білгородського, святителя
Митрофана Воронезького, Преподобних
отців наших Антонія і Феодосія і інших
чудотворців Києво-Печерських, Препо241

добних отців наших Іова і Амфілохія Почаївських чудотворців, преподобного
Агапіта лікаря цілителя безвідплатного,
преподобного Сергія ігумена Радонезького, преподобного Серафима Саровського
чудотворця, святих мучениць Віри, Надії,
Любові і матері їх Софії, святих праведних Богоотців Якима і Анни і всіх святих
Твоїх, допоможи мені, недостойному рабу Твоєму (ім’я), захисти мене від усіх
нападів ворожих, від усякого ворожбитства, чародійства, наговорів і від лихих
людей, нехай вони не зможуть вчинити
мені ніякого зла. Господи, світлом Твого
сіяння захисти мене рано, вдень, ввечері,
вночі, і силою Благодаті Твоєї відверни і
знищ всякі злі нечестя, що діють через
напуск диявола. Хто думав чи робив –
поверни їхнє зло назад у преісподню, бо
Твоє є Царство і Сила і Слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
ПСАЛОМ 90
Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного
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оселиться. Каже він до Господа: “Ти
Пристановище і Захист мій, Бог мій, і я
уповаю на Нього”. Він спасе тебе від сіті
ловця і від пошесті згубної. Плечима
Своїми Він захистить тебе, і під тінню
крил Його ти надійно спочиватимеш.
Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Впаде
біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч
тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки
очима твоїми будеш дивитися і помсту
над беззаконними бачити. Бо ти сказав:
“Господь – надія моя”, і Всевишнього ти
обрав за оборонця собі. Отже, не прийде
до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до
оселі твоєї. Бо Він ангелам Своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях
твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб
нога твоя не спіткнулася об камінь. На
гаспида й василиска ти наступатимеш і
потопчеш лева і змія. Бо каже Господь:
“За те, що він поклав надію на Мене, Я
визволю його і захищу його, бо він знає
ім’я Моє. Буде кликати Мене, Я почую
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його; буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння Моє”.

244

МОЛИТВИ ПОКАЯННІ
МОЛИТВА МИТАРЯ
Боже, будь милостивий до мене,
грішного.
Боже, очисти мої гріхи і помилуй
мене.
Без числа нагрішив я, Господи,
прости мені.
В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. (тричі).
ПОКАЯННА МОЛИТВА
Полегши, відпусти, Боже, гріхи наші вільні і невільні, що в слові чи ділі,
свідомі чи несвідомі, що в думці та поми245

слах, що вдень чи вночі заподіяні – все
нам прости, бо Ти Благий і Чоловіколюбний. Амінь.
МОЛИТВА
ДО АНГЕЛА-ОХОРОНИТЕЛЯ
Ангеле Божий, Охоронителю мій
святий, на збереження мені з неба від Бога даний, щиро благаю тебе: просвіти мене і від усього злого охорони, на добре
діло настав і на путь спасіння направ.
Амінь.
МОЛИТВИ
ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
О, Пресвята Богородице! Почуй,
Милосердна, молитви нас, грішних і
смиренних рабів Твоїх і ублагай Бога
Сина Твого, щоб послав нам і всім, хто
припадає до Тебе, здоров’я душевне та
тілесне, і все, що для вічного та земного
життя потрібне. Нехай простить нам всякі провини вільні й невільні. Нехай визволить нас від всякої скорботи та хвороби, напасті та всякого злого випадку. О
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Царице наша Преблагая, надіє наша непереможна і заступнице непоборна! Не
відверни лиця Твого від нас через безліч
гріхів наших, але простягни до нас руки
материнського Твого милосердя і створи
нам благе чудо. Яви нам щиру допомогу
Твою і посприяй нам у всякій благій
справі. Але від будь-якого гріховного починання та лукавої думки визволи нас, бо
ми завжди славимо Пречесне Ім’я Твоє,
поклоняємося чесному образу Твоєму і
величаємо Бога Отця і Єдинородного Сина Його, Господа нашого Ісуса Христа, і
Святого Духа зі всіма святими на віки
віків. Амінь.
Богообрадована Владичице, Преславна Мати милосердя і чоловіколюбства, Всемилостива за весь світ Заступнице!
Ми, раби Твої, що під Твій Божественний
покров із радістю приходимо і до Твого
чудесного образу смиренно припадаючи,
молимося: щиро молися, о Препрославлена Царице і Владичице, за нас до Сина
Твого і Бога нашого, щоб Він заради Тебе
визволив нас від усякої хвороби, журби
247

та гріха, визнав нас достойними наслідувати Небесне Його Царство. Бо Ти як
Мати без остраху приступаєш до Нього і
отримуєш все, що захочеш, єдина Блага
та Благословенна на віки віків. Амінь.
ПОКАЯННІ МОЛИТВИ З КАНОНУ
АНДРІЯ КРИТСЬКОГО
1. Іди, окаянна душе моя, зі своїм
тілом: сповідайся Творцеві Твоєму і принеси Богові в покаянні сльози.
2. Отче! Змалку переступаю Твої
заповіді і в гріхах та лінощах проминуло
життя моє. Тому взиваю до Тебе: допоможи мені Своєю милістю хоч тепер підвестись із моїх гріхів.
3. Подай мені, Спасе, руку, як колись Петрові і виведи мене, Боже, з гріховної безодні. Милість Свою подай мені
молитвами Пречистої Матері, що породила Тебе в чистоті, і всіх святих.
4. Мене, що припав духом перед
дверима Твого милосердя, Спасе, не відкинь, як непотрібного раба, у вічну поги248

бель, але перед смертю ще дай, Чоловіколюбче, прощення моїх гріхів.
5. Агнче Божий, що зняв гріхи з
усіх людей! Зніми і з мене великий тягар
моїх гріхів і, як милосердний, дай мені
сльози покаяння.
6. Ти, Судде й Серцевидче мій, що
маєш знову прийти з ангелами судити
весь світ, споглянь милостивим оком на
мене. І хоч я більше згрішив, ніж усяка
інша людина, не відкинь, а помилуй мене, Господи.
МОЛИТВА ЗА ПРОЩЕННЯ
ЗАБУТИХ ГРІХІВ
1. Владико Господи, оскільки й забуті мої гріхи є зло, Тобі, Єдиному Серцевидцеві, молюся, прости мені все за
Твоїм Чоловіколюбством, бо тим-то і являється велич слави Твоєї, що Ти не відплачуєш грішникам за гріхи їхні, бо Ти
Препрославлений навіки. Амінь.
2. Господи, дай мені дух смиренності, щоб покірним бути до ближніх моїх і
стриманим від гніву. Дай мені дух сми249

ренномудрості, щоб не думати про себе
високо і не величатися. Амінь.
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МОЛИТВИ ПЕРЕД СПОВІДДЮ
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО СПОВІДІ
До сповіді потрібно готуватися заздалегідь щирою молитвою, постом і примиренням з усіма людьми. Це допомагає заглянути в себе, побачити свої гріхи і пізнати
серед них головну свою гріховну недугу.
Бажано прочитати літературу, присвячену Таїнствам сповіді і причастя.
Не треба розповідати духівнику довгих
історій, досить викласти сам гріх. Богу й духівнику важливе почуття спокути, не детальні розповіді, а розкаяне серце. Потрібно
пам’ятати, що сповідь – це не тільки усвідомлення власних недоліків, але насамперед –
бажання очиститися від них. У жодному
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разі неприпустиме самовиправдання – це
вже не покаяння!
Сповідь має бути повною. Не можна
сповідати спочатку одні гріхи, а інші залишати на наступний раз.
Усамітнившись, проаналізуй своє життя за заповідями Божими:
1.
Я є Господь Бог твій, нехай не
буде в тебе інших богів, крім Мене.
Чи маєш тверду віру в слово Боже і
вчення святої Церкви.
Чи не маєш сумнівів в істинах святої
віри.
Чи не допускав невір’я в промисел Божий.
Чи не перебував у відчаю щодо свого
спасіння у випадку тяжких гріхів, тобою допущених.
Чи не звертався за допомогою до ворожбитів з метою дізнатися про майбутнє чи
полегшити хворобу та уникнути інших
нещасть.
Чи не сподівався більше на свої сили,
інших людей, ніж на Бога.
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Чи завжди приносив подяку Богу за
Його милості до тебе.
2.
Не роби собі кумира і нічого
подібного до нього, не поклоняйся і не
служи йому.
Чи не надавав перевагу собі перед іншими.
Чи не показував себе людиною благочестивою, не маючи благочестя в душі.
Чи не створював культу матеріального
(накопичення, їжі, інших захоплень).
Чи носиш натільний хрест – знаряддя нашого спасіння.
3.
Не згадуй імені Господа Бога
твого даремно.
Чи не нарікав на Бога в хвилини хвороби, нещастя, бідності.
Чи не проявляв неповагу до священних
предметів.
Чи не був неуважним під час молитви,
служби Божої.
Чи не божився, не призивав ім’я Боже в
звичайних розмовах.
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Чи не призивав Бога і святих Його на
допомогу в поганих справах, обмані.
Чи не приховував чогось на сповіді.
4.
Шість днів працюй і роби всі
діла твої, а день сьомий – Господу Богу
твоєму.
Чи не ухилявся від богослужінь у святкові дні.
Чи не працював у дні святкові та в неділю, не заставляв підлеглих працювати.
Чи не лінувався працювати в будні
дні.
Чи використовував святкові дні та
неділю для читання Святого Письма, духовної літератури, на молитву, духовні
роздуми, добрі справи.
Чи усвідомлюєш свій обов’язок пожертви на храм та його потреби.
Чи завжди стояв у храмі зі страхом Божим, вірою і благоговінням.
5. Шануй батька твого і матір твою; і
добре тобі буде, і довго житимеш на землі.
Чи не допускав неповаги до батьків неслухняністю, грубістю, чи не залишав їх без
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допомоги. Чи не виявляв неповаги до старших за віком. Чи не виявляв неповаги до церковних пастирів.
Чи не допускав кривди своїх підопічних.
Чи займався вихованням своїх дітей, чи
не показував своїм життям поганий приклад.
Чи молився за дітей, батьків та інших членів родини своєї, духовних наставників, процвітання та благополуччя
Батьківщини.
6.
Не вбивай.
Чи всіх врятував від смерті, маючи таку
можливість (голод, хвороба, утоплення). Чи
не лишав життя ближнього свого, чи не спонукав до цього інших.
Чи не мав гніву, роздратування, брутальної поведінки в сім’ї та в суспільстві.
Чи виявляв милосердя ближнім.
Чи намагався примиритися з тими,
що ворогуєш, чи допомагав примиритися
іншим.
Чи не ставився жорстоко до тварин.
Чи не намагався покінчити життя
самогубством.
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Чи не вкорочував свого віку згубними звичками (паління, алкоголь, наркотики), надмірною працею та турботами.
Чи не спокушав когось до гріха своїм словом чи діями.
Чи не вбивав себе та ближніх духовно, нехтуючи моральними принципами.
Чи не робила аборти.
7.
Не чини перелюбу.
Чи не чинив блуду та перелюбу, дій
блудних протиприродних; чи не спокушав інших до цього.
Чи не допускав нечистих тілесних
помислів.
8.
Не кради.
Чи не привласнював чужого.
Чи не привласнював чужого шляхом
обману, крадіжки, грабування, хабарництва, дармоїдства.
Чи не погрішив лихварством, чи не
давав грошей в борг під відсотки.
Чи не допускав обману через продаж зіпсованого товару, невірну вагу.
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Чи не чинив дій проти ближніх із
метою пошкодження їх майна.
9.
Не свідчи неправдиво проти
ближнього твого.
Чи не осуджував своїх ближніх, чи
не передавав пересуди інших.
Чи утримувався від марнослів’я.
Чи не насміхався над іншими.
Чи не приховував істини в суді, не
зводив наклепи на інших.
10. Не жадай нічого того, що
належить ближньому твоєму.
Чи не заздрив багатству, успіху,
здоров’ю інших.
Чи боровся з поганими помислами і
нечистими бажаннями.
Доповнення із різних джерел
1. Гріхи проти Господа Бога:
вірування в сни, в інші прикмети,
ворожіння. Сумніви у вірі. Невідвідування Церкви, тривале небуття на Сповіді і
Святому причасті. Нарікання на Бога.
257

Намір самогубства. Блюзнірство над святинями. Гнів із згадуванням нечистої сили. Споживання їжі у святкові і недільні
дні до закінчення Літургії. Порушення
постів. Робота в свята.
2. Гріхи проти ближнього:
нестаранність до своєї роботи в суспільстві. Непошана до старших. Невиплата боргів. Крадіжка. Скупість на милостиню. Образа ближнього. Проклинання, марна підозра. Не захищення невинної людини. Непошана до батьків. Недогляд за дітьми. Гнів, ворожнеча у сім’ї.
3. Гріхи проти самого себе:
погані думки, злобажання, брехливість, дратівливість, самолюбство, заздрість, немилосердність. Помста, сріблолюбство, лихослів’я. Пісні спокусливі.
Нетверезість, об’їдання, блуд.
4. Гріхи смертні, тобто такі, що
прирікають людину до вічної смерті:
гордість до самозахоплення, несита
душа або Іудова жадібність до грошей,
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розпусне життя, заздрість, що призводить
до злодіяння ближньому, обжерливість
аж до відкидання постів у поєднанні з
розвагами. Гнів непримиренний, безтурботність про душу.
5. Гріхи хули на Духа Святого:
надмірне уповання на Бога, чи продовження важкогріховного життя з єдиною надією на милосердя Боже. Відчай
або невіра в милосердя Боже, що призводить до думки про самогубство. Уперта
невіра в Бога.
6. Гріхи, що волають до неба про
помсту за них:
навмисне вбивство (аборт), вбивство батьків, брата. Содомський гріх. Гноблення вбогої людини, вдови, дітей-сиріт.
Несплата заробітної плати. Відняття у
людини останнього шматка хліба чи
грошей, привласнення милостині, що належить ув’язненим. Образи батьків, до
зухвалих побоїв їх.
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Вісім основних гріховних
пристрастей
1. Об’їдання
Об’їдання, пияцтво, недотримання і
порушення постів, надмірна любов до
плоті, спокою.
2. Любодійство
Блудне розпалювання, блудні відчуття і стан душі та серця. Нестриманість
почуттів. Брудна лайка і читання розпусних книг. Блуд і перелюб. Гріхи блудні
протиприродні.
3. Грошолюбство
Любов до грошей, любов до майна.
Мрії про багатство, бажання збагатитися.
Страх перед старістю, хворобами. Скупість. Користолюбство. Захоплення суєтними клопотами. Присвоєння чужого.
Лихварство. Крадіжка, розбій.
4. Гнів
Запальність, непристойний крик,
суперечка, лайливі слова, удари. Зло260

пам’ятність, ворожнеча, помста, образа
ближнього.
5. Печаль
Засмучення, нудьга, втрата надії на
Бога, малодушність, нетерпеливість, нарікання на ближнього, відречення від
Хреста.
6. Зневіра
Лінощі на всяку добру справу, особливо на молитовну. Неуважність і поспіх
в молитві. Бездіяльність. Зловживання
сном. Марнослів’я. Блюзнірство. Забуття
своїх гріхів. Відчай.
7. Марнославство
Пошук слави людської. Вихваляння. Надмірна увага до краси свого тіла, до
одягу, автомобілів, прислуги і речей.
Прихильність до наук заради слави. Приховування своїх гріхів. Лукавство. Самовиправдання. Лицемірство, брехня. Догоджання. Заздрість. Приниження ближнього.
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8. Гордість
Презирство до ближнього. Надання
переваги собі перед іншими. Зневіра. Непокора Церкві і Закону Божому. Читання
книг, суєтних і єретичних. Непокора владі. Насміхання над ближнім. Хибна філософія. Безбожність. Втрата любові до Бога і ближнього.
МОЛИТВА ПЕРЕД СПОВІДДЮ
Господи Боже милосердний, не
знаю, як нині смію стати перед Твоїм
святим образом. Ти обдарував і обдаровуєш мене завжди Своїми щедротами і
ласками, а я, невдячний, ображаю Тебе
гріхами своїми. Але нині, Господи, хочу
щиро навернутися й Тебе ублагати, щоб
гнів Твій справедливий не впав на мене
за мою впертість у гріхах. Дай мені, Господи, силу й пам’ять пригадати всі провини мої й висповідатися нині та покаятися і дай мені, Благий, мудрість, щоб я
ніколи вже не образив Тебе ні ділом, ні
словом, ні думкою. Дай мені, Господи,
глибокий жаль за гріхи й тверде переко262

нання ніколи вже не зневажати Тебе.
Амінь.
МОЛИТВА ПЕРЕД СВЯТОЮ
СПОВІДДЮ ОСОБИСТА
Всі тайни свого серця я розкриваю
перед Тобою, Суддею моїм. Отож, зглянься на покору мою, зглянься на смуток
мій, зглянься на суд мій, що я видаю проти себе, а Ти помилуй мене, Милосердний, Боже Отців наших.
Приступивши до священика, перехрестись, поцілуй Святий Хрест, поклади два пальці правиці твоєї на Євангеліє і
сповідайся перед Спасителем твоїм, Ісусом Христом.
Я, грішна людина, сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому, в Тройці Святій Єдиному, Пречистій Діві Марії, Святому Ангелові Охоронителю моєму, всім
святим і тобі, отче духовний, з усіх гріхів
своїх, якими я прогнівив Господа Бога
мого від попередньої сповіді: ділом, словом, думками, всіма моїми чуттями, вільно і невільно, свідомо і несвідомо.
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Прошу, отче духовний, твоїх молитов перед Христом Спасителем моїм за
всі гріхи мої.
Тут можеш сказати отцеві духовному все те, що непокоїть тебе, затуманює розум твій і думки чисті християнські і те, що тягне до гріхів твоїх і до діл
лукавих.
Коли отець духовний дає розрішення гріхів твоїх, тоді поклади правицю
твою на серце твоє і промов:
Боже, будь милостивий до мене,
грішного і прости мені всі гріхи мої, як
простив Ти, з Свого чоловіколюбства митареві, фарисеєві, блудниці і Савлові, що
гонив Тебе.
МОЛИТВА ПІСЛЯ СВЯТОЇ СПОВІДІ
Слава, честь і поклін Тобі, безконечно Милосердний Боже, що зглянувся
ласкаво на мої сльози каяття і не погордував моїм розкаяним серцем. Ти очистив
мою душу і прийняв мене, недостойного,
за свою дитину.
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Але Ти, Боже, знаєш мою нестійкість, знаєш також силу і завзятість ворогів душі моєї, тому благаю Тебе: подай
мені силу витримати спокуси світу цього,
подай моєму розумові світло, щоб я вже
ніколи не загубив дороги святих заповітів
Твоїх, щоб я лише Тебе одного любив і
Тобі Єдиному служив по всі дні життя
мого. Амінь.
Пам’ятай, що краще декілька разів
прийти на сповідь, пригадуючи свої гріхи,
ніж скласти не всі провини і недостойно
прийняти святе причастя. Це буде не на
користь твою, а в осуд.
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СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ
ПРИГОТУВАННЯ ДО СВЯТОГО
ПРИЧАСТЯ
За загальним правилом перед Євхаристією є читання Послідування до Причастя – канону і 10 молитов вранці. За
благочестивою традицією це правило доповнюють Покаянним каноном до Господа, канонами до Пресвятої Богородиці й
Ангела-Охоронителя, акафістом до Господа чи до Пресвятої Богородиці (ст.357).
Канони й акафіст можна прочитати разом
з Послідуванням чи упродовж тижня: по
канону на день. Напередодні причастя
треба бути на вечірньому богослужінні.
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Прочитати вдома канон дня й молитви
вечірні.
Читання канонів на самоті ввечері
або вранці треба починати так: “Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе
Христе, Боже наш, помилуй нас”, “Царю
Небесний”, “Прийдіть, поклонімось”,
псалом 50, Символ віри, а далі читаються
канони. Після прочитання канонів читати: “Достойно є”, “Слава: І нині”, відпуст: “Христос, Істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері й усіх святих помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбний”. І молитва:
“Тих, що ненавидять і кривдять нас…” і
три поклони. Деякі ж, за правило, читають собі 12 псалмів за визначеним чином.
Кожний же починає правило вклоняючись і чинить призначені поклони з
такими молитвами:
Боже, будь милостивий до мене
грішного.
Боже, очисти гріхи мої і помилуй
мене. Безліч нагрішив я, Господи, прости
мені. Владичице Богородице Діво, спаси
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мене. Святий Ангеле-Охоронителю мій,
від усякого зла збережи мене.
Святий (ім’я святого), моли Бога за
мене.
Після півночі вже не їдять і не
п’ють, бо прийнято приступати до причастя натщесерце.
Вранці обов’язково проказуються
молитви ранішні. Богобоязні ж люди, що
не віддаються марним помислам і розум
свій стримують, вправляються в читанні
Псалтиря з призначеними до того молитвами, а також читають книги Закону Господнього та святих учителів Церкви.
Перед підходом до Святої Чаші слід
зробити земний уклін і повторювати за
священиком молитву перед святим причастям.
Коли підходиш до Святої Чаші,
треба скласти руки хрестоподібно на грудях права на ліву. Виразно назвати своє
ім’я, прийняти Святі Дари, проковтнути і
поцілувати нижній край Святої Чаші як
ребро Христове.
Підійшовши до столика для причасників, треба з’їсти антидор і випити теп268

лоту (теплу воду), прочитати молитви
подяки після святого причастя.
В кінці Літургії кожен віруючий цілує Святий Хрест, щоб хресним цілуванням засвідчити свою відданість Спасителеві, на спомин Якого була проведена Літургія.
ЧИТАННЯ МОЛИТОВ ДО СВЯТОГО
ПРИЧАСТЯ У РІЗНІ ДНІ ТИЖНЯ
По молитвах вечірніх:
В неділю: канон Ісусу Христу, канон Богородиці, канон архангелам і, коли
хто хоче, Ангелу-Охоронителю.
В понеділок: канон Ісусу Христу,
канон Богородиці, канон Іоану Предтечі і
канон Ангелу-Охоронителю.
У вівторок: канон Ісусу Христу,
канон Богородиці, канон АнгелуОхоронителю.
У середу: канон Ісусу Христу, канон Богородиці і канони: АнгелуОхоронителю, святим апостолам і, коли
хто забажає, святителю Миколаю.
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У четвер: канон Животворчому
Хресту, канон Богородиці і канон Ангелу-Охоронителю.
У п’ятницю: канон Ісусу Христу,
акафіст Богородиці і канон АнгелуОхоронителю, всім святим і заупокійний.
У суботу: канон Ісусу Христу, канон Богородиці і канон АнгелуОхоронителю.
За заповіддю апостольською, щоб
завжди молитися, дякуючи за все в ім’я
Господа Ісуса Христа Богові, нехай ніхто
не лишається без молитов і під час церковного співу і де б кому не довелося бути, чи вдома, чи в дорозі. Тому кожний
нехай має, хоч би й коротке, своє молитовне правило, бо й мале правило, коли
постійно й своєчасно виконується, за велике зарахується в Господа Бога для того,
хто уповає на Нього й не забуває Його.
Якщо хто не може бути присутній у
церкві з якоїсь поважної причини, а також коли хтось і грамоти не знає, чоловік
чи жінка, то хай повільно чинить молитву
Ісусову: “Господи Ісусе Христе, Сину
Божий, помилуй мене грішного” призна270

чену кількість разів з призначеною кількістю поклонів, а саме:
За вечірню молитов Ісусових – 100 і
поклонів – 25.
За повечір’я молитов 50 і поклонів
12. За опівнічну молитов 100 і поклонів
25. За ранню молитов 300 і поклонів 50.
За Часи 1-й, 3-й, 6-й і 9-й по 50 молитов і 7 поклонів за кожний Час.
За обітницю (Зображальні) молитов
100 і поклонів 25.
За канон Богородиці з акафістом
молитов 200 і поклонів 29.
За канон Богородиці молитов 70 і
поклонів 12.
За канон Ангелу-Охоронителю молитов 50 і поклонів 7.
За канон седмичний молитов 30 і
поклонів 5.
Хто завжди виконує правило своє,
хоч би й був неграмотний, той має радість духовну відповідно до сказаного:
“Пом’янув Бога і звеселився”. Він радітиме і звеселиться, бо хто чинить добро,
тому велика нагорода на небесах. Амінь.
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НЕДІЛЬНЕ ПРАВИЛО ДО СВЯТОГО
ПРИЧАСТЯ
Молитвами святих отців наших,
Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
“Царю Небесний”, “Святий Боже”, “Пресвятая Тройце”, “Отче наш”, “Прийдіть,
поклонімось...”, псалом 50, “Символ
віри”, а далі читають канони: покаянний
канон до Господа нашого Ісуса Христа,
молебний до Пресвятої Богородиці (параклісис, що його співають під час всяких
напастей і душевної скорботи), АнгелуОхоронителю.

272

ПОКАЯННИЙ КАНОН ДО ГОСПОДА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
Пісня 1
Ірмос: Як по суші, пройшов по безодні Ізраїль стопами; бачачи, як гнобитель фараон потопляється, взивав: пісню
перемоги Богові співаймо.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Нині приступив я, грішний і обтяжений провинами, до Тебе, Владики і Бога мого; не смію й глянути на небо, тільки молюся, промовляючи: дай мені, Господи, розум, щоб я гірко оплакував вчинки мої.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Ой, горе мені, грішному! Найгрішніший я з усіх людей, і не маю каяття;
дай мені, Господи, сльози, щоб я гірко
оплакував вчинки мої.
Слава… Безрозсудний, нещасний
чоловіче, нащо в лінощах час марнуєш?
Подумай над життям своїм і навернися
до Господа Бога, і гірко оплакуй вчинки
твої.
273

І нині… Мати Божа Пречиста, споглянь на мене, грішного, порятуй мене
від дияволових тенет і на шлях каяття
скеруй мене, щоб я гірко оплакував вчинки мої.
Пісня 3
Ірмос: Нема святішого, як Ти, Господи, Боже мій. Ти підніс силу вірних
Твоїх, Милосердний, і утвердив нас на
камені визнавання заповітів Твоїх.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Коли будуть поставлені престоли на
страшному суді, тоді відкриються вчинки
всіх людей; горе тоді буде грішникам, на
муку засудженим; і знаючи це, душе моя,
покайся за лихі вчинки твої.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Праведники зрадіють, а грішники
заридають, тоді ж ніхто не зможе нам допомогти, але вчинки наші засудять нас;
через те перше кінця покайся за лихі
вчинки твої.
Слава… Ой, горе мені, многогрішному, що вчинками й думками осквер274

нився, та через закам’янілість серця не
маю ні краплі сліз; нині ж, душе моя, звільнися від земного і покайся за лихі
вчинки твої.
І нині… Ось кличе, Владичице, Син
Твій і навчає нас творити добро, а я,
грішний, завжди втікаю від добра; але
Ти, Милостива, помилуй мене, щоб я покаявся за лихі вчинки мої.
Сідальний, глас 6
Помишляю про день страшний і
оплакую діла мої лукаві: що відповім
Безсмертному Царю? І як насмілюся поглянути на Суддю, блудний я? Милосердний Отче, Сину Єдинородний і Душе
Святий, помилуй мене.
Слава… і нині…
Зв’язаний нині тенетами безлічі гріхів і поневолений лютими пристрастями
й бідами, до Тебе вдаюся, мого порятунку, і взиваю: поможи мені, Діво, Мати
Божа.
Пісня 4
Ірмос: “Христос – моя сила, Бог і
Господь”, – свята Церква побожно співає,
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взиваючи від серця чистого, Господа
прославляючи.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Широка тут путь і зручна для хтивих учинків, але гірко буде в останній
день, коли душа з тілом розлучатиметься:
остерігайся цього, чоловіче, заради Царства Божого.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Нащо вбогого кривдиш, платню робітника затримуєш, брата твого не любиш, блуд і гордість примножуєш? Облиш усе це, душе моя, і покайся заради
Царства Божого.
Слава… О, безумний чоловіче, доки
потопатимеш, як бджола, збираючи багатство твоє? Ще трохи – й загине, бо воно – порох і попіл. Ти ж найбільше шукай
Царства Божого.
І нині… Владичице Богородице,
помилуй мене, грішного, і в чеснотах
зміцни, і охорони, щоб нагла смерть не
забрала мене неготового, і доведи мене,
Діво, до Царства Божого.
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Пісня 5
Ірмос: Божественним Світлом Твоїм, Милосердний, просвіти, молюся, душі
тих, що зранку вдаються до Тебе пізнати
Тебе, Слово Боже, Істинного Бога, що з
темряви гріхів визволяє.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Пригадай, окаянний чоловіче, як
через гріхи став ти підневільним неправді, наклепам, грабункам, хворобам, хижим звірам; душе моя грішна, чи ж того
ти запрагла була?
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Тремтить моє тіло, бо ним усім завинив я: очима дивився, вухами слухав,
язиком лихе промовляв, і всього себе
прирік на пекельні муки; душе моя грішна, чи ж того ти запрагла була?
Слава… Блудника й розбійника, що
каялися, Ти, Спасителю, прийняв, я ж сам
обрав уярмлення лінощами гріховними й
поневолення лихими вчинками; душе моя
грішна, чи ж того ти запрагла була?
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І нині… Дивна й скора помічнице
всіх людей, Мати Божа, допоможи мені,
недостойному, бо душа моя грішна того
запрагла.
Пісня 6
Ірмос: Житейське море, схвильоване бурею напастей, бачачи і до тихого
пристановища Твого прийшовши, благаю: визволи з тління життя моє, Многомилостивий.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Життя на землі я розпусно прожив і
душу в темряву віддав, нині ж благаю
Тебе, Милостивий Владико: звільни мене
від цієї служби ворогові й дай мені розум
творити волю Твою.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Хто ще так робить, як я? Бо як свиня лежить у гної, так і я гріху служу. Але
Ти, Господи, вирви мене з цього смороду
і навчи моє серце виконувати заповіді
Твої.
Слава… Навернись, окаянний чоловіче, до Бога, згадавши свої гріхи, слізно
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голосячи, припади до Творця; Він же, як
Милосердний, дасть тобі розум пізнати
волю Свою.
І нині… Богородице Діво, від видимого й невидимого зла збережи мене,
Пречиста, і прийми молитви мої, і принеси їх до Сина Твого, щоб дав мені розум
творити волю Його.
Кондак
Душе моя, нащо гріхами багатієш,
нащо волю диявола чиниш, на що надію
покладаєш? Відвернися від зла і навернися до Бога, зі сльозами взиваючи: Господи, помилуй мене, грішного.
Ікос
Пригадай, душе моя, гіркий час
смерті і страшний суд Творця твого і Бога: ангели бо грізні візьмуть тебе, душе, і
у вогонь вічний уведуть; тож раніше
смерті покайся, взиваючи: Господи, помилуй мене, грішного.
Пісня 7
Ірмос: Росоносною вчинив піч ангел для побожних отроків, а веління Боже, що халдеїв опаляло, приневолило
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гнобителя взивати: благословен є, Боже
отців наших.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Не надійся, душе моя, на тлінне багатство й на нечесні прибутки, бо не знаєш, кому все це залишиш, але благай:
помилуй мене, Христе Боже, недостойного.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Не надійся, душе моя, на тілесне
здоров’я й на швидкоминущу вроду, бо
ти бачиш, як сильні й молоді помирають;
але благай: помилуй мене, Христе Боже,
недостойного.
Слава… Пригадай, душе моя, вічне
життя і Царство Небесне, приготоване
для святих, і темряву безпросвітну та гнів
Божий – для злих, і благай: помилуй мене, Христе Боже, недостойного.
І нині… Припади, душе моя, до Божої Матері й помолися до Неї, бо Вона ж,
скора помічниця тих, що каються, ублагає Сина Христа Бога і помилує мене, недостойного.
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Пісня 8
Ірмос: Із полум’я преподобним Ти
росу виточив і жертву праведника водою
спалив, бо все твориш Ти, Христе, зі Своєї волі: Тебе прославляємо по всі віки.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Як же мені не плакати, коли думаю
про смерть, бо я бачив брата мого, що
лежить у гробі спотворений і знеславлений. Чого ж чекаю і на що надіюся? Тільки дай мені, Господи, раніше кінця мого,
покаяння (ще раз Приспів і цей Тропар).
Слава… Вірую, що Ти прийдеш судити живих і мертвих, і всі встануть за
своїм чином, старі й молоді, владики й
князі, дівственики й священики; де ж я
опинюся? Тому й благаю: дай мені, Господи, раніше кінця мого, покаяння.
І нині… Пречиста Богородице,
прийми недостойну молитву мою, охорони мене від наглої смерті і дай мені, раніше кінця мого, покаяння.
Пісня 9
Ірмос: Бога людям неможливо бачити, бо на Нього й чини ангельські не
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сміють дивитись. Через Тебе ж, Всечиста,
Слово стало тілом і з’явилось людям. Величаючи Його, з небесними силами Тебе
прославляємо.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
До вас нині вдаюся, ангели, архангели й усі небесні сили, що стоїте біля
престолу Божого: моліться до Творця
свого, щоб визволив душу мою від муки
вічної.
Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене.
Вас нині благаю, святі патріархи,
царі й пророки, апостоли й святителі та
всі обранці Христові: допоможіть мені на
суді, щоб спас душу мою від сил ворожих.
Слава… До вас нині підношу руки,
святі мученики, пустельники, дівственики, праведники й усі святі, що молитеся
до Господа за весь світ, щоб помилував
мене в годину смерті моєї.
І нині… Мати Божа, допоможи мені, бо я на Тебе дуже покладаюся, ублагай Сина Свого, щоб поставив мене, не282

достойного, праворуч Себе, коли сяде
судити живих і мертвих. Амінь.
МОЛИТВА
Владико Христе Боже, Ти, що
страстями Своїми пристрасті мої зцілив і
ранами Своїми мої рани вилікував, дай
мені, грішному, сльози покаяння; освяти
тіло моє пахощами Твого Животворчого
Тіла й осолоди душу мою Твоєю Чесною
Кров’ю від тієї гіркоти, що нею мене супротивник напоїв. Піднеси мій розум до
Тебе, бо він прилип до землі, і виведи з
погибельної безодні; бо не маю каяття, не
маю душевного жалю за гріхи, не маю
сліз утіхи, що приводять дітей до свого
насліддя.
Затьмарив я розум життєвими пристрастями, не можу звести очей до Тебе у
хворобі, не можу зігрітися сльозами любові до Тебе. Але, Владико Господи Ісусе Христе, Скарбе добра, подай мені щире покаяння і серце, любов’ю наповнене,
щоб шукало Тебе; подай мені благодать
Твою та віднови в мені риси Твого образу. Я покинув Тебе, але Ти не покидай
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мене; вийди на пошук мене, виведи мене
на пасовища Твої та прилучи мене до
овець вибраної Твоєї отари, насити мене
з ними поживою Божественних Твоїх Таїн, молитвами Пречистої Твоєї Матері й
усіх святих Твоїх. Амінь.
КАНОН МОЛЕБНИЙ ДО
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Тропар, глас 4-й
До Богородиці щиро нині звернімося ми, грішні й смиренні, і припадім, у
покаянні з глибини душі взиваючи: Владичице, поможи, змилосердившись над
нами, поспіши, бо гинемо від безлічі провин; не відпусти рабів Твоїх ні з чим, бо
Тебе за єдину надію нашу маємо (двічі).
Слава: І нині:
Не замовкнемо ніколи, Богородице,
про силу Твою говорити ми, недостойні;
бо коли б Ти не предстояла молячись, хто
нас врятував би від стількох бід? Хто ж
охоронив би нас донині вільними? Не
відступимо від Тебе, Владичице: Твоїх бо
рабів спасаєш завжди від усякої біди.
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Пісня 1
Ірмос, глас 8
Воду пройшовши наче сушу і єгипетського лиха уникнувши, Ізраїль взивав: “Ізбавителю й Богові нашому співаймо”.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Многими опанований напастями, до
Тебе прибігаю, спасіння шукаючи. О,
Мати Слова й Діво! Від лиха тяжкого мене спаси.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Страстей напади гріховні мене турбують, зневірою наповнюючи мою душу,
заспокой, Отроковице, тишею Сина Твого й Бога, Всенепорочная.
Слава: Тебе, що породила Спаса й
Бога, молю, Діво, позбави мене лиха; до
Тебе бо нині прибігаючи, простягаю душу і помисли.
І нині: Недужого тілом і душею відвідання Божого і промислу від Тебе сподоби, єдина Богоматір, бо Ти є Благою і
Родительницею Благого.
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Пісня З
Ірмос
Небесного кола Верхотворче, Господи, і Церкви Зиждителю, утверди мене
в любові Твоїй, Ти Найвище Бажання,
вірних Утвердження, єдиний Чоловіколюбний.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Вручаю життя моє для захисту й
покрови Тобі, Богородительнице Діво, Ти
ж мене покермуй до пристані Твоєї, благ
винуватице, вірних утвердження, єдина
всехвальна.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Молю Тебе, Діво, душевну бентежність і бурю смутку мого розжени: Ти бо
Богоневісна, Начальника спокою Христа
родила є, єдина Пречистая.
Слава: Ти породила Благодійника,
добра Винуватця, а тому благодіянь багатства всім нам виточи, все бо можеш,
Богоблаженна, як Сильного в могутності
Христа породила є.
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І нині: Поможи мені, Діво, змученому лютими недугами й хворобливими
пристрастями, бо знаю Тебе, Пренепорочна, як невичерпну й незубожну скарбницю зцілень.
Сідальний, глас 2
Співаємо Тобі, молінню теплому і
стіні незборимій, джерелу милості і для
світу пристанищу: Богородице Владичице, попередь нас і визволи від бід, єдина
скора на заступництво.
Пісня 4
Ірмос
Почув я, Господи, про провидіння
Твого таїнство, зрозумів діла Твої і прославив Твоє Божество.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Бурю прогрішень і страстей моїх
збудження втихомир, Богоневісная, що
породила Керманича Господа.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Милосердя Твого безодню благаю
подати мені і для всіх, хто співає Тобі,
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тому, що Ти Благосердого породила й
Спаса всіх.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Насолоджуючись, Пречиста, Твоїми
дарами, прославляємо в піснях Тебе як
Богоматір.
Слава: Поможи мені, безпомічному,
на одрі хвороби моєї й немочі, як Благолюбива, єдина Приснодіво.
І нині: Маючи Тебе за надію й опору, і за стіну спасіння непорушну, Всехвальна, ми всякої незручності позбавляємось.
Пісня 5
Ірмос
Просвіти нас повеліннями Твоїми,
Господи, і силою Твоєю високою мир
Твій подай нам, Чоловіколюбний.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Наповни, Чистая, веселістю серце
моє, Твою нетлінну радість даючи, через
народження Винуватця веселости.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
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Визволи нас від бід, Богородице
Чистая, породивши вічне спасіння і мир,
що перевершує всякий розум.
Слава: Ти, що породила Світло Божественне й Превічне, розвій морок гріхопадінь моїх, Богоневісто, просвіченням
Твоєї світлості.
І нині: Зціли, Чистая, душі моєї неміч, відвіданням Твоїм сподобивши, і
здоров’я подай мені молитвами Твоїми.
Пісня 6
Ірмос
Молитву проллю я до Господа і
Йому звіщу печалі мої, злом бо сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилось; і молюсь, як Іона: “Від тління,
Боже, мене визволи”.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Від тління й смерти спас Той, хто
Сам Себе віддав смерті, моє єство, що
було забране тлінням і смертю, тому, Діво, моли Господа й Сина Твого ворожих
підступів мене позбавити.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
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Як заступницю життя Тебе знаю й
охоронительку тверду, Діво, таку, що від
напастей і наговору визволяє і спокусу
бісів відганяє, і молюся завжди, щоб від
тлінних пристрастей моїх позбавитися
мені.
Слава: Немов стіну захисну придбали, і душ вседосконале спасіння, і
простір серед скорбот, Тебе, Отроковице,
і просвіченням Твоїм завжди радіємо, о
Владичице! І нині нас від пристрастей і
бід спаси.
І нині: На одрі нині немічний лежу,
і немає зцілення плоті моїй, але до Тебе
Благої, що породила Позбавителя недугів
Бога і Спаса світу, молюся: від тління недугів підніми мене.
Кондак, глас 6
Заступнице християн усердная, молитвенице до Творця надійная, не погордуй молитвами грішників, але прийди
швидше, як Благая, на поміч нам, що з
вірою взиваємо до Тебе: поспіши на молитву й скоро прийди на благання, бо Ти
заступаєшся завжди за тих, що шанують
Тебе, Богородице.
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Стихира, глас той самий
Не доручай мене людському заступництву, Пресвятая Владичице, але прийми моління раба Твого: бо печаль огорнула мене, і стріл демонових терпіти не
можу, покрову не маю, ніде сховатись
окаянному, завжди переможений і утіхи
не маю, крім Тебе, Владичице світу, надіє
і заступнице вірних, не погордуй моліннями моїми і корисне вчини мені.
Ввечері з п’ятниці на суботу
обов’язково тут додаємо акафіст Богородиці (ст.357), по прочитанні якого продовжуємо:
Пісня 7
Ірмос
Отроки, що з Юдеї прийшли, колись у Вавилоні вірою в Тройцю полум’я
в печі перемогли, співаючи: отців наших
Боже, благословен є.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Бажаючи наше спасіння вчинити,
Спасе, Ти до утроби Дівичої вселився, і
заступницею світові показав Її: отців наших Боже, благословен є.
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Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Благоволителя милості, якого Ти
родила, Мати Чистая, ублагай позбавити
від прогрішень і душевних скверн всіх,
що з вірою взивають: отців наших Боже,
благословен є.
Слава: Як скарб спасіння, і джерело
нетління, і стовп утвердження, і двері покаяння показав Ти Ту, що Тебе породила,
всім, хто кличе: отців наших Боже, благословен є.
І нині: Тілесні слабкості і душевні
недуги, Богородительнице, з любов’ю
приступаючих до покрову Твого сподоби
зцілити, Діво, що Спаса Христа нам породила.
Пісня 8
Ірмос
Царя Небесного, що Його славлять
воїнства ангельські, хваліте й превозносіте по всі віки.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
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Не погордуй, Діво, тими, хто потребує від Тебе помочі, оспівуючи й превозносячи Тебе повіки.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Немочі душі моєї й тілесні хвороби
зціляєш Ти, Діво: тому-то прославлю Тебе, Чиста, повіки.
Слава: Зцілень багатство виточуєш
Ти тим, хто з вірою співає Тобі, Діво, і
превозносить невимовне Твоє різдво.
І нині: Напастей Ти прилоги відганяєш і пристрастей нашестя, Діво; томуто оспівуємо Тебе по всі віки.
Пісня 9
Ірмос
Воістину Богородицю Тебе сповідуємо, спасенні Тобою. Діво Чистая, з ликами безплотними Тебе величаючи.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Від потоку сліз моїх не відвернися
Ти, що від усякого лиця всяку сльозу
втираєш, Діво, що Христа породила.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
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Радістю моє серце наповни, Діво,
Ти, що радості прийняла переповнення,
гріховну печаль знищуючи.
Приспів: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Пристановищем і заступництвом
будь тим, хто до Тебе прибігає, Діво, стіною непорушною, прибіжищем, покровою і радістю.
Слава: Світла Твого промінням
просвіти, Діво, морок незнання відганяючи, благовірно сповідуючих Тебе, Богородицю.
І нині: На місці озлоблення від немочі, упокореного мене, Діво, зціли, нездоров’я у здоров’я перетворюючи.
МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
Царице моя Преблагая, надіє моя
Богородице, заступнице сиріт і подорожніх пристановище, скорботних радосте,
ображених покровительнице, бачачи мою
біду, бачачи мою скорботу, поможи мені,
як немічному, покермуй мною як подорожнім, образу мою знаючи – розріши її,
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як бажаєш. Бо не маю іншої помочі окрім
Тебе, ані іншої заступниці, ані благої
утішительниці, лише Тебе, о Богоматір,
що збереже й покриє мене на віки віків.
Амінь.
КАНОН ДО
АНГЕЛА-ОХОРОНИТЕЛЯ
Пісня 1
Ірмос, глас 8
Співаймо Господові, що через море
Червоне народ свій провів, бо Він один
славно прославився.
Приспів: Господи Ісусе Христе, Боже мій, помилуй мене.
Ісусові: Сподоби, Спасе, раба Твого
достойно пісню співати й восхвалити
безплотного Ангела, наставника й Охоронителя мого.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Один я в нерозумі й у лінощах нині
лежу, наставниче мій і Охоронителю, не
залиш мене на загибель.
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Слава: Розум мій направ, Ангеле,
молитвою твоєю, щоб творити мені повеління Божі, щоб одержати від Бога відпущення гріхів, і настанови мене ненавидіти гріх, молюся тобі.
І нині: Молися, Діво, за мене, раба
Твого, до Благоподателя разом з моїм
Ангелом-Охоронителем, і настав мене на
виконання заповідей Сина Твого й Творця мого.
Пісня 3
Ірмос
Ти, Господи, утвердження тих, що
притікають до Тебе, Господи, Ти є світло
темрявою повитих, і прославляє Тебе дух
мій.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Всі мої помисли і душу мою до тебе
поклав, Охоронителя мого. Ти ж від всякої ворожої напасти мене звільни.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
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Ворог топче мене і пригнічує, повчаючи завжди творити волю свою, але ти,
наставниче мій, не залиш мене на загибель.
Слава: Дай мені співати пісню з
вдячністю й старанням Богові Творцю й
тобі, благому Ангелові-Охоронителю:
“Визволителю мій, вирви мене від ворогів, що пригнічують мене”.
І нині: Зціли, Пречистая, з моєї душі
многонедужні гнійні рани, прожени ворогів, що завжди борються зі мною.
Сідальний, глас 2
Від любові душевної співаю тобі,
Охоронителю душі моєї: “Всесвятий мій
Ангеле, покрий мене, супроводжуй і оберігай від лукавого уловлення завжди й до
життя небесного настав, врозумляючи,
просвічуючи й скріплюючи мене”.
Слава: І нині:
Богородичний:
Богородице Безневісная, Пречистая,
що безсіменно породила Владику всіх,
Його ж із Ангелом-Охоронителем моїм
моли позбавитися мені всякого вагання й
дати зм’якшення серцю, й світло душі
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моїй, і згрішенням очищення. Ти бо єдина скорозаступниця.
Пісня 4
Ірмос такий самий, як і в каноні
Богородиці (ст. 287).
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Молись до Чоловіколюбного Бога,
Ангеле-Охоронителю мій, і не залишай
мене, але завжди супроводь життя моє в
мирі, подаючи мені спасіння непоборне.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Як заступника й Охоронителя життя
мого прийняв я тебе від Бога, Ангеле,
молю тебе, святий, від усяких бід мене
визволити.
Слава: Мою скверність твоєю святинею очисти, Охоронителю мій, і від
долі ліворучної нехай буду я відлучений
твоїми молитвами, і слави причасником
явлюся.
І нині: Я в ваганні від лиха, що мене
обступило. Пречистая, але позбав мене
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скоро від нього, до Тебе бо єдиної я прибігаю.
Пісня 5
Ірмос
Зранку взиваємо до Тебе, Господи,
спаси нас; Ти бо є Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Перед Богом маючи дерзновення,
ублагай Його, Охоронителю мій святий,
позбавити мене бід, що приносять скорботу.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Світло світле, наставнику мій і
Охоронителю, даний мені від Бога, просвіти яскраво душу мою.
Слава: Мене, сплячого в тяжких
гріхах, збережи як несплячого, Ангеле
Божий, піднявши на славослів’я молінням твоїм.
І нині: Маріє, Діво Богородице Безневісна, вірних надіє, ворожі приношення
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відкинь, а тих, що Тобі співають, – звесели.
Пісня 6
Ірмос
Ризу подай мені світлу Ти, що в
світло, наче в ризу, зодягаєшся, Многомилостивий Христе Боже наш.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Від усяких напастей мене вивільни
й спаси від печалей, молюся тобі, святий
Ангеле, даний мені від Бога, Охоронителю мій добрий.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Освіти розум мій, блаже, й просвіти
мене, молюся тобі, святий Ангеле, завжди настановляй і мене думати про корисне.
Слава: Утримай серце моє від бунту, дбанням укріплюючи його до благості, Охоронителю мій, і настав мене чудно
до життєвого спокою.
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І нині: Слово Боже в Тебе вселилося, Богородице, показавши Тебе людям,
як небесну ліствицю, якою Вишній зійшов до нас.
Кондак, глас 4
Явися мені, милосердний, святий
Ангеле Господній, Охоронителю мій, і не
відлучайся від мене скверного, але просвіти мене світлом недоторкненним і сотвори мене достойним Царства Небесного.
Ікос:
Душу мою, збезчещену многими
спокусами, ти, святий заступнику, невимовної слави небесної сподоби разом співати з ликами безплотних Сил Божих,
помилуй мене й збережи, і помислами
добрими душу мою просвіти, нехай твоєю славою, Ангеле мій, збагачусь я, і
скинь зломислячих на мене ворогів, і сотвори мене достойним Царства Небесного.
Пісня 7
Ірмос такий самий, як і в Богородичному каноні (ст. 291).
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Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Бути милостивим до мене Бога ублагай, Господній Ангеле: тебе бо маю за
заступника по всі дні життя мого, наставника й Охоронителя, від Бога дарованого
мені навіки.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Не залиш подорожньої душі моєї
окаянної бути вбитою розбійниками, святий Ангеле, бо вона від Бога передана
тобі непорочною, а настав її на путь покаяння.
Слава: Всю мою душу осоромлену
приводжу від лукавих моїх помислів і
діл, попередь мене, наставниче мій, зцілення подаючи мені благими помислами,
щоб ухилятися мені завжди на праві стезі.
І нині: Премудрістю і кріпостю Божественною наповни, Іпостасна Премудросте Вишнього, ради Богородиці, всіх
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співаючих з вірою: отців наших Боже,
благословен.
Пісня 8
Ірмос такий самий, як і в Богородичному каноні (ст. 292).
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Від Бога посланий, преблагий Ангеле, утверди життя моє, раба твого, і не
залиш мене повіки.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Тебе, Ангеле, суще благо душі моєї,
наставника й Охоронителя, преблаженний, оспівую повіки.
Слава: Будь мені покровом і заборолом у день іспиту всіх людей, коли вогнем випробовуватимуться діла добрі й
злі.
І нині: Будь мені помічницею й спокоєм, Богородице Приснодіво, рабу Твоєму, і не залиш мене бути позбавленим
Твого владарювання.
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Пісня 9
Ірмос такий самий, як і в Богородичному каноні (ст. 293).
Приспів: Господи Ісусе Христе, Боже мій, помилуй мене.
Помилуй мене, єдиний Спасе мій,
як Милостивий і Милосердний, і праведних ликів сотвори мене причасником.
Приспів: Святий Ангеле Божий,
Охоронителю мій, моли Бога за мене
грішного.
Даруй мені мислити і завжди чинити, Господній Ангеле, добре і корисне, і
як сильного яви мене в немочі й непорочного.
Слава: Маючи дерзновення до Царя
Небесного, Його ж моли з іншими безплотними помилувати мене окаянного.
І нині: Багато сміливості маючи до
Втіленого із Тебе, Діво, розв’яжи мене
від уз і подай мені визволення і спасіння
молитвами Твоїми.
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МОЛИТВА ДО АНГЕЛАОХОРОНИТЕЛЯ
О святий Ангеле-Охоронителю, покровителю мій благий! Із сокрушенним
серцем і болісною душею стою перед тобою в молитві: почуй мене, грішного раба свого (ім’я), із сильним воланням і
плачем гірким співаю я: не пом’яни моїх
беззаконь і неправд, що ними я, окаянний, прогнівляю тебе по всі дні й години,
і мерзенним себе роблю перед Творцем
нашим Господом, явися мені милосердним і не покидай мене скверного до самої
кончини моєї; пробуди мене від сну гріховного й допоможи твоїми молитвами
весь інший час життя мого без пороку
перейти й сотворити плоди, достойні покаяння, найпаче ж від смертних падінь
гріховних убережи мене, нехай не загину
я у відчаї, і нехай не радіє ворог з погибелі моєї. Знаю воістину й устами сповідую, що немає іншого такого друга й заступника, захисника й поборника, як ти,
святий Ангеле, бо ти предстоїш перед
Престолом Господнім і молишся за мене,
негідного й найгрішнішого за всіх, нехай
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не відніме Преблагий душі моєї в день
моєї безпечності й у день творення гріха.
Не переставай далі умилостивлювати
Премилосердного Господа й Бога мого,
нехай відпустить згрішення мої, вчинені
в житті моїм, ділом, словом і всіма моїми
почуттями, і Своїм провидінням нехай
спасе мене, нехай покарає мене тут з
Своєї невимовної милости, але нехай не
викриє і не випробує мене Своїм справедливим правосуддям, нехай сподобить мене принести покаяння, а з покаянням Божественне Причастя достойно прийняти,
про це найбільше молю й такого дару від
усього серця бажаю. У страшний же час
смерти невідступно будь зі мною, благий
Охоронителю мій, проганяючи демонів,
що мають застрашити трепетну душу
мою: захисти мене від їхнього ловлення,
коли проходитиму повітряні митарства,
нехай, захищений тобою, безперешкодно
досягну раю, мною омріяного, де лики
святих і Горні Сили безперестанно прославляють всечесне й славне ім’я в Тройці славимого Бога, Отця, і Сина, і Свято306

го Духа. Йому ж належить честь і поклоніння на віки віків. Амінь.
Після цього читаємо: “Достойно є”
(поклін), “Трисвяте”, й після “Отче наш”:
Помилуй нас. Господи, помилуй нас, і
далі молитви вечірні.
ПОСЛІДУВАННЯ ДО СВЯТОГО
ПРИЧАСТЯ
Молитвами святих отців наших.
Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш,
слава Тобі. Царю небесний... Трисвяте.
Пресвята Тройце... Отче наш. Господи,
помилуй (12 разів). Прийдіть, поклонімось... (тричі).
Псалом 22 Псалом Давида
Господь пасе мене, і нічого мені не
бракуватиме. На місці плодючім, там Він
оселив мене; біля води спокійної виховав
мене. Душу мою навернув; навів мене на
стежки правди задля імені Свого. Коли
піду навіть у тіні смертній, не боятимуся
зла, бо Ти зі мною; жезл Твій і палиця
Твоя – вони потішили мене. Ти наготував
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переді мною стіл на очах гнобителів моїх; Ти намастив оливою голову мою, і
чаша Твоя, що напоює, найкраща. І милість Твоя буде йти слідом за мною по всі
дні життя мого, й оселюся в домі Господнім на довгії дні.
Псалом 23 Псалом Давида, в перший день тижня
Господня земля і повнота її, вселенна і всі, що живуть у ній. Він на морях
заснував її й на ріках утвердив її. Хто
зійде на гору Господню, або хто стане на
місці святому Його? Невинний руками і
чистий серцем; хто не віддав для суєти
душу свою і не присягався зрадливо ближньому своєму. Цей прийме благословення від Господа і милостиню від Бога,
Спаса свого. Це рід тих, що шукають Його, шукають лиця Бога Якова. Піднесіте,
князі, брами ваші, і піднесітеся, входи
вічні, і ввійде Цар слави. Хто є цей Цар
слави? Господь кріпкий і сильний. Господь сильний в бою. Піднесіте, князі,
брами ваші, і піднесітеся, входи вічні, і
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ввійде Цар слави. Хто є цей Цар слави?
Господь Сил, Він є Цар слави.
Псалом 115
Вірував я, тому й заговорив, і я
смирився вельми. І сказав я в нестямі моїй: “Кожна людина говорить неправду!”.
Що віддам Господові за все, що Він воздав мені? Чашу спасіння прийму й ім’я
Господнє призву. Молитви мої Господові
воздам перед усіма людьми Його. Чесна
перед Господом смерть преподобних Його. О Господи, я раб Твій, я раб Твій і син
рабині Твоєї. Ти розірвав кайдани мої.
Тобі принесу жертву хваління й ім’я Господнє призву. Молитви мої Господові
воздам перед усіма людьми Його. У дворах дому Господнього, посеред тебе,
Єрусалиме.
Слава: І нині: Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тобі, Боже (тричі). Три поклони.
Тропарі, глас 8
Господи, що від Діви народився, не
зважай на беззаконня мої і серце моє
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очисти, творячи мене храмом Пречистого
Твого Тіла й Крови, маючи незчисленні
великі милості, не відкидай мене від лиця
Твого.
Слава:
Як наважуся до Причастя Святинь
Твоїх приступити я, недостойний? Може
б, насмілитися до Тебе приступити з достойними, але одяг мій викриває мене, бо
він не до вечері, і душа моя многогрішна
осудження заслужила. Господи, очисти ж
скверну душі моєї і спаси мене, бо Ти
Чоловіколюбний.
І нині:
Маючи велике множество гріхів,
вчинених мною, до Тебе прибігаю, Богородице Чистая, спасіння благаючи: відвідай немічну душу мою і моли Сина Твого
й Бога нашого дати відпущення моїх гріхів, єдина благословенна.
Під час Великого посту “Коли славні ученики...” і Псалом 50.
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КАНОН НА ГЛАС 2 ПІСНЯ 1
Ірмос
Грядіть, люди, співаємо пісню Христу Богові, що розділив море і наставив
людей, звільнивши їх від рабства єгипетського, бо Він прославився.
Приспів: Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму.
Тропар
Хлібом, що подає вічне життя і що
зціляє від багатьох різноманітних недугів, нехай буде мені, Милосердний Господи, Тіло Твоє і Дорогоцінна Кров Твоя.
Приспів: Не відкинь мене від лиця
Твого і Духа Твого Святого не відніми
від мене.
Тропар
Осквернений непристойними ділами, я, окаянний, недостойний причастя
Твого Пречистого Тіла та Божественної
Крови, Христе, але сподоби мене його.
Приспів: Пресвята Богородице, спаси нас.
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Богородичний
Благословенна Богоневісто, земле
плодовита, що зростила неораний та спасенний для світу Колос. Сподоби мене
спастись, приймаючи Його в їжу.
Пісня З
Ірмос
Утвердивши мене на камені віри,
зміцнив Ти уста мої на ворогів моїх, і дух
мій звеселився, коли заспівав: “Нема святішого за Бога нашого, й немає праведнішого за Тебе, Господи”.
Приспів: Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму.
Тропар
Дай мені, Христе, краплі сліз, що
очищають нечистоту мого серця, щоб
благою совістю очищений з вірою і страхом приступив я до причастя Божественних Дарів Твоїх, Владико.
Приспів: Не відкинь мене від лиця
Твого і Духа Твого Святого не відніми
від мене.
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Тропар
Чоловіколюбче, нехай буде для мене Пречисте Тіло Твоє і Божественна
Кров на прощення провин, на спілкування з Святим Духом, на життя вічне, Чоловіколюбче, та на звільнення від страждань і скорбот.
Приспів: Пресвята Богородице, спаси нас.
Богородичний
Пресвята Трапезо Хліба життя, що з
милосердя з неба зійшов і світові нове
життя подав, сподоби й мене, недостойного, зі страхом спожити Його та бути
живим.
Пісня 4
Ірмос
Прийшов Ти не заступник і не ангел, а Господь, від Діви втілений, і спас є
всього мене чоловіка; тому до Тебе взиваю: “Слава силі Твоїй, Господи”.
Приспів: Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму.
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Тропар
Заради нас втілившись, Многомилостивий, Ти захотів бути заколеним, як
вівця, за гріхи людські. Тому я молю Тебе: очисти і мої провини.
Приспів: Не відкинь мене від лиця
Твого і Духа Твого Святого не відніми
від мене.
Тропар
Зціли рани моєї душі, Господи, і
всього освяти, і сподоби, Владико, мене
окаянного причаститись Тайної Твоєї
Божественної Вечері.
Приспів: Пресвята Богородице, спаси нас.
Богородичний
Умилостив і до мене Народженого
Тобою, Владичице, і збережи мене, раба
Твого, чистим та безпорочним, щоб мені
освятитися, приймаючи духовний бісер.
Пісня 5
Ірмос
Світла Подателю і віків Творче,
Господи, у світлі заповідей Твоїх настав
нас, бо крім Тебе іншого бога не знаємо.
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Приспів: Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму.
Тропар
Як Ти сказав, Христе, так нехай буде і для мене, вбогого Твого раба, перебувай у мені, як Ти обіцяв, бо ось я споживаю Твоє Божественне Тіло і п’ю Кров
Твою.
Приспів: Не відкинь мене від лиця
Твого і Духа Твого Святого не відніми
від мене.
Тропар
Слово Боже і Боже, палаюча вуглина Твого Тіла нехай буде для мене, затьмареного, на просвіту, і Кров Твоя на
очищення оскверненої моєї душі.
Приспів: Пресвята Богородице, спаси нас.
Богородичний
Маріє, Мати Божа, священний храм
пахощів, Твоїми молитвами вчини мене
вибраною посудиною, щоб мені причаститися святинь Сина Твого.
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Пісня 6
Ірмос
У безодні гріховній потопаючи,
благаю незбагненну безодню милосердя
Твого: від тління, Боже, мене відведи.
Приспів: Серце чисте створи в мені.
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму.
Тропар
Розум, душу і серце, а також і тіло
моє освяти, Спасе, і сподоби, Владико,
приступити до страшних Тайн неосудно.
Приспів: Не відкинь мене від лиця
Твого і Духа Твого Святого не відніми
від мене.
Тропар
Нехай звільнюсь я від пристрастей
та нехай дістану примноження благодаті
Твоєї та зміцнення життя через причастя
святих Твоїх Тайн, Христе.
Приспів: Пресвята Богородице, спаси нас.
Богородичний
Боже, Слово Боже, Святе, освяти
всього мене, що приступаю нині до Бо316

жественних Твоїх Тайн по молитвах Твоєї Святої Матері.
Кондак
Не позбав мене, Христе, можливості прийняти нині Хліб – Тіло Твоє і Божественну Кров, нехай не буде для мене,
окаянного, в осуд причастя пречистих і
страшних Твоїх Тайн, Владико, але нехай
буде для мене на життя вічне та безсмертне.
Пісня 7
Ірмос
Тілу золотому премудрі діти не послужили, а у вогонь самі ввійшли і богів
їхніх осміяли; посеред полум’я співали,
зрошені ангелом. Почута вже вуст ваших
молитва.
Приспів: Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму.
Тропар
Причастя Твоїх безсмертних Тайн,
Христе, нехай буде для мене нині джерелом благ: світла, життя, душевного спокою, засобом для досягнення доброчес317

ності Божественним клопотанням та
примноження її, щоб я прославляв Тебе,
Єдиний Благий.
Приспів: Не відкинь мене від лиця
Твого і Духа Твого Святого не відніми
від мене.
Тропар
Приступаючи нині з трепетом, любов’ю та благоговінням до Твоїх безсмертних Таїн, нехай звільнюсь я, Чоловіколюбний, від пристрастей, ворогів та злиднів, від бід та всякої скорботи, і удостой
мене співати Тобі: “Благословен є, Господи, Боже отців наших”.
Приспів: Пресвята Богородице, спаси нас.
Богородичний
Спасителя Христа, Недосяжного
для розуму, народила, Богоблагодатна,
молю Тебе нині, раб Твій, Чисту, нечистий: мене, що готуюся тепер приступити
до пречистих Тайн, очисти від скверни
плоті та духу.
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Пісня 8
Ірмос
Бога, що ввійшов у піч вогненну до
отроків юдейських і перетворив полум’я
на росу, оспівуйте діла Господні, і підносьте по всі віки.
Приспів: Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму.
Тропар
Удостой, Христе, нині і мене, що
втратив надію, стати учасником небесних
страшних і святих Твоїх Тайн і Твоєї Божественної Тайної Вечері, Боже, Спасе
мій.
Приспів: Не відкинь мене від лиця
Твого і Духа Твого Святого не відніми
від мене.
Тропар
Прибігши під Твоє Милосердя,
Блаже, я зі страхом благаю Тебе: перебувай у мені, Спасе, і я в Тобі перебуваю,
як Ти сказав, бо ось, покладаючи надію
на Твою милість, я споживаю Тіло Твоє і
п’ю Кров Твою.
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Приспів: Пресвята Тройце, слава
Тобі.
Троїчний
Я тремчу, приймаючи вогонь, щоб
не згоріти, як віск і як трава. О страшна
тайно! О милосердя Боже! Я, як персть
земна, причащаюсь Божественним Тілом
і Кров’ю і стаю безсмертним.
Пісня 9
Ірмос
Безпочаткового Отця Син, Бог і
Господь, що втілився від Діви, явився
нам, щоб просвітити затьмарених і зібрати розсіяних. Тому ми всіма оспівану Богородицю величаємо.
Приспів: Серце чисте створи в мені,
Боже, і духа праведного віднови в нутрі
моєму.
Тропар
Причастям святих Тайн нехай освячусь я, Владико, душею і тілом, нехай
просвічусь, нехай спасусь, нехай стану
домом Твоїм, маючи Тебе, що живеш в
мені з Отцем і Духом, Благодійнику
Многомилостивий.
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Приспів: Не відкинь мене від лиця
Твого і Духа Твого Святого не відніми
від мене.
Тропар
Як вогонь нехай буде для мене і як
світло Тіло Твоє й Кров Найдорогоцінніша, Спасе мій, що опалює гріховну речовину і спалює пристрастей терня, й
усього мене просвічує поклонятися Твоєму Божеству.
Приспів: Пресвята Богородице, спаси нас.
Богородичний
Бог воплотився від чистої Твоєї
крови. Тому всі народи оспівують Тебе,
Владичице, і сонми духів славлять, що
через Тебе вони ясно побачили Владику
Вселенної в людській природі.

МОЛИТВИ ПЕРЕД СВЯТИМ
ПРИЧАСТЯМ
І одразу: “Достойно є”, “Трисвяте”,
“Пресвята Тройце”, “Отче наш”. Тропар
дня або свята. Якщо неділя, тропар неді321

льний з гласом. Якщо ж ні, цей тропар,
глас 6-й:
Помилуй нас, Господи, помилуй
нас...
Далі: Господи, помилуй (40 разів).
І поклони, скільки хочеш.
Перед причастям страшної жертви, Животворчого Тіла й Крови Владичної, молися з трепетом:
МОЛИТВА ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
Владико, Господи Ісусе Христе,
Боже наш, Джерело життя і безсмертя.
Творче всього творіння видимого й невидимого, Рівновічний і Співбезпочатковий
Сину Безпочаткового Отця! Ти з безмірної благости в останній час тіло прийняв і
був розп’ятий і похований за нас, невдячних і нерозсудливих, і Твоєю Кров’ю обновив понівечену гріхом природу нашу.
Сам, Безсмертний Царю, прийми покаяння і від мене грішного і нахили вухо Твоє
до мене і вислухай слова мої. Бо згрішив
я, Господи, згрішив перед небом і перед
Тобою і став недостойним поглянути на
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висоту слави Твоєї, бо я прогнівив Твою
благість, порушив Твої заповіді і не послухав Твоїх повелінь. Але Ти, Господи,
незлопам’ятливий, довготерпеливий і
многомилостивий, не віддав мене на погибель з беззаконнями моїми і навернення мого чекаєш. Бо Ти ж, Господи, сказав
через пророка Твого: “Не бажаю Я смерті грішника, але нехай він покається і буде живий”. Бо Ти, Владико, не хочеш погубити творіння рук Твоїх, і не люба Тобі
погибель людська, але хочеш, щоб усі
спаслися і до пізнання істини прийшли.
Тому і я, хоч і недостойний неба і землі, і
цього дочасного життя, бо всього себе
піддав гріхові, віддав у неволю пристрастям і осквернив Твій образ; але Твоїм
ділом і творінням бувши, я, окаянний, не
втрачаю надії на своє спасіння і приходжу, на Твоє безмірне милосердя надію
поклавши. Прийми ж і мене, Чоловіколюбний Господи, як блудницю, як розбійника, як митаря і як блудного, і візьми
мій важкий тягар гріхів Ти, що гріхи світу взяв, що зцілюєш немочі людські, що
кличеш до Себе і заспокоюєш знеможе323

них і обтяжених, що прийшов покликати
не праведників, а грішників до покаяння.
Очисти мене від усякої скверни тілесної і
навчи мене приступати до святощів зі
страхом Твоїм, щоб, приймаючи в чистім
свідоцтві сумління мого частину святощів Твоїх, я з’єднався з Святим Твоїм
Тілом і Кров’ю і щоб Ти жив і перебував
у мені з Отцем і Святим Твоїм Духом.
Так, Господи Ісусе Христе, Боже мій, не
на осуд нехай буде мені причастя пречистих і животворчих Твоїх Таїн, і нехай не
буду я немічний душею і тілом, недостойно причастившись їх. Але дай мені
аж до останнього зітхання мого неосудно
приймати частину святощів Твоїх на спільність із Духом Святим, на шлях до
життя вічного і на добру відповідь на
страшнім суді Твоїм; щоб і я з усіма обранцями Твоїми був спільником нетлінних Твоїх благ, які Ти підготував для
тих, що люблять Тебе, Господи; вони ж
прославляють Тебе повіки. Амінь.
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МОЛИТВА ІОАНА ЗОЛОТОУСТОГО
Господи, Боже мій, я знаю, що я недостойний і негідний того, щоб Ти ввійшов під покрівлю дому душі моєї, бо він
увесь спустошений і занепалий, і не маєш
у мені достойного місця, де б голову
прихилити. Але як Ти з висоти задля нас
смирив Себе, так і нині смирися до моєї
недостойності. І як Ти зволив лягти у печері в яслах тварин нерозумних, так благозволь увійти в ясла нерозумної моєї
душі і в осквернене моє тіло. І як Ти не
вважав за недостойне ввійти і повечеряти
з грішниками в домі Симона прокаженого, так благозволь увійти і в дім покірної
моєї, прокаженої і грішної душі. І як Ти
не відкинув подібної до мене блудниці й
грішниці, що прийшла і доторкнулася до
Тебе, так змилосердься і наді мною грішним, що приходжу і доторкаюсь до Тебе.
І як Ти не погордував скверними і нечистими її устами, що цілували Тебе, так не
погордуй і моїми ще більш, ніж її, скверними і нечистими устами та скверним і
найнечистішим моїм язиком. Але нехай
буде вугіль Пресвятого Твого Тіла і доро325

гоцінної Твоєї Крови на освячення і на
просвітлення і на здоров’я покірної моєї
душі й тіла; на полегшення тягарів моїх
многих провин, на збереження від усякого диявольського діла, на віддалення і
припинення мого злого і лукавого звичаю, на змертвіння пристрастей, на сповнення заповідей Твоїх, на примноження
Божественної Твоєї благодаті і на здобуття Царства Божого. Бо я приходжу до Тебе, Христе Боже, не з погордою, але з
сміливою надією на невимовну Твою
благість; і щоб мене, надовго віддаленого
від спільності з Тобою, не уловив вовк
мислений. Благаю ж Тебе, Владико, Єдиний Святий, освяти мою душу й тіло, розум і серце, нутро й істоту, і всього мене
обнови, і вкорени страх Твій у суглоби
мої, і освячення Твоє вчини незнищенним у мені. І будь мені помічником і заступником, провадячи в спокої життя моє,
сподобляючи мене стояти праворуч Тебе
разом із святими Твоїми, молитвами й
благанням Пречистої Твоєї Матері, безтілесних Твоїх слуг, і пречистих Сил, і всіх
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святих, що від віку Тобі вгодне вчинили.
Амінь.
МОЛИТВА СИМЕОНА
МЕТАФРАСТА
Єдиний Чистий і Нетлінний Господи! Ти, що з невимовної милості чоловіколюбства прийняв цілу нашу тлінність
від чистої і непорочної крови Тієї, яка
надприродно породила Тебе, Христе Ісусе, Премудросте Божа, Спокою і Сило,
зішестям Божественного Духа і благоволінням Віковічного Отця. Ти, що через
Твоє воплочення прийняв животворчі й
спасенні страждання: хрест, цвяхи, спис,
смерть, – умертви мої душогубні пристрасті тілесні. Ти, що Твоїм погребінням
полонив царство пекельне, поховай добрими думками мої лукаві замисли й знищ
духа лукавства. Ти, що Твоїм на третій
день живоносним воскресінням підвів
упалого праотця, піднеси мене, грішного,
подаючи мені способи покаяння. Ти, що
Твоїм преславним вознесінням на небо
обожествив прийняте Тіло і вшанував йо327

го перебуванням праворуч Отця, сподоби
мене через причастя святих Твоїх Таїн
здобути блаженну долю спасенних. Ти,
що через пришестя Утішителя Твого Духа вчинив святих Твоїх учеників почесним сосудом, яви й мене вмістилищем
Його пришестя. Ти, що знов прийдеш судити Вселену по правді, благоволи, щоб і
я зустрів на хмарах Тебе, мого Суддю і
Творця, з усіма святими Твоїми, щоб я
безконечно прославляв і оспівував Тебе з
одвічним Твоїм Отцем і Пресвятим, і
Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ІОАНА ДАМАСКІНА
Владико, Господи Ісусе Христе,
Боже наш, Єдиний, що маєш владу прощати людям гріхи, прости, як Благий і
Чоловіколюбний, усі мої провини свідомі
й несвідомі; і сподоби мене неосудно
причаститися Божественних, і найславніших, і пречистих, і животворчих Твоїх
Таїн не на муку, не на примноження гріхів, але на очищення, й освячення, й за328

поруку майбутнього життя й царства, на
оборону й допомогу, і на поборення супротивників, і на знищення многих моїх
провин. Бо Ти Бог Милостивий, і Милосердний, і Чоловіколюбний, і Тобі славу
віддаємо з Отцем і Святим Духом нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
Знаю, Господи, що я недостойно
причащаюся Пречистого Твого Тіла і дорогоцінної Твоєї Крови, і винний я, і в
осуд для себе їм і п’ю, не розважаючи
про Тіло і Кров Твою, Христа і Бога мого. Але сміливо покладаючись на милосердя Твоє, приходжу до Тебе, що сказав:
“Хто їсть Моє Тіло і п’є Мою Кров, той у
Мені перебуває, і Я в ньому”. Змилосердься, Господи, і не докоряй мені грішному, але вчини зо мною з милості Твоєї. І
нехай будуть мені ці святощі на зцілення,
і очищення, і просвічення, і збереження, і
спасіння, і освячення душі і тіла; на відігнання всякої примхливої думки і лукавого вчинку і діла диявольського, що че329

рез розум діє в суглобах моїх; на сміливість і любов до Тебе; на поправу життя і
певність; на збільшення чесноти й звершеності; на сповнення заповідей; на спільність із Духом Святим; на путь до життя вічного і на добру відповідь на страшнім суді Твоїм; не на суд і не в осуд.
Амінь.
МОЛИТВА СИМЕОНА, НОВОГО
БОГОСЛОВА
Від скверних уст, від мерзенного
серця, від нечистого язика, від оскверненої душі прийми благання. Христе мій, і
не відкинь ні слів моїх, ні благань, ані
зухвальства. Дай мені, Христе мій, сміливо говорити те, що я хочу, але й навчи
мене, що мені треба чинити й говорити.
Згрішив я більше, ніж блудниця, що, довідавшись, де Ти перебуваєш, і купивши
мира, сміливо прийшла намастити Твої
ноги, Бога мого, Владики й Христа мого.
Як не відкинув Ти її, що прийшла від
щирого серця, так і мною не погордуй,
Слово, а дозволь мені Твої ноги і трима330

ти, і цілувати, і потоками сліз, як дорогоцінним миром, сміливо їх намащати.
Обмий мене сльозами моїми, очисть мене
ними, Слово, відпусти і провини мої і подай мені прощення. Ти знаєш множество
злих вчинків моїх, знаєш і струпи мої, і
рани бачиш мої, але і віру знаєш, і прагнення бачиш, і зітхання чуєш. Не втаїться
від Тебе, Боже мій, Сотворителю мій, Визволителю мій, ні крапля сльози, ані частина краплі. Спостерегли очі Твої те, чого я не доконав ще, і в книзі Твоїй записано також і те, чого я не вчинив. Поглянь на покору мою, поглянь на неміч
мою, яка вона велика. І всі гріхи відпусти
мені, Боже всього, щоб я з чистим серцем, з трепетною думкою і сокрушенною
душею причастився непорочних Твоїх і
пресвятих Таїн, що оживляють і обожествляють усякого, хто їсть і п’є з чистим
серцем. Бо Ти, Владико мій, сказав: “Кожний, хто їсть Моє Тіло і п’є Мою Кров,
той у Мені перебуває, і Я в ньому”.
Правдиве кожне слово Владики і
Бога мого, бо хто учасник Божественних
і Боготворчих милостей, той уже не са331

мотній, але з Тобою, Христе мій, трисонячним світлом, що світ просвічує. Щоб
не перебувати мені одному без Тебе,
Життєдавче, Дихання моє. Життя моє.
Утіхо моя. Спасіння світу, я до Тебе приступив, як бачиш, зі сльозами і сокрушенною душею, благаючи визволення від
моїх провин і неосудного причастя Твоїх
животворчих і непорочних Таїн, щоб і Ти
перебував, як і сказав, зо мною, найнещасливішим: щоб спокусник, знайшовши і
мене без Твоєї благодаті, не заволодів
мною і підступно і, спокусивши, не відвернув від Твоїх слів. Тому я до Тебе
припадаю й гаряче взиваю до Тебе: як
прийняв Ти блудного й блудницю, що
прийшла, так прийми, Милосердний, мене блудного і розпусного, мене, що нині
до Тебе приходжу з душею сокрушенною. Знаю, Спасе, що ніхто інший так не
згрішив Тобі, як я, і не вчинив таких діл,
які я вчинив. Але знаю також і те, що ні
страшні провини, ані безліч гріхів не перевищують великого довготерпіння і
найвищого чоловіколюбства Бога мого.
Але тих, що щиро каються, Ти оливою
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милості і очищаєш, і освітлюєш, і учасниками світла чиниш, щедро творячи
спільниками Твого Божества, і на диво
ангелам і людському розумінню многократно розмовляєш із ними, як із правдивими друзями Твоїми. Це дає мені сміливість, це окрилює мене надією, Христе
мій. І я, сміливо надіючись на Твої великі
добродійства для нас, радіючи і разом
тремтячи, приймаю вогонь, будучи травою, і, дивне чудо, покриваюся росою
невидимою, наче справді купина, що колись горіла неопалимо. І тому вдячною
думкою і вдячним серцем, вдячними моїми суглобами душі й тіла мого поклоняюся, величаю і прославляю Тебе, Боже
мій, бо Ти благословен нині й на віки віків. Амінь.
МОЛИТВИ ІОАНА ЗОЛОТОУСТОГО
Боже, полегши, відпусти і прости
мені провини мої, якими я згрішив перед
Тобою чи словом, чи ділом, чи думкою,
волею чи неволею, свідомо чи несвідомо
– все мені прости, як Благий і Чоловіко333

любний, і молитвами Пречистої Твоєї
Матері, духовних слуг Твоїх і святих Сил
і всіх святих, що від віку вгодне Тобі чинили, благоволи, щоб я неосудно прийняв Святе і Пречисте Тіло Твоє і дорогоцінну Кров на зцілення душі й тіла і на
очищення лукавих моїх думок. Бо Твоє є
Царство, і сила, і слава з Отцем і Святим
Духом нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Я недостойний того, щоб Ти, Владико, Господи, ввійшов під покрівлю душі моєї, але тому, що Ти, як Чоловіколюбний, хочеш жити в мені, я сміливо приступаю. Накажи, я відчиню двері, що їх
Ти один сотворив, і Ти ввійдеш чоловіколюбно, яким Ти є з природи, ввійдеш і
просвітиш затемнений розум мій. Вірую,
Ти вчиниш це, бо блудницю, яка прийшла до Тебе зі сльозами, Ти не віддалив; і
митаря, що покаявся, Ти не відкинув; і
розбійника, що пізнав Царство Твоє, Ти
не відігнав; і гонителя, що покаявся, Ти
не залишив тим, ким він був; але всіх, хто
прийшли до Тебе з покаянням, Ти серед
друзів Твоїх умістив, Єдиний Благосло334

венний завжди, нині і на віки безконечні.
Амінь.
Господи, Ісусе Христе, Боже мій,
полегши, відпусти, очисти і просвіти мені, грішному і нікчемному і недостойному рабу Твоєму, провини, гріхи й помилки мої, що ними від молодих літ аж до
цього дня й години я згрішив свідомо й
несвідомо, словами чи ділами, помислами, думками і намірами та усіма моїми
почуттями. І молитвами Пречистої Приснодіви Марії, Матері Твоєї, що безсіменно Тебе породила, єдиної неосоромної
надії, захисниці і спасіння мого, сподоби
мене неосудно причаститися пречистих,
безсмертних, животворчих і страшних
Твоїх Таїн на відпущення гріхів і на життя вічне, на освячення, і просвічення, і
зміцнення, і зцілення, і здоров’я душі і
тіла; на знищення і цілковите вигублення
лукавих моїх міркувань, помислів, намірів і нічних примар темних, і лукавих духів. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, і
честь, і поклоніння з Отцем і Святим Ду335

хом нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА ІОАНА ДАМАСКІНА
Перед дверима храму Твого я стою і
від страшних думок не визволяюся. Але
Ти, Христе Боже, що митаря виправдав, і
хананеянку помилував, і розбійникові
двері раю відчинив, відчини мені милосердя чоловіколюбства Твого і прийми
мене, що приходжу і доторкаюся Тебе, як
блудницю і кровоточиву. Бо одна, доторкнувшись до краю одягу Твого, одразу
зцілення прийняла; а друга, обнявши Твої
ноги, відпущення гріхів дістала. Я ж, нещасний, що насмілився все Твоє Тіло
прийняти, нехай не буду опалений. Але
прийми мене, як і їх, і просвіти мої душевні почування, спаливши мої духовні
провини молитвами Пречистої, що безсіменно породила Тебе, і Сил Небесних, бо
Ти благословен є на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВИ ПІСЛЯ СВЯТОГО
ПРИЧАСТЯ
Слава Тобі, Боже (тричі).
Далі читай ці молитви:
Дякую Тобі, Господи, Боже мій, що
Ти не відкинув мене грішного, а сподобив стати учасником святощів Твоїх. Дякую Тобі, що сподобив Ти мене недостойного причаститися пречистих Твоїх і
небесних Дарів. Але, Владико Чоловіколюбний, що задля нас помер є, і воскрес, і
дарував страшні оці і животворчі Тайни
на благодіяння й освячення душ і тіл наших, дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі й тіла, на втішання всякого
супротивника, на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на
віру неосудну, на любов нелицемірну, на
виконання премудрості, на додержання
заповідей Твоїх, на примноження Божественної Твоєї благодаті і Царства Твого
осягнення; щоб, цим усім у святині Твоїй
збережений, завжди пам’ятав я благодать
Твою і вже не для себе жив, але для Тебе,
нашого Владики і Доброчинця. І так, по337

кинувши це життя в надії на життя вічне,
вічний осягнув спокій, де не вмовкає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо є правдиве бажання й радість невимовна тих, що люблять Тебе,
Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння повіки. Амінь.
МОЛИТВА ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
Владико, Христе Боже, Царю віків і
Творче всього, дякую Тобі за все добре,
що подав мені, і за причастя пречистих і
животворчих Твоїх Таїн. Благаю Тебе,
Блаже і Чоловіколюбче, охорони мене
покровом Твоїм в тіні крил Твоїх і даруй
мені аж до останнього мого зітхання з
чистим сумлінням причащатися святощів
Твоїх на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо є Хліб життя, Джерело святині,
Податель благ, і Тобі славу возсилаємо з
Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
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МОЛИТВА МЕТАФРАСТА
Ти, що дав мені Тіло Своє добровільно на поживу, Ти, вогонь, що палиш
недостойних, не спали мене, Творче мій.
Але пройми члени мої, всі суглоби, нутро, серце. Спали терня провин моїх, душу
освяти, думки очисти, суглоби разом із
кістьми зміцни, п’ять почуттів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом Твоїм. Завжди покривай, бережи і охорони
мене від усякого діла та слова душотлінного. Очисти, обмий і прикрась мене,
оздоб, врозуми і просвіти мене.
Учини мене оселею Твого Духа
Єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по
причасті від мене, як від дому Твого і як
від вогню, втікали злочинець всякий і
всяка недоля. Заступниками перед Тобою
кличу всіх святих, чини безтілесних,
Предтечу Твого, апостолів премудрих, а з
ними і Матір Твою Пренепорочну, Чисту.
Молитви їх прийми, Христе мій Милосердний, і сином світла раба Твого вчини.
Ти бо, Благий, Єдиний є і освячення душ
наших, і світлість, і Тобі, Богові і Влади339

ці, належно славу всі возсилаємо повсякдень. Амінь.
ІНША МОЛИТВА
Тіло Твоє Святе, Господи Ісусе
Христе, Боже наш, нехай буде мені на
життя вічне, і Кров Твоя Чесна – на відпущення гріхів. Нехай же буде мені причастя це на радість, здоров’я й утіху; а на
страшному і другому пришесті Твоєму
сподоби мене грішного стати праворуч
слави Твоєї молитвами Пречистої Твоєї
Матері і всіх святих. Амінь.
МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
Пресвятая Владичице Богородице,
світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя,
дякую Тобі, що сподобила мене, недостойного, бути причасником Пречистого
Тіла і Чесної Крові Сина Твого. Ти, що
породила Світло істинне, просвіти мої
мисленні очі серця. Ти, що породила
Джерело безсмертя, оживотвори мене,
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через гріх на смерть засудженого. Ти,
Милостивого Бога Милосердна Мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття в серці моєму, і смирення в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх; і сподоби
мене до останнього зітхання неосудно
приймати пречистих Таїн освячення на
зцілення душі й тіла. І дай мені сльози
покаяння і визнання, щоб величати й славити Тебе всі дні життя мого. Бо Ти благословенна і препрославлена є навіки.
Амінь.
Далі:
Нині відпускаєш у мирі раба Твого,
Владико, як і сказав Ти, бо побачили очі
мої спасіння Твоє, що приготував Ти всім
людям, світ на просвіту народів і славу
людей Твоїх, Ізраїля.
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости
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беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли
немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Отче наш, що є на небесах, нехай
святиться ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі,
так і на землі. Хліб наш насущний дай
нам сьогодні; і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не
введи нас у спокусу, але визволи нас від
лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Богородичний, глас 4-й
Заступнице християн усердная, молитвенице до Творця надійная, не погордуй молитвами грішників, але прийди
швидше, як Благая, на поміч нам, що з
вірою взиваємо до Тебе: поспіши на молитву й скоро прийди на благання, бо Ти
заступаєшся завжди за тих, що шанують
Тебе, Богородице.
Господи, помилуй (12 разів).
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Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
І відпуст.
По причасті ж нехай кожний зберігає себе від багатомовства в тверезості
й стриманості, для того, щоб у цей день
гідно зберегти в собі прийнятого Христа.
АКАФІСТ ГОСПОДУ ІСУСУ
ХРИСТУ
Кондак 1
Непереможний Воєводо і Господи,
пекла Переможцю, ми, визволені від вічної смерті, похвальну пісню співаємо
Тобі, творіння і раби Твої. А Ти, що маєш
безмірне милосердя, визволи від усякої
біди нас, що кличемо: Ісусе, Сину Божий,
помилуй нас.
343

Ікос 1
Ангелів Творче і Господи Небесних
Сил, просвіти розум наш і відкрий уста
наші на похвалу пречистого імені Твого,
як глухому і німому відкрив Ти колись
слух і уста, і він промовив, взиваючи, таке:
Ісусе пречудний, ангелів Дивування; Ісусе всесильний, прабатьків Спасіння; Ісусе пресолодкий, патріархів Величання; Ісусе преславний, володарів Потуго; Ісусе прелюбий, пророків Справдження; Ісусе предивний, мучеників Кріпосте; Ісусе претихий, ченців Радосте;
Ісусе премилостивий, пастирів Відрадо;
Ісусе премилосердний, посмиків Стримання; Ісусе найлюбіший, преподобних
Радосте; Ісусе пречесний, Цното дівуючих; Ісусе предвічний, грішників Спасіння.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Кондак 2
Побачивши вдовицю, що гірко плакала за сином померлим, Ти змилосердився, Господи, і воскресив його; отже
змилуйся і над нами грішними, Чоловіко344

любний, і змертвілі у гріхах душі наші
воскреси, щоб співали Тобі: Алилуя!
Ікос 2
Бажаючи зрозуміти неосяжну премудрість, Филип промовив до Тебе, Господи: “Покажи нам Отця”, а Ти йому відповів: “Скільки часу ти був зі Мною, і не
пізнав, що Отець в Мені, а Я в Отці”. Тому, Неосяжний, зі страхом взиваємо до
Тебе:
Ісусе, Боже предвічний; Ісусе, Царю
пресильний; Ісусе, Владико довготерпеливий; Ісусе, Спасе премилостивий; Ісусе, Охоронителю наш предобрий; Ісусе,
очисти гріхи наші; Ісусе, зніми беззаконня наші; Ісусе, прости неправди наші;
Ісусе, Надіє наша, не покинь нас; Ісусе,
Допомого наша, не віджени нас; Ісусе,
Творче наш, не забудь нас; Ісусе, Пастирю наш, не згуби нас.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак З
Силою з неба, Ісусе, наділив Ти
апостолів, що в Єрусалимі перебували;
наділи ж і нас, убогих на добрі діла, теп345

лотою Духа Твого Святого і сподоби нас
з любов’ю співати Тобі: Алилуя!
Ікос З
Маючи багатство милосердя, Ти,
Ісусе, покликав до себе митарів і грішників і невіруючих; зглянься й на нас грішних нині, подібних до них, і, як дорогоцінне миро, прийми від нас оцей спів:
Ісусе, Сило непереможна; Ісусе,
Милосте безмежна; Ісусе, Красо пресвітла; Ісусе, Любове несказанна; Ісусе, Сину
Бога Живого; Ісусе, помилуй нас грішних; Ісусе, почуй нас, у гріху зачатих;
Ісусе, очисти нас, у гріхах роджених; Ісусе, навчи нас нікчемних; Ісусе, освіти нас
темних; Ісусе, очисти нас скверних; Ісусе, виведи нас блудних.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 4
Апостол Твій Петро, маючи на душі
бурю сумнівних помислів, потопав, побачивши ж Тебе, що тіло маєш і по воді ходиш, визнав Тебе, як Бога істинного, і,
руку спасенну одержавши, промовив:
Алилуя.
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Ікос 4
Сліпець, як почув, що Ти проходиш
повз нього дорогою, виголосив: “Ісусе,
Сину Давидів, помилуй мене”. А Ти, покликавши його, відкрив йому очі. Просвіти ж ласкою Твоєю духовні очі серця і
нам, що взиваємо до Тебе:
Ісусе, ангелів Сотворителю; Ісусе,
людей Відкупителю; Ісусе, злих духів
Переможцю; Ісусе, усього творіння Прикрасителю; Ісусе, душ наших Утішителю;
Ісусе, розуму нашого Просвітителю; Ісусе, сердець наших Радосте; Ісусе, тіл наших Здоров’я; Ісусе, Спасе наш, спаси
нас; Ісусе, Світло наше, просвіти нас;
Ісусе, від усякої муки врятуй нас; Ісусе,
спаси нас негідних.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 5
Як удавні викупив Ти нас Божественною Кров’ю Твоєю, Ісусе, від прокляття законного, так тепер визволи нас
із сіті, що нею диявол захопив нас через
пристрасті тілесні, і блудні підступи, і
лиху байдужість, щоб ми співали Тобі:
Алилуя!
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Ікос 5
Побачивши у постаті людини Того,
Хто рукою Своєю створив чоловіка, і визнавши Його за Владику, діти єврейські
постарались гілками вшанувати Його,
співаючи: Осанна. А ми пісні Тобі приносимо, виголошуючи:
Ісусе, Боже істинний; Ісусе, Сину
Давидів; Ісусе, Царю преславний; Ісусе,
Агнче непорочний; Ісусе, Пастирю предивний; Ісусе, Охоронителю в дитинстві
нашім; Ісусе, Опікуне в юності нашій;
Ісусе, Похвало у старості нашій; Ісусе,
Надіє у смерті нашій; Ісусе, Життя після
смерті нашої; Ісусе, Утіхо наша на суді
Твоєму; Ісусе, Бажання наше, не осором
нас тоді.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 6
Здійснюючи слова і пророцтва богонатхненних проповідників, явився Ти
на землі, Ісусе, і, бувши Неосяжним, з
людьми пожив і болісті наші на Себе
прийняв. Тому-то ми, ранами Твоїми зцілившись, навчилися співати Тобі: Алилуя.
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Ікос 6
Засяяло всесвіту світло істини Твоєї, Ісусе, і зникла омана диявольська, бо
ідоли, Спасе наш, не встоявши перед
Твоєю силою, попадали. А ми, спасіння
одержавши, виголошуємо Тобі:
Ісусе, Істино, що лестощі відганяє;
Ісусе, Світло, ясніше від усякого світла;
Ісусе, Переможцю всякої сили; Ісусе, Боже завжди милостивий; Ісусе, Хлібе життя, насити нас голодних; Ісусе, Джерело
розуму, напої нас спраглих; Ісусе, Одежо
весільна, одягни нас тлінних; Ісусе, Покрово радості, покрий нас недостойних;
Ісусе, Подателю тим, що просять, дай
нам плач за гріхи наші; Ісусе, Придбання
тих, що шукають, знайди душі наші; Ісусе, Ти відчиняєш тим, що стукають, відчини серця наші окаянні; Ісусе, Визволителю грішних, очисть беззаконня наші.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 7
Бажаючи споконвіку виявити таємницю, Ти як вівця на смерть ведений був,
Ісусе, і як ягня перед стрижієм був мовчазний, і як Бог із мертвих воскрес, і у
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славі на небеса вознісся. Ти і нас із Собою возніс, що співаємо Тобі: Алилуя!
Ікос 7
Дивним чоловіком показав нам Себе Творець; він безсіменно від Діви воплотився, із гробу, печаті не порушивши,
воскрес і до апостолів крізь зачинені двері тілом увійшов. Отим-то, дивуючись,
виголошуємо:
Ісусе, Слово неосяжне; Ісусе, Слово
неспоглядне; Ісусе, Сило незбагненна;
Ісусе, Мудросте недосліджена; Ісусе, Божество необмежене; Ісусе, Властивосте
незліченна; Ісусе, Царство непереможне;
Ісусе, Володіння безконечне; Ісусе, Кріпосте найвища; Ісусе, Владо вічна; Ісусе,
Творче наш, будь щедрим до нас; Ісусе,
Спасе наш, спаси нас.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 8
Бачачи, що Бог чудесно вочоловічився, ухилімось від марного світу і розум на божественні речі повернімо, бо
задля цього й зійшов на землю Бог, щоб
піднести на небо нас, що співаємо Йому:
Алилуя!
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Ікос 8
Увесь був на землі і неба зовсім не
покидав. Неосяжний, коли з волі Твоєї
задля нас постраждав, і смертю Своєю
нашу смерть умертвив, і воскресінням
життя дарував нам, що виголошуємо:
Ісусе, Насолодо сердечна; Ісусе,
Кріпосте тілесна; Ісусе, Світлосте душевна; Ісусе, Розуме гострий; Ісусе, Утіхо
для сумління; Ісусе, Надіє певна; Ісусе,
Пам’яте відвічна; Ісусе, Похвало висока;
Ісусе, Славо наша найвища; Ісусе, Бажання наше, не відкинь нас; Ісусе, Пастирю наш, знайди нас; Ісусе, Спасе наш,
спаси нас.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 9
Всі ангели на небесах безперестанно прославляють пресвяте ім’я Твоє, Ісусе, “Свят, Свят, Свят”, – виголошуючи. А
ми, грішні, на землі тлінними устами виголошуємо: Алилуя!
Ікос 9
Красномовців велемовних бачимо
перед Тобою, Ісусе, як риб безголосих, бо
вони неспроможні висловити, як то Ти
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водночас і Бог незмінний, і чоловік звершений. А ми, цій таємниці дивуючись,
виголошуємо з вірою:
Ісусе, Боже Предвічний; Ісусе, Царю над царями; Ісусе, Владико над владиками; Ісусе, Судде живих і мертвих;
Ісусе, Надіє безнадійних; Ісусе, Утіхо
тих, що плачуть; Ісусе, Славо убогих;
Ісусе, не осуди нас за діла наші; Ісусе,
очисти нас із милості Твоєї; Ісусе, віджени від нас байдужість; Ісусе, просвіти
наші почування сердечні; Ісусе, поможи
нам пам’ятати про смерть нашу.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 10
Зволивши спасти світ, Ти, Сонце зі
Сходу, як прийшов до темного Заходу, до
нашої природи, смирився аж до смерти.
Тим-то й прославилось ім’я Твоє більше
від усякого імені і з усіх поколінь на землі й на небі. Ти чуєш: Алилуя.
Ікос 10
Царю Предвічний, Утішителю,
Христе істинний, очисти нас від усякої
скверни, як Ти очистив десять прокажених, і зціли нас, як Ти зцілив душу гро352

шолюба Закхея митаря, щоб ми побожно
славили Тебе, взиваючи: Ісусе, Скарбнице нетлінна; Ісусе, Багатство невичерпне;
Ісусе, Поживо постійна; Ісусе, Пиття невиснажне; Ісусе, Одежо убогим; Ісусе,
вдовиць Заступнику; Ісусе, сиріт Захисте;
Ісусе, трудівникам Допомого; Ісусе, подорожнім Провіднику; Ісусе, мореплавцям Керманичу; Ісусе, бурею захопленим
Пристановище; Ісусе, Боже наш, підніми
нас з упадку.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 11
Пісню від усього серця приносимо
Тобі ми недостойні і, як хананеянка, взиваємо:
Ісусе, помилуй нас, бо не дочку маємо, а плоть, пристрастями розбещену і
лютістю розпалену, отож зцілення подай
нам, що взиваємо: Алилуя.
Ікос 11
Павло, що раніше гнав Тебе, світлодайного Світильника, який подає світло
тим, що перебувають у темряві нерозумності, Богорозумного голосу силу пізнав353

ши, розум свій прояснив. Так і наші темні
очі душевні просвіти, бо взивають:
Ісусе, Царю наш найкріпший; Ісусе,
Боже наш найсильніший; Ісусе, Господь
наш безсмертний; Ісусе, Творче наш преславний; Ісусе, Наставнику наш предобрий; Ісусе, Пастирю наш прещедрий; Ісусе, Владико премилостивий; Ісусе, Спасе
наш премилосердний; Ісусе, просвіти
наші почуття, притемнені пристрастями;
Ісусе, зціли наші тіла, гріхами заструплені; Ісусе, очисти наш розум від думок
марних; Ісусе, збережи наші серця від
похотей лукавих.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 12
Благодать подай нам, Ісусе, що гріхи прощаєш, і прийми нас, що каємось,
як прийняв Ти Петра, що відрікся від Тебе, і поклич нас зневірених, як покликав
Ти колись Павла-гонителя, і почуй нас,
що співаємо Тобі: Алилуя!
Ікос 12
Прославляючи пришестя Твоє на
землю в образі чоловіка, хвалимо Тебе
всі, і віруємо з Фомою, що Ти є Господь і
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Бог, що перебуваєш з Отцем і маєш судити живих і мертвих. Тоді сподоби праворуч стати нам, що взиваємо до Тебе:
Ісусе, Царю предвічний, помилуй
нас; Ісусе, Квітко запашна, пахощами наповни нас; Ісусе, Теплото улюблена, обігрій нас; Ісусе, Храме предвічний, покрий нас; Ісусе, Одежо пресвітла, одягни
нас; Ісусе, Каменю дорогоцінний, просвіти нас; Ісусе, Сонце правди, освіти нас;
Ісусе, Світло святе, осяй нас; Ісусе, від
недуг душевних і тілесних зціли нас; Ісусе, з рук ворожих визволь нас; Ісусе, від
огню невгасимого і мук вічних спаси нас.
Ісусе, Сину Божий, помилуй нас!
Кондак 13
О Пресолодкий і Прещедрий Ісусе,
прийми нині від нас оце мале моління, як
прийняв Ти від удовиці дві лепти, і охорони нас від ворогів видимих і невидимих, від нападу чужинців, від недуги й
голоду, від усякої скорботи і смертельної
рани, і від вічних мук врятуй нас, що виголошуємо Тобі: Алилуя.
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Цей кондак читається тричі. Після
цього знову читаються перший ікос і
перший кондак.
МОЛИТВА
ДО ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА

Прещедрий і премилосердний Господи, Спасителю наш, Ти просвітив сяйвом Твоїм краї світу і покликав нас до
єднання в Церкві Твоїй святій, обіцяючи
насліддя нетлінних і вічних благ. Зглянься милостиво на нас, недостойних рабів
Твоїх, і не згадуй беззаконня наші, але з
незмірного благосердя Твого прости нам
усі провини наші. Бо хоч переступаємо
ми святу волю Твою, але не відходимо
від Тебе, Бога і Спаса нашого. Перед Тобою ми згрішаємо, але Тобі єдиному
служимо, в Тебе єдиного віруємо, до Тебе єдиного вдаємося, тільки Твоїми рабами бути бажаємо. Ти знаєш неміч нашу
і підступи, якими звідусіль ворог оточує
нас, і приваби та спокуси світу цього, через які без Тебе, як казав Ти, не маємо
змоги нічого творити. Сам, Господи, очисти нас і спаси нас. Сам просвіти наш ро356

зум, щоб непохитно вірували Тобі, єдиному Спасу і Визволителю нашому. Сам
зворуши серця наші, щоб любити Тебе,
Бога і Творця нашого. Сам направ ступні
наші, щоб не спотикаючись ходили при
світлі заповідей Твоїх. Покажи нам, Господи, велику милість Твою, щоб, догоджаючи Тобі за життя нашого, сподобились і в Царстві Небесному славити Тебе
з Надвічним Отцем і Пресвятим Духом
на віки віків. Амінь.
АКАФІСТ ПРЕСВЯТІЙ
БОГОРОДИЦІ
Кондак 1
Непереможній Воєводі – переможнії ми, звільнившися від бід, вдячні пісні
підносимо Тобі, раби Твої, Богородице.
Але Ти, що маєш державу непереможну,
від всяких нас бід визволи, щоб до Тебе
взивати: “Радуйся, Невісто Неневісная”.
Ікос 1
Ангел найстарший з неба посланий
був вітати Богородицю: “Радуйся”. І враз,
безплотним голосом, бачачи Твоє вопло357

чення, Господи, здивований стояв, взиваючи до Богородиці:
радуйся, бо через Тебе радість засяє;
радуйся, бо через Тебе прокляття
зникне;
радуйся, Адама грішного спасіння;
радуйся, від сліз Єви визволення;
радуйся, височино, для помислів
людських неприступна;
радуйся, глибино, для ангельських
очей неоглядна;
радуйся, Престоле Царський;
радуйся, бо Ти носиш Того, Хто все
носить;
радуйся, зоре, що сонце попереджає;
радуйся, утробо Божого втілення;
радуйся, бо Тобою відновлюється
творіння;
радуйся, бо через Тебе поклоняємося Творцеві.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 2
Знаючи себе чистою, Свята Діва
каже Гавриїлові: “Надзвичайне твоє сло358

во незрозуміле для душі Моєї, бо як ти
кажеш про безсіменне зачаття, взиваючи:
Алилуя!”
Ікос 2
Розумом незбагненне зрозуміти намагаючись, спитала Пречиста слугу Божого: “Як можливо народитися Синові з
утроби чистої, скажи Мені”. Він же відповів Їй зі страхом, взиваючи:
радуйся, незбагненної ради Божої
таємнице;
радуйся, віро для тих, хто потребує
мовчання;
радуйся, початку чудес Христових;
радуйся, повелінь Його Осново;
радуйся, ліствице небесна, що нею
зійшов Бог;
радуйся, мосте, що провадить від
землі до неба;
радуйся, для ангелів прехвальне чудо;
радуйся, для злих духів болюча поразко;
радуйся, бо Ти Світло породила невимовне;
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радуйся, бо як це сталося, Ти нікому
не відкрила;
радуйся, що розумом перевищуєш
мудреців;
радуйся, що розуміння вірним
освітлюєш.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак З
Сила Вишнього осінила тоді зачаття
Дівою нетлінною, і благоплідне лоно Її
показала, як ниву родючу, всім, хто хоче
мати спасіння, коли співатиме: Алилуя!
Ікос З
Маючи утробу, що Бога прийняла,
Діва поспішила до Єлизавети; немовлятко тієї враз, почувши привітання Її, – зраділо й, кинувшись в утробі матері, мовби
піснями взивало до Богородиці:
радуйся, паросте нев’янучого віття;
радуйся, плоду нетлінного придбання;
радуйся, бо Ти вирощуєш дійсного
Чоловіколюбця;
радуйся, бо Ти народжуєш Садівника нашого життя;
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радуйся, ниво, що вирощує многопліддя щедрот;
радуйся, трапезо, що носить достаток милостей;
радуйся, бо через Тебе рай наново
зацвів розкішно;
радуйся, бо Ти пристановище для
душ готуєш;
радуйся, приємне молитви кадило;
радуйся, всього світу очищення;
радуйся, благовоління Боже до
смертних людей;
радуйся, смертних до Бога дерзновення.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 4
Маючи в собі бурю сумнівних думок, цнотливий Йосиф засмутився, дивлячись на Тебе, що мужа не знала, гадаючи, що Тебе, Непорочна, зведено. Але ж
як довідався про зачаття від Духа Святого, взивав: Алилуя.
Ікос 4
Почули пастухи, як ангели співали
про плотське Христове пришестя, і поспішили до Нього, як до Пастиря, але по361

бачили Його, як агнця чистого, в утробі
Марії випасеного, та, славлячи Її, взивали:
радуйся, Мати Агнця й Пастиря;
радуйся, кошаро словесних овець;
радуйся, захисте від невидимих ворогів;
радуйся, відчинення райських дверей;
радуйся, бо небесне радіє вкупі з
земним;
радуйся, бо все земне радіє вкупі з
небесним;
радуйся, невмовкаючі уста апостолів;
радуйся, страстотерпців нездоланна
мужносте;
радуйся, тверда опоро віри;
радуйся, ясне благодаті пізнання;
радуйся, бо Тобою спустошене пекло;
радуйся, бо через Тебе ми сподобилися слави.
Радуйся, Невісто Неневісная!
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Кондак 5
Побачивши зорю, що йшла з волі
Божої, волхви пішли слідом за нею, тримаючись її, як світильника, через неї розшукали могутнього Царя і, досягши Неосяжного, зраділи, співаючи Йому: Алилуя!
Ікос 5
Побачили сини халдейські на руках
Діви Того, Хто руками Своїми створив
людей, і, вважаючи Його за Владику, хоч
і мав Він вигляд раба, поспішили дарами
Йому послужити й виголосити Богородиці:
радуйся, Мати Зорі незаходимої;
радуйся, зоре таємничого дня;
радуйся, бо Ти піч омани вгасила;
радуйся, бо Ти тайновидців Святої
Тройці просвіщаєш;
радуйся, бо Ти лютого мучителя
скинула з начальства;
радуйся, бо Ти Господа Чоловіколюбногo Христа показала;
радуйся, бо Ти від служіння ідолохвального позбавляєш;
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радуйся, бо Ти від лихих вчинків
відхиляєш;
радуйся, бо вогнепоклонство Ти загасила;
радуйся, бо поклоніння вогненні Ти
припинила;
радуйся, бо Ти з полум’я пристрастей визволяєш;
радуйся, наставнице цноти;
радуйся, всьому роду радосте.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 6
Проповідниками Богоносними волхви повернулися до Вавилону, як сповнили Твоє пророцтво й проповідували
всім про Тебе, Христа, проминувши Ірода як безумного, нездатного співати:
Алилуя!
Ікос 6
Засяявши в Єгипті світлом істини,
Ти розігнав темряву омани, бо ідоли його, не стерпівши Твоєї сили, Спасе, попадали, а ті, що визволилися від них, взивали до Богородиці:
радуйся, оновлення людей;
радуйся, поразко демонів;
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радуйся, бо Ти оману неправди
знищила;
радуйся, бо ідольську облесливість
виявила;
радуйся, море, що потопило фараона мисленого;
радуйся, каменю, що напоїв спраглих до життя;
радуйся, стовпе вогненний, що направляєш перебуваючих у темряві;
радуйся, покрово світу, ширший від
хмари;
радуйся, поживо, насліднице манни;
радуйся, насолоди святої служнице;
радуйся, земле обітована;
радуйся, бо з Тебе тече мед і молоко.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 7
Коли Симеон хотів відійти від цього світу облесливого, Ти віддався йому,
як немовлятко, але він пізнав Тебе, як Бога Найсвятішого. Через те й здивувався
Твоїй невимовній премудрості, взиваючи:
Алилуя!
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Ікос 7
Нову істоту показав Творець, коли
з’явився до нас, що від Нього походимо,
народившись із безсіменної утроби й зберігши Її такою, якою вона й була, нетлінною, щоб ми бачили чудо і прославляли
Її, взиваючи:
радуйся, квітко нетлінності;
радуйся, вінче стримання;
радуйся, бо Ти засяяла подобою воскресіння;
радуйся, бо життя ангельське Ти
показала;
радуйся, дерево світлоплодовите,
що його плоди споживають вірні;
радуйся, дерево ряснолисте, що багатьох покриває затінком;
радуйся, бо Ти носила в утробі Учителя заблуканих;
радуйся, бо Ти породила Визволителя поневолених;
радуйся, Судді Праведного ублагання;
радуйся, гріхів великих прощення;
радуйся, одежо сміливості для нагих;
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радуйся, любове, що всяке бажання
перемагає.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 8
Дивне народження побачивши, відійдімо від цього світу, перенесімось розумом на небо, бо задля цього величний
Бог на землі з’явився як смиренна людина, бажаючи навернути до височин тих,
що співають Йому:
Алилуя!
Ікос 8
Увесь був на землі і неба не покидав Бог, Слово неописанне, бо то був Божий прихід, а не зміна місця, коли було
різдво від Діви, що прийняла Бога, слухаючи таку похвалу:
радуйся, оселе Бога Неосяжного;
радуйся, двері дивної таємниці;
радуйся, для невірних сумнівне диво;
радуйся, для вірних несумнівна похвало;
радуйся, коліснице пресвята для Того, Хто перебуває на херувимах;
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радуйся, світлице преславна для Того, Хто живе на серафимах;
радуйся, бо Ти супротивників до
згоди привела;
радуйся, бо Ти дівоцтво й різдво
сполучила;
радуйся, бо Тобою знищено злочин;
радуйся, бо Тобою відчинено рай;
радуйся, ключе до Царства Христового;
радуйся, надіє на блага вічні.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 9
Все єство ангельське здивувалося
великому ділу Твого вочоловічення, Господи, бо побачило неприступного Бога як
приступну для всіх людину, що з нами
перебуває й чує від усіх: Алилуя!
Ікос 9
Красномовців велемовних бачимо
перед Тобою, Богородице, як риб безголосих, бо вони неспроможні висловити,
як Ти, залишаючись Дівою, змогла народити. А ми, дивуючись таємниці, з вірою
взиваємо:
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радуйся, премудрості Божої вмістилище;
радуйся, провидіння Його скарбнице;
радуйся, бо Ти мудрих виявляєш як
немудрих;
радуйся, бо хитромовних показуєш
як німих;
радуйся, бо люті дослідники розум
втратили;
радуйся, бо зав’яли байкотворці;
радуйся, бо афінейські хитрі плутаниці Ти роздираєш;
радуйся, бо рибальські сіті наповнюєш;
радуйся, бо з глибини невідання виводиш;
радуйся, бо розум багатьох просвіщаєш;
радуйся, кораблю для тих, хто хоче
спастися;
радуйся, пристановище для тих, що
плавають по морю життя.
Радуйся, Невісто Неневісная!
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Кондак 10
Бажаючи спасти світ, всього Прикраситель до нього Самообітуваним прийшов і був Пастирем як Бог, ради нас
став чоловіком, щоб подобою подібне
призвати і почути як Бог: Алилуя!
Iкос 10
Ти є стіною дівам, Богородице Діво,
і всім, хто до Тебе припадає; бо Творець
неба й землі обрав Тебе, Пречиста, оселившись в утробі Твоїй, і навчив всіх
взивати до Тебе:
радуйся, стовпе дівоцтва;
радуйся, двері спасіння;
радуйся, начальнице духовного відродження;
радуйся, подателько Божої ласки;
радуйся, бо Ти відродила тих, що
зародились у соромі;
радуйся, бо Ти навчила окрадених
розумом;
радуйся, бо Ти розтлителя розуму
знищуєш;
радуйся, бо Ти Сівача чистоти народила;
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радуйся, світлице безсіменного уневіщення;
радуйся, бо Ти вірних із Господом
поєднала;
радуйся, добра вихователько дів;
радуйся, бо Ти невістоприкрасителька душ святих.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 11
Перемагається всяке оспівування,
що намагається доторкнутися до безлічі
щедрот Твоїх, Господи, бо коли б принесли ми Тобі, Царю Святий, стільки пісень,
як піску на березі моря, то нічого не зробили б відповідного тому, що Ти дав нам,
що співаємо Тобі: Алилуя!
Ікос 11
Ми дивимось на Пречисту Діву, як
на світлоносну свічку, що з’явилася нам,
сущим у темряві, бо, засвічуючи духовне
світло, Вона приводить всіх до пізнання
Бога, освітлюючи розум зорею, а вшановується такою хвалою:
радуйся, променю Сонця духовного;
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радуйся, світило незгасаючого Світла;
радуйся, блискавко, що освітлює
душі;
радуйся, громе, що страшить ворогів;
радуйся, що вельми світлою сяєш
просвітою;
радуйся, бо Ти повноводою розливаєшся рікою;
радуйся, образе живоносної купелі;
радуйся, бо Ти знищуєш грішну нечистоту;
радуйся, купеле, що обмиває совість;
радуйся, чаше, що подає радість;
радуйся, пахощі Христового благоухання;
радуйся, життя, повне таємничої
радості.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 12
Благозволивши подати людям благодать прощення гріхів, Той, хто всі гріхи
прощає, прийшов Сам до людей, що ві372

дійшли від Його ласки, й, розірвавши рукописання, чує від усіх: Алилуя!
Iкос 12
Прославляючи Народженого Тобою, хвалимо Тебе, Богородице, всі ми,
як Божий живий храм, бо Господь, що
все тримає рукою Своєю, оселившись в
утробі Твоїй, освятив, прославив Тебе й
навчив усіх взивати:
радуйся, скиніє Бога-Слова;
радуйся, Свята над святими;
радуйся, ковчеже, позолочений Духом;
радуйся, скарбнице життя невичерпна;
радуйся, дорогоцінний вінче володарів побожних;
радуйся, чесна похвало ієреїв боголюбивих;
радуйся, стовпе непохитний Церкви
Христової;
радуйся, держави нерушима стіно;
радуйся, бо через Тебе досягаються
перемоги;
радуйся, бо через Тебе падають вороги;
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радуйся, тіла мого зцілення;
радуйся, душі моєї спасіння.
Радуйся, Невісто Неневісная!
Кондак 13
О Прехвальна Мати, що породила
Найсвятіше Слово! Прийми нині наше
приношення й від усякої позбав напасти
всіх і від майбутньої муки врятуй тих, що
співають Тобі: Алилуя!
Цей кондак читається тричі. Після
цього знову читаються перший ікос і
перший кондак.
МОЛИТВА
ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
О Пресвята Владичице Богородице!
Зі страхом і любов’ю припадаючи до чесної ікони Твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до
Тебе; ублагай, Мати милосердна, Сина
Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у спокої охоронив землю, й Церкву нашу святу зберіг непорушною від
зневіри, єресей і розколів; визволи усіх,
що з вірою моляться Тобі, від гріха, від
підступів ворожих, від усякої спокуси,
374

скорбот, біди й туги сердечної, подай чистоту думок, виправлення життя грішного й прощення гріхів, щоб усі ми вдячно,
прославляючи велич Твою, сподобилися
Царства Небесного й там з усіма святими
прославляли пречисте й величне ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
АКАФІСТ СВЯТИТЕЛЮ МИКОЛАЮ
Кондак 1
Чудотворче дивний і преславний
угоднику Божий, святителю Миколаю,
Тебе, що всьому світові виливаєш дорогоцінне й незміряне море чудес, з любов’ю вихваляємо. А ти, що маєш дерзновення до Господа, від усяких напастей
визволяй нас, щоб ми виголошували тобі:
радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Ікос 1
Бувши за природою людиною земною, ти, святителю Миколаю, явив себе
подібним до ангела благо плідною природою твоєї душі. Тому й звикли всі співати тобі так:
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радуйся, від утроби материної очищений;
радуйся, до кончини життя Богові
призначений;
радуйся, бо народженням своїм батьків здивував ти;
радуйся, бо після народження відразу силу душевну показав ти;
радуйся, саде на землі, обіцяний Богом;
радуйся, квіте, Богом посаджений;
радуйся, доброплідна лозо винограду Христового;
радуйся, дерево чудоточиве в раю
Ісусовому;
радуйся, лілеє райського вирощування;
радуйся, миро Христових пахощів;
радуйся, бо ти ридання припиняєш;
радуйся, бо ти радість подаєш.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 2
Бачачи, як розливається миро твого
милосердя, богомудрий Миколаю, ми
просвіщаємось душами й тілами, і як див376

ного мироточця живоносного розуміємо
тебе, бо чудесами, що з ласки Божої розливаються тобою, як вода, ти вірних напуваєш, щоб співали Богові: Алилуя.
Ікос 2
З’ясовуючи таємницю Святої Тройці, ти був у Никеї з отцями святими оборонцем віри християнської, бо визнав
Сина Божого, як рівного Отцеві, Єдиносущного й Єдинопрестольного, а безумного Арія осудив. Тим-то й звикли вірні
так шанувати тебе:
радуйся, великий стовпе благочестя;
радуйся, місце пристановища вірних;
радуйся, твердине віри православної;
радуйся, почесна оселе й хвало
Пресвятої Тройці;
радуйся, ти Сина рівночесного Отцю проповідував;
радуйся, ти Арія безумного із собору святих вигнав;
радуйся, отче, отців славна красо;
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радуйся, всіх богомудрих премудра
доброто;
радуйся, бо слова твої були огненні;
радуйся, бо стадо своє ти добре навчав;
радуйся, бо тобою віра стверджується;
радуйся, бо тобою єресь осуджується.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 3
Силою, що Бог тобі дав, утер ти
всяку сльозу з обличчя тяжко скорботних, богоносний отче Миколаю, бо ти
голодних нагодував, з морської глибини
людей визволяв, хворим ліки подавав і
всім усіляко допомагав, щоб співали Богові: Алилуя.
Iкос 3
Воістину, отче Миколаю, треба було б пісню хвалебну на небі тобі співати,
а не на землі, бо хто із людей здатний висловити величність святости твоєї? Проте
ми, переможені любов’ю твоєю, співаємо
тобі так:
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радуйся, образе ягнятам і пастирям;
радуйся, святе очищення звичаїв;
радуйся, вмістилище великих чеснот;
радуйся, чиста й почесна світлице
святині;
радуйся, світильнику всесвітлий і
всім любий;
радуйся, світло золотосяйне і непорочне;
радуйся, достойний співбесіднику
ангелів;
радуйся, добрий наставнику людей;
радуйся, правило віри благочестивої;
радуйся, образе лагідності духовної;
радуйся, бо тобою ми пристрастей
тілесних позбавляємось;
радуйся, бо від тебе насолодою духовною наповнюємось.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 4
Буря нерозуміння непокоїть мій розум: як би достойно прославити чудеса
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твої, святий Миколаю? Ніхто бо не може
їх перелічити, хоча б і багато мав язиків і
схотів говорити. Отже ми Богові, що у
тобі дивно прославився, насмілюємось
співати: Алилуя.
Ікос 4
Близько й далеко чутка розійшлася
про твої великі чудеса, богомудрий Миколаю, як ти звик, наче по повітрю, на
легких благодатних крилах, упереджати
застигнутих бідою й скоро спасати всіх,
що тебе вихваляють:
радуйся, позбавлення від смутку;
радуйся, подателю благодаті;
радуйся, несподіваних напастей
прогонителю;
радуйся, добра бажаного садівнику;
радуйся, утіхо всім тим, хто в біді;
радуйся, страшний карателю напасників;
радуйся, глибино чудес, Богом вилитих;
радуйся, скрижалі закону Христового, Богом написані;
радуйся, тих, хто падає, сильне підведення;
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радуйся, тих, хто стоїть за правду,
утвердження;
радуйся, бо тобою всяка омана виявляється;
радуйся, бо через тебе всяка істина
збувається.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 5
Як зоря провідна з’явився ти колись
захопленим тяжкою небезпекою на морі,
бо вже скоро й смерть неминуча загрожувала їм, якби не поспішив ти на допомогу, бо ти заборонив бісам, що вже літали та корабель потопити хотіли, і прогнав їх, а вірних навчив Богу, що спасав
через тебе, співати: Алилуя.
Ікос 5
Маючи велике милосердя до вбогих, святий отче Миколаю, і дізнавшись,
що три діви сестри через убогість свою
на життя блудне вже зважилися, ти, отче
милостивий, таємно вночі вкинув у вікно
батькові їх три вузлики золота, отак і самого батька і їх від загибельного гріха
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врятував. Тому й чуєш від усіх таке величання:
радуйся, скарбнице великого милосердя;
радуйся, притулку й захисте нещасних;
радуйся, поживо й відрадо тим, хто
звертається до тебе;
радуйся, голодним хлібе достатній;
радуйся, багатство, тим, хто бідно
живе, на землі Богом дане;
радуйся, скора допомого убогим;
радуйся, швидка відповідь потребуючим;
радуйся, скорботним приємне піклування;
радуйся, трьом сестрам-дівам у небезпеці гріховній непорочний опікуне;
радуйся, чистоти щирий охоронителю;
радуйся, надіє безнадійних;
радуйся, всьому світові утіхо.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.

382

Кондак 6
Прославляє весь світ тебе, преславний Миколаю, як скорого в бідах заступника, бо багато разів в один час і подорожнім на землі, і тим, хто плаває на воді,
помагав ти, упереджуючи, разом охороняючи від лиха всіх, що Богові співають:
Алилуя.
Iкос 6
Засяяв ти світлом життя, приносячи
визволення трьом воєводам, що мали
смерть прийняти неправедну і тебе, добрий пастирю Миколаю, призивали, бо ти
скоро у сні цареві з’явився та настрашив
його, а тих випустити звелів без ушкодження. Тим-то з ними разом i ми вдячно
величаємо тебе:
радуйся, святителю добрий, бо всім,
хто тебе щиро призиває, ти помагаєш;
радуйся, від несправедливої смерті
ти звільняєш;
радуйся, від наклепів ти охороняєш;
радуйся, бо беззаконні ради руйнуєш;
радуйся, бо, як павутиння, всяку
неправду розриваєш;
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радуйся, бо славно істину ти підносиш;
радуйся, бо неповинних із кайданів
визволяєш ти;
радуйся, бо навіть мерців ти оживляєш;
радуйся, виявителю правди;
радуйся, потьмарення неправди;
радуйся, бо тобою неповинні від
меча визволені;
радуйся, бо через тебе вони втішилися світлом життя.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 7
Бажаючи богохульний єретичний
розігнати сморід, ти, святителю, справді
з’явився як миро благовонне. Бо, як ти
був пастирем в Мирах, увесь світ наповнював ти своїм благодатним миром. Віджени ж і від нас богомерзенне гріховне
злосмраддя, щоб ми Богові пісню приємну співали: Алилуя.
Iкос 7
Вважаємо тебе, отче Миколаю, за
Ноя нового, що розганяє бурю всіх лютих
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бід своїм керуванням та Божественну
тишу приносить тим, що величають тебе
так:
радуйся, пристановище затишне захопленим бурею;
радуйся, потопаючим відома охороно;
радуйся, тим, хто плаває по бурхливому морю, надійний керманичу;
радуйся, ти бо морську пучину заспокоюєш;
радуйся, провіднику застигнутих
вихорами;
радуйся, теплото для замерзаючих;
радуйся, сяйво, що скорботний морок розганяє;
радуйся, світило, що всі краї освітлює;
радуйся, бо з глибини гріховної ти
людей визволяєш;
радуйся, бо в пекельну безодню сатану вкидаєш;
радуйся, бо через тебе ми безодню
Божого милосердя закликаємо;
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радуйся, бо врятовані тобою від потопу гніву Божого, мир з Богом здобуваємо.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 8
Предивне чудо виявляє твоя священна церква тим, хто звертається до тебе, святителю Миколаю, бо, коли і мале
моління приносимо в ній, від недуг великих сподобляємося зцілення, як тільки
після Бога на тебе надію покладаємо, з
вірою взиваючи: Алилуя.
Ікос 8
Воістину ти всім увесь є допомога,
богоносний Миколаю, і зібрав укупі всіх,
хто до тебе прибігає, як визволитель, як
годувальник і лікар скорий усім на землі,
всіх заохочуючи так тебе величати:
радуйся, джерело всяких зцілень;
радуйся, в лютих стражданнях допомого;
радуйся, зірнице, що сяє заблудлим
у пітьмі гріховній;
радуйся, росо неботочна працюючим у спеку;
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радуйся, бо тих, хто потребує, ти
благо впорядковуєш;
радуйся, бо тим, хто прохає, ти подаєш достаток;
радуйся, бо часто прохання ти випереджаєш;
радуйся, бо старій сивині ти силу
відновлюєш;
радуйся, багатьох схиблень з путі
істинної викривачу;
радуйся, таїн Божих вірний служителю;
радуйся, бо тобою заздрощі знищуються;
радуйся, бо тобою благонравне
життя виправляємо.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 9
Всякі болісті наші вгамуй, великий
заступнику Миколаю, подаючи благодатне лікування, що усолоджує душі наші, а
серця звеселяє усім, хто щиро по допомогу до тебе звертається, а Богові співає:
Алилуя.
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Ікос 9
Знаємо, богомудрий отче Миколаю,
що красномовці легкомудрі й безбожні
посоромлені тобою, що Арія богозневажника, що розділяв Божество, і Савелія,
що змішував Святу Тройцю, ти переміг, а
нас у вірі православній утвердив; тим-то
ми й шануємо тебе так:
радуйся, щите, що охороняєш благочестя;
радуйся, мечу, що посікаєш злочестя;
радуйся, навчителю Закону Божого;
радуйся, нищителю богопротивних
учень;
радуйся, ліствице, поставлена Богом, котрою сходимо на небо;
радуйся, покрово, Богом створений,
що багатьох укриває;
радуйся, бо ти немудрих умудрив
твоїми словами;
радуйся, лінивих ти спонукав твоїми звичаями;
радуйся, світлосте незгасима заповідей Божих;
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радуйся, пресвітлий променю виправдань Господніх;
радуйся, бо вченням твоїм знищуються єретичні голови;
радуйся, бо тобою вірні сподобляються слави.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 10
Бажаючи спасти душу свою, ти, отче Миколаю, плоть свою підкорив воістину духові, спочатку мовчанням та боротьбою з помислами, а потім богомислення до діянь приєднав, а через богомислення розум звершений набув, котрим дерзновенно з Богом і ангелами бесідував, завжди співаючи: Алилуя.
Ікос 10
Ти стіна для тих, святителю Миколаю, хто похваляє чуда твої, й для усіх,
хто до твого заступництва звертається;
тому й нас, на чесноти вбогих, від убожества, напасти, недуг і всяких бід спасай,
щоб ми з любов’ю величали тебе:
радуйся, бо ти від убожества вічного рятуєш;
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радуйся, бо ти багатство нетлінне
подаєш;
радуйся, поживо негинуча спраглим
до правди;
радуйся, пиття невичерпне жадаючим життя;
радуйся, бо від заколотів і воєн охороняєш ти;
радуйся, бо ти з кайданів і полону
визволяєш;
радуйся, в бідах преславний заступнику;
радуйся, в напастях великий захиснику;
радуйся, бо багатьох від погибелі ти
спас;
радуйся, бо ти безліч від ушкодження зберіг;
радуйся, бо тобою від смерті лютої
грішники спасаються;
радуйся, бо через тебе, хто кається,
той життя вічного сподобляється.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
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Кондак 11
Хвалу Пресвятій Тройці більшу від
інших приніс ти, отче Миколаю, думкою,
словом і ділом, бо великим досвідом православні повеління з’ясував ти, вірою,
надією й любов’ю навчаючи нас Єдиному в Тройці Богові співати: Алилуя.
Ікос 11
Бачимо тебе, прославлений Богом
отче Миколаю, як промінь ясноблискучий, що не гасне для тих, хто у пітьмі
життя перебуває, бо з ангельськими світилами духовними ти бесідуєш про нестворене Тройчеське Світло і душі вірних
просвіщаєш, які співають тобі:
радуйся, освітлення трисонячного
світла;
радуйся, зоре ранішня незаходимого сонця;
радуйся, свічка, огнем Божественним засвічена;
радуйся, бо ти погасив полум’я диявольської безбожності;
радуйся, світло проповіді віри православної;
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радуйся, ясне сяйво світла євангельського;
радуйся, блискавко, що єресь спалює;
радуйся, громе, що спокусників
страхає;
радуйся, істинного розуміння учителю;
радуйся, таємничої мудрості виявителю;
радуйся, бо тобою знищено поклоніння творінню;
радуйся, бо тобою навчені ми поклонятися Творцеві в Святій Тройці.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 12
Знаючи, що маєш ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам’ять твою, як
належить, преславний отче Миколаю, й
до дивного заступництва твого всією душею звертаємося, та, не маючи змоги перелічити преславних діл твоїх, як піску
морського і безлічі зірок небесних, зчудуванням охоплені, співаємо Богові:
Алилуя.
392

Ікос 12
Прославляючи чудеса твої, всехвальний отче Миколаю, величаємо тебе, бо
у тобі дивно прославився Бог, у Святій
Тройці хвальний. Та хоча б надто багато
складених від щирого серця псалмів і пісень принесли ми тобі, чудотворче святий, нічого не зробили б рівного дару чудес твоїх, дивуючись яким, взиваємо до
тебе:
радуйся, Царя Небесного й Господа
вірний служителю;
радуйся, служителів Його небесних
співжителю;
радуйся, вірним допомого;
радуйся, славо роду християнського;
радуйся, перемоги рівноіменний;
радуйся, вінценосцю преславний;
радуйся, дзеркало всіх доброчинностей;
радуйся, надійний захисте всім, хто
до тебе за допомогою звертається;
радуйся, після Бога і Богородиці вся
наша надіє;
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радуйся, тілам нашим здоров’я й
душам спасіння;
радуйся, бо тобою від смерті вічної
ми визволяємось;
радуйся, бо тобою життя вічного
сподобляємось.
Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.
Кондак 13
О пресвятий і предивний отче Миколаю, утіхо всім скорботним. Прийми
нашу хвалу тобі і, щоб спастися нам від
вічних мук, Господа умоли, щоб з тобою
Йому ми співали: Алилуя.
Цей кондак читається тричі, а після цього знову читаються перший ікос і
перший кондак.
МОЛИТВА ДО СВЯТОГО ОТЦЯ
МИКОЛАЯ
О всеблагий отче наш Миколаю,
пастирю й вчителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару
Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу й всяку країну християнську та й
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увесь світ захисти й збережи святими
твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча й наглої смерті всяку людину
охорони. І як помилував ти трьох чоловіків, що у в’язниці сиділи, та спас від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у
пітьмі гріхів перебуваємо. Спаси нас від
гніву Божого і вічної кари, щоб за твоє
клопотання й поміч та Своєю благодаттю
й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не
засудив нас стояти ліворуч, а сподобив
стати праворуч зі всіма святими й увійти
в Царство вічної слави Бога. Амінь.
Кінець і Богу Слава!
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