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Молитва за избавяне от новата епидемия
публикува на своята фейсбук страница пловдивският храм „Св. Николай
Чудотворец”:
Господи, Боже наш, Който си богат в милостта и чрез Твоето мъдро грижовно
предводителство, направляваш нашия живот, чуй нашата смирена молитва,
приеми нашето покаяние за греховете, спри новата инфекциозна болест
(новата епидемия), както спря наказанието на Твоя народ по времето на
Св.цар Давид. Ти, Който си Лекар на нашите души и тела, дарувай изцеление
на заболелите, изправи ги бързо от леглото на страданието, за да Те славят,
Спасителю Милостиви, здравите покровителствай от всякаква болест.
Благослови, укрепи и пази, Господи, с Твоята благодат, всички с
човеколюбива и жертвена любов, опази болните в техните къщи и болници.
Отдалечи цялата болест и страдание от народа и ни научи да ценим живота и
здравето като Твои дарове. Дари ни, Боже, Твоя мир и изпълни нашите сърца
с неотстъпна вяра в Твоята закрила, в надежда с Твоята помощ и в любов към
Тебе и ближния. Защото Твои са помилването и нашето спасение, Боже наш,
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и на тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во
веки-веков. Амин.
Църквата публикува молитва за избавяне от новата епидемия
https://www.marica.bg/tema-v-razvitie/covid-19/carkvata-publikuva-molitva-za-izbavqne-ot-novata-epidemiq

Окръжно писмо на Св. Синод
за прибавянето в богослуженията
на молитви при епидемия от заразна болест
Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и опасността от заразяване с
коронавирус - COVID-19, в богослуженията, по решение на Св. Синод на БПЦ-БП, да бъдат
добавени специалните молитви при зарази и епидемии от особено заразни и смъртоносни
болести:

НА СВ. ПРОСКОМИДИЯ:
Господи, Иисусе Христе Боже наш, приими жертву сию во оставление
грехов нас грешних и недостойних рабов Твоих, беззаконии нашими Твою
благост прогневавших, и благоутробие Твое раздраживших, и не вниди в суд
с раби Твоими, но отврати страшний гнев Твой, праведно на ни движимий,
утоли губителное прещение, и устави грозний Твои меч, невидимобезгодно
секущий нас, и пощади нищихи убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти
душ наших, в покаянии сокрушеним сердцем, и со слезами к Тебе
милосердому благоуветливому, и благопременителному Богу нашему
припадающих.
НА ВЕЛИКАТА ЕКТЕНИЯ:
О еже услишати от храма святаго Своего гласа нашего, и исцелити болезни
смертния, одержащия нас, и потоки беззакония, смутившия нас, изсушити,
Господу помолимся.
О еже вскоре изяти нас от сетей смертних, и от болезней адових избавити,
Господу помолимся.
О еже милостивно продолжити рабом Своим покаяния время, и не
безгодно яко неплодную смоковницу посещи, но благосердием окопати, и
милосердия росою напоити, плодов покаяния и обращения нашего
человеколюбно еще ожидая, Господу помолимся.
НА СУГУБАТА ЕКТЕНИЯ:
Согрешихом и беззаконствовахом и сего ради праведний Твой гнев
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постиже нас, Господи Боже наш, и сен смертная обиде нас и ко адовим вратом
приближихомся: но к Тебе Богу нашему в болезни нашей умольно вопием:
пощади, пощади люди Твоя, и не погуби до конца, смиренно молим Ти ся,
услиши и помилуй.
Паче всех согрешихом Тебе и беззаконновахом, Владико, и аще покаяния не
стяжахом, предложение наше вместо покаяния приими, и на милост
преложися: смертноснаго недуга, и болезней лютих, яко всесилен свободи
раби Твоя болезненно стенящия, молим Ти ся, скоро услиши и помилуй.
Горепосочените прошения се добавят при отслужването на св. Литургия във всеки храм и
манастир в диоцеза на БПЦ-БП. http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=316343

Молитви в скърби и злополуки
Вечни и милосърдни Боже и многомилостиви Отче наш! Мъките и тежките
неволи, които са ме сполетели, страшно измъчват душата ми. Но понеже на
Тебе така е угодно, аз всичко драговолно понасям. Всички мои телесни
страдания и душевни скърби аз търпя и понасям, като отплата за моите
грехове и за мое спасение. Моля Те, милостиви Боже, дай ми търпение и сила,
за да понасям всичко така, както на Тебе е угодно, и да се спася. Амин.
***
Пресвета Дево, Майко на Всевишния Господ, всемилостива защитнице и
покровителко на всички, които с вяра прибягват към тебе! Погледни на мене
от висините на твоята небесна слава, послушай моята смирена молитва и я
принеси пред твоя възлюбен Син. О, преблагословена Богородице! Ти си
скоропослушница на всички и радост на скърбящите; послушай и мене
наскърбения. Ти си уталожителка на тъгите: уталожи и моите тъги и изцери
душевните ми и телесни болести! На тебе, подир Бога, възлагам всичката си
надежда. Бъди ми ходатайка и силна застъпница пред твоя Син, Господа
нашего Иисуса Христа. Укрепи вярата ми в Него. Утвърди ме в Неговата
любов и научи ме да те обичам и славя, Пресвета Майко Божия,
преблагословена Марийо! На твоя всесилен покров, пречиста Богородице,
връчвам себе си. Амин!

Молитва от митрополит Филарет Московски
Господи, аз не зная какво да искам от Теб.
Ти едничък знаеш какво ми е потребно.
Ти ме обичаш повече, отколкото аз умея да обичам себе си.
Отче! Дай на Твоя раб това, което не умея да искам.
Не дръзвам да прося нито кръст, нито утеха - само стоя пред Теб.
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За Теб сърцето ми е открито.
Ти виждаш моите нужди, които самият аз не осъзнавам.
Виж и постъпи с мен според Твоята милост:
накажи ме, изцели ме, смири ме, въздигни ме.
Благоговея и безмълствувам пред Твоята свята воля
и пред Твоя непостижим за мене промисъл.
Готов съм на саможертва, предавам се всецяло на Теб.
Нямам друго желание, освен да върша Твоята света воля.
Научи ме да се моля. Амин!
Молитви на болен
Към Господа
Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели. (Пс.29:3)
Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!
От любов към човеците Ти слезе на земята, за да спасиш погиващите.
Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха
Твоята божествена помощ,
възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот.
Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдний наш Господи.
Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе
и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето.
Зная, Господи, че не всякога ти бях признателна и благодарна за здравето,
което Ти даром ми даваше.
Често те забравях и към Твоя дар бях небрежна.
Но Ти не ми зачитай неразумието.
Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на
страданието и на мъката,
а аз през всичките дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще
изпълнявам Твоя свят закон.
Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ,
не допускай сърцето ми да се огорчи, или душата ми да се смути и да
възроптае.
Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме мъчи,
повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и във вечността.
Амин!
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Молитви за изцеление на болен и за близките му
Владико Вседържителю,
Ти си лекар на душите и телата, защото в Тебе е животът и Ти го даряваш
според Твоята неизказана благост.
Ти подкрепяш немощните и лекуваш недъзите на душите ни.
Поради многото и големи наши грехове ние не сме достойни за твоята
благосклонности и милост, но надявайки се на Твоето безмерно и неизказано
снизхождение, осмеляваме се да те молим.
Погледни от висотата на Твоето пресветло обитание, от славата на Твоето
всемогъщество и наклони благоволението си към нашата смирена молитва
за уповаващия на теб болен и тежко страдащ (името), както и за всички,
които с обич и надежда бдят при леглото му или другояче го подкрепят.
Прости му, милостиви Боже, всичко, което ти е съгрешил волно или неволно,
съзнателно или несъзнателно, с дума, с дело или с помисъл.
Дай му, Господи, да изповяда пред теб всичките си грехове и го привлечи още
по-близо до пълнотата на Твоята истина.
Зачети му всичките грижи и обич към семейството и към ближните му и му
дай да прекара остатъка от живота си угодно за Теб и спасително за него,
и когато по Твоята воля дойде часът, нека в мир да завърши живота си и в
съдния ден да застане неосъдително пред лицето на страшния Съдия на
вселената - Теб, сърцеведеца Бога, Когото да продължи да възпява и прославя
във вечността.
Молитви за изцеление
Господи Иисусе Христе,
посети и изцели лежащия и страдащ от болестта си на одъра твой раб
(името),
защото Ти, като Многомилостив, си понесъл недъзите и болестите на нашия
род и можеш всичко.
Пресвета Богородице, помогни ми чрез всесилното Си застъпничество в
молитвите ми към Твоя Син и мой Бог,
за изцелението на Неговия раб (името).
Всички свети ангели Господни,
молете Бога за Неговия болен раб (името).
http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/molitvi/za_bolen.htm
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Молитва към св. безсребърници Козма и Дамян
Като страдам тежко от моята болест, аз прибягвам към вас, свети чудотворци
и изцерители Козма и Дамяне,
защото вие проповядвахте, че душевния недъг е по-тежък от всички недъзи
на тялото
и че когато душата боледува от грехове, често пъти и тялото пада в болест.
Зная, че чрез болестите си човек се очиства от греховете си.
И тъй, свети чудотворци, помолете Господа да ми дарува прощение на
прегрешенията ми
и понеже съм слаб и безпомощен, и силите ми в болестта са изтощени,
да не допусна да изпадна в униние и да загина.
Побързайте да ми помогнете, свети изцерители,
та като оздравея, да премина дните си в покаяние,
да свърша в мир моя живот
и в съдния ден да застана неосъдно пред лицето на страшния Съдия на
вселената сърцеведеца Бога, Когото да възпявам и славя винаги и во веки. Амин!
http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/molitvi/na_bolen.htm

Псалми от Молебен във време на епидемия
Псалом 37
Псалом Давидов. В спомен (за съботата).
Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай,
защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми.
1.

2.
3.
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Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв;
няма мира в моите кости от греховете ми;
5.
защото беззаконията ми превишиха главата ми,
като тежко бреме ме притиснаха,
6.
смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми.
7.
Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен;
8.
защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми.
9.
Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си.
10.
Господи, пред Тебе са всичките ми желания,
и моята въздишка не е скрита от Тебе.
11.
Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха,
и светлината на очите ми, - и нея няма у мене.
12.
Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми,
и ближните ми стоят надалеч.
13.
А които търсят душата ми, турят мрежи,
и които ми желаят зло, говорят за моето загиване
и всеки ден козни кроят;
14.
аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си;
15.
и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор,
16.
защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.
17.
И аз рекох: да не възтържествуват над мене (моите врагове);
когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене.
18.
Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене.
19.
Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си.
20.
А моите врагове живеят и крепнат,
и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават;
21.
и които ми връщат зло за добро,
враждуват против мене, задето следвам доброто.
22.
Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене;
23.
побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой!
4.

3.

4.
5.
6.

Псалом 50
Началнику на хора. Псалом Давидов, 2. когато идва при него пророк Натан,
след като Давид беше влязъл при Вирсавия.
Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост,
и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.
Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших

7
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и лошо пред Твоите очи извърших;
тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.
7.
Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.
8.
Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си).
9.
Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.
10.
Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите,
от Тебе съкрушени.
11.
Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.
12.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.
13.
Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.
14.
Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.
15.
Беззаконните ще науча на Твоите пътища,
и нечестивите към Тебе ще се обърнат.
16.
Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение,
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.
17.
Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;
18.
защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал;
но към всесъжения не благоволиш.
19.
Жертва Богу е дух съкрушен;
сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
20.
Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение;
въздигни стените иерусалимски;
21.
тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение;
тогава на Твоя олтар ще възложат телци.
Псалом 90
Хвалебна песен Давидова.
„православието” представя този псалм както в съвременния български, така
и в църковнославянски език.
1.
Който живее под покрива на
Живий в помощи Вишняго, в крове
Всевишния,
Бога Небеснаго водворится.
той обитава под сянката на
Всемогъщия,
2.
и казва Господу: Ти си мое
Речет Господеви: Заступник мой еси и
прибежище, защита моя,
Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на
Бог мой, Комуто се уповавам!
Него.
3.
Той ще те избави от примка на ловец, Яко Той избавит тя от сети ловчи и от
от изтребителна пораза,
словесе мятежна,
4.
с перата Си ще те осени и под
плещма Своима осенит тя, и под
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крилете Му ще бъдеш на безопасно;
криле Его надеешися: оружием
щит и ограда е Неговата истина.
обидет тя истина Его.
5.
Няма да се уплашиш от ужасите
Не убоишися от страха нощнаго, от
нощем, от стрелата, която лети денем, стрели летящия во дни,
6.
от ходещата в тъмата язва, от
от вещи во тме преходящия, от сряща
заразата, която опустошава по пладне. и беса полуденнаго.
7.
До тебе ще паднат хиляда, и десет
Падет от страни твоея тисяща и тма
хиляди теб отдясно; но до тебе няма да одесную тебе, к тебе же не
се приближи:
приближится,
8.
само ще гледаш с очите си и ще
обаче очима твоима смотриши и
виждаш отплатата на нечестивците.
воздаяние грешников узриши.
9.
Защото ти каза: Господ е мое
Яко Ти, Господи, упование мое,
упование; Всевишния си избрал за
Вишняго положил еси прибежище
твое прибежище;
твое.
10.
зло няма да ти се случи, и язва няма Не приидет к тебе зло, и рана не
да се приближи до твоето жилище;
приближится телеси твоему,
11.
защото ще заповяда на Ангелите Си яко ангелом Своим заповесть о тебе,
за тебе, да те опазват във всички твои сохранити тя во всех путех твоих.
пътища:
12.
ще те понесат на ръце, да се не
На руках возмут тя, да не когда
спънеш о камък с ногата си;
преткнеши о камень ногу твою, на
13.
аспида и василиск ще настъпиш,
аспида и василиска наступиши и
лъв и змей ще тъпчеш.
попереши льва и змия.
14.
“Задето той Ме възлюби, ще го
Яко на Мя упова, и избавлю и:
избавя; ще го защитя, защото позна
покрию и, яко позна имя Мое.
името Ми.
15.
Ще повика към Мене, и ще го чуя; с Воззовет ко Мне, и услишу его: с ним
него съм в скърби; ще го избавя и ще есмь в скорби; изму его, и прославлю
го прославя,
его,
16.
долготою дней исполню его, и явлю ему
ще го наситя с дълги дни и ще му
спасение Мое.
явя Моето спасение.”
след четене на псалми:
Слава на Отца, и Сина и Светия Дух,
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и сега, и винаги и во веки веков.
и ныне, и присно, и во веки веков,
Амин!
аминь.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава
Боже.
Тебе, Боже.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава
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Боже.
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе
Боже.

Тебе, Боже.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава
Тебе, Боже.

http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/ps/index.htm
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