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МОЛИТОВНЕ ПРАВИЛО 
ПІД ЧАС ЗГУБНОЇ ПОШЕСТІ 

 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 
Боже, будь милостивий до мене, грішного (тричі). 
Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою. 

Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, помилуй 
нас. Амінь. 

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. 
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все 

наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в 
нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші. 

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй 
нас (тричі). 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь. 

Пресвята Трійце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. 
Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немо-
чі наші імені Твого ради. 

Господи, помилуй (тричі). 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 

віків. Амінь. 
Отче наш, 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 спо-
кусу, але визволи нас від лукавого. 

Священик: Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і 
Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 
Господи, помилуй (12 разів).  
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 

віків, Амінь. 
Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу. 
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого, 

Бога. 
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Христа, Царя і 

Бога нашого. 
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Псалом 66 
Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і 
помилуй нас. Щоб пізнали ми на землі путь Твою, в усіх народах 
— спасіння Твоє. Нехай сповідують Тебе люди, Боже, нехай спо-
відують Тебе люди всі. Нехай веселяться і радіють племена, бо Ти 
судиш народи праведно і керуєш всіма племенами на землі. Нехай 
славлять Тебе народи, Боже, нехай славлять Тебе народи всі. Зе-
мля дає плід свій: благослови нас, Боже, Боже наш. Нехай благос-
ловить нас Бог, і нехай бояться Його всі краї землі. 
 

Псалом 67 
Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його; нехай побіжать 
від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щез-
нуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від 
лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють пе-
ред Богом, нехай святкують у радості. Співайте Богові, співайте 
імені Його, рівняйте дорогу перед Тим, Хто йде, як Переможець. 
Господь — ім’я Йому, радійте перед лицем Його. Отець сиріт і 
Суддя вдовиць — Бог, Він у святих оселях Своїх. Бог одиноких 
вводить у дім; визволяє в’язнів із кайданів, а непокірні живуть у 
гробах. Боже, коли йшов Ти поперед народу Твого, коли проходив 
Ти через пустелю, земля тряслася, навіть небеса танули від лиця 
Божого, і Синай — від лиця Бога, Бога Ізраїлевого. Рясний дощ 
проливав Ти, Боже, на насліддя Твоє, і коли знесилювалося воно, 
Ти підкріпляв його. Народ Твій Ти оселив на землі Твоїй, і з бла-
гості Твоєї Ти все приготував для бідного. Господь дасть слово 
тим, що благовістять з великою силою. Царі з військом утікають, 
утікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич. Коли ж ви оселя-
лися на землях своїх, то стали мов голубка, у якої крила — як 
срібло, а пір’я сяє золотом. Коли ж Всевишній розсіяв царів на 
цій землі, вона забіліла, як сніг на горі Селмоні. Гора Божа — го-
ра велика, гора кріпка, гора висока. Чого ви заздрите, гори висо-
кі, на гору, що на ній Бог благоволив жити і буде перебувати на 
ній вічно? Колісниць Божих тьма і тисячі тисяч. Серед них Гос-
подь на Синаї, у святині. Ти зійшов на висоту, полонив полон, 
прийняв дари для людей, щоб і непокірні могли жити у Господа. 
Господь Бог благословенний; благословенний Господь допоможе 
нам кожного дня. Бог — Спаситель наш, Бог наш, Бог, щоб спа-
сати. У владі Господа ворота смерті. Бог сокрушить голови воро-
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гів Своїх, волохате тім’я того, хто закам’янів у беззаконні. Сказав 
Господь: «Від Васана поверну тебе, виведу з глибини моря, щоб 
обмочив ти ногу твою, як пси язик свій, у крові ворога». Ми ба-
чили, як ішов Ти, Боже, як ішов Ти — Цар мій і Бог мій — у свя-
тиню. Попереду князі і ті, що співали, за ними — ті, що грали на 
струнах, а кругом — діви з тимпанами. В церквах благословляйте 
Бога — Господа від джерел Ізраїлевих. Там Веніамін молодший 
— князь їхній, князі Іуди — владики їхні, князі Завулонові, князі 
Неффалимові. Бог твій дав тобі таку силу. Утверди, Боже, те, що 
Ти створив для нас. Ради храму твого в Єрусалимі царі принесуть 
Тобі дари. Утихомир звіра, що в очереті, зібрання биків серед ти-
хих телят — гордих народів, що хваляться сріблом своїм; розвій 
тих, що готують війни. Прийдуть з Єгипту вельможі молитися; 
Ефіопія простягне руку свою до Бога. Царства землі! Хваліть Бо-
га, оспівуйте Господа, Який зійшов на небо небес превічно. Ось 
Він дає голосу Своєму голос сили. Віддайте славу Богу; на Ізраїлі 
велич Його і могутність Його на хмарах. Дивний Бог у святих 
Своїх, Бог Ізраїлів; Він дає силу й твердість народу Своєму. Бла-
гословенний Бог! 
 

Псалом 72 
Який милостивий Бог Ізраїлів до народу Свого, до чистих серцем! 
Мої ж мало не похитнулися ноги, мало не посковзнулися стопи 
мої. Я позаздрив безумним, бачивши добробут беззаконних. Бо 
нема їм страждання, й до смерті їхньої міцні сили їхні. У трудах 
людських їх нема, і не знають вони людської біди. Тому-то гор-
дість підняла їхню пихатість, і, як в одежу, одягаються вони у не-
правду та нечестя свої. Пливе, наче олива, неправда їхня, живуть 
за похотями свого серця. З усього глузують, зневажливо говорять 
про Бога, звисока розмовляють. До небес підносять уста свої, і 
язик їхній обходить землю. Тому звертаються до них люди і п’ють 
їхню воду повною чашею, і кажуть: «Як довідається Бог? І чи 
знає Всевишній?» І ось ці нечестивці завжди живуть у достатку і 
примножують багатство. І я сказав: «Чи не даремно я дбаю про 
чистоту серця і в невинності умивав руки мої; віддавав себе під 
удари щодня і щоранку себе осуджував?» Але коли б я сказав: 
«Буду і я так жити», то я став би зрадником перед родом синів 
Твоїх. І я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким 
було це в очах моїх. Аж поки не ввійшов я у святиню Божу та не 
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зрозумів кінця їхнього. Дійсно, на слизькій дорозі поставив Ти їх, 
над прірвою стоять вони. Як несподівано прийшли вони до зане-
паду! Щезли, погинули за беззаконня свої. Як щезає сон того, хто 
прокинувся, так Ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їх-
ні у місті Твоїм. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я 
був нерозумним, я як тварина був перед Тобою. Але я завжди з 
Тобою, Ти тримаєш мене за праву руку мою. Ти порадою Твоєю 
провадиш мене, і до слави Твоєї Ти приймеш мене. Хто бо для 
мене є на небі? І чого без Тебе бажати мені на землі? Знемагають 
серце моє і тіло моє за Тобою, Боже серця мого і доле моя, Боже, 
навіки. Бо ось ті, що віддалили себе від Тебе, гинуть. Ти знищуєш 
кожного, хто відступає від Тебе. А мені найкраще прихилятися до 
Бога, покладати на Господа надію мою, сповіщати про всі діла 
Твої в Церкві Твоїй у вратах дочки Сионової. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь. 
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі). 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь. 

Псалом 95 
Заспівайте Господу пісню нову. Заспівайте Господу, вся земле. 
Співайте Господу і благословляйте ім’я Його. Благовістіть день у 
день про спасіння Його. Сповіщайте в народах про славу Його, 
між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і ве-
льми хвальний, страшний для всіх богів. Бо ті боги народів ніщо 
— ідоли, а Господь небеса сотворив. Слава і велич перед лицем 
Його, сила й краса у святині Його. Воздайте, покоління народів, 
воздайте Господу славу і честь. Воздайте Господу славу імені Йо-
го. Принесіть дари і ввійдіть у двори Його. Поклоніться Господу у 
величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся зе-
мля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив 
вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за прав-
дою. Нехай веселяться небеса і нехай радіє вся земля; хай шумить 
море і все, що наповнює його. Нехай радіють поля і все, що на 
них, і нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа. Бо 
ось Він гряде, Він гряде судити землю. Він буде судити вселенну 
за правдою і всі народи за істиною Своєю. 
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Псалом 99 
Викликніть Господу, вся земля! Служіть Господу з радістю. Ідіть 
перед лице Його з піснями хвали. Знайте, що Він — Господь Бог 
наш, Він створив нас. Ми — народ Його і вівці пастви Його. Вхо-
дьте у ворота Його з хвалою, у двори Його — з піснями хвальни-
ми. Хваліть Його і прославляйте ім’я Його. Бо Господь милосер-
дний, милість Його вічна й істина Його з роду в рід. 
 

Псалом 104 
Прославляйте Господа і призивайте ім’я Його. Сповіщайте між 
народами про діла Його. Співайте Йому і славте Його, розпові-
дайте про всі чудеса Його. Хваліться іменем святим Його. Нехай 
радіє серце тих, що шукають Господа. Шукайте Господа й сили 
Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте чуда Його, що він 
створив, знамення Його й суди уст Його. Ви, насіння Авраамове, 
раби Його, сини Якова — обрані Його. Він є Господь Бог наш: по 
всій землі суди Його. Він навіки пам’ятає завіт Свій, слово, яке 
заповідав у тисячі родів, яке заповідав Авраамові, і клятву Свою 
Ісаакові. І поставив його законом для Якова та Ізраїля в завіт ві-
чний, кажучи: «Дам тобі землю Ханаанську в поділ насліддя ва-
шого». Коли їх було ще мало за кількістю, дуже мало, і були вони 
чужинцями в ній, і переходили вони від народу до народу, з царс-
тва до племені іншого, Він не дозволив нікому кривдити їх і забо-
роняв про них царям: «Не доторкайтеся до помазаних Моїх і не 
чиніть зла пророкам Моїм». І прикликав голод на землю, і зни-
щив усяке хлібне стебло. Послав перед ними чоловіка; в рабство 
був проданий Йосиф. Скували кайданами ноги йому, в залізних 
путах була душа його, аж поки сповнилося слово Його, слово Го-
споднє випробувало його. Послав цар і звільнив його, володар 
народу випустив його. І поставив його господарем над усім домом 
своїм і правителем над усім володінням своїм. Щоб він настанов-
ляв вельмож його за душею своєю і старійшин його навчав муд-
рости. Тоді прийшов Ізраїль до Єгипту, і переселився Яків у зем-
лю Хамову. І дуже розмножив Бог людей Своїх, і зробив їх силь-
нішими від ворогів їхніх. Попустив серце єгиптян зненавидіти 
народ Його, чинити напасті рабам Його. Тоді послав Мойсея, раба 
Свого, і Аарона, якого вибрав. Вони показали між ними слова 
знамень Його і чудеса Його в землі Хамовій. Наслав темряву і 
зробив морок, і не могли суперечити слову Його. Перемінив воду 
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їх на кров і поморив усю рибу їх. Закишіла земля їх жабами, на-
віть у покоях царів їхніх. Сказав Він, і роями з’явились оводи й 
комарі у всій країні їх. Послав на них град замість дощу, і вогонь 
палючий на землю їх. Побив виноград і смоковниці їх, і дерева 
поламав у країні їх. Сказав, і прийшли сарана та гусінь — без лі-
ку. І пожерли всю траву на землі їх, поїли увесь урожай на полях 
їх. І умертвив всякого первістка в землі їх, початки всієї сили їх. І 
вивів ізраїльтян із сріблом і золотом, і не було хворого в колінах 
(поколіннях) їх. Зрадів Єгипет, коли вийшли вони, бо обійняв йо-
го страх перед ними. Господь розпростер над ними хмару, як пок-
ров [їм], і вогняний стовп, — щоб світив [їм] уночі. Просили вони, 
і Він послав їм перепелиць і хлібом небесним насичував їх. Роз-
колов скелю, і потекла вода, зашуміла рікою по землі сухій. Бо 
згадав Він слово Своє до Авраама, раба Свого, і вивів народ Свій 
з радощами, обраних Своїх — з веселощами. І дав їм землю наро-
дів, і успадкували вони працю чужих народів. Щоб заповіді Його 
виконували й дотримувалися закону Його. Алилуя! 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь. 
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі). 
 

Тропарі Спасителеві, глас 4 
До Христа Бога нині щиро звернімося, грішні, і смиренно при-

падімо, в покаянні з глибини душі взиваючи: Владико, поможи 
нам, змилосердившись над нами, поспіши, бо гинемо від безлічі 
провин; не відпусти рабів Твоїх ні з чим, бо крім Тебе ми іншого 
Бога не знаємо (двічі). 

Слава: І нині: Ми, недостойні, не замовкнемо й ніколи не перес-
танемо оспівувати Божества Твого, Творче наш; бо якби Ти, зми-
лосердившись, не зійшов з небес і задля нас не прийняв тіло, то 
хто визволив би нас від такої великої небезпеки. Не відступимо 
від Тебе, Владико. Церкву Твою визволи від усякої недолі і нас 
помилуй, Єдиний, що в святині перебуваєш. 

 
Далі псалом 50: 

Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосе-
рдя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззакон-
ня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і 
гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе Єдиного я згрішив і 
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лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний Ти в слові Твоїм і 
справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в 
гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси, неві-
доме й таємне мудрості Твоєї явив Ти мені. Окропи мене ісопом - і 
очищуся, омий мене - і стану біліший від снігу. Дай мені почути 
радість і веселість - і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни ли-
це Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте 
створи в мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не 
відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від 
мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укрі-
пи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві на-
вернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже 
спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Госпо-
ди, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б 
Ти жертви забажав, приніс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жер-
тва Богові - це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним 
Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, 
і хай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі жерт-
ва правди, приношення і всепалення: тоді покладуть на Жертов-
ник Твій тельців. 

 
Канон до Господа нашого Iсуса Христа 

Канон покаянний ПІСНЯ 1 
Iрмос: Як по сушi, пройшов по безоднi Ізраїль стопами і, бачачи, як 
гнобитель фараон потопляється, взивав: пiсню перемоги Боговi 
співаймо. 
Приспiв: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Нині приступив я, грішний i обтяжений провинами, до Тебе, Вла-
дики і Бога мого, і не смiю й глянути на небо, а тільки молюся, 
промовляючи: дай мені, Господи, розум, щоб я гiрко оплакував 
вчинки мої. 
Приспiв: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Ой, горе менi, грiшному! Бiльше за всiх людей я неприкаяний i не 
маю каяття, тож дай менi, Господи, сльози, щоб я гiрко оплакував 
вчинки мої. 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Безрозсудний, неприкаяний чоловiче, нащо в лiнощах час марну-
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єш? Подумай над життям своїм i навернися до Господа Бога, i 
гiрко оплакуй вчинки свої. 
I нинi, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Мати Божа Пречиста, споглянь на мене, грiшного, порятуй мене 
від тенет диявола i на шлях каяття направ мене, щоб я гiрко 
оплакував вчинки свої. 

 
Канон покаянний ПІСНЯ 3 

Iрмос: Немає святiшого за Тебе, Господи Боже мiй. Ти пiднiс долю 
вiрних Твоїх, Милосердний, i утвердив нас на каменi визнання за-
повiтiв Твоїх. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Коли будуть поставленi престоли на Страшному Судi, тодi ви-
криються вчинки всiх людей, тодi горе буде грiшникам, що на 
муку вiдсилатимуться. Отже, знаючи це, душе моя, покайся в ли-
хих вчинках своїх. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Праведники зрадiють, а грiшники заголосять, тодi ж нiхто не 
зможе нам допомогти, бо вчинки нашi засудять нас, тому, перше 
кiнця, покайся в лихих вчинках своїх. 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Ой, лихо менi, багатогрiшному, що вчинками й помислами 
осквернився, але через закам’янiлiсть серця не маю нi краплi 
слiз. Нинi ж, душе моя, звiльнися вiд земного i покайся в лихих 
вчинках своїх. 
I нинi, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Ось кличе, Владичице, Син Твiй i навчає нас творити добро, а я, 
грiшний, добра завжди уникаю. Ти ж, Милостива, помилуй мене, 
щоб я покаявся у лихих вчинках своїх. 

Катавасія: Визволь з біди рабів Твоїх, Многомилостивий, бо ми 
щиро до Тебе звертаємося, Милостивого Визволителя, Владики 
всіх, Господа Ісуса. 

Сiдальний, голос 6 
Я роздумую про день страшний i оплакую вчинки свої лукавi - 

що вiдповiм Безсмертному Царевi чи як вiдважуся споглянути на 
Суддю я, блудний? Благоутробний Отче, Сину Єдинородний i 
Душе Святий, помилуй мене. 
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Слава... і нинi... 
Зв’язаний нинi тенетами безлiчi грiхiв i обтяжений жорстокими 

пристрастями й бiдуванням, до Тебе вдаюся, як до свого спасіння, 
і взиваю: поможи менi, Дiво, Мати Божа. 

 
Канон покаянний ПІСНЯ 4 

Iрмос: «Христос - моя сила, Бог i Господь», - свята Церква побож-
но спiває, взиваючи, вiд серця чистого Господа прославляючи. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Широка тут путь i зручна для хтивих учинкiв, але гірко буде в 
останній день, коли душа з тiлом розлучатиметься: остерiгайся 
цього, чоловiче, заради Царства Божого. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Нащо вбогого кривдиш, платню робiтника затримуєш, брата тво-
го не любиш, блуд i гордiсть примножуєш? Облиш-но це все, ду-
ше моя, і покайся заради Царства Божого. 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
О, безумний чоловiче, доки потопатимеш, як бджола, збираючи 
багатство своє? Адже незабаром загине, бо воно як порох i попіл. 
Ти ж найбільше шукай Царства Божого. 
I нинi, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Владичице Богородице, помилуй мене, грiшного, i змiцни в чес-
нотах i охороняй мене, i доведи мене, Дiво, до Царства Божого. 

Канон покаянний ПІСНЯ 5 
Iрмос: Божественним Свiтлом Твоїм, Милосердний, просвiти, мо-
люся, душi тих, що зранку поспiшають до Тебе пiзнати Тебе, Сло-
во Боже, Iстинного Бога, що з темряви грiхiв визволяє. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Пригадай, окаянний чоловіче, як через гріхи свої ти став підневі-
льний - брехні, наклепам, грабункам і немочам усіляким, як хи-
жим звірам,  то ж чи цього душа твоя прагне? 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Тремтить моє тiло, бо все воно завинило: очi, коли дивилися, ву-
ха, коли слухали, язик, коли лихе промовляв, i всього себе воно 
прирекло на пекельнi муки, то ж, душе моя грiшна, чи до цього 
ти прагнеш? 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
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Блудника й розбiйника, що каялися, Ти, Спасителю, прийняв, я 
ж сам обрав уярмлення лiнощами грiховними й поневолення ли-
хими вчинками; то ж, душе моя грiшна, чи до цього ти прагнеш? 
I нинi, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Дивовижна й швидка помiчнице всiх людей, Мати Божа, допомо-
жи менi, недостойному, бо душа моя грiшна цього прагне. 
 

Канон покаянний ПІСНЯ 6 
Iрмос: Житейське море, схвильоване бурею напастей, бачачи, i до 
тихого пристановища Твого прийшовши, благаю: визволи з тлiння 
життя моє, Многомилостивий. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Життя на землi я розпутно прожив i душу в темряву вiддав, нинi 
ж благаю Тебе, Милостивий Владико, - звiльни мене вiд цiєї слу-
жби вороговi й дай менi розум творити волю Твою. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Хто ще так робить, як я? Бо ж як свиня лежить у багнюці, так i я 
грiху служу. Але Ти, Господи, вирви мене з цього смороду і зво-
руши серце моє, щоб я став виконувати заповiти Твої. 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Звернись, окаянний чоловiче, до Бога, згадавши свої грiхи, слiзно 
голосячи, благай Творця, а Він, як Милосердний, дасть тобi розум 
пiзнати волю Свою. 
I нинi, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Богородице Дiво, вiд видимого й невидимого зла збережи мене, 
Пречиста, i прийми молитви мої та принеси їх до Сина Твого, 
щоб дав менi розум виконувати волю Його. 

Катавасія: Визволь з біди рабів Твоїх, Многомилостивий, бо ми 
щиро до Тебе звертаємося, Милостивого Визволителя, Владики 
всіх, Господа Ісуса. 

КОНДАК 
Душе моя, чому гріхами багатієш, чому волю диявола твориш? 
Облиш це і звернися до Бога зі сльозами, взиваючи: милосердний 
Господи, помилуй мене, грішного. 
Ікос:  Згадай, душе моя, гіркий час смерті і страшний суд Творця 
твого і Бога: Ангели бо грізні візьмуть тебе, душе, і у вічний во-
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гонь ввергнуть. Тому, не чекаючи смерті, покайся, взиваючи: Го-
споди, помилуй мене, грішного. 
 

АКАФІСТ ІСУСУ ХРИСТУ (за бажанням) 
 

Канон покаянний ПІСНЯ 7 
Iрмос: Росоносною учинив пiч ангел для побожних отрокiв, а 
велiння Боже, що халдеїв опалило, приневолило гнобителя взива-
ти: благословен єси, Боже отцiв наших. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Не надiйся, душе моя, на тлiнне багатство й на нечеснi прибутки, 
бо не знаєш, кому все це залишиш, але благай: "Помилуй мене, 
Христе Боже, недостойного". 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Не надiйся, душе моя, на тiлесне здоров’я й на швидкоминущу 
вроду, бо ти бачиш, як сильнi й молодi помирають, але благай: 
"Помилуй мене, Христе Боже, недостойного". 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Пригадай, душе моя, вiчне життя i Царство Небесне, приготовле-
не для святих, i темряву довколишню та гнiв Божий - для злих, i 
благай: помилуй мене, Христе Боже, недостойного. 
I нинi, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Припади, душе моя, до Божої Матерi й помолися до Неї, бо Вона, 
скора помiчниця тих, що каються, ублагає Сина Христа Бога i 
помилує мене, недостойного. 

Канон покаянний ПІСНЯ 8 
Iрмос: Iз полум’я Ти преподобним росу виточив i жертву правед-
ника, залиту водою,  спалив, бо все твориш Ти, Христе, зі Своєї 
волi: Тебе прославляємо по всi вiки. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
Як же менi не плакати, коли роздумую про смерть, бо я бачив 
брата мого, що лежить у гробi знеславлений i спотворений? Чого 
ж чекаю i на що надiюся? Тож дай менi, Господи, хоч перед смер-
тю покаяння (двiчi). 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Вiрую, що Ти прийдеш судити живих i мертвих, i всi встануть за 
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своїм чином - старi й молодi, владики й князi, дiвственики й свя-
щеники. Де ж тоді я опинюся? Тому й благаю: "Дай менi, Госпо-
ди, хоч перед смертю покаяння". 
I нинi, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Пречиста Богородице, прийми недостойну молитву мою й охоро-
ни мене вiд наглої смерті, дай менi хоч перед смертю покаяння. 

Канон покаянний ПІСНЯ 9 
Iрмос: Бога людям неможливо бачити, бо на Нього й чини ан-
гельськi не смiють дивитися. Через Тебе ж, Всечиста, Слово ста-
ло тiлом i явилось людям. Його Величаючи, з небесними силами 
Тебе прославляємо. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
До вас вдаюся я нинi, ангели, архангели й усi небеснi сили, що 
стоїте бiля престолу Божого: молiться до Творця свого, щоб виз-
волив душу мою вiд муки вiчної. 
Помилуй мене, Боже, помилуй мене. 
До вас вдаюся я нинi, святi патрiархи, царi й пророки, апостоли й 
святителi та всi обранцi Христовi: допоможiть менi на Судi, щоб 
спас Він душу мою вiд сили ворожої. 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
До вас я нинi пiдношу руки, святi мученики, пустельники, 
дiвственики, праведники й усi святi, що молитеся до Господа за 
увесь свiт, щоб помилував мене в годину смерті моєї. 
I нинi, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Мати Божа, допоможи менi, бо я на Тебе дуже покладаюся, убла-
гай Сина Свого, щоб поставив мене, недостойного, праворуч Се-
бе, коли сяде судити живих i мертвих. Амiнь. 
 

Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, Прісноб-
лаженну і Пренепорочну і Матір Бога нашого. Чеснішу від херу-
вимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога 
Слово народила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. 
 

Богородичні 
Вищу від небес і чистішу від сонячного світла, визволительницю 
нашу від прокляття, Владичицю світу в піснях величаймо. 
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Від багатьох гріхів моїх знемагає тіло, знемагає й душа моя. До 
Тебе звертаюся, Благодатна, надіє зневірених, Ти мені поможи. 
Владичице й Мати Визволителя, прийми благання недостойних 
рабів Твоїх, щоб примирити нас з Народженим від Тебе. О, Вла-
дичице світу, будь нам Заступницею. 
Співаємо щиро нині пісню Тобі, Всехвальна Богородице, радісно, 
із Предтечею і всіма святими: моли, Богородице, помилувати нас. 
Усі воїнства ангелів, Предтече Господній, дванадцять апостолів і 
всі святі з Богородицею, піднесіть молитву, щоб спастися нам. 
 
Читець: Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, 
помилуй нас (тричі).  
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь. 
Пресвята Трійце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Вла-
дико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі 
наші імені Твого ради. Господи, помилуй (тричі). 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь. 
Отче наш, 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 спо-
кусу, але визволи нас від лукавого. 
Священик: Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Свя-
того Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. 
Співці: Амінь. 

Тропарі покаянні 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо, жодного виправдання не 
маючи, ми, грішні, Тобі, як Владиці, цю молитву приносимо — 
помилуй нас. 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємося, не прогнівайся 
дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься й нині, 
як Благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог 
наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиває-
мо. 
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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Милосердя двері відкрий нам, Благословенна Богородице, щоб 
ми, на Тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою ви-
зволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. 
 

МОЛИТВА З КАНОНУ ПОКАЯННОГО 
Владико Христе Боже, Ти, що страстями Своїми пристрастi мої 
зцiлив i ранами Своїми мої рани вилiкував! Подай менi, що перед 
Тобою дуже нагрiшив, сльози розчулення, дай змогу моєму тiлу 
насолоджуватися пахощами Животворчого Тiла Твого, а душу 
мою насолоди Твоєю Чесною Кров’ю вiд тiєї гiркоти, котрою мене 
напував беззаконник. Пiднеси мiй пригнiчений розум, щоб думав 
про Тебе, i вiдведи вiд смертельної безоднi, бо не маю каяття, не 
маю сліз розчулення, що пiдносять дiтей Твоїх до наслiддя свого у 
Царстві Небесному. Затьмарив я розум життєвими пристрастями, 
не можу споглянути на Тебе у немочі, не можу зiгрiтися сльозами 
любові до Тебе. Але, Владико Господи Iсусе Христе, Скарбе добра, 
подай менi покаяння всеохопне і серце любов’ю наповнене, щоб 
воно шукало Тебе, подай менi благодать Твою і вiднови в менi 
риси Твого образу. Я відійшов від Тебе, але Ти не покидай мене, а 
вийди на зустріч мені, виведи мене на пасовища Твої і зарахуй 
мене до овець обраної Твоєї отари, насити мене з ними поживою 
Божественних Твоїх Тайн, молитвами Пречистої Твоєї Матерi й 
усiх святих Твоїх. Амiнь. 
 

МОЛИТВА ПІД ЧАС ЗГУБНОЇ ПОШЕСТІ (епідемії) 
Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм му-
дрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу моли-
тву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, 
яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні пошесті серед 
людей. 
Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе упо-
ває. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і 
підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, ук-
ріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і 
жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи 
людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому 
світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань та навчи нас ці-
нувати життя і здоров’я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир і 
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наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на 
Твою підтримку і любов’ю до Тебе і наших ближніх. 
Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу воз-
силаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки 
віків. Амінь. 
 

МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

О Пресвята Владичице Богородице! Ти вища за всіх ангелів і ар-
хангелів і за все творіння чесніша. Ти помічниця покривджених, 
зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголодні-
лих годувальниця, нагих одіяння, недужих зцілення, грішних 
спасіння, всіх християн поміч і захист. О всемилостива Владичи-
це, Діво Богородице, милістю Твоєю спаси й помилуй і ризою 
Твоєю чесною захисти всіх християн православних. І ублагай, 
Пречиста Владичице, Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас 
силою Своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших. О 
всемилостива Владичице Богородице! Піднеси нас із безодні грі-
ховної і визволи від голоду, мору, землетрусу й повені, вогню й 
меча, від нападу ворожого та міжусобиці, від наглої смерті, від 
повітря згубного, від пошесті смертоносної та від усякого лиха. 
Подай, пречиста Владичице, мир і здоров’я рабам Твоїм (імена) і 
всім православним християнам, і просвіти їм на спасіння розум 
та очі сердечні, і сподоби нас, грішних рабів Твоїх, Царства Сина 
Твого, Христа Бога нашого. Бо влада Його благословенна й пре-
прославлена, з Безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, і Благим, 
і Животворчим Його Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. 

Господи, помилуй (тричі). 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 

віків. Амінь. 
Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що 
без істління Бога Слово народила, сущу Богородицю, Тебе вели-
чаємо. 

Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, помилуй 
нас. Амінь. 

З благословення високопреосвященного Афанасія,  
архієпископа Харківського і Полтавського ПЦУ 
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