МОЛИТВЕНИК
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ

ТОЗИ МОЛИТВЕНИК СЕ ИЗДАВА
С БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО
ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО
СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ
КИПРИАН ПО ПОВОД ПЕТДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОТ ИНТРОНИЗАЦИЯТА НА МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ
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във всичките си дела, за да бъдат те добри и
полезни за хората около нас. Защото без Бога, ние не можем да направим нищо, което
да е добро.
Помнете винаги, че Господ Бог е вашия най-добър Приятел и винаги може да ви
се притече на помощ, където и да се намирате, в каквато и беда да сте изпаднали!
Помнете, че Той винаги ви вижда и желае Неговите деца да бъдат подобни на самия Него: тихи, кротки и смирени, добри,
милостиви, състрадателни,
любвеобилни.
Деца, които щедро раздават Божията любов,
която носят в сърцата и душите си на всички около себе си, за да има повече светлина,
радост и любов в този свят. А всичко това
се постига само с помощта на молитвата.
Затова Бог е повелил в Словото Си:
"Винаги се радвайте. Непрестанно се молете.
За всичко благодарете, защото такава е
4

спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса“ (1 Сол. 5:16-18).
Мили деца, бъдете живи и здрави! Растете
добри и умни деца за радост на своите родители, на Господ Иисус Христос, на Майката
Божия и св.Църква! Не се разделяйте никога
със своето Молитвениче! Нека то да бъде
скъпо за вас! Молете се за своя дом, за родители си, за своите учители, приятели и
близки. Вслушвайте се в съветите на духовните си наставници и никога не забравяйте
Бога, възпитавайте в православната ни вяра
и своите деца, когато вие самите станете
родители.
На добър път!
Нека Божието благословение бъде с вас
през всичките дни на живота ви! Амин.
С обич към вас: Старозагорски митрополит Киприан
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УТРИННИ МОЛИТВИ
В името на Отца, и Сина, и Светия дух.
Амин.
Господи Иисусе Христе, Сине Божий,
помилуй ме, грешния (грешната).
Господи Иисусе Христе, Сине Божий,
заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци
и на всички светии, помилуй нас. Амин.
Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.
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
очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий,
душите ни.
Светий Боже, Светий Крепки, Светий
Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).
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Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и
сега и винаги, и во веки веков. Амин.
Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости
беззаконията ни; Светий, посети и изцери
немощите ни, заради Твоето име.
Господи, помилуй (три пъти).
Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и
сега и винаги, 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 земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и
прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не ни въвеждай
в изкушение, но избави ни от лукавия.
Тропари, гл. 1 1
Станали от сън, падаме пред Тебе, Благий, и Ти пеем, Силний, ангелската песен:
1

Тропар – кратка песен, в която се прославят делата на
Бог и светиите му.
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Свят, Свят, Свят си, Боже, заради Богородица, помилуй нас.
Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух.
От легло и сън ме дигна, Господи, просвети
моя ум и сърце и отвори устните ми, за да те
възпявам, Света Троице: Свят, Свят, Свят
си, Боже, заради Богородица, помилуй нас.
И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.
Неочаквано ще дойде Съдията и на всекиго
делата ще се открият, но със страх зовем в
полунощ: Свят, Свят, Свят си, Боже, заради
Богородица, помилуй нас.
Господи, помилуй (12).
Бог.

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия

Дойдете да се поклоним и паднем пред
Христа Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред
Самия Христос, нашия Цар и Бог.
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Символът на вярата
Вярвам в един Бог Отец, Вседържител,
Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус
Христос, Сина Божи, Единородния, Който е
роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца
и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение
слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети
и Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за
нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според
Писанията; и се възнесе на небесата, и седи
отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава
да съди живи и мъртви и царството Му не
ще има край. И в Духа Светаго, Господа,
Животворящия, Който от Отца изхожда,
Комуто се покланяме и Го славим наравно с
Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. В една света, съборна и апостолска
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Църква. Изповядвам едно кръщение за
опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век.
Амин.
Молитва към Господа
(От св. Макарий Велики)
Като ставам от сън, към Тебе прибягвам, Владико Човеколюбче, и по Твоето
милосърдие се подвизавам в Твоите дела и
моля Ти се: помагай ми през всяко време и
във всяка работа; и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик; и ме спаси и
въведи в Твоето вечно Царство. Защото Ти
си моят Създател и на всяко добро Промислител и Подател, в Тебе е всичкото ми упование, и затова на Тебе слава възнасям, сега
и винаги, и во веки веков. Амин.
Молитва към Ангела-пазител
Свети Ангеле, покровителю на нещастната ми душа и окаяния ми живот. Не
10

оставяй мене, грешния, нито отстъпвай от
мене заради моето невъздържание. Не позволявай на лукавия демон да ме обладае
чрез насилие върху това смъртно мое тяло;
подкрепи бедстващата ми и слаба ръка, и ме
упъти към спасение. О, свети Ангеле Божий,
пазителю и покровителю на окаяните ми
душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те
оскърбих през всички дни на моя живот, и
ако нещо съгреших през изтеклата нощ, закриляй ме през днешния ден и ме запази от
всяко вражеско изкушение, да не би с някакъв грях да огорча Бога, и се моли за мене
на Господа да ме утвърди в любовта към
Него, и да ме направи достоен раб на Своята
благост. Амин.
Молитва към светията, чието име носиш
Свети угодниче Божи (името), моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към
тебе, като към бърз помощник и молител за
душата ми.
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Похвална песен в чест на
Пресвета Богородица
Богородице Дево, радвай се! Благодатна
Марио, Господ е с Тебе. Благословена си Ти
между жените, и благословен е плодът на
Твоята утроба, защото роди Спасителя на
душите ни.
Тропар на честния Кръст
Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на
всички православни християни и на православния български народ победа над враговете и запазваш с Кръста Си Твоето общество.

12

Защо се молим сутрин?
Сутрин се молим, за да посветим на Бога първите движения на устата и сърцето си,
и да не започваме нищо без Божия помощ и
благословение. Утринната молитва, като
добро семе, е основа на добрите мисли и
чувства на християнина през деня. Духовният опит е доказал, че след утринната
молитва обикновено в нас настъпва благодатна лекота, бодрост и способност за найважни, добри и полезни дела, душевно
успокоение, присъствие на духа и съсредоточеност в себе си, особена радост и уверена
надежда за сполука и успехи в делата ни.
Затова, че Бог по Своите милости и щедрости ще ни помогне. Когато някой иска да
извърши нещо добро и особено важно, нека
да стане сутринта бодро и да се помоли от
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все сърце на Господа Бога. Човек не може
да прочете, да помисли и да каже, не може
да напише, да посъветва, да реши и да разпореди за каквото и да било тъй, както това
може да направи след утринната си молитва, когато в душата се отразява светлината
от молитвените думи и, когато светската
суета още не е изместила мира и спокойствието от сърцето. Проверете това в личния
си опит и ще намерите доказателство за
горните думи.
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Вечерни молитви
В името на Отца и Сина, и Светия дух.
Амин.
Господи Иисусе Христе, Сине Божий,
заради молитвите на Твоята Пречиста Майка, и на всички светии, помилуй нас. Амин.
Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.
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
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 винаги, и во веки веков. Амин.
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Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости
беззаконията ни; Светий, посети и изцери
немощите ни, заради Твоето име. Господи,
помилуй (три пъти).
Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и
сега и винаги, 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 земята; насъщния ни хляб дай нам днес; и
прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в
изкушение, но избави ни от лукавия.
Тропари
Помилуй нас, Господи, помилуй нас,
защото ние, грешните, като не намираме
никакво оправдание, като на Владика Ти
принасяме тая молитва: помилуй нас!
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Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.
Господи, помилуй нас, защото на Тебе
се уповаваме. Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни
милостиво и сега, като добросърдечен, и ни
избави от враговете ни; защото Ти си наш
Бог, и ние Твой народ, всички сме дело на
Твоите ръце, и Твоето име призоваваме.
И сега, и винаги, и во веки веков.
Отвори ни вратите на милосърдието,
благословена Богородице, та като се
надяваме на Тебе, да не погинем, но да се
избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си
спасение за християнския род.
Господи, помилуй (12 пъти).
Молитва към Господа
(От св. Макарий Велики)
Боже вечни, и Царю на всяко създание,
Който ме удостои да достигна дори до тоя
час, прости ми греховете, които извърших
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през този ден с дело, слово и помисъл, и
очисти, Господи, моята смирена душа от
всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми,
Господи, през тая нощ да имам спокоен сън,
та като стана от смиреното си легло, да благоугаждам на Твоето пресвято име през
всички дни на моя живот, и да побеждавам
борещите се в мене плътски и безплътни
врагове. И избави ме, Господи, от суетните
мисли, които ме оскверняват, и от лошите
пожелания. Защото Твое е царството, силата
и славата, на Отца и Сина, и Светия Дух,
сега и винаги, и во веки веков. Амин.
Молитва към Пресветия Дух
Господи, Царю Небесни, Утешителю,
Душе на истината! Смили се, и помилуй
мене, грешния Твой раб. Прости на мене,
недостойния, всичко, с каквото Ти прегреших днес като човек. Прости моите волни и
неволни, съзнателни и несъзнателни грехо18

ве, които сторих от младини от лош навик,
или от дързост, или от малодушие. Прости
ми, ако се клех в Твое име, или го похулих,
или в гнева си леко го наклеветих, или
оскърбих; ако за нещо се разгневих, или излъгах, или прекомерно спах, или, ако беден
е дошъл при мене и го презрях; ако някого
наскърбих, или му се скарах, или го осъдих;
ако проявих високомерие, или се възгордях,
или се разгневих; ако, като бях на молитва,
суетата на тоя свят отклони моя ум, или
нещо развратно помислих; ако преядох, и се
опих, или безумно се смях, или нещо лукаво
помислих, или, като видях чуждия успех,
бях наранен от него в сърцето си; ако неприлични неща говорих, или на греха на
моя брат се присмях, когато моите съгрешения са безбройни; ако към молитва бях
нехаен, или друго лошо нещо направих,
което не помня, защото всичко това, и дори
много повече, направих, Творче мой Владико. Помилуй мене, малодушния и недостоен
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Твой раб, и разреши, освободи, и прости ми,
като благ и човеколюбец, та с мир да легна,
да заспя и почина аз, блудният, грешният и
окаяният, и да се поклоня, и възпея, и прославя Твоето пречестно име, заедно с Отца и
Единородния Негов Син, сега и винаги, и во
веки веков. Амин.
Молитва към Господа
Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших през
тоя ден с думи, с дело и с помисъл. Дай ми
мирен и спокоен сън, изпрати Твоя Ангелпазител да ме закриля и пази от всяко зло,
защото Ти си пазител на нашите души и тела, и затова на Тебе слава възнасяме, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во
веки веков. Амин.
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Молитва към Пресвета Богородица
Добра Майко на благия Цар, пречиста и
благословена Богородице, Марийо, излей
върху изтерзаната ми душа милостта на
Твоя Син и наш Бог, и с Твоите молитви ме
упъти към добри дела, за да прекарам останалото време от живота си без грях, и да
намеря рая чрез Тебе, Богородице Дево, едничка чиста и благословена.
Молитва към Ангела-пазител
Ангеле Христов, мой свети пазителю и
покровителю на душата и тялото ми, прости
ми всичко, каквото днес съгреших, и ме избави от всяко лукаво дело на противния ми
враг, та с никакъв грях да не прогневя моя
Бог. Но моли се за мене, грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, и на
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Майката на моя Господ Иисуса Христа, и на
всички светии. Амин.
Кондак 2 на Пресвета Богородица
На Тебе, Богородице, поборнице войвода, ние, Твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима
сила, от всякакви беди ни освободи, та велегласно 3 да Ти пеем: радвай се, Невесто
Неневестна.
Към Пресвета Богородица
Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси нашата молитва пред твоя
Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе душите ни.

2
3

Кондак – песен във възхвала на светец или празник.
Велегласно – силно.
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Към Света Троица
(От св. Иоаникий)
Упованието ми е Отец, прибежището
ми е Син, покров ми е Дух Светий: Света
Троице, слава на Тебе.
Песен на Пресвета Богородица
Достойно е наистина да Те облажаваме,
Богородице, Присноблажена 4 и Пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана
от херувимите и несравнено по-славна от
серафимите, нетленно родила Бог-Слово,
Тебе, истинска Богородице, величаем.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и
сега и винаги, и во веки веков.
Господи, помилуй (3 пъти).

4

Присноблажена – винаги достойна за прославяне.
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Господи Иисусе Христе, Сине Божий,
заради молитвите на Твоята пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци
и на всички светии, спаси ме, грешния
(грешната). Амин.
Всекидневна изповед на греховете
Изповядвам пред Тебе, моя Господ, Бог
и Творец, единия в Света Троица, прославян
и покланяем Отец, Син и Свети Дух, всичките си грехове, които извърших през всички дни на моя живот, през всеки час и сега, с
дела, с думи, с мисли: преяждане, опиване,
ненавременно ядене, празнословие, униние,
леност, прекословие, непослушание, оклеветяване, осъждане, нехайство, самолюбие,
сребролюбие, грабителство, лъжа, кражба,
даване назаем с лихва, завист, гняв, оскърбяване на ближния, плътска похот и нечистота, злопаметство, ненавист и това, което
сгреших с всички мои сетива: зрение, слух,
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мирис, вкус, осезание и с всичките си душевни и телесни чувства, чрез които прогневих Тебе, моя Бог и Творец, и обидих
ближния си. Като съжалявам за тези свои
грехове, признавам себе си за виновен (виновна) пред Тебе, моя Бог, и коленопреклонно падам и се кая, помогни ми, Господи, Боже мой, със сълзи смирено Те моля.
Прости
ми
по
Твоето
милосърдие, всички минали и сегашни съгрешения,
и ме освободи от тях, като благ и човеколюбец. Амин.
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Напомняне
Преди да легнеш в леглото си, припомни си и размисли за това:
1. Въздай благодарност на Вседържителя Бог за това, че ти е дарил по Своята благодат да преминеш този ден жив и здрав.
2. Изпитай себе си и съвестта си, като
подробно си припомниш всеки час през
изтеклия ден, още от самото си събуждане:
къде си ходил, какво си правил, с кого и за
какво си разговарял; припомни си със страх
Божий и изпитай себе си за всички свои дела, думи и помисли, от сутринта до вечерта.
3. Ако си извършил нещо добро през
този ден, знай, че то не е от тебе, а от Самия
Бог, Който ни дарува всичко добро, и на Него въздай слава и Му благодари; моли Го да
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те утвърди в това добро, да те удостои и да
ти помогне да вършиш и други добри дела.
4. Ако си извършил нещо лошо, от
самия себе си и поради немощта си или поради лош навик и своеволие, кай се и моли
човеколюбивия Бог да благоволи да ти дарува прошка, като обещаеш твърдо, че вече
няма да правиш така, че повече няма да
вършиш такива неподобаващи дела.
5. Със сълзи призовавай милостта на
Твореца да ти даде безгрешна и тиха нощ,
без смущение и съблазън, да ти дарува и
утрешния ден, за да станеш рано и да славословиш Неговото свято име.
Преди да заспиш, кажи си:
В Твоите ръце предавам духа си, Господи Иисусе Христе, Боже мой: Ти ме благослови, Ти ме помилуй и ми дарувай живот
вечен. Амин.
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Прекръсти се и заспи с молитва, като
размисляш за Съдния ден, когато ще застанеш пред Бога.
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Молитви преди причастяване
Когато отиваш да се причастяваш,
пристъпи смирено и кажи тихо следните
молитви:
Молитва
(От св. Иоан Златоуст)
Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти
си наистина Христос, Син на живия Бог,
Който дойде в света да спасиш грешните, от
които първият съм аз. Вярвам още, че това е
самото пречисто Твое Тяло и това е самата
драгоценна Твоя Кръв. И тъй, моля Ти се,
помилуй ме и ми прости моите волни и неволни съгрешения, които извърших с думи,
с дела, съзнателно или несъзнателно, и ме
удостой неосъдително да се причастя с
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пречистите Твои Тайни за прошка на греховете ми и за вечен живот. Амин.
Молитва
На Твоята Тайна вечеря, Сине Божий, за
участник приеми ме днес, защото няма да
издам тайната на Твоите врагове, нито ще
Ти дам целувка като Юда, но като разбойника Те изповядвам: Спомни си за мене,
Господи, в Твоето царство.
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Молитви след причастяване
След като приемеш светото причастие,
веднага благодари топло и от сърце на Бога
и кажи:
Молитва към Господа Иисуса Христа
(От св. Василий Велики)
Владико Христе Боже, Царю на вековете и Създателю на всичко, благодаря Ти за
всички блага, които ми даде, и за причастяването с пречистите и живототворящи
Твои Тайни. Моля Те, прочее, Благий и Човеколюбче, запази ме под Твоя покров и в
сянката на Твоите криле, и ми дарувай дори
до последното ми издихание с чиста съвест
достойно да се причастявам с Твоите свети31

ни, за прошка на греховете и за вечен живот.
Защото Ти си хлябът на живота, изворът на
светостта, подателят на благата и на Тебе
слава въздаваме, с Отца и Светия Дух, сега
и винаги, и во веки веков. Амин.
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Молитва преди обяд
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 земята; насъщния ни хляб дай ни днес, и
прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи
нас в изкушение, но избави ни от лукавия.
Молитва преди вечеря
Ядат бедните и ще се наситят; ще
възхвалят Господа, които Го търсят и ще
бъдат живи сърцата им во веки. Амин.
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Молитва след обяд и вечеря
Благодарим Ти, Христе Боже наш, че
ни насити с Твоите земни блага: не ни лишавай и от небесното Си царство. Амин.
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Молитви на дете
Молитва на дете за себе си
Господи Иисусе Христе, Ти си казал:
„Оставете децата и не им пречете да дойдат
при Мене” 5. Затова и аз, слабото и немощно
дете, идвам при Тебе, смирено Ти се покланям и усърдно Ти се моля да ме вземеш под
Твоя закрила. Ти, Господи, си благ и милостив; когато си бил на земята, си помагал на
хората, лекувал си техните болести и недъзи, просветлявал си душите им, за да познаят истината и да вършат всякога доброто. И
след като си се възнесъл на небето, Ти не си
оставил човеците без Твоята помощ, а вина-

5

Мат. 19:14.
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ги си им пращал благодат за изцеление на
техните телесни и духовни немощи, когато
те са се обръщали към Тебе с чисти сърца и
с усърдна молитва. И аз сега от сърце Те
моля – не ме оставяй да греша, защото греховете са болест и ще ми попречат да стана
добър и мъдър човек. Прати ми Ангелпазител да ме предпазва от всяко зло и да ме
ръководи към добро. Учи ме постоянно да
обичам всички хора, особено моите родители, братя, сестри и сродници. Помагай ми да
бъда послушно и разумно дете, да не се противя на добрите съвети, които родителите,
учителите и духовните наставници ми дават
за мое добро. Не ми давай, Боже, да забравям молитвата и да не си спомням за Тебе.
Защото за мен няма по-голямо добро от това
– винаги да помня Твоето свято Име и Ти
винаги да си с мене, и да ме подкрепяш. Ти,
Господи Иисусе Христе, страда и бе разпнат
на кръст заради нас, човеците, за да ни спасиш от греха и от злото. Как бих забравил
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това Твое благодеяние и всички добрини,
които ни правиш? Затова и аз, подобно на
йерусалимските деца, които Те посрещнаха
с песни и славословия, възпявам Твоето име
и непрестанно Те моля – дойди при мене и
при всички хора, за да бъде Твоята воля
както на небето, тъй и на земята. Амин.
Moлитва на рожден ден
Благодаря Ти, вечни Боже, Създателю
на всички твари и на времето, задето ме
удостои с милостта Си да доживея до тоя
ден, с който започва нова година от моя живот. Сърцето ми е изпълнено със синовна
благодарност към Тебе, заради благоволението Ти към мене недостойния. Защото в
Твои ръце е времето, и Ти го даряваш на
всяко Твое разумно създание по голямата
Твоя обич и по спасителния Твой промисъл.
Но аз, Господи и Владико на моя живот,
много често забравям, че дарът на времето
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идва от Тебе, за да изпълнявам през земните
дни на живота си Твоята воля, да постигам
предназначението, което Ти си определил на
всеки човек, да принасям плодове на покаяние и със страх да придобивам спасението
си. И тоя дар, както и много други Твои
благи дарове, неразумно съм пропилявал,
предавайки се на суетни грижи, на гибелни
удоволствия и на нерадение за доброто и за
вечното мое спасение. Но човеколюбието
Ти, Благодетелю мой, е безгранично. Не ме
лишавай от неизказаната Твоя благост, продължи дните на моя живот, запази ме здрав,
благослови със сполука моите трудове, дарувай ми всичко, което е потребно за удовлетворение на моите нужди, а най-вече
очисти съвестта ми и подкрепяй сърцето ми
с вяра в Тебе, за да вървя в пътя на спасението и, когато бъде волята Ти, да премина от
временния във вечния живот като наследник
на Твоето вечно царство. Защото Ти, Господи, рече: "Ако някой се не роди свише, не
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може да види царството Божие". На днешния мой рожден ден по плът усърдно Те моля, Спасителю мой, благослови започващата
нова година на възрастта ми и всички дни на
моя живот и ме удостой с участта на родените свише от Твоя всесвят и божествен
Дух. Амин.
Молитва към именния светец
Свети (архангеле, пророче, апостоле,
мъчениче, преподобни светителю и пр. или
света мъченице, преподобна) – (името)! Ти
си мой закрилник и застъпник пред Бога
през всички дни на моя живот от деня на
светото Кръщение в името на Отца и Сина и
Светия дух, когато ме нарекоха с твоето име
и досега нося твоето име, но животът ми не
е съобразен с твоя свет живот, защото много
пъти и по разни начини осквернявах душата
си. За това усърдно те моля: закриляй ме,
помагай ми, води ме със силата, която Бо39

жието благоволение ти дава. Всякога се застъпвай за мен пред всемогъщия и благ Бог и
изпросвай неговата благодат и милост за
мен, за да бъде животът ми безопасен, защитен от зли изпитания, чист от греховни
помисли, желания и дела, светъл и радостен,
както подобава на приели Христовото спасително име. Не допускай злото да се доближи до мен, подкрепяй ме в слабост, бъди
ми покровител, когато зли сили ме връхлетяват, помагай ми в доброто. Усилвай вярата ми и ми сочи пътя на спасението. Така
всякога сърцето ми ще бъде подкрявано и
ще нося достойно твоето име, така и името
на моя Спасител Господ Иисус Христос ще
се осветява, и ще се слави сред братята нашия Отец, който е на небесата, сега, винаги
и во веки веков. Амин.
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Молитва на дете за родителите му
Колко съм радостен 6, Господи, когато
се обръщам към Тебе и Те моля за моите
родители! Те непрестанно се грижат за мене, трудят се и с голяма обич се стараят да
ме предпазят от беда, болест и от всяко зло.
Те всякога ми желаят доброто и искат да
бъда здрав, да стана добър и разумен човек.
Отплати им, Господи, с Твоето благословение за всички добрини и за обичта им към
мене. Дай им здраве и сполука, пази ги от
беди и нещастия, подкрепяй ги през целия
им живот, за да бъдат щастливи, не ги лишавай от Твоята помощ и винаги бди над
тях. И на мене помагай да ги обичам, да им
бъда послушен, да изпълнявам техните добри съвети, с нищо да не ги огорчавам и да

6

Тук и на др. места прилагателните са в мъжки род, но те,
разбира се, може да се четат в женски, ако молитвите ги
чете момиче – б. с.
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им бъда утеха и радост. Това е тяхната найжелана награда за всички грижи, безпокойства и трудове, които полагат за мене. Моля
Те от все сърце, прати им тая награда. Чуй,
Господи, моята сърдечна молитва и изпълвай нашия дом с радости, защото ние от Тебе очакваме всяко благодеяние и Тебе прославяме като наш най-добър небесен Баща.
Амин.
Молитва на дете за болните му родители
Небесни Отче и преблаги Боже, чуй моята молитва, която Ти възнасям със сълзи.
Дай на моя болен баща (моята болна майка)
здраве и сили. Ти знаеш колко много страдам, колко е натъжено сърцето ми, защото е
голяма обичта ми към моя болен баща (майка). Не ме оставяй, Боже, без бащина (майчина) закрила и без топлата родителска
обич. Помилуй ме, преблаги небесни Отче, с
нежна ръка и влей в сърцето ми радост. А аз
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всякога ще съм Ти благодарен, ще Ти се моля и ще бъда послушен на Твоята блага воля. Амин.
Молитва за болни родители
Владико Вседържителю, Ти си Лекар на
душите и телата, защото в Тебе е животът и
Ти го даряваш според Твоята неизказана
благост. Погледни от висотата на Твоето
пресветло жилище, от славата на Твоето
всемогъщество, наклони благоволението Си
към моята смирена молитва и помилуй моя
мил баща (моята мила майка), който зле
страда, измъчван от болест. Ти виждаш неговите страдания и моята синовна скръб.
Смили се над него и го изцели, вдигни го с
Твоята крепка десница от леглото на болестта и отново му дарувай здраве. Утеши и
нас, които с обич и голяма печал бдим при
постелята на нашия болен и страдащ баща
(майка). Зачети му, Господи, всичките гри43

жи и любовта му към нас, по Твоето милосърдие дай на всички да се зарадваме в Твоята благост и да Те прославяме през целия
наш живот. Амин.
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Молитви за възпитаване на децата в
християнско благочестие
Молитва към св. мъченица София 7
Тропар, гл. 4.
Като приема майката, която се радва за
своите чеда, с нея се радва и Църквата на
първородните, (понеже) като едноименна на
мъдростта 8 роди чеда, равни по брой на трите богословски 9 добродетели. Тя, заедно с
мъдрите девици 10, гледа (сега) тези, които са

7

Паметта й се празнува на 17 септември.
София – гр. = мъдрост – б.с.
9
В см. трите най-главни за богословието добродетели –
вярата, надеждата и любовта – б. с.
10
Срв. Мат. 25:1-13; тук явно се има предвид дъщерите
на св. София – б. с.
8
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станали невести на Жениха – Бог Слово. С
нея и ние се радваме духовно заедно с тях,
казвайки: поборници на Троицата, Вяро,
Надеждо и Любов, утвърждавайте ни във
вярата, надеждата и любовта.
Кондак, гл. 1.
Като се явиха честните (и) свещени
клонки на София – Вяра, Надежда и Любов,
обезсмислиха чрез благодатта елинската
мъдрост и като пострадаха, и се показаха
победоносни, бяха увенчани с нетленни
венци от Владиката Христос.
Молитва
О, многострадална и премъдра великомъченице Христова Софийо, на небесата ти
предстоиш с душата си до Божия Престол, а
на земята извършваш различни изцеления с
дадената ти благодат; погледни, прочее, към
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стоящите и молещи се пред твоята свята
икона 11, просещи твоята помощ, и отправи
към Господ твоите свети молитви за нас, за
да ни изпросиш прошение на нашите грехове, изцеление за болните, бърза помощ за
намиращите се в скърби и беди. Измоли от
Господ да дарува на всички нас християнска
кончина и добър отговор на Своя Страшен
съд, та да се сподобим и ние заедно с тебе
да славим Отца и Сина и Светия Дух во веки веков. Амин.
Молитва за ученици
преди началото на тяхното обучение
Господи Боже и Създателю наш. Който
си ни украсил със Своя образ 12 и си научил
Твоите избрани на Твоя закон, така че онези, които са внимателни към него, да се
11

В ориг. „мощи“, но мощи на св. София няма навсякъде,
а нейна икона не е толкова трудно да се намери – б.с.
12
Има се предвид учението на Църквата, че всеки човек е
създаден по Божий образ и подобие – б. р.
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удивляват. Който си открил на деца тайните
на премъдростта и си я дарувал на Соломон
и на всички, които са я търсили – отвори
сърцата, умовете и устата на тези Твои раби
(имената), за да разберат силата на Твоя
закон и успешно да усвоят преподаваното
им полезно учение за слава на Твоето пресвято Име, за полза и устройване на Твоята
свята Църква и (за) разбиране на Твоята
блага и всесъвършена воля. Избави ги от
всякакви вражески коварства, запази ги в
Христовата вяра и (в) чистота през всичкото
време на живота им – да бъдат силни чрез
разума и изпълнението на Твоите заповеди,
и така научени да прославят Твоето преславно Име и да бъдат наследници на Твоето
царство, понеже Ти си Бог силен в милостта
и благ в силата и на Тебе подобава всяка
слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и
Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.
Амин.
48

Молитва на ученик преди учение
Преблагий Господи, изпрати ми благодатта на Светия Твой Дух, Който надарява
и укрепява нашите душевни и телесни сили,
за да мога, като слушам преподаваното ми
учение, да порасна за слава на Тебе – нашия
Създател, за утеха на родителите ми и за
полза на Църквата и Отечеството. Амин.
Молитва на ученик след учение
Господи Боже, от все сърце Ти благодаря за всички добрини, които ми правиш.
И днес Ти ми помогна в учението, защото
придобих нови познания и се стараех да бъда усърден и примерен. Давай ми всякога
Твоята подкрепа, просвещавай моя ум, изпращай сили на сърцето ми, за да желае само
доброто, а волята, преблагий небесни Отче,
упъти да върши Твоята воля. Благослови
моите учители, които се трудят за моя полза
49

и пази техните сили и здраве, за да продължат да ни учат и да ни просвещават с добри
и полезни знания. На мене пък дай разумна
почивка, разведри ума ми, подкрепи силите
ми и всякога обновявай обичта ми към науката и към добрия живот, в съгласие с Твоя
свят закон. Амин.
Молитва за дете, което има трудности в
учението
Господи Иисусе Христе, Боже наш,
Който си се вселил в сърцата на дванадесетте апостоли без да гледаш на лице, чрез
благодатта на Всесветия Дух, Който слязъл
във вид на огнени езици и отворил устата
им, и (те) започнаха да говорят на други
езици – Сам Господи Иисусе Христе, Боже
наш, изпрати Твоя Дух Свети върху това
дете (името) и вложи в ушите на сърцето му
Свещените Писания, които Твоята пречиста
ръка начерта върху скрижалите на законо50

дателя Мойсей, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
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Молитви за помощ в житейските дела и
за Божие благословение на дома
Молитва за мир в дома
Боже на любовта, мира и дълготърпението! Помогни на всички нас, които живеем в този дом и сме свързани чрез родство и
чрез вярата в Тебе, да пребъдваме всякога в
дълбок мир, в съгласие, разбирателство и
любов. Умножавай дълготърпението ни,
както Ти Сам, Господи, си дълготърпелив и
не ни наказваш според праведния Твой съд.
Укротявай и в благост превръщай нашите
раздори и гнева ни, за да не би злото да се
усили, да причини тежки вреди, да помрачи
душите ни и да раздели тези, които трябва
да живеят под благословения от Тебе пок52

рив на нашия дом. Ти, Който всичко прощаваш, премахни всяка злопаметност от нашите сърца и ни дай да бъдем бързи в прощаването и в помирението. Отстрани с Твоята
всемогъща десница причините на всяко несъгласие, раздор или вражда и внедри дух
на кротост и на обич в сърцата на всички
нас, за да бъдем благословена домашна челяд, която напредва във всяко добро за Твоя
слава, на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Молитва
за Божие благословение на дома 13
Благослови, Всемилостиви Боже, нашия
дом и простри могъщата си закрила върху

13

Тази молитва, разбира се, може да се употребява постоянно,
но заедно с нашето лично моление за Божие благословение, не
бива да забравяме и църковното такова. В недалечното минало
на много места у нас са викали свещеник всеки месец да прави
водосвет в дома. Сега е добре поне веднъж да направим освещаване на жилището си, а ежегодно да каним свещеника на 6.1
(Богоявление) и 14.IX (Кръстовден) да го поръси с осветена
вода – б. с.
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всички, които живеем в него. Прати ни ангел да ни закриля, пази ни от злополуки,
земетресения, огън, наводнения, от лишения
и болести, от вражеско нападение и от всяко
зло. Не допускай да проникне в дома ни дух
лукав и нечист, който всичко осквернява,
разстройва добрите нрави и взаимното съгласие, внушава непокорство и безгрижие
към Твоите вечни блага, създава раздори и
разделения, отнема мира и любовта. Помогни на всички ни да напредваме в добродетелност и твърда вяра, да се приближаваме с
душите си и с чист, и светъл живот към Тебе, та и Ти, Господи, да дойдеш и да основеш в нашия дом Твое жилище. Царувай в
нашия дом, в нашите души и сърца, над нашите мисли, чувства и желания. Премахни
различните ни суетни грижи и освети нашите радости. Уталожи нашите скърби и тъги.
Когато Ти бъдеш при нас в тежки часове на
скръб и горест, на колебание и смущение,
нашите страдания ще бъдат по-леки и по54

поносими. Облекчи и скритите наши болки
и душевни рани, защото Ти едничък всичко
виждаш и само Ти си силен да ни помогнеш.
Никога, Преблаги Господи, не ни оставяй
сами, за да не би врагът на нашето спасение
да ни посети и погуби. А когато Твоят Дух
пребъдва сред нас, в дома ни ще грее Твоята
светлина, в Която ще намираме нашето
щастие и ще Те славим като преблаг наш
Бог и Цар. Амин.
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Молитви
за всяка семейна и битова нужда
Към светата блажена
Ксения Петербургска 14
Тропар, гл. 7.
Като възлюби Христовата нищета, сега
се наслаждаваш на безсмъртната трапеза и
като изобличи света с мнимото си безумие,
чрез кръстното смирение си приела Божията
сила. Заради това придобила дара на чудодействената помощ, блажена Ксенийо, моли
Христа Бога да се избавим чрез покаяние от
всяко зло.

14

Паметта й се празнува на 24 май.
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Кондак, гл. 3.
Днес светло ликува градът на св. Петър , защото множество скърбящи намират
утешение, като се надяват на твоите молитви, всеблажена Ксенийо, понеже ти си похвала и утвърждаване на този град.
15

Молитва
О, препроста по начина на своя живот,
бездомна на земята, но наследница на обителите на небесния Отец, блажена страннице, Ксенийо! Както преди падалите (в поклон) пред твоето надгробие болни и скърбящи веднага били изпълвани с утешения,
така сега и ние, обуреваеми 16 от пагубни

15

Т.е. Санкт Петербург – б.с.
Обзети, обхванати, вълнуващи се, връхлитани от бури и
ветрове – б.р.
16
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напасти, като прибягваме към теб, с надежда молим: помоли се, блага небоходнице 17,
за да се изправят стъпките ни според Словото Господне към изпълняване на Неговите
заповеди, и да се обезсили богоборното безбожие, пленило града и страната ти, (и)
хвърлящо нас, многогрешните, в смъртна
братоненавист, гордо самовбесяване и хулно отчаяние. О, преблажена заради Христа,
посрамила суетната мъдрост на тоя век, измоли от Твореца и Подателя на всички блага
да ни дарува смирение, кротост и любов като съкровище на нашето сърце, вяра за укрепване на молитвата (ни), надежда в покаянието, сили в многотрудния ни живот, милостиво изцеление на нашите душа и тяло,
целомъдрие в съпружеството и добра загриженост за своите близки и приятели, обнова на целия наш живот в очистващата бана покаянието,
покаянието, та
та като
като възпяваме
възпяваме всехвсеня на
17

Т.е. ходеща по небето – б.с.
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вално
хвалнотвоята
твоятапамет,
памет,дадапрославим
прославимчудодейсчудодействащияввтебе
тебеОтец,
Отец, Син
Син ии Свети Дух, Едитващия
носъщната и Неразделна Троица, во веки
веков. Амин.

КРАЙ И БОГУ СЛАВА!
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