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Молитви в часі епідемії

Молитва під час згубної пошесті і смертоносної зарази
(Молитва проти коронавіруса)
Бо́же Веже Вели́кий і Ви́шнийки́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний і Ви́кий і Ви́шнийшни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний,
Благо́же Веутро́же Вебни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний і Чело́же Вевеко́же Велюби́кий і Ви́шнийви́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний
Влади́кий і Ви́шнийко́же Ве, усли́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний нас недо́же Весто́же Веи́кий і Ви́шнийни́кий і Ви́шнийх рабо́же Вев
Твоїх, во́же Ве мно́же Вежестве ми́кий і Ви́шнийло́же Вести́кий і Ви́шний Тво́же Веє# і
ни́кий і Ви́шнийзпо́же Весли́кий і Ви́шний нам по́же Вемо́же Вещ Тво́же Вею во́же Ве врем#
нашестві# бо́же Велíзни́кий і Ви́шний губи́кий і Ви́шнийтельни́кий і Ви́шний# на ро́же Вед
человíчески́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний, Тво́же Веє-ю Кро́же Вевію іскупленни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний.
Веми́кий і Ви́шний Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний, #ко́же Ве со́же Вегріши́кий і Ви́шнийхо́же Вем пред

Боже Великий і Вишній,
Благоутробний і Чоловіколюбний
Владико, вислухай нас недостойних
рабів Твоїх, у безлічі милості Твоєї і
зішли нам допомогу Твою під час
навали хвороби губительния на рід
людський, Твоєю Кров'ю спокутувана.
Веми Господи, яко согрешихом перед
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Ли́кий і Ви́шнийцем Тво́же Веїм і гріхо́же Вем наши́кий і Ви́шнийм ність чи́кий і Ви́шнийсла.
Но́же Ве уми́кий і Ви́шнийло́же Весерди́кий і Ви́шнийс# і о́же Ветврати́кий і Ви́шний о́же Вет нас гнів
Тво́же Веи́кий і Ви́шний праведни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний на ни́кий і Ви́шний дви́кий і Ви́шнийжи́кий і Ви́шнийми́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний. Не
прогнíваи́кий і Ви́шнийс# на ни́кий і Ви́шний зіло́же Ве , Ти́кий і Ви́шний бо́же Ве рекл єси́кий і Ви́шний,
#ко́же Ве радо́же Весть би́кий і Ви́шнийваєт на небеси́кий і Ви́шний о́же Ве єди́кий і Ви́шнийно́же Вем
грíшни́кий і Ви́шнийці кающемс#. При́кий і Ви́шнийімí ни́кий і Ви́шнийні і наше
по́же Века#ніє, слези́кий і Ви́шний і сми́кий і Ви́шнийренни́кий і Ви́шний# мо́же Вели́кий і Ви́шнийтви́кий і Ви́шний
возносíмия із глубини́кий і Ви́шний сердец наши́кий і Ви́шнийх пред
св#ти́кий і Ви́шнийм о́же Велтарем Тво́же Веїм.
О́тче Vтче щедро́же Вет, Бо́же Веже вс#ко́же Вего́же Ве утішені#,
укріпи́кий і Ви́шний ни́кий і Ви́шний мо́же Вели́кий і Ви́шнийтвами́кий і Ви́шний Преблаго́же Весло́же Вевенни́кий і Ви́шний#
Влади́кий і Ви́шнийчи́кий і Ви́шнийци́кий і Ви́шний наше# Бо́же Вего́же Веро́же Веди́кий і Ви́шнийци́кий і Ви́шний, си́кий і Ви́шнийло́же Вею
Честнаго́же Ве і Жи́кий і Ви́шнийво́же Ветво́же Вер#щего́же Ве Креста,
св#таго́же Ве вели́кий і Ви́шнийко́же Вемучени́кий і Ви́шнийка і ціли́кий і Ви́шнийтел#
Пантелеи́кий і Ви́шниймо́же Вена, св#ти́кий і Ви́шнийтел# Луки́кий і Ви́шний,
ісповíдника Кри́кий і Ви́шниймскаго́же Ве, св#ти́кий і Ви́шнийх врачеи́кий і Ви́шний і
ціли́кий і Ви́шнийтелеи́кий і Ви́шний наши́кий і Ви́шнийх: АгапZта, Даміана, Іпаті#
Печерских і Всíх св#ти́кий і Ви́шнийх земли́кий і Ви́шний наше# і
прекрати́кий і Ви́шний бо́же Велíзненно́же Вее по́же Веветріє і о́же Ветжени́кий і Ви́шний
о́же Вет нас вс#кую бо́же Велíзнь і немо́же Вещь, да
ізбавльшес# о́же Вет вс#кі# напасті Руко́же Вею
Тво́же Веє-ю крíпко́же Вею, по́же Верабо́же Ветаем Ти́кий і Ви́шний со́же Ве вс#ки́кий і Ви́шнийм
благо́же Ведаренієм. Да #ко́же Ве і ни́кий і Ви́шнийні
при́кий і Ви́шнийчащающес# Тво́же Веєго́же Ве неізглаго́же Веланнаго́же Ве
Чело́же Вевіко́же Велюбі#, по́же Веє-м і слави́кий і Ви́шнийм Т#,
Тво́же Вер#щаго́же Ве вели́кий і Ви́шнийка# і чудна#, славна# же і
ізр#дна#.
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Лицем Твоїм і гріхом нашим несть
числа. Але умилосердися і відверни від
нас гнів Твій праведний на ни
спонукуваний. Не прогневайся на ни
зело, бо Ти рекл єси, яко радість буває
на небеси про єдиний грішниці, що
кається. Прийми нині і наше покаяння,
сльози і смиренния молитви
возносимия з глибини наших сердець
перед святим олтарем Твоїм.

Отче щедрот, Боже всякого розради,
зміцни ни молитвами
Преблагословенния Владичиці нашея
Богородиці, силою Чесного і
Животворящого Хреста, святого
великомученика і цілителя
Пантелеімона, святителя Луки,
сповідника Кримскаго, святих лікарів і
цілителів наших: Агапіта, Даміана,
Іпатія Печерських і Всіх святих землі
нашея і припини хворобливе пошесть і
отжени від нас всяку недугу та неміч,
так избавльшеся від всякия напасті
Рукою Твоєю рукою, попрацюємо зі
всяким подякою. Так яко і нині
причащающеся Твого неизглаголаннаго
Людинолюбства, співаємо і славимо
ЯVко́же Ве Ти́кий і Ви́шний єси́кий і Ви́шний Істо́же Вечни́кий і Ви́шнийк ісцілени́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний, Бо́же Веже наш, і Тебе, Творящаго велика і прекрасна,
Тебí славу во́же Везси́кий і Ви́шнийлаем, О́тче тцу і Си́кий і Ви́шнийну, і славна ж і неабияка.
Св#то́же Вему Духу, ни́кий і Ви́шнийні і при́кий і Ви́шнийсно́же Ве, і во́же Ве вíки Яко Ти єси Джерело зцілень, Боже наш, і
віко́же Вев. Амíнь.
Тобі славу возсилаем, Отцю і Сину, і
Святому Духові, нині і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
Ця молитва від Української Православної Церкви. Дивіться нижче “Священний Синод
УПЦ благословив підносити особливу молитву …”
https://news.church.ua/2020/03/18/svyashhennij-sinod-upc-blagosloviv-pidnositi-osoblivu-molitvu-vprodovzhkoronavirusnogo-karantinu/
https://glavred.info/ua/life/10159679-bez-boga-nam-kapec-pravoslavnym-pokazali-kak-molitsya-pri-epidemii.html
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Псалми Молебена в часі епідемії
Псалом 37
Дави́кий і Ви́шнийду. В во́же Веспо́же Веми́кий і Ви́шнийнаніє о́же Ве субо́же Веті
Псалом Давида. На спомин [про суботу].
2.
2 Господи, не суди мене в ярості Твоїй і
Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний, да не #ро́же Вестію Тво́же Веєю
о́же Вебли́кий і Ви́шнийчи́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний мене, нZже гнZво́же Вем Тво́же ВеZ’м
не карай мене у гніві Твоїм.
накажеши́кий і Ви́шний мене.
3 Бо стріли Твої пройняли мене, і
3.
ЯVко́же Ве стрZли́кий і Ви́шний Тво́же Ве# унзо́же Веша во́же Ве мні, і
утвердив єси на мені руку Твою.
утверди́кий і Ви́шнийл єси́кий і Ви́шний на мні руку Тво́же Вею.
4 Нема зцілення у плоті моїй від лиця
4.
Ність ісцілені# в пло́же Веті мо́же Веєи́кий і Ви́шний о́же Вет ли́кий і Ви́шнийца
гніву Твого, нема спокою в костях моїх
гнZва Тво́же Веєго́же Ве, ність ми́кий і Ви́шнийра в ко́же Вестех мо́же ВеZ’х о́же Вет
від лиця гріхів моїх.
ли́кий і Ви́шнийца гріх мо́же ВеZ’х.
5 Бо беззаконня мої перевищили голову
5.
ЯVко́же Ве беззако́же Вені# мо́же Ве# превзи́кий і Ви́шнийдо́же Веша главу
мо́же Вею, #ко́же Ве брем’# т#жко́же Веє о́же Вет#го́же ВетZша на мні. мою і, як тягар великий, пригнітили
мене.
6 Засмерділись і загнилися рани мої від
6.
Во́же ВезсмердZша і со́же Вегни́кий і Ви́шнийша рани́кий і Ви́шний мо́же Ве# о́же Вет
лиця безумства мого.
ли́кий і Ви́шнийца безумі# мо́же Веєго́же Ве.
7.
7 Пригноблений я і зовсім поник, весь
По́же Вестрадах і сл#ко́же Вехс# до́же Ве ко́же Венца, весь
день сіту# хо́же Веждах.
день сумуючи ходжу.
8.
8 Бо стегна мої сповнилися запаленням, і
ЯVко́же Ве л#дві# мо́же Ве# напо́же Велни́кий і Ви́шнийшас#
по́же Веруганіи́кий і Ви́шний, і ність ізцілені# в пло́же Веті мо́же Веєи́кий і Ви́шний. нема зцілення у плоті моїй.
9.
О́тче зло́же Веблен би́кий і Ви́шнийх і сми́кий і Ви́шнийри́кий і Ви́шнийхс# до́же Ве зZла, ри́кий і Ви́шнийках 9 Озлоблений був і смирився до кінця;
о́же Вет во́же Везди́кий і Ви́шнийхані# сердца мо́же Веєго́же Ве.
ридаю від болю серця мого.
10.
Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний, пред То́же Вебо́же Вею все желаніє мо́же Веє, і 10
Господи, перед Тобою всі бажання мої,
во́же Везди́кий і Ви́шнийханіє мо́же Веє о́же Вет Тебе не утаZ’с#.
і
зітхання
моє від Тебе не втаїться.
11.
Сердце мо́же Веє см’#тес#, о́же Вестави́кий і Ви́шний м’# си́кий і Ви́шнийла
11 Серце моє стривожене, покинула мене
мо́же Ве#, і світ о́же Вечію мо́же Веєю, і то́же Веи́кий і Ви́шний ність со́же Ве мно́же Вею.
сила моя, і світло очей моїх — і того вже
12.
не стало в мене.
Друзі мо́же ВеZ’ і ZскренніZ’ мо́же ВеZ’ пр#мо́же Ве мні
12 Друзі мої і приятелі мої відійшли від
при́кий і Ви́шнийбли́кий і Ви́шнийжи́кий і Ви́шнийшас# і сташа.
13.
мене, і родина моя стала осторонь мене.
І бли́кий і Ви́шнийжніZ’ мо́же ВеZ’ о́же Ветдалече мене сташа, і
нуждахус# ZщущіZ’ душі мо́же Веє#, і ZщущіZ’ зла# 13 А ті, що шукають душу мою,
мні глаго́же Велаху суєтна#, і льсти́кий і Ви́шнийвни́кий і Ви́шнийм весь поставили сіті, і ті, що бажають мені зла,
день по́же Веучахус#.
говорять про погибель і весь день
14.
Аз же, #ко́же Ве глух, не сли́кий і Ви́шнийшах, і #ко́же Ве нім, не замишляють підступи.
14 Я ж, немов глухий, не чую і, як німий,
о́же Ветверза#и́кий і Ви́шний уст сво́же ВеZ’х.
15.
І би́кий і Ви́шнийх, #ко́же Ве чело́же ВевZк не сли́кий і Ви́шнийша і не іми́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний во́же Ве не відкриваю вуст своїх.
устZх сво́же ВеZ’х о́же Вебли́кий і Ви́шнийчені#.
15 І став я як людина, що не чує і не має в
устах своїх виправдання.
16.
ЯVко́же Ве на Т#, Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний, упо́же Вевах, Ти́кий і Ви́шний
16 Бо на Тебе, Господи, уповаю я: Ти
усли́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний, Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний Бо́же Веже мо́же Веи́кий і Ви́шний.
почуй, Господи, Боже мій.
17 Тому я сказав: нехай ніколи не
17.
ЯVко́же Ве ріх: «Да не ко́же Вегда по́же Верадуют ми́кий і Ви́шний с#
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вразZ мо́же ВеZ’». І внегда по́же Ведви́кий і Ви́шнийжати́кий і Ви́шнийс# но́же Вегам
мо́же ВеZ’м, на м’# велерZчеваша.

потішаються [вороги мої]; коли
спіткнуться ноги мої, вони звеличуються
наді мною.
18.
18 Я готовий до ран, і недуги мої
ЯVко́же Ве аз на рани́кий і Ви́шний го́же Вето́же Вев, і бо́же Велізнь мо́же Ве#
предо́же Ве мно́же Вею єсть ви́кий і Ви́шнийну.
повсякчас переді мною.
19.
ЯVко́же Ве беззако́же Веніє мо́же Веє аз во́же Везвіщу і
19 Бо беззаконня мої я визнаю і
по́же Вепекус# о́же Ве грісZ мо́же Веєм.
печалюся через гріх мій.
20.
ВразZ же мо́же ВеZ’ жи́кий і Ви́шнийвут і укріпи́кий і Ви́шнийшас# паче 20
Вороги ж мої живуть і зміцнюються
мене, і умно́же Вежи́кий і Ви́шнийшас# ненави́кий і Ви́шнийд#щіZ’ м’# без
більше за мене, і намножилося тих, що
правди́кий і Ви́шний.
ненавидять мене не по правді.
21.
Во́же ВездающіZ’ ми́кий і Ви́шний зла# во́же Вез блага#
21 Ті, що відплачують мені злом за добро,
о́же Вебо́же Велгаху м’#, зане го́же Вен#х благо́же Вести́кий і Ви́шнийню.
обмовляють мене, бо я про благодіяння
22.
Не о́же Вестави́кий і Ви́шний мене, Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний Бо́же Веже мо́же Веи́кий і Ви́шний, не дбаю.
22 Не покинь мене, Господи, Боже мій, не
о́же Ветступи́кий і Ви́шний о́же Вет мене.
відступи від мене.
23.
Во́же Венми́кий і Ви́шний в по́же Вемо́же Вещ мо́же Вею, Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний спасені# 23 Поспіши на поміч мені, Господи
мо́же Веєго́же Ве.
спасіння мого.
Псалом 50
В ко́же Вене-ц, псало́же Вем Дави́кий і Ви́шнийду, внегда- вни́кий і Ви́шний-ти́кий і Ви́шний к Начальнику хору. Псалом Давида, 2. коли
нему Ната-ну, про́же Веро́же Веку,
приходив до нього пророк Нафан, після
єгда- вни́кий і Ви́шний-де к Ви́кий і Ви́шнийрсавіZ’, женZ œVрієві
того, як Давид увійшов до Вирсавії.
3.
По́же Веми́кий і Ви́шний-луи́кий і Ви́шний м’#, Бо́же Ве-же, по́же Ве вели́кий і Ви́шний-ціи́кий і Ви́шний ми́кий і Ви́шний-ло́же Весті 3 Помилуй мене, Боже, з великої милости
Тво́же Веє-и́кий і Ви́шний, і по́же Ве мно́же Ве-жеству щедро́же Ве-т Тво́же ВеZ’х
Твоєї, і з великого милосердя Твого
о́же Вечи́кий і Ви́шний-сти́кий і Ви́шний беззако́же Ве-ніє мо́же Веє.
прости провини мої.
4.
Наи́кий і Ви́шнийпаче о́же Веми́кий і Ви́шний-и́кий і Ви́шний м’# о́же Вет беззако́же Вені# мо́же Веєго́же Ве і 4 Особливо омий мене від беззаконня
о́же Вет гріха- мо́же Веєго́же Ве о́же Вечи́кий і Ви́шний-сти́кий і Ви́шний м’#.
мого і від гріха мого очисти мене.
5.
ЯVко́же Ве беззако́же Веніє мо́же Веє аз зна-ю, і гріх мо́же Веи́кий і Ви́шний 5 Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій
предо́же Ве мно́же Ве-ю єсть ви́кий і Ви́шний-ну.
повсякчас переді мною.
6.
ТебZ єди́кий і Ви́шний-но́же Вему со́же Вегріши́кий і Ви́шний-х і лука-во́же Веє пред 6
Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве
То́же Вебо́же Ве-ю со́же Ветво́же Вери́кий і Ви́шний-х, #ко́же Ве да о́же Веправди́кий і Ви́шний-ши́кий і Ви́шнийс# во́же Ве
перед Тобою вчинив, отже, праведний Ти
сло́же ВевесZх Тво́же ВеZ’х і по́же Вебіди́кий і Ви́шний-ши́кий і Ви́шний, внегда- суди́кий і Ви́шний-ти́кий і Ви́шний
у слові Твоїм і справедливий у присуді
Ти.
Твоїм.
7.
Се бо́же Ве в беззако́же ВеніZ’х зача-т єсм, і во́же Ве грісZх 7
Ось бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах
ро́же Веди́кий і Ви́шний- м’# ма-ти́кий і Ви́шний мо́же Ве#.
породила мене мати моя.
8.
Се бо́же Ве Zсти́кий і Ви́шнийну во́же Везлюби́кий і Ви́шний-л єси́кий і Ви́шний, безвZстна# і 8
Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й
таи́кий і Ви́шнийна# прему-дро́же Вести́кий і Ви́шний Тво́же Веє# #ви́кий і Ви́шний-л ми́кий і Ви́шний єси́кий і Ви́шний.
таємне мудрости [Твоєї] явив Ти мені.
9.
О́тче кро́же Вепи́кий і Ви́шний-ши́кий і Ви́шний м’# гісо́же Вепо́же Вем, і о́же Вечи́кий і Ви́шний-щус#,
9 Окропи мене ісопом — і очищуся, омий
о́же Веми́кий і Ви́шний-єши́кий і Ви́шний м’#, і па-че снZга убілю-с#.
10.
мене — і стану біліший від снігу.
Слу-ху мо́же Веєму даси́кий і Ви́шний ра-до́же Весть і весе-ліє,
10 Дай мені почути радість і веселість —
во́же Везра-дуютс# ко́же Ве-сті сми́кий і Ви́шнийре-нни́кий і Ви́шний#.
2.
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О́тче тврати́кий і Ви́шний ли́кий і Ви́шнийце- Тво́же Веє о́же Вет гріх мо́же ВеZ’х і вс#
беззако́же Вені# мо́же Ве# о́же Вечи́кий і Ви́шнийсти́кий і Ви́шний.
12.
Сердце чи́кий і Ви́шний-сто́же Ве со́же Вези́кий і Ви́шний-жди́кий і Ви́шний во́же Ве мні, Бо́же Веже, і
дух прав о́же Вебно́же Веви́кий і Ви́шний- во́же Ве утро́же Ве-бі мо́же Веє-и́кий і Ви́шний.
13.
Не о́же Ветве-ржи́кий і Ви́шний мене- о́же Вет ли́кий і Ви́шнийца- Тво́же Веєго́же Ве, і духа
Тво́же Веєго́же Ве Св#та-го́же Ве не о́же Вети́кий і Ви́шнийми́кий і Ви́шний- о́же Вет мене-.
14.
Во́же Везда-ждь ми́кий і Ви́шний ра-до́же Весть спасе-ні# Тво́же Веєго́же Ве і
ду-хо́же Вем Влади́кий і Ви́шнийчни́кий і Ви́шнийм утверди́кий і Ви́шний- м’#.
15.
Научу- беззако́же Ве-нни́кий і Ви́шний# путе-м Тво́же ВеZ’м, і
нечести́кий і Ви́шний-віZ’ к ТебZ о́же Вебрат#тс#.
16.
Ізба-ви́кий і Ви́шний м’# о́же Вет кро́же Вевеи́кий і Ви́шний, Бо́же Веже, Бо́же Веже
спасені# мо́же Веєго́же Ве, во́же Везра-дуєтс# #зи́кий і Ви́шний-к мо́же Веи́кий і Ви́шний
пра-вді Тво́же Веєи́кий і Ви́шний.
17.
Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний, устнZ мо́же ВеZ’ о́же Ветверзеши́кий і Ви́шний, і устамо́же Ве# во́же Везвіст#-т хвалу- Тво́же Вею-.
18.

ЯVко́же Ве аще би́кий і Ви́шний во́же Весхо́же ВетZл єси́кий і Ви́шний же-ртви́кий і Ви́шний, дал
би́кий і Ви́шнийх убо́же Ве: всесо́же Вежжені# не благо́же Вево́же Вели́кий і Ви́шний-ши́кий і Ви́шний.
19.
Же-ртва Бо́же Вегу — дух со́же Векруше-н, сердце
со́же Векруше-нно́же Ве і сми́кий і Ви́шнийре-нно́же Ве Бо́же Вег не унічи́кий і Ви́шнийжи́кий і Ви́шний-т.
20.
œблажи́кий і Ви́шний-, Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний, благо́же Вево́же Веле-нієм Тво́же ВеZ’м
Сіо́же Вена, і да со́же Вези́кий і Ви́шний-ждутс# стZни́кий і Ви́шний
Ієрусали́кий і Ви́шний-мскі#.
21.
То́же Вегда- благо́же Вево́же Вели́кий і Ви́шний-ши́кий і Ви́шний же-ртву пра-вди́кий і Ви́шний,
во́же Везно́же Веше-ніє і всесо́же Вежега-єма#, то́же Вегдаво́же Везло́же Вежат на о́же Велтар Тво́же Ве-и́кий і Ви́шний тельци́кий і Ви́шний.
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і зрадіють кості мої упокорені.
11 Відверни лице Твоє від гріхів моїх і
прости всі беззаконня мої.
12 Серце чисте створи в мені, Боже, і духа
праведного віднови в нутрі моєму.
13 Не відкинь мене від лиця Твого і Духа
Твого Святого не відніми від мене.
14 Поверни мені радість спасіння Твого і
духом могутнім укріпи мене.
15 Навчатиму беззаконників шляхів
Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе.
16 Визволи мене від вини кривавої, Боже,
Боже спасіння мого, і язик мій радісно
славитиме правду Твою.
17 Господи, відкрий уста мої, і уста мої
сповістять хвалу Твою.
18 Бо коли б Ти жертви забажав, приніс
би я: всепалення Ти не бажаєш.
19 Жертва Богові — це дух упокорений,
серцем скорботним і смиренним Ти не
погордуєш.
20 Ублажи, [Господи], благоволінням
Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни
єрусалимські.
21 Тоді буде угодна Тобі жертва правди,
приношення і всепалення: тоді
покладуть на Жертовник Твій тельців.

Псалом 90
Хвала- пі-сні Дави́кий і Ви́шний-до́же Веви́кий і Ви́шний, не надпи́кий і Ви́шний-сан у
Хвалебна пісня Давида (у євреїв не
євре-и́кий і Ви́шний
надписаний).
1.
1
Жи́кий і Ви́шнийви́кий і Ви́шний-и́кий і Ви́шний в по́же Ве-мо́же Вещі Ви́кий і Ви́шний-шн#го́же Ве, в кро́же Ве-ві Бо́же Ве-га
Хто живе під охороною Всевишнього,
небе-снаго́же Ве во́же Ведво́же Вери́кий і Ви́шний-тс#.
той під покровом Бога Небесного
2.
Рече-т Го́же Веспо́же Ведеві: «Засту-пни́кий і Ви́шнийк мо́же Веи́кий і Ви́шний єси́кий і Ви́шний- і оселиться.
2 Каже він до Господа: «Ти пристановище
при́кий і Ви́шнийбі-жи́кий і Ви́шнийще мо́же Веє-, Бо́же Вег мо́же Веи́кий і Ви́шний, і упо́же Вева-ю на
Него́же Ве».
і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Тебе».
3.
3 Він спасе тебе від сіті ловця і від
Я¢ко́же Ве То́же Веи́кий і Ви́шний ізба-ви́кий і Ви́шнийт т# о́же Вет сі-ти́кий і Ви́шний ло́же Ве-вчі, і о́же Вет
сло́же Вевесе- м’#те-жна.
пошести згубної.
4.
Плещма Сво́же ВеZ’-ма о́же Весіни́кий і Ви́шний-т т#, і по́же Вед кри́кий і Ви́шний-лі
4 Плечима Своїми Він захистить тебе, і
Єго́же Ве- наді-єши́кий і Ви́шнийс#, о́же Веру-жієм о́же Веби́кий і Ви́шний-дет т# і-сти́кий і Ви́шнийна під тінню крил Його ти надійно
Єго́же Ве-.
спочиватимеш. Обороною тобі буде
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правда Його.
5 Не побоїшся страху вночі, ані стріли,
що летить удень.
6 Ані пошести, що ходить у темряві, ані
напасти духа зла опівдні.
7 Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч
праворуч тебе, але до тебе не
наблизиться.
8.
О́тче ба-че о́же Вечи́кий і Ви́шний-ма тво́же ВеZ’-ма смо́же Ве-три́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний і
8 Тільки очима твоїми будеш дивитися і
во́же Везда#-ніє грі-шни́кий і Ви́шнийко́же Вев узри́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний.
помсту над беззаконними бачити.
9.
Я¢ко́же Ве Ти́кий і Ви́шний, Го́же Ве-спо́же Веди́кий і Ви́шний, упо́же Вева-ніє мо́же Веє-! Ви́кий і Ви́шний-шн#го́же Ве 9
Бо ти сказав: «Господь — надія моя», і
по́же Вело́же Вежи́кий і Ви́шний-л єси́кий і Ви́шний- при́кий і Ви́шнийбі-жи́кий і Ви́шнийще тво́же Веє-.
Всевишнього ти обрав за оборонця собі.
10.
Не при́кий і Ви́шний-и́кий і Ви́шнийдет к тебі- зло́же Ве, і ра-на не
10 Отже, не прийде до тебе лихо, і
при́кий і Ви́шнийбли́кий і Ви́шний-жи́кий і Ви́шнийтс# тілесZ тво́же Веєму.
пошесть не наблизиться до оселі твоєї.
11.
Я¢ко́же Ве а-нгело́же Вем Сво́же ВеZ’-м запо́же Веві-сть о́же Ве тебі11 Бо Він ангелам Своїм звелить, щоб
со́же Вехрани́кий і Ви́шний-ти́кий і Ви́шний т# во́же Ве всіх путе-х тво́же ВеZ’-х.
охороняли тебе на всіх путях твоїх.
12.
На рука-х во́же Ве-змут т#, да не ко́же Вегда12 На руках вони понесуть тебе, щоб нога
преткне-ши́кий і Ви́шний о́же Ве ка-мень но́же Ве-гу Тво́же Вею-.
13.
твоя не спіткнулася об камінь.
На а-спи́кий і Ви́шнийда і васи́кий і Ви́шнийли́кий і Ви́шнийска насту-пи́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний, і
13 На гаспида й василиска ти
по́же Вепере-ши́кий і Ви́шний льва і змі-#.
наступатимеш і потопчеш лева й змія.
14.
Я¢ко́же Ве на М’# упо́же Вева-, і ізба-влю Z’, по́же Векри́кий і Ви́шний-ю Z’, 14 Бо каже Господь: «За те, що він поклав
надію на Мене, Я визволю його і захищу
#-ко́же Ве по́же Везна- ім’# Мо́же Веє-.
15.
його, бо він знає ім’я Моє.
Во́же Веззо́же Веве-т ко́же Ве Мні, і усли́кий і Ви́шний-шу єго́же Ве-, с ни́кий і Ви́шнийм
15 Буде кликати Мене, Я почую його; буду
єсм в ско́же Ве-рбі, ізму- єго́же Ве- і про́же Весла-влю єго́же Вез ним у скорботі, визволю його і
16.
до́же Велго́же Вето́же Ве-ю дніи́кий і Ви́шний іспо́же Велню єго́же Ве- і #влю- єму- прославлю його.
16 Довгим життям обдарую його і дам
спасе-ніє Мо́же Веє-.
йому спасіння Моє».
Не убо́же ВеZ’-ши́кий і Ви́шнийс# о́же Вет стра-ха но́же Вещна-го́же Ве, о́же Вет
стріли́кий і Ви́шний, лет#-щі# во́же Ве дні,
6.
о́же Вет ве-щі, во́же Ве тмі прехо́же Вед#-щі#, о́же Вет ср#-ща і
бі-са по́же Велу-деннаго́же Ве.
7.
Паде-т о́же Вет страни́кий і Ви́шний тво́же Веє# ти́кий і Ви́шний-с#ща, і тма
о́же Ведесну-ю тебе-, к тебі- же не при́кий і Ви́шнийбли́кий і Ви́шний-жи́кий і Ви́шнийтс#.
5.

Потім:
Слава О́тче тцу, i Си́кий і Ви́шнийну, i Св#то́же Вему Духу,
Слава Отцю і Синові і Святому Духові
i ни́кий і Ви́шнийнi, i при́кий і Ви́шнийсно́же Ве, i во́же Ве вZки́кий і Ви́шний вiко́же Вев. АмZнь.
і нині і по всяк час і на віки вічні. Амінь.
Али́кий і Ви́шнийлу#, али́кий і Ви́шнийлу#, али́кий і Ви́шнийлу#, слава ТебZ, Бо́же Веже. Алилуя, Алилуя, Алилуя. Слава Тобі, Боже.
Али́кий і Ви́шнийлу#, али́кий і Ви́шнийлу#, али́кий і Ви́шнийлу#, слава ТебZ, Бо́же Веже. Алилуя, Алилуя, Алилуя. Слава Тобі, Боже.
Али́кий і Ви́шнийлу#, али́кий і Ви́шнийлу#, али́кий і Ви́шнийлу#, слава ТебZ, Бо́же Веже. Алилуя, Алилуя, Алилуя. Слава Тобі, Боже.
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Молитви з інших джерел:

Молитва в час хвороби
Господи Боже, Владико життя мого! Ти з ласки 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 терпеливо переносив хворобу, як заслужене мною
випробування, а після уздоровлення від неї щоб я навернувся всім серцем,
всією душею і всіми моїми почуттями до Тебе, Господа Бога, Творця мого і
жив для виконання святих Твоїх заповідей, для спокою моїх рідних і для мого
спасення. Амінь.
Молитва за уздоровлення хворого
О, премилосердний Боже, Отче, Сине і Святий Душе, в Нероздільній Тройці
Тобі поклоняються і Тебе славлять! Зглянься милостиво на раба Твоєго (ім’я)
недужого, відпусти йому всі провини його, подай йому зцілення від хвороби,
поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай йому довге й щасливе життя,
земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви
Тебі всещедрому Богу і Творцеві нашому. Пресвята Богородице, всесильним
заступництвом Твоїм допоможи мені ублагати Сина Твого, Господа мого, за
зцілення раба Твого (ім’я). Всі святі ангели і святі Господні, молить Бога за
хворого раба його (ім’я). Амінь.
Тропар, глас 4:
Ти єдиний, Христе, скорий у заступництві, скоро відвідай з висоти
стражденного раба Твого (стражденну рабу Твою), визволи від недуг і гірких
хвороб, підніми його (її) молитвами Богородиці, щоб він (вона) оспівував (ла)
Тебе і безперестанно славив (ла), єдиний Чоловіколюбче.
Кондак, глас 2
На одрі хвороби лежащаго і смертною раною уязвленнаго, якоже іноді
воздвигл єси, Спасе, Петрову тещу і разслабленнаго на одрі носиться, сице і
нині, милосердя, що страждав від відвідай і зціли: Ти бо єдиний єси недуги і
хвороби роду нашого поніс, і вся могій, яко многомилостивий.
Молитва за Недужого
Владико Вседержителю i Святий Царю, що всiх караєш, але не нищиш,
змiцнюєш пiдупалих i пiдносиш повалених, печалi життя людського
розвiюєш. Молимось Тобi, Боже наш, раба Твого хворого (ім’я) вiдвiдай
милiстю Твоєю, прости йому всякий грiх вiльний чи невiльний. Так, Господи,
Твою цiлющу силу з неба зiшли, торкнися тiла, погаси гарячку, вгамуй
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страждання i всяку таємну немiч. Будь лiкарем рабовi Твоєму, пiднiми його з
постелi недуги i вiд ложа болю цiлим i здоровим, дай йому бути Церквi Твоїй
послушним i волi Твоєї виконавцем. Бо Тобi належить милувати i спасати нас,
Боже наш, i Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духовi, нинi i
повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Молитва до Господа свт. Філарета (Дроздова)
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 сам я
просити не вмію. Не насмілююся просити ані хреста, ані втіхи. Тільки стою перед
Тобою, серце моє відкрите. Ти бачиш потреби, яких я не бачу. Поглянь і вчини зі
мною за Твоєю милістю. Урази і зціли, скинь і підведи мене. Благоговію перед
святою Твоєю волею і незбагненними для мене Твоїми шляхами. Приношу себе в
жертву Тобі. Віддаю себе Тобі. Нема в мене іншого бажання, крім чинити волю
Твою. Навчи мене молитися. Сам у мені молись. Амінь.

Собор св. Архістратига Михаїла і всіх безплотних сил (8 листопада)
Тропар, глас 4
Небесних воїнств архістратизи, молим вас присно ми, недостойнії, да вашими
молитвами оградите нас кровом крил невещественния вашея слави,
сохраняюще нас, припадающих приліжно і вопіющих: от бід ізбавите нас, як о
чиноначальници вишніх сил.
Кондак, глас 2
Архістратизи Божії, служителів божественния Слави, ангелов начальници і
человіков наставници, полезноє нам просіте і велію милость, яко безплотних
архістратизи.

Молитви в часі епідемії –

9

Св. великомученика і цілителя Пантелеймона (27 липня)
Тропар глас 3
Страстотерпче святий і цілебниче Пантелеїмоне, моли милостиваго Бога, да
прегрішеній оставленіє подаст душам нашим.
Молитви до прп. Агапíта, лікаря Києво-Печерського
найславетнішого цілителя Української землі, великого чудотворця
Тропар, глас 5
При́кий і Ви́шнийдбавши́кий і Ви́шний сми́кий і Ви́шнийренно́же Вемудрість бо́же Вего́же Вено́же Весно́же Вего́же Ве Анто́же Вені#, / наче ліками́кий і Ви́шний, зціл#в ти́кий і Ви́шний зZлл#м
Z’стівни́кий і Ви́шнийм, / препо́же Ведо́же Вебни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний АгапZте, / то́же Вему и́кий і Ви́шний невірно́же Вего́же Ве лікар# при́кий і Ви́шнийвів ти́кий і Ви́шний до́же Ве віри́кий і Ви́шний, /
наставл#ючи́кий і Ви́шний и́кий і Ви́шнийо́же Вего́же Ве на шл#х до́же Ве спасінн#, / ви́кий і Ви́шнийлікуи́кий і Ви́шний і наші недуги́кий і Ви́шний / і мо́же Вели́кий і Ви́шнийс# до́же Ве
Го́же Веспо́же Веда / за ти́кий і Ви́шнийх, що́же Ве пісн#ми́кий і Ви́шний про́же Веславл#ють Тебе.
Кондак, глас 6
Цеи́кий і Ви́шний лікар вели́кий і Ви́шнийки́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний і до́же Веско́же Венали́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний / ви́кий і Ви́шний#ви́кий і Ви́шнийв сво́же Вею непо́же Вехи́кий і Ви́шнийтну віру, / ви́кий і Ви́шнийкри́кий і Ви́шнийвши́кий і Ви́шний
невірство́же Ве вірмена / і при́кий і Ви́шнийвівши́кий і Ви́шний и́кий і Ви́шнийо́же Вего́же Ве до́же Ве по́же Вебо́же Вежно́же Вести́кий і Ви́шний; / бачачи́кий і Ви́шний набли́кий і Ви́шнийженн# ко́же Венчи́кий і Ви́шнийни́кий і Ви́шний
своєї, / випросив ти у Бога продовження життя / і цим чудом змусив того увірувати
і привів до Христа. / Молися ж Йому за нас, радіючи перед Ним, преподобний.
Молитва
О́тче  всеблаженни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний АгапZте, земни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний ангеле і небесна люди́кий і Ви́шнийно́же Ве! При́кий і Ви́шнийпадаємо́же Ве до́же Ве тебе з
вірою та любовʼю і ревно молимо тебе: яви нам, смиренним і грішним, святе твоє
заступництво, бо через гріхи наші не можемо, як діти Божі, просити за свої потреби
Го́же Веспо́же Веда і Влади́кий і Ви́шнийку нашо́же Вего́же Ве. А тебе, при́кий і Ви́шнийємно́же Вего́же Ве ´µо́же Вему мо́же Вели́кий і Ви́шнийтвени́кий і Ви́шнийка, про́же Веси́кий і Ви́шниймо́же Ве з
вели́кий і Ви́шнийки́кий і Ви́шнийм усерд#м: ви́кий і Ви́шнийблагаи́кий і Ви́шний нам у ´µо́же Вего́же Ве благо́же Вести́кий і Ви́шний ко́же Вери́кий і Ви́шнийсні дари́кий і Ви́шний дл# душ і тіл наши́кий і Ви́шнийх,
віру правдиву, любов до всіх нелицемірну, у стражданнях терпеливість; молитвами
твоїми подай тяжкохворим зцілення, обтяженим і знесиленим нестерпними
тягарями скорбот і напастей, що вже впадають у відчай, — скоре полегшення й
визволення. Коли ж прийде час відійти нам од цього тимчасового життя та
переселитися до вічного, не позбав нас небесної допомоги і твоїми молитвами всіх
нас приведи до пристановища спасіння та яви нас спадкоємцями всесвітлого
Царства Хри́кий і Ви́шнийсто́же Вево́же Вего́же Ве, що́же Веб ми́кий і Ви́шний о́же Веспівували́кий і Ви́шний і слави́кий і Ви́шнийли́кий і Ви́шний неви́кий і Ви́шниймо́же Вевні щедро́же Вети́кий і Ви́шний
преми́кий і Ви́шнийло́же Весердно́же Вего́же Ве Бо́же Вега, О́тче тц#, і Си́кий і Ви́шнийна, і Св#то́же Вего́же Ве Духа, і тво́же Веє разо́же Вем із препо́же Ведо́же Вебни́кий і Ви́шнийми́кий і Ви́шний
Анто́же Венієм і Фео́же Ведо́же Весієм батьківське заступни́кий і Ви́шнийцтво́же Ве на вZки́кий і Ви́шний вZчні. Амінь.
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Священний Синод УПЦ благословив підносити особливу
молитву впродовж коронавірусного карантину
Середа, 18.03.2020
Священний Синод Української Православної Церкви закликав духовенство,
чернецтво і мирян до підсиленої молитви та затвердив текст молитви і
прохань на сугубій єктенії, що необхідно підносити за Божественними
літургіями впродовж періоду коронавірусного карантину. Про це повідомляє
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на Канцелярію
Київської Митрополії.
Також Синод благословив звершувати богослужіння молебнями з окропленням
святою водою та церковним дзвоном.
Текст Звернення Священного Синоду щодо церковного життя в умовах поширення
коронавірусу COVID-19 буде виголошено в неділю, 22 березня 2020 року, в усіх
храмах і монастирях Української Православної Церкви.
Водночас Священний Синод закликав духовенство і вірян уважно ставитися до
рішень і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України і органів державної
влади щодо протиепідемічних заходів і обмежень.
Окрім того, як зазначили члени Синоду, у випадку погіршення ситуації з
поширенням коронавірусної інфекції, що вимагатиме додаткових обмежень,
єпархіальним архієреям необхідно узгоджувати свої рішення з Предстоятелем УПЦ.
Проханя на сугубій єктенії
Ми́кий і Ви́шнийло́же Вести́кий і Ви́шнийвно́же Ве при́кий і Ви́шнийзри́кий і Ви́шний, Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний, на неду-ги́кий і Ви́шний і бо́же Вел íзни людеи́кий і Ви́шний Тво́же ВеZ’х, і уми́кий і Ви́шнийло́же Весерди́кий і Ви́шнийс#,
ми бо в пока#нії Тебí ісповíдающес# зо́же Вевем, ско́же Веро́же Ве усли́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний нас і по́же Веми́кий і Ви́шнийлуи́кий і Ви́шний.
Єще мо́же Вели́кий і Ви́шниймс#, о́же Ве є-же при́кий і Ви́шний#ти́кий і Ви́шний Бо́же Вегу по́же Века#ніє нас, грешных рабо́же Вев Сво́же Веи́кий і Ви́шнийх, і о́же Вечи́кий і Ви́шнийсти́кий і Ви́шнийти́кий і Ви́шний
нас о́же Вет гріхо́же Вев наши́кий і Ви́шнийх, і беззако́же Вені# наша о́же Ветъ#ти́кий і Ви́шний о́же Вет нас; рцем всі: Го́же Веспо́же Веди́кий і Ви́шний, усли́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний і
ми́кий і Ви́шнийло́же Вести́кий і Ви́шнийвно́же Ве по́же Веми́кий і Ви́шнийлуи́кий і Ви́шний.
Єще мо́же Вели́кий і Ви́шниймс# ТебZ, Го́же Веспо́же Веду Бо́же Вегу нашему, о́же Ве є-же #ви́кий і Ви́шнийти́кий і Ви́шний нам ми́кий і Ви́шнийло́же Вести́кий і Ви́шний Сво́же Ве# вели́кий і Ви́шнийкі# і
устави́кий і Ви́шнийти́кий і Ви́шний бо́же Велíзненно́же Вее по́же Веветріє сіє-, недугующи́кий і Ви́шнийх же ісціли́кий і Ви́шнийти́кий і Ви́шний і здравіє по́же Ведати́кий і Ви́шний; мо́же Вели́кий і Ви́шнийм
Ти́кий і Ви́шний с#, усли́кий і Ви́шнийши́кий і Ви́шний і по́же Веми́кий і Ви́шнийлуи́кий і Ви́шний.
Молитва під час згубної пошесті і смертоносної зарази
Бо́же Веже Вели́кий і Ви́шнийки́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний і Ви́кий і Ви́шнийшни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний, Благо́же Веутро́же Вебни́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний і Чело́же Вевеко́же Велюби́кий і Ви́шнийви́кий і Ви́шнийи́кий і Ви́шний …

Це надає православна парафія Св. Інокенті, Тарзана, Каліфорнія

