ПРАВОСЛАВЕН
МОЛИТВЕНИК
ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ХРАМ „СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ”

Издава се с благословението на
Негово Високопреосвещенство
Старозагорски Митрополит
КИПРИАН

ПЕТОЧИСЛЕНИ МОЛИТВИ 2
към Пресвета Богородица
(Творение на Светителя Димитрий
Ростовски)
Един старец от богоносните
отци, като стоял на молитва и бил
обхванат от възторг, чул гласа на
нашия Господ Иисус Христос как
разговаря с Пречистата и Пресвята
Богородица, Своята майка, и Й
казва:
– Кажи ми, Майко Моя, колко
най-големи болки претърпя заради
Мене, докато живя в света?
И рече Пресвятата:
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– Сине и Боже Мой! Пет найголеми болки претърпях заради
Тебе: първата – когато чух от Симеон Пророк, че ще Те убият; втората – когато като Те търсех в Иерусалим три дена, не Те видях; третата – когато чух, че иудеите са Те
хванали и са Те вързали; четвъртата
– когато Те видях Разпнат на кръста
между разбойниците; петата – когато видях да Те полагат в гроба.
И рече й Господ:
– Казвам Ти, Майко Моя: ако
някой почете всяка от тези Твои
болки всеки ден с молитвата Ми
„Отче наш” и с Архангелското приветствие „Богородице Дево, радвай
се” – за първата болка ще му дам
познание за греховете му и съкрушение за тях; за втората – ще му
дам прошка на всичките му грехо4

ве; за третата – ще му възвърна
добродетелите, погубени заради
греховете му; за четвъртата – ще го
нахраня преди смъртта му с Моето
Тяло и Божествената Ми Кръв; за
петата – Сам ще се явя в часа на
смъртта му и ще приема душата му
във вечния живот. Амин.
По видението на този богоносен старец от светителя Димитрий
Ростовски били написани следващите молитви.
Начало към молитвите:
Слава на Тебе, Христос, моя
Бог, че не ме погуби, грешния, с
беззаконията ми, но и досега търпиш моите грехове. (Поклон)
Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях; дару5

вай ми, Господи, да не прогневявам
Тебе, моя Създател, нито със слово,
нито с дело, нито с помисъл, но
всичките ми дела, намерения и помисли да бъдат за слава на Твоето
пресвято име. (Поклон)
Боже, бъди милостив към мене, грешния, през целия ми живот:
не ме оставяй при смъртта ми и
след моя край. (Поклон)
И коленичил на земята, кажи:
Господи Иисусе Христе, Сине
Божий, приеми ме, мъртвия по душа и ум. Приеми ме, грешния,
блудния, скверния по душа и тяло.
Премахни безсрамната ми нечистота и не отвръщай лицето Си от мене, не казвай, Владико: „не те познавам”, но чуй молитвата ми и ме
спаси, защото е безкрайна щедростта Ти и не искаш смъртта на
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грешника; няма да Те оставя, Създателю мой, и няма да отстъпя от
Тебе, докато не ме чуеш и не ми
простиш всичките ми грехове заради молитвите на Твоята Пречиста
Майка, застъпничеството на честните безплътни Небесни Сили, на
светия славен мой Ангел Пазител,
на Твоя Пророк, Предтеча и Кръстител Иоан, на богоречивите Ти
апостоли, на светите и добропобедни мъченици, на преподобните и
богоносни наши отци и на всички
Твои светии, помилуй и спаси мене, грешния. Амин.
Царю Небесний, Утешителю,
Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и Подателю на живота: дойди и се всели в нас, и ни
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очисти от всяка сквернота, и спаси,
Благий, душите ни.
Светий Боже, светий Крепки,
светий Безсмъртни, помилуй нас.
(три пъти)
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога, и во веки
веков. Амин.
Пресвета Троице, помилуй
нас; Господи, очисти греховете ни;
Владико, прости беззаконията ни;
Светий, посети и изцели немощите
ни заради Твоето име.
Господи, помилуй. (три пъти)
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога, и во веки
веков. Амин.
Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята
воля както на небето, тъй и на зе8

мята; насъщния ни хляб дай ни
днес; и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.
Защото Твое е царството и силата, и славата во веки. Амин.
Богородице Дево, радвай се!
Благодатна Марийо, Господ е с
Тебе. Благословена си Ти между
жените и благословен е плодът на
Твоята утроба, защото си родила
Спасителя на нашите души.
След това:
Молитва първа
О, Милосърдна Майко, Дево
Марийо, аз, грешният и непотребен
Твой раб, като си припомням Твоята болка, когато си чула от Симеон
9

Пророк за безмилостното убиване
на Твоя Син, нашия Господ Иисус
Христос, Ти принасям тази молитва
и Архангелския поздрав. Приеми ги
в чест и памет на Твоето страдание
и моли Твоя Син, нашия Господ
Иисус Христос, да ми дарува да
позная греховете си и да се съкрушавам за тях. (Поклон)
Молитва втора
Отче наш... Защото Твое е
царството...
Богородице Дево, радвай се!...
О, Богоблажена и Пренепорочна Майко и Дево, приеми от
мене, грешния и непотребен Твой
раб, тази молитва и Архангелския
поздрав в чест и памет на Твоето
страдание, когато си оставила Твоя
Син, нашия Господ Иисус Христос,
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в църквата и три дена не си Го видяла; моли Го и измоли от Него
прошка и заличаване на всичките
ми грехове, Едничка Благословена.
(Поклон)
Молитва трета
Отче наш... Защото Твое е
царството...
Богородице Дево, радвай се!...
О, Майко на Светлината,
Преблагословена Дево Богородице,
приеми от мене, грешния и непотребен Твой раб, тази молитва и
Архангелското приветствие, в чест
и памет на Твоето страдание, когато си чула, че Твоят Син, нашият
Господ Иисус Христос, е уловен и
вързан. Моли Го да ми върне добродетелите, погубени поради гре11

ховете ми, та да те величая Пречиста, навеки. (Поклон)
Молитва четвърта
Отче наш... Защото Твое е
царството...
Богородице Дево, радвай се!...
О, Изворче на милосърдието,
Дево Богородице, приеми от мене,
грешния и непотребен Твой раб,
тази молитва и Архангелското приветствие в чест и памет на Твоята
болка, когато си видяла на кръста
между разбойниците Твоя Син,
нашия Господ Иисус Христос; Него
моли, Владичице, да ми даде дара
на Своето милосърдие в часа на
смъртта ми и да ме удостои да се
причастя с Неговото тяло и Божествената Му кръв, та да славя Тебе,
моя Застъпнице, навеки. (Поклон)
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Молитва пета
Отче наш... Защото Твое е
царството...
Богородице Дево, радвай се!...
О, Надеждо моя, Пречиста Дево Богородице, приеми от мене,
грешния и непотребен Твой раб,
тази молитва и Архангелското приветствие в чест и памет на Твоята
болка, когато си видяла да полагат
в гроба Твоя Син и наш Господ
Иисус Христос; Него моли, Владичице, да ми се яви в смъртния ми
час и да приеме душата ми за вечен
живот. Амин. (Поклон)
О, Премилостива Дево, Владичице Богородице, чедолюбива Гълъбице, Всевластна Царице на небето и земята, благосклонна Зас13

тъпнице за всички, които отправят
молбите си към Тебе, Утешителко
на скърбящите, приеми от мене,
грешния и непотребен Твой раб,
тези петочислени молитви, в които
си припомням Твоите земни и небесни радости и с умиление Ти зова
така:
(Земните радости) Радвай се,
че си заченала в утробата безсеменно Христос, нашия Бог. Радвай
се, че си Го носила в утробата Си
без болка. Радвай се, че си родила
по чуден начин. Радвай се, че си
възприела от влъхвите-царе дарове
и поклонение. Радвай се, защото си
намерила сред учителите Твоя Син
и Бог. Радвай се, защото Роденият
от Тебе преславно възкръсна от
мъртвите. Радвай се, Ти, Която си
видяла възнесението на Твоя Съз14

дател, и Сама с душа и тяло си се
въздигнала към Него.
(Небесните радости) Радвай се,
защото си Преславна повече от
Ангелите и от всички заради Девството Си. Радвай се, защото сияеш
близо до Пресветата Троица. Радвай се, Миротворице наша. Радвай
се, Властителко, на Която се подчиняват Небесните Сили. Радвай
се, защото повече от всички имаш
дръзновение към Своя Син и Бог.
Радвай се, Милосърдна Майко на
всички, които прибягват към Тебе.
Радвай се, защото Твоята радост
няма да свърши навеки!
И бъди милостива към мене,
недостойния, в деня на смъртта ми
по истинното Ти обещание, та с
Твоето водителство да бъда насочен към горния Иерусалим, в който
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прославено царстваш с Твоя Син и
наш Бог, на Когото подобава всяка
слава, чест и поклонение с Отца и
пресветия Дух във вечните векове.
Амин.
От нечистите ми устни, от
мерзкото ми сърце, от нечистия ми
език и от осквернената ми душа
приеми, Владичице Царице, тази
прослава, Радосте моя. Приеми я,
както прие двете лепти на вдовицата, и ми дарувай да принеса достоен дар на Твоята благост. О, Владичице моя, Пречиста Дево, Небесна
Царице, както искаш и благоволиш,
научи ме как подобава да Ти се
моля, на Тебе, Майко Божия, Прибежище и Утешение на грешните.
Радвай се, Владичице, та и аз, многогрешният Твой раб, радостно да
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зова към Тебе, Всепета Майко на
нашия Христос Бог. Амин.
Взирам се в Твоята пресвята
икона и като че Самата Тебе истинската виждам, Богородице, от душа
със сърдечна вяра и любов припадам пред Тебе и се покланям на
Тебе и на Предвечния Младенец,
нашия Господ Иисус Христос, Когото държиш на ръката Си, боголепно Те почитам и със сълзи Те
моля, покрий ме с Твоя покров от
видимите и невидимите врагове,
защото Ти въведе човешкия род в
Небесното Царство. Амин.
След това:
Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна, и Майка на
нашия Бог. По-чтима от Херувимите и несравнено по-славна от Сера17

фимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, Която си наистина Богородица, Те, величаем.
Край и Богу слава!
Източник: Православен молитвеник, Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”,
Света Гора, Атон, 2010 г.
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МОЛИТВИ КЪМ СВЕТИТЕ
БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ
за всеки ден от седмицата 1
В неделя
Свети Архангеле Варахииле,
който ни носиш благословение от
Господа, благослови ме да положа
добро начало, да поправя нехайния
си живот и във всичко да изпълнявам волята на Господа Спасител
във вечни векове. Амин.
О, свети Небесни Начала, молете Нашия Господ Иисус Христос

1

Православен молитвеник, Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги
Зограф”, Света Гора, Атон, 2010 г.
http://sveta-gora-zograph.com
19

да ни удостои да положим добро
начало!
В понеделник
Свети Архангеле Божий Михаиле, прогони от мен с мълниеносния си меч лукавия дух, който
ме изкушава.
О, велики Архистратиже Божий Михаиле, победителю на демоните! Победи и съкруши всичките ми врагове, видими и невидими,
и моли Господа Вседържителя да
ме спаси и запази от скърби и всякакви болести, от смъртоносни
рани и внезапна смърт, сега и винаги и във вечни векове. Амин
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О, свети шестокрили Серафими, възнесете благата си и силна
молитва към Господа, да смекчи
Господ грешните ни ожесточени
сърца, да се научим да се уповаваме на Него, нашия Бог, и в добри, и
в лоши моменти, научете ни да
прощаваме на онези, които ни
обиждат, та дано и Господ да ни
прости нашите съгрешения.
Във вторник
Свети Архангеле Гаврииле,
който донесе на пречистата Дева
неизречена радост от Небесата,
изпълни с радост и веселие сърцето
ми, преогорчено от гордостта.
О, велики Архангеле Божий
Гаврииле, ти си благовестил на
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Пречистата Дева Мария зачатието
на Божия Син. Възвести и на мен,
грешния, деня на смъртта ми и моли Господа за грешната ми душа, та
да ми прости Господ всичките ми
грехове. О, велики Архангеле Гаврииле! Запази ме от всички беди и
от тежки болести, сега и винаги и
във вечни векове. Амин.
О, многоочити Херувими, погледнете безумието ми, изправете
ума ми, обновете душата ми, да
слезе върху мен, недостойния, небесната премъдрост, та да не съгрешавам с думите си, да обуздая
езика си и всичко, което правя, да
бъде за слава на Небесния Отец.
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В сряда
О, велики Архангеле Божий
Рафаиле, който си приел като дар
от Бога да изцеляваш недъзите,
изцели незарастващите рани на
сърцето ми и болестите на тялото
ми. О, велики Архангеле Божий
Рафаиле, ти си пътеводител, лекар
и целител, води ме по пътя на спасението и изцели всичките ми болести и недъзи, душевни и телесни;
и заведи ме при Божия Престол, и
моли милостивия Господ за грешната ми душа и да ме запази от
всичките ми врагове и от зли човеци, и сега и навеки. Амин.
О, свети богоносни Престоли,
научете ни на кротостта и смирението на Христос, нашия Владика,
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дарувайте ни истинско познаване
на нашите немощи и на нищожеството ни, дарувайте ни победа в
борбата с гордостта и тщеславието.
Дарувайте ни простота, чисто око и
смирено съзнание за себе си.
В четвъртък
Свети Ангеле Божий Урииле,
който си озарен от Божествената
Светлина и преизобилно си изпълнен с огъня на пламенната гореща
любов, хвърли искра от своя огън в
хладното ми сърце и озари тъмната
ми душа със светлината си.
О, велики Архангеле Божий
Урииле, ти си сияние на Божествения огън и просветител на помрачените от греховете си, просвети
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ума, сърцето и волята ми със силата
на Светия Дух и ме настави в пътя
на покаянието, и моли Господа
Бога да ме избави от ада и от всичките ми врагове, видими и невидими, сега и винаги и във вечни векове. Амин.
О, свети Господства, винаги
пребиваващи пред Небесния Отец,
молете Иисуса Христа, нашия Спасител, да запечата с царствената Си
сила немощите ни и да ни дарува
благодат, да се очистим чрез тази
благодат и да възрастваме чрез нея,
да се изпълним с вяра, надежда и
любов.
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В петък
Свети Архангеле Божий Салатииле, който даваш молитва на
молещия се, научи ме да се моля с
молитва смирена, съкрушена, съсредоточена и умилена. О, велики
Архангеле Божий Салатииле, ти
молиш Бога за вярващите хора,
моли Него, Всемилостивия, за мен,
грешния – да ме избави от всички
беди и скърби, от болести, внезапна
смърт и вечни мъки и да ме удостои с Небесното Си царство с всички светии навеки. Амин.
О, свети Небесни Сили, молете
нашия Господ да ни даде съзнание
за нашата немощ, слабост и ограниченост, та винаги в нас да действа Божията благодат, в смъртния
час ни изпратете благодат, от Бога
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дарувана, та да придобием милост
от Господа на силите, на Него подобава хвала и поклонение.
В събота
Свети Архангеле Божий Иехудииле, неизменен помощниче на
всички, които се подвизават по
пътя Христов, събуди ме от тежката леност и ме укрепи в добрия
подвиг. О, велики Архангеле Божий Иехудииле, ревностен защитниче на славата Божия, ти ни вдъхновяваш да прославяме Светата
Троица, вдъхнови и мене, ленивия,
да славя Отца и Сина и Светия Дух.
Измоли от Господа Вседържителя
да създаде в мене сърце чисто и
правия дух да обнови в мене, и с
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властния Дух да ме утвърди да се
покланям с дух и истина на Отца и
Сина и Светия Дух, сега и всякога и
във вени векове. Амин.
О, свети Небесни Власти, молете за нас Небесния Отец, дарувайте ни мъдрост и разсъждение, та
да различаваме помислите и с Иисусовата молитва да съкрушаваме
всички дяволски помисли и с вашето застъпничество да придобием ум
чист, ясен, молитвен, сърце благо и
воля, обърната към Господа.
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