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Молитва посвяти Непорочному Серцю Пресвятої
Діви Марії
Пресвята, Пречиста, Преблагословенна Богородице
Діво. Ти для скорботних велика заступниця, негайна
помічниця, спасіння та підпора людства і всього світу
незмінна покровителька!
Перед Твоїм престолом славимо Тебе, Пречиста Діво
Маріє, в певній надії, що випросиш для нас милосердя,
благодать, дієву допомогу і захист у ці дні випробувань.
Не за наші заслуги, на які покладатися не можна, але з
незмірної доброти Твого материнського серця Тобі, Твоєму
Пречистому Серцю доручаємо і посвячуємо Україну та всіх
нас, Мати Милосердя. Проси від Господа ту милість, яка
здатна відразу навернути людське серце. Візьми під свою
опіку невіруючих, тих, які пропадають у тіні смерті, дай їм
миру та проси, щоб і для них настав день Правди, щоб разом
з ними співали ми Ізбавителю світу: «Слава во вишніх Богу, і
на землі мир, во человіціх благоволеніє» (Лк. 2.14).
Верни в єдину Христову Церкву тих, кого відірвали від неї
помилка або розбрат; у першу чергу тих, які особливо Тебе
почитають, бо нема такого житла, де би благочестиво не
зберігали Твого шанованого образа. Збуди у вірних любов
до чистоти і достойного християнського життя, апостольське
старання про те, щоб боголюбиві народи росли і заслугами
і числом.
І врешті, як святий Отець поручив Найсвятішому Серцю
Ісуса Церкву, все людство, і ми доручаємо Тобі, твоєму
Пречистому Серцю себе, нашу країну, нашу Єпархію, сім’ї,
молодь, всіх нас, Царице світу, наша Мати. Щоб Твоя любов
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і заступництво наблизили перемогу царства Господнього,
щоб усі народи в примиренні з собою і Господом славили
Тебе, Благодатна, і на цілій землі разом з Тобою співали
вічну молитву слави, любові й подяки джерелу Правди,
Життя і Миру, Пресвятішому Серцю Ісуса.
Тому до тебе нині прибігаємо і усильно просимо: покрий
омофором милості твоєї Церкву і ввесь народ наш, що кличе
до тебе.
Подібно до цієї молитви можемо коротко молитися
таку довільну молитву
«Посвячення Непорочному Серцю Матері Божої»
Прошу прощення у Тебе, Пресвята Богородице, у Твого
Непорочного Серця, а через Нього у Найсвятішого Серця
Ісуса, Пресвятої Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа за всі
гріхи свідомі й несвідомі мої і цілого світу.
Жертвую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через
Тебе і Пресвятій Тройці, себе, свою сім’ю, родину, своїх
ближніх, усіх глав церков, архиєпископів, митрополитів,
єпископів, священиків, монахів, катехитів, всі наші єпархії,
Україну, Вселенську Церкву і цілий світ. Амінь.
Дякую, Тобі Мати Божа, Твоєму Непорочному Серцю, а
через Тебе усьому Небу за прийняття цієї жертви. Амінь.
*Молитва посвяти нашої держави Непорочному Серцю Пресвятої
Богородиці, затверджена рішенням греко-католицького єпископату
України взято з сайту http://mgce.uz.ua

3
Псалом 90
Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога
небесного поселиться.
Скаже Господеві: Заступник мій єси і прибіжище моє –
Бог мій. І надіюся на нього.
Бо він вирятує Тебе від сіті ловця і від слова тривожного.
Плечима своїми Тебе закриє і під крилами його будеш
надіятися.
Як зброя, оточить Тебе істина його, не злякаєшся страху
нічного.
Ні стріли, що літає удень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані
напасті і біса полуденного.
Впаде побіч Тебе тисяча, і десять тисяч – праворуч Тебе;
до Тебе ж не приблизиться.
Однак, Ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш.
Бо Ти, Господи, уповання моє. Всевишнього поклав Ти,
як прибіжище Твоє.
Не прийде до Тебе зло і рана не доторкнеться тіла твого.
Бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе
на всіх путях твоїх.
На руках візьмуть Тебе, щоб Ти часом не спіткнув об
камінь ногу твою.
На гаспида і василіска наступиш, і потопчеш льва і змія. .
Бо на мене він уповав, і вирятую його; покрию його, бо пізнав
ім’я моє.
Візве до мене, і почую його; з ним я у скорбі, і визволю
його, і прославлю його.
Довгим віком обдарую його і явлю йому спасення моє.
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Молитва до Святого Архангела Михаїла
Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю й
полководцю ангельських воїнств! Прийди на допомогу
людям, яким загрожують сили темряви.
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Прийди, адже люди створені за образом Бога; відкуплені
життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина;
призначені бути храмом Святого Духа.
В тобі, святий Михаїле, Церква має свого Захисника й
Покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя.
Проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани – сіяча
неспокою і лицемірства, – і не дозволив йому тримати людей
в рабстві та шкодити Церкві.
Нехай з твоєю допомогою Жінка, одягнена в сонце,
Цариця Ангелів, розчавить голову Антихристу й захистить
своїх земних дітей від його підступів.
Перший захиснику слави Всевишнього! Занеси наші
молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами.
Міццю Божою Зв’яжи сатану й кинь його в пекельну безодню,
щоб він більше не обманював народи.
Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність
звіщали гасло: «Хто ж як Бог!» Амінь.
* І знамення велике видно було на небі - жінка, одягнена в сонце, і місяць
під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. (Од 12:1), див.
зображення Богородиці на обкладинці.
«Навіть ті, хто заслужив на пекло, не повинні впадати у відчай
неосягнення Царства Небесного, якщо вони з вірою посвятять себе опіці
Пресвятої Діви Марії. Грішники, які шукали Бога через заступництво
Богородиці, були спасенні. Річард з Сент Лоренс (французький богослов
13 ст.) зазначає, що як сказав Святий Іван Богослов в Апокаліпсисі, Вона
була коронована короною з дванадцяти зірок. З іншого боку, в Пісні Пісень
говориться, що Пречиста Діва Марія була оточена дикими звірами,
левами та пантерами (ПП 4:8)”. Що це означає? Річард говорить, що ці
дикі звірі є тими грішниками, які через прихильність та заступництво
Богородиці, стали зорями раю, зорями корони, гідної нашої Цариці
Милосердя, вартіснішою від всіх зірок на небі.» Взято з книги S. Alfonso
Maria de’ Liguori “Le Glorie di Maria”
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Молитва перед Причастям Cв. Йоана Дамаскина
Перед дверима храму Твого стою і від страшних думок
не визволяюся. Але Ти, Христе Боже, що митаря виправдав,
і хананеянку помилував, і розбійникові двері раю відчинив,
відкрий і мені милосердя чоловіколюбія Твого, і прийми мене,
як блудницю і кровоточиву. Бо одна, доторкнувшись до краю
одежі Твоєї, зараз зцілення прийняла; а друга, обнявши Твої
ноги, відпущення гріхів одержала. Я ж нещасний (нещасна),
що насмілився (насмілилася) все Твоє Тіло прийняти, нехай
не буду опалений (опалена). Але прийми мене, як і їх, і
просвіти мої душевні почуття, спаливши мої гріховні провини,
молитвами Пречистої, що безсіменно породила Тебе, і сил
небесних, бо Ти благословенний єси на віки вічні. Амінь.
Молитва св. Йоана Золотоустого
Господи, Боже наш, знаю, що я негідний (негідна) і
неприготований (неприготована), щоб міг Ти достойно увійти
під покрівлю дому душі моєї, бо вся вона – пуста й упала, і не
маєш у мені гідного місця.
Однак молю Тебе, Ісусе: Як Ти, зійшовши з висоти
небесної, понизив себе задля нас – так знизись і сьогодні до
мене, негідного (негідної);
Як Ти зволив замешкати у вертепі, в яслах нерозумних
звірят – так увійди, Ісусе, до мого оскверненого тіла і
поселися в моїй недостойній Тебе душі;
Як Ти, Ісусе, увійшов до дому Симона прокаженого і не
відказався вечеряти з грішниками – так увійди милостиво в
дім, хоч грішної, але розкаяної моєї душі. Бо Тобі належить
усяка слава, честь і поклоніння, з безначальним твоїм Отцем,
і з пресвятими, і благим, і животворящим твоїм Духом нині, і
повсякчас, і на віки віків.Амінь.

7
Духовне Святе Причастя
У ситуаціях, коли немає змоги прийняти Ісуса в
Євхаристії або з іншої причини не можна приступити до
Святого Причастя, але є прагнення з’єднатися з Ісусом, то
справжнє Таїнство Євхаристії можна замінити духовним
Причастям. Дуже добре практикувати цю молитву щодня.
Ісусе, я вірю в Тебе, надіюся на Тебе, люблю Тебе понад
усе. З любові до Тебе дуже жалію за всі мої гріхи. І дуже
хочу прийняти Тебе до мого серця. Прийди, Мій Спасителю
до мене…
(пауза 10 секунд, Ісус входить до нашого серця, пауза 10 секунд)
Вітаю Тебе, Мій Ісусе, радію Тобою, Дякую Тобі, що ти
прийшов до мене.
Благослови мене. Хочу бути Твоєю доброю дитиною
завжди і всюди. Амінь.
Молитва після Причастя Cв. Ігнатія
Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене.
Крове Христова, напій мене. Водо з ребра Христового,
обмий мене. Страсте Христова, скріпи мене. Добрий Ісусе,
вислухай мене. В рани Твої святі скрий мене. Не допусти
мені віддалитися від Тебе. Від злобного ворога душевного
стережи мене. У годині смерти призови мене прийти до
Тебе, щоб я зі святими Твоїми величав (-ла) Тебе на віки
вічні. Амінь.

Святий Юрій Переможець (Георгій Змієборець*)
Покровитель українського народу
* Змій ототожнюється з демонами

Благослови,
душе моя, Господа!
МОЛИТОВНИК

«Моліться без перерви. За все дякуйте:

така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі»

(1 Сол. 5,17-18)

© Упорядкування
о. П. Кобаль
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Рецензія на молитовник
«Благослови, душе моя, Господа»
«Треба молитися завжди й не падати духом»
(Лк. 18, 1)

Молитва — це виразна і позитивна реалізація стосунку
людини до особового Бога, Подателя спасіння.
Молитва — це спілкування та єднання людини з Богом,
а за своєю дією вона підтримує світ і поєднує його з Богом.
У своєму вченні Церква розрізняє літургійну, публічну
і «приватну», «особисту» молитву. Особиста чи приватна
молитва завжди має церковний вимір. Святий Кипріян
навчає: «Коли молюся, то молюся не тільки за себе, а й за
увесь народ, бо ми всі є одним народом (...). Сам Христос,
Учитель і наставник єдності, бажав, щоб кожен молився
за всіх, подібно як Він, зібравши всіх у Самому Собі, привів
їх до Отця». Отже той, хто молиться в ім’я Христа, завжди
молиться в Церкві, Тілі Христовому, і для Церкви. Кожен
християнин, коли славить Господа чи благодарить Його, чи
чогось просить для себе або для інших, стає голосом свого
ближнього.
Молитовник «Благослови, душе моя, Господа» — це пахучий духовний квітник, який сприятиме і допомагатиме усім
вірним, хто триматиме його в руках, зростати у духовному
житті: скріплятиме віру, вселятиме надію та розпалюватиме
любов до Господа нашого Ісуса Христа і Матінки Божої.
Хочемо підкреслити, що молитовник подає дуже
потрібні в наш час актуальні катехитичні короткі
повчання, які хвилюють християн, а саме «Молитви на
вервиці»,«Моральна оцінка штучного запліднення»,
«Моральна оцінка клонування», «Дитина — дарунок
Божий» тощо.
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Молитовник, упорядкований о. П. Кобалем, — це не що
інше, як збірки готових зразків усних молитов, пристосовані
до наших сучасних потреб із багатої скарбниці св. Церкви.
Отже, черпаймо з цієї збірки молитов, а свою душу
збагатимо скарбами дочасними і вічними.
о.-митрат Іван К030ВИК,
цензор Івано-Франківської єпархії

Друкується з благословення церковної влади
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Пресвята Родина: Богородиця, Ісус, Святий Йосиф
Прикладом для кожної родини є Пресвята родина, яка молиться разом,
щоб освячуватись через спільну щоденну молитву і є прикладом
практикуючого християнського життя.

Щоденні молитви
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Щоденні молитви
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 рази).
Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже
наш, помилуй нас. Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Молитва до Святого Духа
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і
все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися
в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Від Великодня до Вознесіння замість молитви до Святого Духа:

Воскресний тропар
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і
тим, що в гробах, життя дарував (3 рази).
І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його триденному
воскресінню.
Трисвяте
Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний,
помилуй нас (3 рази).
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Щоденні молитви
Славослов’я

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи
наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, посіти і зціли
немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй (3 рази).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
Господня молитва
Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім’я
Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як
на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям
нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого
Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.

Щоденні молитви
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Поклін Ісусові Христу Цареві
Прийдіте, поклонімся Цареві, нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся Христу, Цареві, нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса
Христа, Царя і Бога нашого.
Псалом 50
Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконня моє.
Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого
очисти мене.
Бо беззаконня моє я знаю і гріх мій є завжди передо мною.
Проти Тебе єдиного я згрішив і перед Тобою зло вчинив,
то і правий Ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш
судити.
Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене
мати моя.
Це бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрости
Своєї явив Ти мені.
Окропи мене іссопом — і очищуся, обмий мене — і стану
біліший від снігу.
Дай мені почути радість і веселість — зрадіють кості
сокрушені.
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Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої
очисти.
Серце чисте утвори в мені, Боже, і духа правого обнови
в нутрі моєму.
Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не
відійми від мене.
Верни мені радість спасення Твого і духом владичним
утверди мене.
Вкажу беззаконним дороги Твої — і нечестиві до Тебе
навернуться.
Ізбав мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого, — і
язик мій радісно прославить справедливість Твою.
Господи, губи мої відкрий — і уста мої сповістять хвалу
Твою.
Бо якби Ти жертви захотів, дав би я, та всепалення не
миле Тобі.
Жертва Богові — дух сокрушений, серцем сокрушеним і
смиренним Бог не погордить.
Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай
здвигнуться стіни єрусалимські.
Тоді уподобаєш Собі жертву правди, приношення і
всепалення, тоді положать на вівтар Твій тельців.

Щоденні молитви
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Символ віри
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і
землі, і всього видимого і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,
єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками.
Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного,
родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через
Нього все сталося.
Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов
із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став
чоловіком. І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав,
і був похований. І воскрес у третій день, згідно з писанням.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде
зі славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде
кінця.
І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця
[і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і
рівнославимий, що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую
одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння
мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
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Покаянна молитва
Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші, вольні
і невольні, що в слові і в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і
в помислі, що вдень і вночі — все нам прости, бо Ти благий
і чоловіколюбець.
Молитви до Пресвятої Богоматері
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь
з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний
Плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя
душ наших.
Достойно є воістину величати блаженною Тебе,
Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога
нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від
серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу
Богородицю, Тебе величаємо.
Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас,
єдина чиста і благословенна.
Преславна Приснодіво Богородице! Прийми молитви
наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас
задля Тебе душі наші.

Щоденні молитви
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Молитва до ангелів
Усі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога
за нас, грішних.
Молитва до всіх святих
Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і
всі святі, моліть Бога за нас, грішних.
Величання Пресвятої Тройці
Уповання нам — Отець, прибіжище наше — Син,
покровитель нам — Дух Святий. Тройце Свята, Боже наш,
слава Тобі.
Митарева молитва
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 рази).
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У часі Великого посту (Чотиридесятниці) мовимо цю
покаянну молитву з поклонами:
Великопосна покутна молитва
з поклонами святого Єфрема Сирина
Господи і Владико життя мого, дух млявости,
недбайливости, грошолюбства і пустослів’я віджени від мене
(доземний поклін).
Дух же чистоти і смиренномудрія, терпіння і любови
даруй мені, недостойному рабу Твоєму (недостойній рабі
Твоїй) (доземний поклін).
Так, Господи Царю, дай мені бачити гріхи мої і не
осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки вічні.
Амінь (доземний поклін).
Після цього 12 малих поклонів, молячись:
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній). Боже,
очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.
Відтак:
Господи і Владико життя мого, дух млявости,
недбайливости, грошолюбства і пустослів’я віджени від
мене. Дух же чистоти і смиренномудрія, терпіння і любови
даруй мені, недостойному рабу Твоєму (недостойній рабі
Твоїй). Так, Господи Царю, дай мені бачити гріхи мої і не
осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки вічні.
Амінь (доземний поклін).

Ранішні молитви
Молитва святого Макарія
до Пресвятої Тройці
Вставши зі сну, дякую Тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний,
що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не
розгнівався на мене, грішного (грішну) і негідного (негідну),
та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому
Своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою
молитвою прославляв (прославляла) Твою силу.
Молитва до Пресвятої Тройці
Щиро дякую Тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний,
що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої й несподіваної смерти. Із вдячности за цю ласку віддаю Тобі нині цілого (цілу)
себе — усі почування і сили моєї душі і тіла — Тобі єдиному
на службу, Тобі єдиному на честь і славу.

22

Ранішні молитви

Пресвята Трійця

Ранішні молитви
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Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити,
чим би я міг (могла) Тебе зневажити. А що я свідомий
(свідома) своєї немочі, то прошу Тебе, Пресвята Тройце, не
позбав мене Твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди
Твоїми ласками!
Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще
пізнавав (пізнавала) Твою волю! Скріплюй мою слабку волю,
щоб я робив (робила) тільки те, що Тобі подобається! Зігрівай
моє холодне серце, щоб воно тільки Тебе завжди любило!
Дай, вседобрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло
Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму
Небесному Царстві. Амінь.
Молитва до Ісуса Христа
Мій найдорожчий Спасителю! З глибини душі дякую Тобі
за те, що Ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив
мене до подальшого життя, щоб у ньому Тебе величати та
вірно Тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини
мого життя. Тож віддаю Тобі своє серце, і цілого (цілу) себе
Тобі жертвую.
А Ти, вседобрий Ісусе, Своїми ласками допоможи мені
виконувати Твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання,
освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде
згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне
буде Твоє святе ім’я. Амінь.
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Молитва до Пресвятої Богородиці

Пречиста Діво Маріє! Із розсвітом цього дня вдаюся під
Твій покров і як добра дитина благаю Тебе: Матінко моя
Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою
і тіло — усе моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь
найліпшою ненькою та заступницею! Охороняй мене завжди
сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла.
Заступайся за мене перед Твоїм Божественним Сином та
Своїми молитвами злагіднюй святий Його гнів з приводу моїх
гріхів!
Адже добре знаю, що Ти, Царице неба, завжди успішно
помагаєш усім тим, що з довірою віддаються під Твоє
заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою
легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше
зможу виконувати Божу волю, а після смерти — осягнути
вічне щастя. Амінь.
Молитва до ангела-хоронителя
Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені
на охорону! Щиро благаю тебе: просвічуй мене сьогодні,
хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на
спасенну дорогу. Амінь.

Ранішні молитви

Єрусалимська Пресвята Богородиця
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Молитви на кожен день
Неділя
Молитва до Пресвятої Тройці
Справедливо є і годиться богоналежно славити Тебе,
Пресвяту Тройцю, нероздільно одну в Своїй всебезконечно
перевищуючій сутності, Тебе — премилосердного нашого
Бога. Тебе величають усі земнородні, Тебе славословлять
небесні духи.
Єдиносущне Божество, що живеш у трьох Особах, Тобі
ми, всі вірні, приносимо богоналежний поклін.
Отче Вседержителю, Сину і Слово Боже, Всесвятий
Душе, єдина Сило і Владо, єдине Царство й Божество,
помилуй і спаси нас, що Тебе нашим Богом визнаємо, що
до Тебе молимося, що Тобі завжди хочемо служити і Тебе
чимраз більше любити. Амінь.

Молитви на кожен день
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Молитва до воскреслого
Господа ІсусаХриста
Господи Ісусе Христе, Царю слави, смиренний у страстях
і могутній у воскресінні, переможцю смерти й ада! Ти Своєю
перемогою над смертю і Своїм воскресінням виповнив те,
що пообіцяв у пророчих писаннях, і тому всі духи небесних
воїнств і вся земля поклоняються Тобі з невимовною радістю
та втіхою, і прославляють Тебе воскреслого, а пекельні
власті зі страху дрижать перед Тобою.
Ми, покірні слуги Твоєї величности, святкуючи побожно й
однодушно пам’ять Твого славного воскресіння, стаємо всі
перед Тобою та, згадуючи Твою любов до нас, проливаємо
сльози радости.
Поглянь, просимо Тебе, на наше смирення, і вчини, щоб
ми, очищені від скверни наших гріхів Твоїм воскресінням,
воскресли в Тобі та були достойними живитися плодами
Твоїх страждань і Твого з мертвих воскресіння.
Слава Тобі, Боже, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.
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Понеділок
Молитва до ангелів
До вас, святі ангели, як заступників і сторожів нашого
життя, приходжу з поклоном і проханням. Я, окаянний
(окаянна) і многогрішний (многогрішна), прошу вас:
помилуйте мене. Ви, що споглядаєте Божу велич, ви, святі
ангели, що найближче стоїте, у страхові й покорі, перед
престолом Пресвятої Тройці, ви, кого опромінює невимовний
блиск Божої слави, — моліть милостивого Бога, щоб зберіг
мене від усього злого, а особливо від упадку в спокусах.
Випросіть мені вашими молитвами ласки боговгодно прожити
дні мого життя та ласки служити Богові з такою побожністю,
з якою ви служили Ісусові Христові, коли Він перебував на
землі, і з якою й тепер служите Йому в небі.
А Ти, Господи мій, Агнче Божий, що взяв на Себе
гріхи цілого світу, задля молитви Твоєї Пресвятої Матері
і всіх небесних духів, що оточують престол Твоєї Божої
величности, вислухай моє прохання і пошли Свого ангелахоронителя моїй душі і моєму тілу, щоб я під його проводом
був охоронений (була охоронена) від видимих і невидимих
ворогів, та сподобився (сподобилася) Твого помилування
разом з усіма Твоїми угодниками. Амінь.
Святий великий архистратиже Михаїле! Ти, що найближче
стоїш до Пресвятої Тройці, начальнику небесних полків, що
кличем «Хто, як Бог?» скинув збунтовані небесні духи в
пекельну безодню, — захисти Церкву нашу, наш народ, мою
родину та мене від напастей злого, і вчини, щоб Бог у моєму
житті завжди й у всьому перемагав. Амінь.

Молитви на кожен день
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Великий Гавриїле, світлий посланцю несотворенного Світла! Тобі відкрито велику тайну, що від віків була
стережена і закрита навіть перед ангелами. І ти цю тайну
виявив єдиній Пречистій у день благовіщення у Назареті.
Разом з Нею моли Всевишнього Бога, щоб подав нашим
душам мир і Своє велике помилування. Амінь.
Святий Рафаїле, ти, що назвав себе одним із сімох святих
ангелів, які підносять молитви святих і з ними стають перед
славою Святого Бога! Ти був супутником Товії в далекій
дорозі, ти був його проводарем й опікуном, що завжди давав
добру раду і хоронив у небезпеках, ти був у всьому вірним
помічником і другом йому. Будь і нам, що проходимо тепер
небезпечну земну подорож життя, великий Божий архангеле,
товаришем і провідником у нашій мандрівці. Моли Владику
Христа за мене, нужденного (нужденну) і смиренного
(смиренну), щоб не тішився мій ворог моєю погибеллю та
щоб не говорив про мене, що «ця людина в пустоті жила,
і дні її життя пройшли марно, як тінь». Святий архангеле
Рафаїле, захисти мене від такого нещасного кінця моєї
життєвої дороги. Амінь.
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Вівторок
Молитва до святого Йоана Предтечі
Святий Йоане, Предтече і Хрестителю Господній! Про
тебе говорить святий євангелист, що ти — чоловік, посланий
від Бога, щоб дати свідоцтво про Світло і щоб усі увірували
в те правдиве Світло, що прийшло на цей світ просвітити
кожну людину. Після тебе мало Воно прийти, але Воно було
перше, ніж ти, бо Воно було від віків.
Про тебе, всехвальний пророче, свідчить сам Господь,
коли каже, що ти більший від усіх інших. Пророки провіщали
Христа словами, а ти вказав на Нього рукою і говорив: «Це
— Агнець Божий, що бере на Себе гріхи світу».
Ти — проповідник покаяння. Ти хрестив розкаяних у
Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху
голови Царя Бога. Ти — перший мученик, ти — посників і
пустинників наставник, ти — вчитель чистоти, ти — близький
друг Христа. Тебе прошу, до тебе припадаю: не відмов мені у
твоєму заступництві, щоб душа моя відновилася покаянням,
немов другим хрещенням. Випроси мені ласку, щоб я міг
(могла) одержати прощення гріхів і увійти колись туди, куди
ніщо скверне не може увійти, — у Небесне Царство. Амінь.
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Середа і П’ятниця
Молитва до Хреста Господнього
Чесний Хресте! Коли перші наші прабатьки у своєму
непослухові з’їли плід із забороненого дерева, що через те
стало для них деревом смерти, тоді були вони вигнані з раю, в
якому росло дерево життя, що мало своїми плодами зберегти
людині молодість та життя. Але людина втратила можливість
доступити до нього. І щойно Ісус Христос повернув нам той
Божий дар, те втрачене в раю дерево життя. На тобі, хресне
дерево, помер наш Господь Бог і Своєю смертю поборов і
нашу смерть. На тобі, Чесний Хресте, жертвував Христос
Своє життя і через те зробив тебе животворним деревом —
деревом надприродного життя, життя Божого.
Господній животворний Хресте! До тебе припадаю, тебе
обнімаю і цілую та покірно прошу: дай мені те життя, що його
можна тільки у тебе знайти, непроминаючу молодість духа,
захист перед вічною смертю, святе Боже життя.
Всечесний Хресте! Багато людей тебе боїться, від
тебе втікає, тебе покидає, бо думає, що ти своїм тягарем
пригнітаєш до землі і вбиваєш. Не знають, безумні, що тим,
хто тебе з любов’ю обнімає, ти даєш ангельські крила, на
яких душа злітає до неба і знаходить Бога.
Хресте святий, Хресте Господній! Тебе я люблю і тебе
усім серцем вітаю та всього (всю) себе тобі передаю. У тобі
надія мого спасення, бо вірю, що ти заведеш мене до Ісуса
Христа. Амінь.
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Молитва до Пресвятої Богородиці

Пресвята Діво, без гріховної плями зачата і, в самому
Своєму непорочному зачатті, освячена всіма дарами
Святого Духа, відповідно до призначеного Тобі безмірного
достоїнства Божої Матері! Ти Богом від віків була призначена
на те, щоб разом зі Своїм Сином стерти голову ворога нашого
роду — пекельного вужа, і тим примирити людство з Богом.
Ти — Цариця сотворінь усього світу, чесніша від
херувимів і славніша без порівняння від серафимів. Тебе,
єдину після Христа, Всемогутній збагатив усіма скарбами
Своєї ласки, так, що серед творів Його рук навіть думкою не
можна собі уявити величнішого діла рук Божих. Та не тільки
за життя, але й у Твоєму успенні відзначив Тебе Бог понад
усіх, переселивши з душею і тілом у нетлінне життя.
Мати Ісуса Христа! Тобі усім завдячуємо, бо Ти дала нам
Бога, Спасителя нашого, а через Нього —
Ти зберегла
нас від смерти і дарувала нам життя. Пресвята Богородице,
хто зуміє висловити велич Твоєї материнської любови до
нас? Хто зможе перелічити ті всі Твої щедрі добродійства,
якими обдаровуєш Своїх дітей? Тому й моя любов до Тебе
лине, бо знаю, що Ти не погордиш малим і нужденним
даром любови мого серця, але приймеш його ласкаво. Від
віків ще ніхто не чув, щоб Ти когось, хто вдається до Твого
Непорочного серця, без надії залишила. У тій вірі прошу
Тебе, наймиліша Мати і моє прибіжище, будь милосердною
до мене, що величаюТвоє непорочне зачаття і призиваю
Твоє святе ім’я: Маріє! Амінь.
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Четвер
Молитва до апостолів
Вас, верховні апостоли Петре й Павле, та увесь собор
Христових апостолів і учеників зібрав Господь наш Ісус Христос, щоб ви були з Ним та щоб ви в Його ім’я проповідували
Царство Боже. Святі, на всю землю поширилося благовістя
ваше, а прийнявши Святого Духа в огняних язиках, ви
спалили поганську лож та сітями ваших слів уловили у віру
заблуканих. Тому небо голосить та оповідає вашу славу, а
ми просимо, на честь вашої пам’яті: спаси, Боже, всіх нас за
молитвами Твоїх апостолів. Амінь.
Молитва до святого отця Миколая
Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний
чудотворче! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і
болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти,
ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого
потішителя тих, що перебувають у горі і нуждах теперішнього
життя: поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене й
усіх людей від вогню і води, від голоду і пошести, від тяжкої
хвороби і несподіваної смерти. Хорони мене через ціле моє
життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного
життя до вічности. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви
перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені,
щоб я сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з
тобою, прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.
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Субота
Молитва до всіх святих
Ви, всі святі Божі угодники, що за свого земного життя,
так як і ми тепер, молилися і працювали, терпіли і боролися
зі спокусами та пристрастями, ви, що у своєму житті постійно
шукали Бога, Йому вірно в любові служили, а через хрест і
відречення себе самих — Його знаходили і дійшли до неба,
ви всі, патріярхи і пророки, апостоли й мученики, святителі й
ісповідники, преподобні й праведні, і ти, личе святих жінок, —
ви всі добрий подвиг закінчили і витривали у вірі. Тому прошу
вас, що маєте велику сміливість перед Спасителем: просіть
Його як доброго, щоб Він спас мою душу. Амінь.
Молитва за померлих
Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих,
що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні
терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай,
Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське
тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та
мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А те,
чого їм не вистачає для осягнення вічного щастя, доповни
Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх
святих. Подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця
прохолоди, відпочинку і спокою.
Боже, Ти хочеш спасення всіх людей, бо вони Твої
діти. Тому просимо Тебе: подай блаженство неба нашим
померлим отцям і матерям, братам і сестрам, рідні,
добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною
смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують
помочі, та всім померлим. Усіх їх пом’яни, Господи. Амінь.
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Молитви перед сном
Поки покладешся на спочинок, зроби собі короткий іспит совісти:
подумай про те, чого Господь хотів тебе навчити; пригадай усі свої
гріхи, якими ти сьогодні зневажив (зневажила) Господа Бога: нинішні злі
вчинки, слова, думки. Подякуй Богові за всі ласки цього дня та, збудивши
у собі щирий, досконалий жаль за гріхи, молися ось так:

Вседобрий Боже! З цілого серця дякую Тобі за усі дари,
якими Ти мене сьогодні наділив. Дякую Тобі за поживу і
здоров’я, дякую за Твою опіку та незчисленні ласки. Дякую
Тобі за все, що я одержав (одержала) задля заслуг Твого
єдинородного Сина Ісуса Христа, мого найдорожчого Спасителя. Амінь.
Сповідаюся перед Тобою, мій Господи й Боже у
Святій Тройці єдиний, з усіх моїх гріхів, якими я Тебе нині
зневажив (зневажила). З цілого серця жалую, що я зневажив
(зневажила) Тебе, мого найліпшого Небесного Отця,
найбільше моє добро.
Прости ж мені, вседобрий Господи, а я щиро постановляю
більше не зневажати Тебе.
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Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній). Боже,
очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив
(нагрішила) я, Господи, прости мені.
Може цей день, який я оце прожив (прожила), уже останній
у моєму житті. Тому ще раз прошу Тебе, всемилосердний
Небесний Отче, помилуй мене!
Даруй мені ласку, щоб смерть несподівано не застала
мене; даруй ласку, щоб я міг (могла) приготуватися до дороги
на страшний Твій суд і осягнути те вічне щасливе життя у
небі, яке Ти у найбільшому Своєму милосерді приготував
для добрих Своїх дітей. Амінь.
Вислови віри, надії, любови і жалю

Кожний християнин повинен відповідними словами збуджувати у
собі віру, надію, любов і жаль, аби вони стали для нього неоціненним
скарбом у годині смерти. Зокрема, треба вміти збуджувати з любови до
Бога досконалий жаль за гріхи так, як це нижче подано, бо лише так, не
маючи змоги висповідатися, можна отримати прощення гріхів.

Віра
Боже мій! Я твердо вірю і визнаю все те, що Ти як відвічна
правда об’явив, і у що нас свята Твоя Церква вірити навчає,
бо Ти ані Сам помилитися не можеш, ані нас не можеш
впровадити у зло. У тій вірі бажаю жити і вмерти.
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Надія
Боже мій! Я твердо надіюся, що задля заслуг Твого
єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, Ти
обдаруєш мене потрібними ласками, щоб я тут, на цьому
світі, виконував (виконувала) Твою волю та цим заслужив
(заслужила) собі вічне життя у небі, бо Ти обіцяв нам це дати
і вірним є у дотриманні Своїх обітниць. Боже, не допусти,
щоб я втратив (втратила) небо.
Любов
Боже мій! З цілого серця мого люблю Тебе понад усе, бо
Ти є безконечне добро, гідне найвищої любови, Ти моє вічне
щастя; а з любови до Тебе, Боже, люблю усіх ближніх моїх,
як самого (саму) себе. Боже, даруй мені ласку любити Тебе
щоразу більше.
Жаль
Боже мій! З цілого серця жалую за всі мої гріхи, бриджуся
ними і твердо постановляю більше не грішити, бо ними,
Боже, я зневажив (зневажила) Твою безконечну велич і
батьківську любов та завдав (завдала) смерть Твоєму Синові
Ісусові. Боже, прости мені мої гріхи та будь милостивим до
мене. Амінь.

Приповідки 1:7: «Початок мудрості (гр. Софія) – страх Божий»,
що від неї походить Віра, Надія, а через них і Любов. Моліться за
посередництвом святих за зростання цих чеснот.
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Святі Віра, Надія, Любов і їх мати Софія

Молитва на вервиці
(на чотках)
«... Нехай вервиця буде в руках
кожного із вас зброєю проти сатани...»
із Послання Богородиці з Меджугор’я від 25.02.1988 р.

15 обітниць Матері Божої тим,
хто молиться на вервиці
1. Кожен, хто вірно служитиме Мені, відмовляючи
вервицю, одержить особливі ласки.
2. Обіцяю Свій особливий захист і найбільші ласки всім,
хто відмовлятиме вервицю.
3. Вервиця стане потужною зброєю проти пекла; вона
буде руйнувати зло, нищити гріх і перемагати єресі.
4. Вервиця сприятиме процвітанню доброчесности
та добрих трудів; вона отримає для душ щедре Боже
Милосердя, вона відвертатиме серця людей від любови до
світу і його марнот, і піднесе їх до прагнення вічних цінностей.
О, щоб тільки душі себе тим способом освячували!
5. Душа, котра присвятить себе Мені через молитву на
вервиці, не загине.
6. Хто побожно відмовлятиме вервицю, заглиблюючись
в розважання її святих таїнств, того не подолає нещастя.
Бог в Своєму правосудді того не каратиме; він не загине
несподіваною смертю; якщо він буде справедливим, то
залишиться в Божій ласці і стане достойним вічного життя.
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7. Кожен, хто матиме правдиву набожність до вервиці, не
помре без святих Тайн Церкви.
8. Ті, що вірно відмовлятимуть вервицю, будуть мати
Боже світло і щедрі Божі ласки протягом життя і в часі смерти, а в хвилину смерти матимуть свою частку в заслугах
святих у раю.
9. Я звільнятиму з чистилища тих, що з набожністю
ставилися до вервиці.
10. Вірні діти вервиці заслужать на високий ступінь слави
у небі.
11. Відмовляючи вервицю, ви одержите все, про що
Мене попросите.
12. Кожному, хто поширює молитву на святій вервиці, Я
допомагатиму в їхніх потребах.
13. Мій Божественний Син запевнив Мене, що кожен, хто
пропагує молитву на вервиці матиме заступниками цілий
Небесний двір впродовж свого життя та в годину смерти.
14. Всі ті, що відмовляють вервицю, є Моїми синами і
братами Мого єдиного Сина Ісуса Христа.
15. Любов до Моєї вервиці є важливим передвісником
майбутньої долі людини.
(подано св. Отцями Церкви)
Імпріматур: † Стефан Хміляр

Молитва на вервиці
Схема молитви на вервиці
(на чотках)
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1 На хрестику
Початок звичайний до «Вірую...» (стор. 7-10)*.
2 Окреме зернятко
Вірую... (стор. 11).
Три зернятка:
3 Перше
Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки
вічні. Амінь.
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє,
Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і
благословенний Плід лона Твого, бо Ти породила
Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
4 Друге
Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки
вічні. Амінь.
Богородице Діво...
5 Третє
Слава Духові Святому, що нас просвітив і в святій
Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
Богородице Діво...
6 Перше велике зернятко
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
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О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони
нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства
Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого
милосердя.
Свята і непорочно зачата Пречиста Діво Маріє, заступайся
за нас, що до Тебе прибігаємо.
О Мати Божа, зішли на все людство полум’я Своєї любови
тепер і в годині нашої смерти. Амінь.
Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім’я
Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам
сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи
нас від лукавого. Далі кажемо відповідне розважання
Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса
Христа непорочно зачала
На кожному із наступних десяти зерняток

6a Богородице Діво... (10 разів).

7 Друге велике зернятко
Слава Отцю...
О найласкавіший Ісусе...
Свята і непорочно зачата...
О Мати Божа...
Отче наш... (див. вище).
Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса
Христа, відвідуючи святу Єлизавету, у лоні носила
7a Богородице Діво... (10 разів).
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8 Третє велике зернятко
Слава Отцю...
О найласкавіший Ісусе...
Свята і непорочно зачата...
О Мати Божа...
Отче наш... (див. вище).
Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса
Христа у Вифлеємі породила
8a Богородице Діво... (10 разів).
9 Четверте велике зернятко
Слава Отцю...
О найласкавіший Ісусе...
Свята і непорочно зачата...
О Мати Божа...
Отче наш... (див. вище).
Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса
Христа жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві
9a Богородице Діво... (10 разів).
10 П’яте велике зернятко
Слава Отцю...
О найласкавіший Ісусе...
Свята і непорочно зачата...
О Мати Божа...
Отче наш... (див. вище).
Розважмо, як Пречиста Діва Марія
Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла
10a Богородице Діво... (10 разів).
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11 На закінчення вервиці
Достойно є воістину величати блаженною Тебе,
Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і Матір
Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно
славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово
породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.
Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво,
молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід
ізбави нас, єдина чиста і благословенна.
Преславна Приснодіво Богородице! Прийми молитви
наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас
задля Тебе душі наші.
Усі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога
за нас, грішних.
Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і
всі святі, моліть Бога за нас, грішних.
Уповання нам — Отець, прибіжище наше — Син,
покровитель нам — Дух Святий. Тройце Свята, Боже
наш, слава Тобі.
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 рази).
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Розважання Богородичні (Радісні)
(понеділок, вівторок)*
Перше радісне таїнство
Благовіщення

1. Розважмо, як Пречиста Діва Марія
Господа нашого Ісуса Христа непорочно
зачала.

Друге радісне таїнство
Відвідини св. Єлизавети

2. Розважмо, як Пречиста Діва Марія
Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи
святу Єлизавету, у лоні носила.

Молитва на вервиці
Третє радісне таїнство
Різдво Ісуса Христа

3. Розважмо, як Пречиста Діва Марія
Господа нашого Ісуса Христа у
Вифлеємі породила.

Четверте радісне таїнство
Стрітення Господнє

4. Розважмо, як Пречиста Діва Марія
Господа нашого Ісуса Христа жертвувала у
храмі на службу Небесному Отцеві.

П’яте радісне таїнство
Віднайдення Ісуса у храмі

5. Розважмо, як Пречиста Діва Марія
Господа нашого Ісуса Христа у храмі
знайшла.
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Розважання Йорданські (Світлі)
(четвер)
Перше світле таїнство
Богоявлення

1. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
хрестився у Йордані від Йоана.

Друге світле таїнство
Чудо в Кані Галилейській

2. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
сотворив перше чудо на весіллі у Кані
Галилейській на прохання Своєї Матері.
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Третє світле таїнство
Ісус проповідує Царство Боже

3. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
проповідував Царство Боже.

Четверте світле таїнство
Преображення Ісуса Христа

4. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
славно преобразився на Таворській горі.

П’яте світле таїнство
Установлення Євхаристії

5. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
установив пресвяту тайну Євхаристії.
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Розважання Страсні
(середа, п’ятниця)
Перше страсне таїнство
Молитва на Оливній горі

1. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
в Оливнім саду кривавим потом обливався.

Друге страсне таїнство
Бичування Христа

2. Розважмо, як Господа нашого
Ісуса Христа бичували.

Молитва на вервиці
Третє страсне таїнство
Терням увінчання
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3. Розважмо, як Господа нашого Ісуса
Христа терновим вінком коронували.

Четверте страсне таїнство
Хресна дорога

4. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
ніс тяжкий хрест на Голготу.

П’яте страсне таїнство
Розп’яття Ісуса Христа

5. Розважмо, як Господа нашого
Ісуса Христа розіп’яли.
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Розважання Воскресні (Славні)
(субота, неділя)
Перше славне таїнство
Воскресіння

1. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
воскрес із мертвих.

Друге славне таїнство
Вознесіння

2. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
вознісся на небо.
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Третє славне таїнство
Зіслання Святого Духа

3. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
зіслав Святого Духа на апостолів.

Четверте славне таїнство
Успіння Пресвятої Богородиці
4. Розважмо, як Господь наш Ісус
Христос Пречисту Діву Марію до
неба взяв.

П’яте славне таїнство
Прослава Марії в небі

5. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
Пречисту Діву Марію у небі коронував
Царицею неба і землі.
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Вервиця до Божого Милосердя
На початку:
Отче наш..,
Богородице Діво..,
Слава Отцю..,
Вірую...
На великих
зернятках:
Отче предвічний,
жертвую Тобі Тіло
і Кров, Душу і Божество
Найдорожчого Сина
Твого, а нашого
Господа Ісуса Христа,
для перепрошення за
гріхи наші й гріхи
цілого світу.

Ісусе, довіряю Тобі

На малих
зернятках:
Задля болючих Його
терпінь, май
Милосердя над нами
і над цілим світом.

На закінчення:
Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помилуй
нас і цілий світ. Амінь (3 рази).
О найдорожчі Крове і Водо, що витекли як Милосердя із Серця
Ісуса, уповаю на Вас.
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Вервиця до Найдорожчої Крові Господа нашого
Ісуса Христа
На великих зернятках:
О мій Ісусе, покрий цілий світ Твоєю Пренайдорожчою
Кров’ю! Обмий увесь бруд гріхів і віднови світ через Святого
Духа.
На малих зернятках:
О мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоєї
Найдорожчої Крові.
Офіра любови (посвячення життя)
Мій Ісусе! В присутності Пресвятої Тройці та Марії,
нашої Небесної Матінки, і цілого Небесного Двору, у злуці
з заслугами Твоєї Дорогоцінної Крові і Хресної Жертви —
офірую Тобі в наміренні Твого Найсвятішого Євхаристійного
Серця і Непорочного Серця Марії ціле моє життя, скільки
буду жити: усі мої Служби Божі і Святі Причастя, мої добрі
діла, мої жертви і терпіння — для вшанування Пресвятої
Тройці і надолуження за гріхи, за добрі духовні покликання,
за всі душі аж до кінця світу.
О мій Ісусе, прийми цю офіру мого життя і дай мені ласку,
щоб я витривав (витривала) у цьому аж до моєї смерті.
Амінь.
Отче наш... (5 разів)
Богородице Діво... (5 разів)
Слава: І нині... (5 разів)

Молитви на захист
Ці молитви можна відмовляти як за себе, так і за своїх ближніх, називаючи
їхні імена. Перш, ніж молитися будь-яку молитву на захист за ближніх, необхідно
відмовити її за себе та за своїх рідних. Молячись за своїх рідних та ближніх,
потрібно бути у стані освячуючої ласки (якщо є важкий гріх— необхідно
обов’язково приступити до сповіді, якщо ж стан душі задовільний—важких гріхів
немає,— достатньо зробити іспит совісти, див. ст. 63). У разі, якщо людина не
є у стані освячуючої ласки, тобто має важкі гріхи і не приступила до сповіді,то
нехай не відмовляє цих молитов за своїх рідних та ближніх, а тільки за себе!
Перш, ніж розпочати молитву, необхідно взяти намірення проти якої спокуси
молимося та на який період часу (доба, місяць, до кінця життя). Намірення
необхідно повторювати кожного разу. Наприклад: беру намір проти спокуси
злого духа тютюну й куріння, і прошу у Тебе, Непорочне Серце Матері Божої,
захисту від цього злого духа на 24 години і на ціле життя.

Молитва проти спокус

Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь:
«З усякого дерева в саду їстимеш;
з дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш»...
І сказав змій до жінки: «Ні, напевно не помрете!
Бо знає Бог, що коли скуштуєте Його, то відкриються у вас очі,
і ви станете, як Бог, що знає добро й зло» (Бт.2,16-17;3,4-5)
«Син Чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із Його Царства
усі спокуси й тих, що чинять беззаконня...»
(Мт. 13,41)

Прости мені, Непорочне Серце Матері Божої, а через Тебе
— Найсвятіше Серце Ісуса, Пресвята Тройце, архистратиже
Михаїле з усім небесним воїнством, апостоле Петре з усіма
святими, мої гріхи (перерахувати гріхи1).
Жертвую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через
Тебе — усьому Небу, напади і спокуси сатани і злого духа
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(вказати якого2). А також прошу захисту для себе на добу й на

ціле життя.
Дякую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через Тебе
— усьому Небу, за це прощення, захист і за прийняття цієї
жертви. Амінь.
Молитва на відігнання особистого ворога

«Ворог, що його посіяв - це диявол»4
(Мт. 13, 39, притча про кукіль)

Прости мені, Непорочне Серце Матері Божої, а через Тебе
— Найсвятіше Серце Ісуса, Пресвята Тройце, архистратиже
Михаїле з усім небесним воїнством, апостоле Петре з усіма
святими, мої гріхи (перерахувати гріхи1).
1
Гордости, жадібності, пияцтва, гніву, куріння, вживання
наркотиків, нечистоти, заздрості, непоміркованості, лінивства,
зверхності, ненависті, образливості, пустослів’я, холодності і
байдужості серця, надмірної надії на Боже милосердя, безнадійності на
Боже милосердя, заздрості ближньому Божої ласки, спротиву пізнаній
правді християнської віри, нерозкаяності, умисного людиновбивства
тощо (кожен називає свої гріхи, детально — див. ст. 63).
2
Дух гордості, дух жадібності, дух пияцтва, дух гніву, дух куріння,
дух наркотиків, дух нечистоти, дух заздрості, дух непоміркованості, дух
лінивства тощо.
3
У всіх молитвах на захист мається на увазі ворог - диявол, як
вказано вище у Євангелії, а не якась людина, яку ми вважаємо за ворога.
За
людину, яка проти нас ворогує, треба молитися. Напр. Молитву
на відігнання особистого ворога мого ближнього, який і спонукає її
на дії проти нас. На противагу ангелу-хоронителю, сатана посилає і
прикріплює до кожної людини на все життя злого духа, який називається
особистим ворогом. Його завданням є охолоджувати серце людини і цим
самим робити його відкритим на дії інших злих духів і в кінці її життя
привести до пекла.
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Силою найсвятішої любови Непорочного Серця Матері
Божої, а через Нього — усім Небом, заклинаю мого
особистого ворога, де б він не був, і його впливи на мене і
на моїх ближніх (можна вказати імена). І наказую Непорочним
Серцем Матері Божої, а через Нього — усім Небом, відійти
цьому ворогові і його впливам від мене і від моїх ближніх
і йти на дно ада до того, що його послав. А також прошу
захисту для себе на добу й на ціле життя.
Жертвую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через
Тебе — усьому Небу, це прощення, заклинання, звільнення,
захист і подяку.
Дякую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через Тебе
— усьому Небу, за прийняття цих жертв. Амінь.
Молитва на захист (особиста)

«Нарешті кріпіться у Господі та в могутності Його сили.
Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч
хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла
й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього
світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах»
(Еф. 6,10-13)
В цих молитвах ми просимо Богородицю, через її Непорочне Серце
про заступництво проти злих сил, і саме Вона та її Непорочне Серце,
в імені Якої ми молимось, заклинає і цим проганяє злих духів, а не той,
хто читає молитву, тому ці молитви не можна вважати екзорцизмом.

Прости мені, Непорочне Серце Матері Божої, а через Тебе
- Найсвятіше Серце Ісуса, Пресвята Тройце, архистратиже
Михаїле з усім небесним воїнством, апостоле Петре з усіма
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святими, мої особисті гріхи (перерахувати гріхи), а також всі
гріхи мого роду5.
Жертвую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через
Тебе — усьому Небу, це прощення, напади і спокуси сатани,
мого особистого ворога3, злих духів (наприклад тютюнопаління,
наркотиків, пияцтва, тощо)2, а також злих духів хвороб та їх
наслідки, хвороби духовні і фізичні*, болі, а також хвороби
природнього походження, зранення почуттів та хвороби, які
вони спричиняють, їх впливи та впливи їхніх слуг (ворожбитів
та чародіїв) на мене, а також заклинання, яке я буду творити. І
прошу захисту для себе на добу і на ціле життя.
Силою найсвятішої любові Непорочного Серця Матері
Божої, а через Нього — усім Небом, заклинаю сатану, його
злих духів, мого особистого ворога3 та їхніх слуг (ворожбитів та
чародіїв), їхні спокуси, злих духів (наприклад тютюнопаління,
наркотиків, пияцтва тощо)2, а також злих духів хвороб
та їх наслідки, хвороби духовні і фізичні*, болі, хвороби
природнього походження, зранення почуттів та хвороби, які
вони спричиняють, їх впливи та впливи їхніх слуг (ворожбитів
та чародіїв) на мене і на моїх ближніх.
Батьки вживають наркотики, алкоголь, ін. їх діти можуть мати вади
здоров’я. Отже ці хвороби і їм подібні мають походження гріхів роду.
Подібно як наслідок первородного гріха, людина навіть після хрещення
схильна грішити, так і діти, дивлячись на приклад батьків, схильні
повторювати їхні гріхи...
*Якщо ви знаєте назви хвороб, то можна їх перерахувати (наприклад:
рак, гепатит, запалення легенів, гарячка (Мк 1,29-39)). Якщо не знаєте
назви, то говориться взагальному.
5
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І наказую Непорочним Серцем Матері Божої, а через
Нього — усім Небом, відійти сатані, його злим духам,
моєму особистому ворогові3, і їхнім слугам (врожбитам та
чародіям), їхнім спокусам, злим духам (наприклад,тютюнопаління,
наркотиків, пияцтва, тощо)2, а також злим духам хвороб та їх
наслідкам, хворобам духовним і фізичним*, болям, хворобам
природного походження, зраненим почуттям та хворобам,
які вони спричиняють, їх впливам та впливам їхніх слуг
(ворожбитів та чародіїв) від мене і піти під стопи Ісуса Христа. І більше до мене не повертатися, і не входити. І ні в кого,
і ні в що не входити, і ні кому, і ні в чому не шкодити. Амінь.
Дякую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через
Тебе — усьому Небу за прийняті жертви: прощення, нападів
і спокус, захисту, заклинання і вигнання усякого зла, зцілення
і оздоровлення духовне та фізичне. Амінь.
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Молитва на відігнання
особистого ворога мого ближнього
«Будьте тверезі й чувайте!
Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий,
шукаючи, кого б пожерти. Противтесь йому,
сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і
брати ваші скрізь по світі»
(І Пр. 5, 8-9)

Прости моєму ближньому (моїй ближній) (ім’я), Непорочне
Серце Матері Божої, а через Тебе — Найсвятіше Серце
Ісуса, Пресвята Тройце, архистратиже Михаїле з усім
небесним воїнством, апостоле Петре з усіма святими, його
(її) свідомі й несвідомі гріхи.
Силою найсвятішої любови Непорочного Серця Матері
Божої, а через Нього — усім Небом, заклинаю особистого
ворога мого ближнього (моєї ближньої) (ім’я), де б він не був,
і його впливи на нього (на неї), на мене і на всіх його (її)
ближніх (можна вказати імена). І наказую Непорочним Серцем
Матері Божої, а через Нього — усім Небом, відійти цьому
ворогові і його впливам від мого ближнього (моєї ближньої)
(ім’я), від мене і від всіх його (її) ближніх і йти на дно ада
до того, що його послав. А також прошу захисту для мого
ближнього (моєї ближньої) (ім’я) на добу й на ціле життя.
Дякую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через Тебе
— усьому Небу, за прийняття цих жертв. Амінь.
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Молитва на захист (за мого ближнього)

Прости моєму ближньому (моїй ближній) (ім’я), Непорочне
Серце Матері Божої, а через Тебе —
Найсвятіше Серце Ісуса, Пресвята Тройце, архистратиже
Михаїле з усім небесним воїнством, апостоле Петре з
усіма святими, його (її) свідомі й несвідомі гріхи, а також
всі гріхи його (її) роду5.
Жертвую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через
Тебе — усьому Небу, це прощення, напади і спокуси сатани,
особистого ворога’’ мого ближнього (моєї ближньої) (ім’я), злих
духів (наприклад,тютюнопаління, наркотиків, пияцтва, тощо)2, а також
злих духів хвороб та їх наслідки, хвороби духовні і фізичні*,
болі, а також хвороби природного походження, зранення
почуттів та хвороби, які вони спричиняють, їх впливи та
впливи їхніх слуг (ворожбитів та чародіїв) на мого ближнього
(мою ближню) (ім’я), а також заклинання, яке я буду творити.
І прошу захисту для мого ближнього (моєї ближньої) (ім’я) на
добу і на ціле життя.
Силою найсвятішої любові Непорочного Серця Матері
Божої, а через Нього — усім Небом, заклинаю сатану,
його злих духів, особистого ворога4 мого ближнього (моєї
ближньої) (ім’я) і їхніх слуг (ворожбитів та чародіїв), їхні спокуси,
злих духів (наприклад,тютюнопаління, наркотиків, пияцтва, тощо)2, а
також злих духів хвороб та їх наслідки, хвороби духовні і
фізичні*, болі, хвороби природнього походження, зранення
почуттів та хвороби, які воїни спричиняють, їх впливи та
впливи їхніх слуг (ворожбитів та чародіїв) на мого ближнього (мою
ближню) (ім’я).
І наказую Непорочним Серцем Матері Божої, а через
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Нього — усім Небом, відійти сатані, його злим духам,
особистому ворогові4 мого ближнього (моєї ближньої) (ім’я)
і їхнім слугам (ворожбитам та чародіям), їхнім спокусам, злим
духам (наприклад,тютюнопаління, наркотиків, пияцтва, тощо)2, а також
злим духам хвороб та їх наслідкам, хворобам духовним і
фізичним* (див. прим. ст. 53), болям, хворобам природного
походження, зраненим почуттям та хворобам, які вони
спричиняють, їх впливам та впливам їхніх слуг (ворожбитів та
чародіїв) від мого ближнього (моєї ближньої) (ім’я), і піти під стопи
Ісуса Христа. І більше до мого ближнього (моєї ближньої) (ім’я)
не повертатися, і не входити. І ні в кого, і ні в що не входити,
і нікому, і ні в чому не шкодити. Амінь.
Дякую Тобі, Непорочне Серце Матері Божої, а через
Тебе — усьому Небу, за прийняті жертви: прощення, нападів
і спокус, захисту, заклинання і вигнання усякого зла, зцілення
і оздоровлення духовне та фізичне мого ближнього (моєї
ближньої) (ім’я). Амінь.
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Охоронна молитва
священномученика Кипріяна*
«Прийди і побачиш на власні очі злих. духів, як вони втікають
від наших заклинань і під нашими духовними батогами
покидають тіла опанованих ними людей»
свщмч. Кипріян

Необхідні умови для відмовлення охоронної молитви
свщмч. Кипріяна за своїх рідних та ближніх див. на ст. 56.
В молитві Кипріяна ми молимося від імені священномученика
Кипріяна - це означає, що молитва твориться за посередництвом
святого і він молиться за нас та вживає заклинання, а не ми. Ми
його, тільки просимо про цю молитву. Це означає, що цю молитву не
можна вважати екзорцизмом і тому вона не була заборонена молитися
вірникам без окремого благословення.
Тому в нашій традиції ця молитва вживалась як вірниками, так і
священиками протягом віків, починаючи від 3ст. Молитва збагачувалась
переліком святих, які додавались у церкві. **(див. ст. 65).

Початок звичайний до «Вірую...» (див. ст. 14-16).
Коли промовляємо молитву святого священномученика Кипріяна
з Картагену, то чи вдень, чи вночі, чи в будь-який інший час усі
злобні сили, що противляться прославі Бога Живого, втечуть. Цей
священномученик, усією душею молячись Богові, проказував:

Господи, благослови!
Господи Боже, сильний і святий, Царю над царями, почуй
нині молитву раба Твого, Кипріяна.
____________________

*†Єпископ-мученик Кипріян помер мученицькою смертю через
усікновення голови 304 року Божого.
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Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів й архангелів
та інших небесних сил, Ти знаєш таємниці серця раба Твого
(раби Твоєї) (ім’я), явись йому (їй), Господи, як в оковах
Павлові й у вогні Теклі. Об’яви мені, грішному**, який творить
стільки беззаконь, як пізнати Тебе.
Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися
на дерево в саду — і воно плоду не дало. Жінкам не дав
зачати, а іншим — народити дітей. На обгороджування саду
тільки дивився і не творив. Лозі заборонив цвісти, а колосу—
колоситися, винограду — родити, а звірам — плодитися,
рибам морським — плавати, а птахам небесним — літати.
Так Ти явив силу Свою пророкові Іллі.
Молю Тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих
бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх із нею, Ти,
силою Своєю, заборони!
Нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, вчини мене
недостойного достойним і приналежним до Твого святого
стада**.
Молю Тебе, Господи Боже мій, дай кожному, хто щиро
молиться цією молитвою вдома чи в будь-якому іншому
місці, усе, що з вірою у Тебе просить.
У пресвятій величі Своїй був Ти милосердним до мене і
не захотів погубити мене з усіма беззаконнями моїми; так не
погуби кожного, хто молиться до Тебе цією молитвою.
Нестійкого у вірі — зміцни! Безсилого духом — укріпи!
Безнадійного — наверни, і не відвернися від кожного, хто
звертається до Тебе, призиваючи Твоє святе ім’я.
**В молитві Кипріяна ми молимося від імені священномученика
Кипріяна
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Я ж, припадаючи до Тебе, Господи, молю і прошу в
пресвяте ім’я Твоє: якщо у будь-якому домі і будь-якому
місці, а тим більше на православному християнинові є чари
від лукавих людей чи бісів, то нехай прочитають цю молитву
над головою людини або у домі її, і нехай звільниться вона від
насланих злими духами заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависти, поклоніння злому, страху перед злом, диявольської
і поганської отрути й усякого заклинання і прокляття.
Кожного, хто молиться цією молитвою вдома, захисти від
усяких спокус диявольської потвори, згубного впливу злих і
лукавих людей, від заклинань й усяких чар і чародійства, і
нехай відступлять і втікають від нього біси і злі духи.
Господи Боже мій, що маєш найвищу владу на небесах і
на землі, заради імени Твого пресвятого і заради невимовної
милости Сина Твого, Господа й Бога нашого Ісуса Христа,
вислухай у цей час недостойного раба Твого (недостойну
рабу Твою) (ім’я), що читає цю молитву, і через неї нехай
згинуть усі диявольські прояви.
Як тане віск перед лицем вогню, так нехай зникнуть усі
чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає молитву цю.
Пізнання імени животворної Тройці є змістом нашого
розуміння; крім Тебе ніякого іншого бога не визнаємо, Тобі
віруємо, Тобі поклоняємося і Тебе благаємо: захисти і
збережи нас від усякого лукавого діяння і чарів злих людей.
Як Ти синам Мойсея із каменя солодку воду виточив, так
само, Господи Боже мій, сильний і великий, поклади Твою
руку, повну благодаті Твоєї, на раба Твого (рабу Твою) (ім’я)
і захисти його (її) від усяких злих підступів. Благослови,
Господи, дім, що в ньому моляться цією молитвою, і кожного,
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хто шанує пам’ять про мене (свщмч. Кипріяна)1. Благодать Твою
зішли на кожного, Господи, і захисти його від усякого впливу
чародійства. Помічником і покровителем будь йому, Боже мій.
Чотири ріки: Фесон, Геон, Євфрат і Тигр едемська людина
не може стримати, так само не може жоден чарівник зробити
щось зле або здійснювати мрії бісівські при читанні молитви
цієї. Заклинаю Богом Живим: нехай сокрушиться демон
і нехай відступлять усі злі сили, наслані злими людьми на
раба Твого (рабу Твою) (ім’я).
Як примножив Ти літа цареві Єзекії, так продовж,
Господи, вік тому, хто молиться цією молитвою: служінням
ангелів і співом серафимів, благовіщенням Пресвятій Діві
Марії архангелом Гавриїлом і безтілесним зачаттям Нею
Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, славним Різдвом Його
у Вифлеємі, мучеництвом чотирнадцяти тисяч немовлят,
погублених царем Іродом, святим хрещенням Господа
нашого, яке Він прийняв на ріці Йордан, постом і перемогою
Його над диявольськими спокусами, страшним судом Його,
численними чудами, які Він вчинив на землі, — зцілення й
очищення даруй рабові Твоєму (рабі Твоїй) (ім’я).
Господи, Ти під час Свого земного життя мертвих
воскрешав, бісів виганяв і входом Своїм у Єрусалим Месією і
Царем Себе показав, приймаючи вітання від єрусалимських
дітей «Осанна Синові Давида!» Від Різдва Свого Ти скорботи
терпів, перетерпів страшні муки, і був розп’ятий, і похований,
і воскрес на третій день, згідно з писанням, і вознісся на
небо, де багаточисленні ангели, архангели і всі небесні сили
славили Твоє прибуття; а зараз сидиш праворуч Отця Свого
до другого Свого приходу, коли прийдеш Ти судити живих і
мертвих.
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Ти дав владу святим учням Своїм і апостолам, сказавши:
«Затримаєте — і затримається, відпустите — і відпуститься».
Так і завдяки молитві цій, звільни від усякого диявольського
чародійства раба Твого (рабу Твою) (ім’я).
Заради пресвятого і величного імени Твого, Боже мій,
заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих, зурочення
злих людей і чародійства їх: наговори, чари, шкоду від злого
ока й усі хитрощі диявольські. Молю Тебе, багатомилостивий
Господи, відверни усе це лихо від раба Твого (раби Твоєї)
(ім’я), і від дому його (її), і від усякого маєтку його (її).
Як примножив Ти багатства праведного Йова, так збільш,
Господи, земні блага тим, що звертаються до Тебе цією
молитвою: створенням Адама, жертвою Авеля, святістю
Еноха, праведністю Ноя, наверненням Мелхиседека, вірою
Авраама, дванадцятьма колінами Ізраїлевими, святістю
Якова, вірністю патріярхів, рабством Йосифа Єгипетського,
дитинством Мойсея, священством Аарона, діяннями Ісуса
Навина, святістю Самуїла, служінням пророків, премудрістю
царя Соломона, молінням пророка Єлисея, постом і
видінням пророка Данила, благою вісткою Йосифові,
силою ста шістдесяти ангелів, посницьким і молитовним
життям чесного славного пророка і Хрестителя Йоана,
мучеництвом Петра і Павла, цнотою Йоана Богослова,
кров’ю священномучеників, молитвою ста десяти святителів
Другого Вселенського Собору, святих ісповідників і помічників
страшного невимовного імени Твого пресвятого, всеславний
і всевідаючий Боже, Якому підкоряється незліченна кількість
небесних сил. Заради їх молитов, молю і прошу Тебе, Господи,
прожени і подолай усяку злобу і лукавство від раба Твого
(раби Твоєї) (ім’я), і нехай щезнуть вони в пекельній безодні.
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Молитвою цією звертаюся до Тебе, єдиного і
непереможного Бога: нехай буде усім християнам спасення
у домі, в якому моляться цією молитвою, що написана на
72 мовах. Нехай переможе вона усяке лукавство: на морі
чи в дорозі, у джерелі чи в колодязі, на верхньому порозі чи
на нижньому, позаду чи спереду, в стіні чи в покрівлі, нехай
усюди згине!
Нехай згине усяка диявольська примара, яка існує й
діє в ходінні чи стоянні, в горах чи у печерах, в домашніх
притворах чи у прірвах земних, в корінні дерев чи в листі
рослин, в нивах чи в садах, в траві чи в кущах, в печі чи в
бані, в усьому нехай згине!
Нехай згине усяке лукаве діяння: в лусці чи плоті риби,
в шкірі змії чи в шкірі людини, в святкових прикрасах чи в
головних уборах, в очах чи у вухах, у волоссі на голові
бровах, у ліжку чи в одязі, в обрізаних нігтях ніг чи рук, у крові
гарячій чи у воді студеній, в усьому нехай згине!
Усяке злодійство чи чародійство нехай згине: у мозку чи
під мозком, в плечах чи між плечима, в м’язах чи в гомілках,
в нозі чи в руці, в животі чи під животом, в кістках чи в жилах,
в шлунку чи в природних межах, в усьому нехай згине!
Нехай згине усяке диявольське діяння чи примара,
наслана на золоті чи сріблі, на міді чи залізі, на олові чи
свинці, на меді чи воску, у вині чи інших п’янких напоях, в
хлібі чи їжі, в усьому нехай згине!
Нехай згине усякий диявольський задум проти людини:
в морських потворах чи в комахах, у тваринах чи у птахах, у
зорях чи в місяці, в хижих звірах чи в плазунах, на папері чи
в чорнилі, в усьому нехай згине!
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Іще двох язик* лукавих, саламару і ремихару, погоню,
єлизду і диявола — від раба Божого (раби Божої) (ім’я),
силою Чесного і животворного Хреста Господнього з усіма
силами небесними перед високим і страшним престолом
Божим, що слугам Своїм вогонь палаючий посилає:
Серафимам, Херувимам, Престолам, Владам, Господствам,
Силам, Начальствам, Архангелам і Ангелам.
В одну мить увійшов у рай розбійник молитвою і
покаянням. Помолився молитвою Ісус Навин — зупинилося
сонце і місяць; помолився пророк Даниїл — і закрили леви
пащі. Три юнаки — Ананія, Азарія і Мисаїл, молитвою
погасили вогонь у печі розпаленій. Так само, молю Тебе,
Господи, по молитві цій вислухай кожного, хто її відмовляє.
Молюся і прошу святий собор пророків — Самуїла,
Ісаю, Єремію, Даниїла, Осію, Йоіла, Михея, Амоса, Іллю,
Єлисея, Наума, Захарія і пророка Предтечу і Хрестителя
Господнього Йоана, святих і праведних богоотців Йоакима
й Анну, Йосифа Обручника, Симеона Богоприємця, молю і
прошу чотирьох святих євангелистів — Матея, Марка, Луку
та Йоана Богослова, святих верховних апостолів Петра
і Павла та інших апостолів, Якова, брата Господнього по
плоті, Симеона, родича Господнього, Йоана Милостивого,
Ігнатія Богоносця, священномученика Ананія, Кирила,
патріярха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина,
Марка Гробокопача, трьох святителів — Василя Великого,
Григорія Богослова, Йоана Золотоустого, а також святого
отця нашого святителя Миколая, архиєпископа Мир
*Прим. упорядника: старослов’янізм; народності, в яких було
поширено чарівництво.
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Лікійських чудотворця, (блаженного священномученика Теодора, святого, якого сьогодні день, святого, якого храм цей, святого, ім’я
якого носиш, покровителя, інших святих, мучеників й ісповідників, до
яких хочеш звернутися по допомогу)*, преподобних чудотворців

Сергія і Никона, преподобних чудотворців Зосими і Савватія,
святих отців наших — Пахомія, Антонія, Феодосія, Пимена Великого, святого Серафима Саровського, Симеона і
Даниїла Стовпників, великомученика Киріяка і матір його
Юліту, Олексія Чоловіка Божого, святих преподобних жінок
— мироносицю Марію Магдалину, Єфросинію, Ксенію,
Євдокію, Анастасію, святих великомучениць — Параскеву, Катерину, Февронію, Марину, що свою кров пролили
за Тебе, Боже наш, і всіх святих, що довіку Тобі вгодили,
— Господи, помилуй і спаси раба Твого (рабу Твою) (ім’я),
нехай не торкнеться ні його(її), ні його (її) дому ніяке зло
і лукавство ні у вечірній час, ні у вранішній, ні вдень, ні
вночі. Збережи його (її), Господи, від повітряних, тартарних
(підземельних), водяних, лісових, дворових та усякого роду
бісів і духів злоби.
Молю Тебе, Господи, щоб написана молитва ця свята
раба Твого Кипріяна була стверджена і призначена Тобою,
Триєдиним Богом, на погибель і вигнання усякого зла,
ворога і супостата Твого і нашого, бісівських сітей, що
ловлять повсюди людину чарами і чародійством Садока і
Нафаїла, якого звуть Єфил, і дочок Самуїлових, майстерних
в чародійстві.
Словом Господнім постали небо і земля, і все, що у
піднебесних просторах; силою молитви цієї нехай згине
усяка ворожа примара і диявольська потвора.
*Прим. упорядника.
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Призиваю на допомогу всі сили небесні і чиноначальства, Твоїх архангелів: Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла,
Салафаїла, Єгудиїла, Варахаїла, ангела-хоронителя мого,
силу Чесного животворного Хреста Твого й усі сили і духи
небесні — нехай буде охоронений раб Твій (охоронена раба
Твоя) (ім’я), Господи, і нехай буде переможене лукавство
диявольське усією силою небесною на прославу Твою,
Господи, Сотворителю мій, і на прославу Сина Твого,
Господа нашого Ісуса Христа, і Духа Святого завжди, і нині, і
повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Далі слід відмовити наступну молитву (після кожного прохання —
доземний поклін).
Якщо відмовляєш молитву за себе:

Боже наш! Ти єдиний всесильний і всемогутній, збережи
через молитву святого священномученика Кипріяна раба
Твого (рабу Твою) (ім’я). Амінь (3рази).
Господи Ісусе Христе, відвічне Слово і Сину Божий,
заступництвом Пресвятої Твоєї Матері і молитвою ангелахоронителя мого, помилуй мене, грішного раба Твого (грішну
рабу Твою) (ім’я). Амінь (3 рази).
Усі святі і праведні, моліть милостивого Бога за мене,
раба Божого (рабу Божу) (ім’я), нехай Господь збереже і
захистить мене від усякого злобного ворога і противника
спасення душі моєї. Амінь (3 рази).
Якщо відмовляєш молитву за свого ближнього:

Боже наш! Ти єдиний всесильний і всемогутній, збережи
через молитву святого священномученика Кипріяна раба
Твого (рабу Твою) (ім’я ближнього, ближньої). Амінь (3 рази).
Господи Ісусе Христе, відвічне Слово і Сину Божий,
заступництвом Пресвятої Твоєї Матері і молитвою ангелахоронителя мого ближнього (моєї ближньої) (ім’я), помилуй
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його (її), грішного раба Твого (грішну рабу Твою) (ім’яближнього,
ближньої). Амінь (3рази).
Усі святі і праведні, моліть милостивого Бога за раба
Божого (рабу Божу) (ім’я ближнього, ближньої), нехай Господь
збереже і захистить його (її) від усякого злобного ворога і
противника спасення душі його (її). Амінь (3 рази).

Нерукотворний Чудотворний Образ
Божої Матері Гваделупської

Приготування до сповіді
(Іспит совісти)
І. Дві головні заповіді
Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею
твоєю, всією силою твоєю і всіма мислями твоїми. Це перша
і найбільша заповідь.
А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як самого
себе (Мт. 22,37-39).
ІІ. Десять Божих заповідей (декалог)
Я — Господь Бог твій: нехай не буде в тебе інших богів,
окрім Мене
Чи сумнівався (сумнівалася) в правдах віри* і такі
сумніви творив (творила) перед кимсь іншим? Чи соромився
(соромилася) визнавати віру у Бога? Чи мовчав (мовчала),
коли хтось говорив проти Церкви і віри? Чи брав (брала)
участь у безбожних розмовах? Чи занедбував (занедбувала)
щоденні молитви? Чи належав (належала) до атеїстичних і
окультних організацій? Чи брав (брала) участь у викликанні
духів та інших окультних заходах? Чи звертався (зверталася)
до магів, ворожбитів, астрологів, екстрасенсів і т.д.? Чи вірив
(вірила) у силу амулетів, у вплив на події певних чисел, у
гороскопи, сонники та в інші забобони? Чи вважав (вважала)
за найвищу ціль свого життя матеріальні здобутки, гроші,
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славу тощо? Чи ставився (ставилася) з обожненням до
певних осіб, речей?
*шість правд віри
Бог є один, що все сотворив і всім управляє.
Бог є справедливий Суддя, що за добре нагороджує, а за
зле карає.
3. Є три особи Божі: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий,
разом - Пресвята Тройця.
4. Син Божий стався чоловіком і вмер на хресті для
нашого спасіння .
5. Душа людська є безсмертна.
6. Ласка Божа для спасіння є конечно потрібна.
2. Не взивай намарне імени Господа Бога твого
Чи вимовляв (вимовляла) без пошани або зі звички ім’я
Господа Бога або святих? Чи взивав (взивала) легковажно
Бога за свідка? Чи кляв (кляла) іменем Бога або святих?
Чи присягав (посягала) іменем Бога або святих? Ви вживав
(вживала) до жартів святих слів, ім’я Бога або святих?
Чи сквернословив (Сквернословила)? Чи насміхався
(насміхалася) з церковних обрядів? Що нищив (нищила)
церковні, священні речі?
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3. Пам’ятай день святий святкувати
Чи опускав (опускала) Службу Божу у неділю або свято
без поважної причини (необхідно зауважити, як часто)? Чи
спізнювався (спізнювалася) на Службу Божу? Чи працював
(працювала) у неділю або свято без нагальної потреби? Чи
занедбував (занедбувала) читання Біблії (Святого Письма)
та доброї релігійної літератури?
4.	Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було
добре і щоб ти довго прожив на землі
Чи ставився (ставилася) зі зневагою до когось із
батьків, родичів, учителів та наставників? Чи занедбував
(занедбувала) опікуватися рідними, коли вони того
потребували? Чи виявляв (виявляла) непослух до батьків,
родичів, учителів та наставників? Чи чинив (чинила) наперекір
їм? Чи мав (мала) гнів на них? Чи засмучував (засмучувала)
їх, був (була) їм невдячний (невдячна)? Чи насміхався,
глузував (насміхалася, глузувала) з них, розголошував
(розголошувала) їхні хиби? Чи погорджував (погорджувала)
рідним краєм, державою, народом, їхніми інтересами?
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5. Не вбивай
Чи вчинив (вчинила) вбивство людини безпосередньо
або шляхом евтаназії (медичне забезпечення швидкої та
безболісної смерти людини), аборту, штучного запліднення,
клонування (пояснення — див. стор. 73)? Чи був причетний,
зацікавлений (була причетна, зацікавлена) у вчиненні
евтаназії, аборту, штучного запліднення, клонування?
Чи вживала контрацептивні засоби, які призводять до
знищення людини у зародку? Чи застосовувала спіралі?
Чи був причетний (була причетна) до стерилізації
(позбавлення людини здатности до дітонародження
хірургічним шляхом?)* Чи заподіяв (заподіяла) шкоду
здоров’ю ближнього, беручи участь у бійці? Чи мав (мала)
гнів? Чи ворогував (ворогувала)? Чи належно дбав (дбала)
про власне здоров’я? Чи нищив (нищила) власне здоров’я
курінням, вживанням наркотиків або алкоголю? Чи
розповсюджував (розповсюджувала) наркотичні засоби? Чи
заохочував (заохочувала) до куріння, вживання алкоголю,
наркотиків? Чи карав (карала) у гніві дітей, підвладних?
Чи зумисне дратував (дратувала) когось, спричиняв
(спричиняла) смуток комусь, проклинав (проклинала),
мстив (мстила), розбуджував (розбуджувала) ненависть?
Чи нищив (нищила) природу? Чи засмічував (засмічувала)
навколишнє середовище? Чи був байдужим (була байдужою)
до збереження екології?

*Дет. див. стор. 76 — Дитина — дарунок Божий
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6. і 9. Не чужолож
Не пожадай жінки ближнього твого
Чи оглядав (оглядала) безсоромні зображення?
Чи дивився (дивилася) непристойні фільми? Чи читав
(читала) аморальні книжки, журнали тощо? Чи любувався
(любувалася) у безсоромних думках, бажаннях? Чи носив
(носила) непристойний одяг? Чи любувався (любувалася)
власним тілом або заохочував (заохочувала) інших
любуватися ним? Чи чинив (чинила) безстидні діла сам
(сама) чи з кимось (зазначити, як часто)? Чи відвідував
(відвідувала) будинки розпусти? Чи мав (мала) дошлюбні
тілесні стосунки? Чи жив з жінкою (жила з чоловіком) не маючи
церковного шлюбу? Чи сумлінно виконував (виконувала)
подружні обов’язки? Чи зраджував (зраджувала) подружню
вірність? Чи прагнув (прагнула) задоволення інтимних
тілесних відчуттів поза подружжям? Чи вживав (вживала)
протизаплідні засоби? Чи вдавався (вдавалася) до
подружнього онанізму? Чи вживав (вживала) непристойні
слова, жарти, натяки (зазначити обставини: чи не при дітях)?
Чи приставав (приставала) до безсоромних людей? Чи
вчинив (вчинила) гріхи Содоми і Гомори (неприродні стосунки
у всіх проявах (детальне пояснення цих гріхів можна отримати із уст
священика у святій тайні сповіді або науках)?
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7. і 10. Не кради.
Не пожадай нічого, що є власністю ближнього твого
Чи привласнив (привласнила) чужу річ, гроші (необхідно
зазначити: однієї людини, групи людей, держави)? Чи ошукав
(ошукала) когось на грошах, майні, товарі? Чи боргував
(боргувала) легкодушно, не маючи достатньої ймовірності
повернення боргу? Чи бажав (бажала) заволодіти чужими
речами, майном? Чи затримував (затримувала) чужу
власність? Чи заподіяв (заподіяла) шкоду власності
ближнього (групі людей, державі)? Чи мав (мала) небажання
виправити вчинену шкоду, повернути привласнене? Чи
нищив (нищила) легковажно матеріальне добро? Чи
розтрачував (розтрачувала) марно гроші, якими можна було
б допомогти потребуючим? Чи заздрив (заздрила) комусь?
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8. Не свідчи неправдиво на ближнього твого
Чи говорив (говорила) неправду, зводив (зводила)
наклеп, звинувачував (звинувачувала) когось невинного в
поганих вчинках перед іншими (необхідно зазначити: в приватних
чи публічних розмовах)? Чи виявляв (виявляла) без потреби чужі
хиби, пліткував, обмовляв (пліткувала, обмовляла)? Чи
виявляв (виявляла) чужі таємниці? Чи ображав (ображала)
когось? Чи підривав (підривала) авторитет ближнього? Чи
виправив (виправила) заподіяну шкоду?
ІІІ. Церковні заповіді
1. Установлені свята святкувати.
2. У неділі і свята брати участь у Святій Літургії.
3. Установлені пости постити.
4. Кожного року, принаймні раз, у пасхальному часі,
сповідатися і причащатися.
5. У заборонені часи весіль та забав не справляти.
6. Злих книжок і листів не читати.
7. На утримування церков пожертви давати, підтримувати
церковні видання.
Перша і друга церковні заповіді. Конкретизують
третю Божу заповідь.
Третя. У нашій Церкві встановлено чотири пости:
Великий піст, Петрівка, Спасівка і Пилипівка (Різдвяний
піст). На спомин Хресної смерти Спасителя кожної
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п’ятниці (крім п’ятниць у періоди загальниць) маємо
обов’язок постити, стримуючись, зокрема, від споживання
м’яса (дивись приписи посту у своїй єпархії або екзархаті).
У перший день Великого посту і в Страсну п’ятницю
приписується строгий піст, тобто не можна споживати
ні м’яса, ні набілу (солонини, тваринного жиру, молочних
продуктів).
Звільнення від посту є у дні: Господських і Богородичних
свят, національного свята Дня Незалежности і цивільного
Нового року, а також у періоди загальниць (їх є чотири:
від Різдва до навечір’я Богоявлення, від Неділі митаря і
фарисея до Неділі блудного сина, від Пасхи до Томиної
неділі і від Зіслання Святого Духа до Неділі всіх святих).
У період постів слід частіше молитися, уникати зайвих
розмов, чинити діла християнської любови, милосердя,
пильніше остерігатися гріхів.
Четверта. Недотримання цієї заповіді є важким гріхом.
Кожен свідомий віри християнин приступає до святого
Причастя принаймні у неділі і свята, сповідається перед
великими святами (але не рідше, ніж раз на місяць); а коли
б важко згрішив, то негайно жалує за гріх, поспішаючи
примиритися з Богом (приступити до святої тайни
покаяння). Доброю нагодою для забезпечення регулярної
сповіді є використання днів почитання Найсвятішого
Серця Ісуса (перша п’ятниця місяця) та Непорочного
Серця Матері Божої (перша субота місяця).
П’ята. До заборонених часів належать періоди постів.
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Шоста. Безсумнівною шкодою для душі людини й
образою Бога є читання аморальної та антихристиянської
літератури (навіть класичної літератури вказаного характеру), її пропагування в школах та інших навчальних
закладах (на індивідуальному та державному рівнях),
перегляд згіршуючих кінофільмів, телепередач і сторінок
Інтернету, якщо вони поширюють ненависть до релігії,
Христової Церкви, підривають її авторитет або основи
віри й християнської моралі.
Сьома. Тут йдеться про сумлінні внески, які людині
дозволяють її можливості. Церковна громада часто є
єдиним джерелом фінансування парохїї, забезпечення
її функціонування й утримання священнослужителів.
Зрештою, про цей обов’язок чітко навчають книги
Старого і Нового Завітів.
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IV. Головні (смертні)
гріхи та протилежні їм чесноти
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гордість — Покора
Захланність (Жадібність) — Щедрість
Нечистота — Чистота
Заздрість — Доброзичливість
Непоміркованість — Поміркованість
Гнів — Лагідність
Лінивство — Пильність
V. Чужі гріхи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наказувати до гріха.
Спонукати до гріха.
Радити до гріха.
Дозволяти гріх.
Допомагати у гріхові.
Не карати за гріх.
Гріх обороняти.
Гріх хвалити.
На гріх мовчати.
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VI. Гріхи проти Святого Духа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Надмірне уповання на Боже милосердя.
Безнадійність на Боже милосердя.
Спротив пізнанню правдам християнської віри.
Заздрість ближньому Божої ласки.
Закаменілість на спасеннім упімненню.
Нерозкаяність аж до смерти.
VII. Гріхи, які кличуть про помсту до неба

1. Умисне людиновбивство.
2. Гріх содомський.
3. Скривдження вбогих, вдів і сиріт (у масштабах однієї людини
чи держави).

4. Задержання заробітної плати.
Аби сповідь була доброю, важливо не тільки визнати гріхи,
але й пробудити у собі щирий жаль, покаятися і постановити
виправитися та надалі чинити добрі діла.
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Добрі діла
«Усе, що ви зробили одному з Моїх братів
найменших — ви Мені зробили» (Мт. 25,40)

1. Молитва.
2. Піст.
3. Милостиня.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Три головні добрі діла

Сім діл милосердя для душі
Грішника навернути.
Невіжу (неука) навчити.
У сумніві порадити.
Сумного потішити.
Кривду терпеливо зносити.
Образу з серця прощати.
За живих і померлих молитися

Сім діл милосердя для тіла
1. Голодного нагодувати.
2. Спраглого напоїти.
3. Нагого зодягнути.
4. Подорожнього в дім прийняти.
5. Недужому послужити.
6. В’язня відвідати.
7. Померлого похоронити.
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Сім дарів Святого Духа (див. Ісая 11,2)
Мудрість.
Розум.
Рада.
Кріпость.
Знання.
Побожність.
Страх Божий.

Плоди Святого Духа
1. Любов.
2. Радість.
3. Мир. * Катехизм Католицької Церкви додає ще
4. Терпеливість. три плоди Святого Духа:
5. Доброта.
6. Милосердя.
7. Віра.
8. Лагідність.
9. Поміркованість.
10. Тихість.
11. Скромність.
12. Чистота.
1.
2.
3.
4.

Моральні чесноти
Мудрість (второпність).
Справедливість.
Мужність.
Здержливість.
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1. Віра.
2. Надія.
3. Любов.

Три Божі (богословські) чесноти

Християнська праведність
Вистерігайся злого - твори добро.

Святий Миколай
Архиєпископ Мир Лікійських Чудотворець
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Моральна оцінка штучного запліднення

Штучне запліднення — вид біомедичної маніпуляції,
внаслідок якої зі статевих клітин донорів з участю медичного
спеціаліста та при допомозі штучного середовища
відбувається запліднення і дається початок існування нової
людини. Такий спосіб зачаття є моральним злом з огляду на
метод його виконання, яким дається початок новій людській
особі, з таких причин: 1) нова людина вже не є плодом любови
та статевого єднання батьків, а зводиться до «продукту»
медичного втручання; 2) в зачатті нової людини, крім чоловіка
та жінки, беруть участь сторонні особи — медпрацівник або
навіть сторонній донор. Така участь не лікує безпліддя жінки
чи чоловіка, а усуває їх від участи в зачатті: батька та матір
принижують до простих «донорів медичного матеріалу»,
а при неспроможности їх до такого донорства — цілком
виключають; 3) виконуючи штучне запліднення в пробірці
(invitro), одержують «надлишкові» ембріони та проводять
їх селекцію. Тих, що не пройшли стандартів такої селекції,
одразу знищують, а решту надлишку — заморожують з
ризиком перетворення їх на матеріал для дослідження чи
взяття тканин, що призводить до їх убивства. Таким чином,
для того, щоб дати батькам одну дитину, вбивають кілька,
зазвичай навіть не повідомляючи батькам про це.
Святослав Шевчук, д-р морального богослов’я
ректор Львівської духовної семінарії “Святого Духа”
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Моральна оцінка клонування
Клонування — це штучний, безстатевий спосіб
розмноження статево роздільних істот, внаслідок якого
утворюється новий організм, генетично подібний на той
організм, який клонують. Такий спосіб одержання нової
людської істоти, наділеної вже від першого моменту свого
існування безсмертною душею та Образом Божим, є важкою
зневагою її гідности внаслідок: 1) самого протиприродного
способу розмноження (людина втрачає свою особисту
генетичну ідентичність та перетворюється на просту «копію
когось», зводиться до простого «продукту» біомедичної
маніпуляції та «ембріонального матеріалу», нівелюється
гідність сім’ї як природного середовища народження і
розвитку людської особи); 2) злочинної мети, з якою отримано
новий людський організм (чи то експериментальної чи
терапевтичної). У кожному випадку метою такого клонування
людини є пряме її вбивство — знищення цієї нової людської
істоти (чи то внаслідок дослідження результатів такої
маніпуляції, чи то з метою взяття органів та тканин для
пересадки клонованому організмові).
Святослав Шевчук, д-р морального богослов’я
ректор Львівської духовної семінарії “Святого Духа”
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Дитина—дарунок Божий

Спіраль убиває дітей! При її вживанні зачаття відбувається,
але дитина найчастіше вмирає в перші дні, тому що спіраль
не дозволяє їй імплантуватися (закріпитися) в матці. Якщо
відбувається затримка менструації, то це значить, що дитина
все таки вижила. Треба зберегти їй життя.
Спіраль перетворює здорову жінку на хвору (запалення
і нагноєння в матці, маткових трубах, черевній порожнині,
кровотечі, болі, недокрів’я...).
Під час прийняття усіх видів так званих «протизаплідних»
таблеток, все ж не рідко відбувається овуляція і зачаття.
У такому випадку дитина найчастіше вмирає від голоду,
тому що таблетки сушать залози і зменшують кількість їжі
(глікогену) у слизовій оболонці матки.
Затримка менструації говорить про те, що дитина все ж
вижила. Аборт не дозволено робити й у цьому випадку.
Жінки, що приймають таблетки, частіше за інших хворіють
на рак грудей, шкіри та матки, схильні до інсультів та
інфарктів, запалення вен з тромбами, що можуть викликати
емболію, у них нерідко виникають ушкодження печінки,
зорового нерва, слабшає імунітет і т.д.
Таблетки не є вирішенням проблеми нерегулярного
менструального циклу.
Зачаття відбувається і під час прийняття більшості інших
так званих «контрацептивних» засобів, але і ці речовини
автоматично вбивають дитину в перші дні. Ісус сказав:
«Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з Моїх
найменших братів, ви Мені зробили» (Мт. 25, 40). А наш
найменший брат чи сестра—це та маленька дитинка, щойно
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зачата. Її жодним чином не слід убивати. Треба довіряти
Господеві. Ісус сказав дослівно так: «Не піклуйтеся і не
говоріть: «що нам їсти?» чи: «що пити?» чи: «у що одягтися?»,
тому що всього цього шукають язичники, і тому що Батько
ваш Небесний знає, що ви маєте нестаток у всьому цьому.
Шукайте ж насамперед Царство Боже і правди Його, і це все
прикладеться вам!» (Мт. 6,31-33).
Вселенська Церква є учителькою віри і моралі. Вона
постійно вчить нерозривності зв’язку, що існує між подружнім
актом і зачаттям, під час якого Бог дає новій людині душу.
Більш докладні пояснення можна знайти в документах
Вселенської Церкви: «CastiConubii», «HumanaeVitae» і
«DonumVitae». Так, смертним гріхом є не тільки убивство
ненародженої дитини, але також і контрацепція, стерилізація
і штучне запліднення (запліднення в пробірці та інсемінація).
Діти, зачаті в пробірці, дуже рідко виживають. Більшість з
них убивають, а багатьох, таких маленьких і ще живих дітей,
тримають замороженими в холодильниках.
Не дозволено проводити такі процедури як, наприклад,
ранній амніоцентез, мета якого вистежування й убивство
хворих! Ніхто ще не став щасливим, убивши людину, але
можна стати щасливим, постійно рятуючи життя хворого.
Гріх ніколи не був і не стане засобом вирішенням проблем.
Гріх ніколи не призводив до щастя.
Церква говорить: «Кожне використання шлюбу, при
якому за наміренням людини подружній акт позбавлений
своєї природності зачати життя, порушує Божий закон і ті,
хто так чинять, опоганюють себе тяжким гріхом».
Ті, що виробляють, рекламують і поширюють
презервативи, відповідальні не тільки за участь у здійсненні
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гріхів, серед яких найчастіші—блуд, перелюбство і
контрацепція, але вони також відповідальні і за те, що дають
хибну гарантію, що інфікування венеричними хворобами не
відбудеться.
Насправді, доведено, що не зважаючи на використання
презерватива все ж таки передаються такі захворювання,
як СНІД, герпес, гепатит, сифіліс, і відбуваються зараження
хламідією, людським папілома вірусом (HPV), що викликає
рак матки, вагінальний трихомоніаз та низку інших хвороб.
Церковний консиліум про родину в документі «Істина і
значення людської сексуальності» говорить: «Батьки теж
повинні відмовитися від пропаганди так званого «safesex»
(надійного сексу) чи «safer sex» (більш надійного сексу),
небезпечної й аморальної політики, що базується на
помилковій теорії, нібито презерватив може забезпечити
надійний захист проти СНІДу».
У випадку виправданих причин уникнення зачаття,
дозволяється стриманість у плідні (фертильні) дні.
Сьогодні плідні і неплідні періоди можна дуже просто і
точно визначити, навіть при неправильних чи нерегулярних
циклах, за допомогою природних методів: Біллінгса чи
симптотермального. Не дозволяється жити сексуальним
життям до чи поза таким шлюбом, який благословить Бог як
нерозривний до смерті одного з подружжя.
Давайте прислухатися до голосу Господа, щоб зрозуміти,
що ще ми повинні робити для захисту моральних цінностей і
життя, які перебувають під загрозою.
Автор тексту: др. мед. Antuаn Lisec.
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