
ЧИН МОЛЕБНЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОТИ СУПРОТИВНИКІВ 
Священик: Благословений Бог наш, завжди, нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. 
Співці: Амінь. 

Початкові молитви 
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, Милосердний, душі наші. 

Святий Боже, Святий Крiпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричi). 
Слава Отцю, i Сину, i Святому Духові, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. 

Амiнь.  
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти грiхи нашi; Владико, 

прости беззаконня нашi; Святий, зглянься i зцiли немочi нашi iмени Твого 
ради.  

Господи, помилуй (тричi).  
Слава Отцю, i Сину, i Святому Духові, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. 

Амiнь. 
 
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться iм’я Твоє; нехай прийде 

Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небi, так i на землi. Хлiб наш 
насущний дай нам сьогоднi; i прости нам провини нашi, як i ми прощаємо 
винуватцям нашим; i не введи нас у спокусу, але визволи нас вiд лукавого.  

Священик: Бо Твоє є Царство, i сила, i слава, Отця, і Сина, і Святого Духа 
нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi.  

Читець: Амiнь. Господи помилуй (12 разiв). Слава… i нинi… 
Прийдiть, поклонiмось Царевi нашому Богу.            
Прийдiть, поклонiмось i припадiмо до Христа, Царя нашого Бога.  
Прийдiть, поклонiмось i припадiмо до Самого Христа, Царя i Бога нашого.  

Псалом 45 
Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому 
не біймося, хоч би захиталася земля і гори рушились у безодню моря. Нехай 
ревуть і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їх. Потоки рік 
веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього — воно не 
захитається; Бог допоможе йому з раннього ранку. Заворушились народи, 
захиталися царства: Всевишній дав голос Свій, і похитнулася земля. Господь 
сил з нами, Бог Якова Захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі, які 
зруйнування вчинив Він на землі. Він спинив війни до країв землі, поламав 
лука, побив меча і колісниці попалив вогнем. “Вгамуйтеся і пізнайте, що Я — 
Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі”. Господь сил з нами, 
Захисник наш — Бог Яковів. 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (тричі). 
 

Велика єктенія 
Диякон: В мирі Господу помолимось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: За мир з неба і спасіння душ наших Господу помолимось. 
Співці: Господи, помилуй. 



Диякон: За мир всього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з'єднання 
всіх Господу помолимось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим 
входять до нього, Господу помолимось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: За Блаженнійшого Владику і отця нашого Епіфанія, Митрополита 
Київського і всієї України, і владику нашого високопреосвященнійшого 
Афанасія, Архієпископа Харківського і Полтавського, чесне пресвітерство, у 
Христі дияконство, за ввесь причет і людей Господу помолимось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: За боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд та військо її 
Господу помолимось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: За місто наше (або село наше, святий монастир наш) і за всяке місто, 
село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господу помолимось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні Господу 
помолимось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: За подорожніх на воді, на землі і в повітрі, за недужих, знеможених та 
поневолених і за спасіння їх Господу помолимось. 
Диякон: Щоб, ніби лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити правицю 
їх міццю сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господу 
помолімось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність 
христоіменитому воїнству нашому українському на перемогу над ворогами і 
супостатами і всіма нападками їх, Господу помолімось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця 
їх наповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав, Господу 
помолімось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: Щоб вислухати заклик святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців 
наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів 
Його, які в печалі й скорботах до Нього взивають, Господу помолімось. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. 
Співці: Господи, помилуй. 
Диякон: Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну Владичицю нашу 
Богородицю і Пріснодіву Марію, зо всіма святими пом’янувши, самі себе, і один 
одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. 
Співці: Тобі, Господи. 
Священик: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Співці: Амінь. 
 



Диякон: Бог Господь і явився нам; благословен, хто йде в ім'я Господнє. 
Співці: (повторюють чотири рази на глас тропаря, а диякон виголошує стихи). 
Стих 1-й: Прославляйте Господа, бо Він Благий, бо повіки милість Його. 
Стих 2-й: Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх. 
Стих 3-й: Не умру, а житиму і повідаю про діла Господні. 
Стих 4-й: Камінь, що занедбали будівничі, став наріжним каменем. Від 
Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. 
Співці: Бог Господь і з'явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє 
(чотири рази). 
  

Тропарі. Глас 1 
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному 
народові нашому українському на супротивників подай і хрестом Твоїм 
охороняй нас — оселю Твою. 
Слава… І нині… 
Заступнице християн усердная, молитвенице до Творця надiйная, не погордуй 
молитвами грiшникiв, але поспiши, як Благая, на помiч нам, що з вiрою 
взиваємо до Тебе: поспiши на молитву i скоро прийди на благання, бо ти 
заступаєшся завжди за тих, що шанують тебе, Богородице. 
 

Псалом 50 
 

Канон молебний до Пресвятої Богородиці,  
що читається перед загрозою війни. Творіння Іоаннове. 

Глас 6 
Пісня 1 

Ірмос:  Як по суші, пройшов по безодні Ізраїль стопами, бачачи, як 
гнобитель-фараон хвилями морськими поглинається, взивав: «Пісню перемоги 
Богові співаймо». 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Ти, що владою могутнього та сильного в битвах Господа народила, владною 

Своєю і всесильною рукою, Чиста, допоможи нам у боротьбі проти ворогів, що 
напали на нас. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Ти потопив колись фараона в морі та його колісниці скинув на дно, тож і нині 

прийди нам на допомогу, Христе, молитвами Тієї, що Тебе народила. 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Лікарям належить різати і припікати оздоровлення ради, але Ти нас, Сину 

Божий, лагідними ліками милосердя Твого оздоров за молитвами Матері Твоєї. 
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Як колись усе воїнство Сенахиримове знищив народжений Тобою Бог, так і 

нині Ти все воїнство варварське, що оточило нас, владною рукою Своєю знищ, 
Владичице. 

І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Тебе на ворогів пихатих, що воюють із нами, ми замість себе на битву 

підіймаємо і висилаємо проти них та їхнього полчища, Чиста, бо Ти є Головний 
Воєвода для християн. 

 



Пісня 3 
Ірмос: Нема святішого за Тебе Господи, Боже наш, Ти підніс долю вірних 

Своїх, милосердний, і утвердив нас на камені визнання заповітів Твоїх. 
Пресвята Владичице, вислухай нам і будь нам заступницею. 
Вони на багатьох колісницях і на численних конях, а ми, люди Твої, нині ім’я 

Твоє закликаємо: «Спаси нас, Владичице». 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Ти могутність і силу давав немічним і підносив долю рабів Твоїх, Христе, тож і 

нині вірному Тобі воїнству подай силу на ворогів заради Тієї, що Тебе народила. 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Воїнство варварське, що зібрав проти нас народ безбожний, вогнем палає і 

дише, і втішається вбивствами та тортурами, і війну розпочинає з рабами Твоїми, — 
але Ти нам, Владичице, допоможи. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Мужі кровожерні й жорстокі, повні злоби і хитрощів, проти нас ополчилися й 

злими замислами вихваляються, але Ти, Пречиста, наміри їхні молитвами Твоїми 
скоро розори. 

І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Руками розпростертими образ Христа утворивши, Мойсей подолав ворожого 

отрока Амалика. Ти ж рукою невидимою ворогів народу Твого подолай. 
Сідальний, глас 4: 

Палка молільнице і стіно непорушна, джерело милості й для світу 
пристановище, щиро взиваємо до Тебе, Богородице Владичице, випереди і від 
напастей визволи нас, єдина скора на заступництво. 

 
Пісня 4 

Ірмос: Христос моя сила, Бог і Господь, Свята Церква побожно співає, 
взиваючи, від серця чистого Господа прославляючи. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Меч духовний візьми, Чиста, і заколи всіх супротивних нам ворогів, що нині 

воюють із нами, і допоможи нам у боротьбі з ними силою молитви Твоєї. 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Соромом наповни ворожі лиця, Владичице, і великим безчестям та ганьбою, і 

нехай повернуться назад, як сказано у псалмі, безпорадні й бездіяльні. 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
По тому дізнаємось нині, Владичице, що Ти забажала захистити всіх людей 

Твоїх, народ український та Україну нашу, якщо не повтішається над нами ворог, 
що напав на нас. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Будь-яке бажання Ти можеш здійснити, і Тебе ми за помічницю маємо, бо Ти 

народила Того, Хто самим лише простим помахом усе може здійснити, тож коли Ти 
забажаєш нашого спасіння, то спасемося. 

І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
У гніві Свого заступництва ворожі голови сильних цих ратоборців розсічи, 

нехай душі їхні тремтять від страху перед могутністю Твоєю, Чиста. 
 
 
 



Пісня 5 
Ірмос: Божественним світлом Твоїм, Милосердний, просвіти, молюся, душі 

тих, хто зрання поспішає до Тебе пізнати Тебе, Слово Боже, Істинного Бога, 
що з темряви гріхів визволяє. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Сатрапи, тирани, царі та очільники країн варварських, однодушні у злобі, на 

стадо Твоє, як леви і звірі дикі, люто рикають, але Ти їх подолай і знищ, Владичице. 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Ти, що народила Божого Сина, Діво Богородице, пошли нам на поміч духовного 

покровителя, Небесних Сил Ангела, споборника і захисника. 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Сльозами переповнена, зітхання і ридання достойна випала нам нині доля, 

Владичице, але Ти, попередивши її, вияви милість і знову безбожних ворогів 
подолай. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Не віддай в руки чужинців насліддя Твоє, Чиста, щоб ніколи не сказали вони: 

«Де Богородителька, на Яку ви надію покладали?» але від знищення паству Свою 
збережи. 

І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Нехай пізнають усі царства земні могутність Твою, Владичице, і силу Твою 

нездоланну, а чужинці нехай стривожаться, і нехай затремтять народи, які не 
визнають влади Твоєї. 

 
Пісня 6 

Ірмос: Житейське море, схвильоване бурею напастей, бачачи і до тихого 
пристановища Твого прийшовши, благаю - визволи з тління життя моє, 
Многомилостивий. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Міцними, як луки мідні, зроби м’язи вірних Тобі і вибраних людей Твоїх, 

Пренепорочна, і підпережи їх силою й могутністю, подаючи їм із неба перемогу. 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Не віддай нас у руки ворогів наших, Чиста, бо ми віруємо в Отця, і Сина, і 

Святого Духа, і поклоняємось всехвальному Різдву Твоєму, але винищи їх до кінця, 
Отроковице. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Коліна схиливши до землі, а руки до неба здійнявши, з плачем взиваємо: «Ми 

згрішили, Владичице, перед Богом, але зроби Його милостивим до нас, щоб не 
покарав нас нашестям варварів і чужинців». 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Нестерпно, Владичице, чути нам, як промовляє ворог: «Гнатиму і наздожену, 

розділю здобич, насичу душу свою, вб’ю мечем своїм і переможе рука моя, тож 
випередивши це, захисти нас». 

І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Храми святі Твої, і вівтарі священні, і чесні ікони Твої, і всіх святих образи, 

сосуди й священні скарби вороги Твої, Діво, осквернили і зганьбили, але Ти воздай 
їм згідно з ділами їхніми, знищуючи їхню ворожу силу. 

 
 



Кондак Богородиці: 
Непереможній Воєводі — переможнії ми, звільнившись від бід, вдячні пісні 
підносимо Тобі, раби Твої, Богородице. Але Ти, що маєш державу непереможну, від 
всяких нас бід визволи, щоб до Тебе взивати: "Радуйся, Невісто Неневістная". 
  

Після цього степенні 6 гласу, антифон 3: 
Ті, що надіються на Господа, для ворогів страшні і для всіх незвичайні, бо 

зводять очі до неба, а праведник рук своїх для беззаконня не здіймуть, якщо Тебе, 
Спасе, мають за помічника. 

Влада Святого Духа над усіма, Йому ж Небесні Воїнства поклоняються разом з 
усім, що живе на землі. 

І далі стихиру оцю, глас 6: 
Не доручай нас людському заступництву, Пресвята Владичице, але прийми 

моління рабів Твоїх, бо скорбота переповнює нас, і стріл демонських терпіти не 
можемо, і від нашестя ворогів, супротивних нам, покрову не маємо, і де б не 
сховались ми, пристрасні, завжди переможені, і утіхи не маємо, крім Тебе, 
Владичице світу, Надіє і заступництво вірних, не погордуй же благаннями нашими, 
але дійсними їх зроби. 

 
АКАФІСТ 

 
Читання Святого Письма 

Диякон: Будьмо уважні. 
Священик: Мир усім. 
Диякон: Премудрість, будьмо уважні. 
Прокимен на глас 7: Господь силу людям своїм дасть, Господь благословить 
людей своїх миром. 
Стих: Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих баранців. 
Читець: До Ефесян послання святого апостола Павла читання. 
Диякон: Будьмо уважні. 

Браття, кріпіться в 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 крови, а проти начал, проти властей, проти 
правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. 
Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви 
могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, 
підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і 
взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе 
візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. 
Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже (зачало 233; 
Еф. 6, 10-17). 
Алилуя (тричі). 
Диякон: Премудрість, станьмо побожно. Вислухаймо святе Євангеліє. 
Священик: Мир усім. 
Співці: І духові твоєму. 
Священик: Від Марка святої Євангелії читання. 
Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 



Диякон: Будьмо уважні. 
 

Сказав Господь: Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: Двигнись і 
кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що 
станеться те, що каже, – то буде йому так. Тому й кажу вам: Усе, чого будете 
просити у молитві, віруйте, що одержите, – і буде вам так. І коли стоїте на 
молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у 
небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у 
небі, не простить провин ваших (зачало 51; Мк. 11, 23-26). 
Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 
 

Пісня 7 
Ірмос: Росоносною учинив Ангел піч для побожних отроків, а веління Боже, 

що халдеїв опаляло, приневолило гнобителя взивати: «Благословен єси, Боже 
отців наших». 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Ні до якого іншого бога, крім Тебе, не здіймаємо ми рук наших, Владико, тож 

хоч ми й згрішили, але за те, що не відступилися від Тебе і іншого, крім Тебе, бога 
не знаємо, помилуй нас за молитвами Богородиці. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Ось наче пси численні нас оточили і як молоді леви обступили, і ганяються за 

нами, щоб по-звірячому розтерзати нині рабів Твоїх, Владичице Чиста, але Ти 
жезлом Божественного Твого і незбагненного дійства подалі їх віджени. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Спасителько світу, Царице Всехвальна, що народила Царя над Царями Христа, 

збережи місто це й Україну нашу від загарбання і полону, від пожирання й нашестя 
нас визволяючи. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Від міжусобної боротьби, бурі лихої, тривоги й сум’яття, грабежів і таємних 

ворожих підступів та хитрощів і залякувань брехливих місто Твоє й Україну нашу 
визволи, Пренепорочна. 

І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Як стіну непорушну і фортецю нездоланну та неприступну, і як стовп 

непохитний і твердий під час нападів та боротьби з ворогами, що кров’ю 
втішаються, придбали ми Тебе, Чиста, тож, до Тебе вдаючись, спасаємося. 

 
Пісня 8 

Ірмос: Із полум’я преподобним росу виточив і жертву праведника, залиту 
водою, спалив, бо все твориш Ти, Христе, зі Своєї волі, Тебе ж прославляємо по 
всі віки. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Кровожерні звірі й вовки хижі зграєю рабів Твоїх оточили і словесних Твоїх 

ягнят прагнуть розтерзати, але Ти випереди їх, Діво Свята, і скоро від їхньої пащі 
врятуй нас, Богородице. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Незчисленний народ, гордий, зарозумілий рід, що любить війни і клятви 

порушує, рать на нас непримиренну підняв, але Ти випереди їх, Діво Свята 
Богородице, і скоро від їхнього поневолення визволи нас. 



Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Воїнства Небесного ополченням духовним оточи і захисти, Діво, місто це й 

Україну нашу, а ворожі хитрування марними зробити поспіши, Свята Богородице. 
Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Як Адар той найбеззаконніший на Соломона або Агар, Ізмаїлом наречений, 

лютий ворог на нас повстав. Але Ти випереди їх, Свята Богородице, і скоро визволи 
нас від них. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Списами захопити і підкорити рабів Твоїх прагне воїнство, що на зброю і списи 

сподівається, але ми, на Тебе надію покладаючи, взиваємо – випереди їх, Діво Свята 
Богородице, і скоро визволи нас. 

І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
Ти могутню зброю завжди знищувала і численні варварські нашестя багато разів 

на втечу обертала, знищ же й нині їхню зброю і боротьбу, Владичице, Діво Свята 
Богородице, і визволи нас. 

 
Пісня 9 

Ірмос: Бога людям неможливо бачити, бо на Нього й Чини Ангельські не 
сміють дивитися. Через Тебе ж, Всечиста, Слово стало тілом і з’явилося 
людям. Величаючи Його з Небесними Силами, Тебе прославляємо. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Твердинею і силою всеперемагаючою будь для людей Твоїх, Пренепорочна, 

хранителькою і покровом, і зброєю, і мечем двосічним, що полки супротивників 
нищить і ополчення ворогів в одну мить перемагає. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Ти — стіна непорушна і нездоланна фортеця, що християн захищає, Ти опора і 

стовп непохитний, Чиста, тож знищ пихатість лютих і безбожних мучителів, що 
проти нас піднялися, і всю варварську їх жорстокість припини. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Під захистом Ангела Гедеон колись мадіамські полки переміг, тож і нині, 

Пречиста, народженого Тобою умоли того самого Ангела послати, щоб він 
варварські полки прогнав і знищив ворогів, що воюють із нами. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Перемагається закон природи, Владичице, там, де Бог, що все творить, таємне 

бажання виявить. Ти ж, що Його надприродно народила, можеш у Нього все, чого 
забажаєш, виблагати. Тож перетвори на ніщо тих, хто прагне місто Твоє й Україну 
нашу знищити назавжди. 

Пресвята Владичице, вислухай нас і будь нам заступницею. 
Почуй від храму Твого святого рабів Твоїх, Чиста, і гнів Божий вилий на 

народи, що не знають Тебе, і на царства, що імені Твого, жаданого для вірних, не 
призивають. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 
Ти припинив, Слово, вселенську війну, і подолав ту велику відстань, що здавна 

існувала, і з’єднав земних із небесними, — тож припини, Богородиці ради, війну цю 
нову і тяжку, і нас примири. 

І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 



Розгорни покров Твій, Владичице, як світлу хмарину, і місто оце Твоє, і всю 
землю нашу покрий, і руками, якими носила Христа, обнявши, непохитними і 
нездоланними їх збережи, так само і тих, що завжди хваляться іменем Твоїм, Чиста. 

 
Катавасія: 

Спаси від напастей рабів Своїх, Милостивий, бо ми щиро до Тебе припадаємо, 
як до милостивого визволителя всіх, Владики Господа Ісуса. 
 
Достойно є і це є істина, славити Тебе, Богородицю, Прісноблаженну і 
Пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно 
славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово народила, сущу 
Богородицю, Тебе величаємо. 
 

Святий Боже, Святий Крiпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричi). 
Слава Отцю, i Сину, i Святому Духові, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. 

Амiнь.  
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти грiхи нашi; Владико, 

прости беззаконня нашi; Святий, зглянься i зцiли немочi нашi iмени Твого 
ради.  

Господи, помилуй (тричi).  
Слава Отцю, i Сину, i Святому Духові, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. 

Амiнь. 
 
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться iм’я Твоє; нехай прийде 

Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небi, так i на землi. Хлiб наш 
насущний дай нам сьогоднi; i прости нам провини нашi, як i ми прощаємо 
винуватцям нашим; i не введи нас у спокусу, але визволи нас вiд лукавого.  

Священик: Бо Твоє є Царство, i сила, i слава, Отця, і Сина, і Святого Духа 
нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi.  
 
 

Потрійна єктенія. 
Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і 
помилуй. 
Співці: Господи, помилуй (тричі). 
Диякон: Ще молимось за Блаженнійшого Владику і отця нашого Епіфанія, 
Митрополита Київського і всієї України, і владику нашого Високопрео-
священнійшого Афанасія, Архієпископа Харківського і Полтавського, за 
братів наших священиків, священномонахів і за все у Христі братство наше. 
Співці: Господи, помилуй (тричі). 
Диякон: Ще молимось за боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд та 
військо її, за мир, здоров'я та спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав їм у 
всьому та охороняв їх від усякого ворога і супротивника. 
Співці: Господи, помилуй (тричі). 
Диякон: Не на постріли надію покладаємо і не зброя наша врятує нас, Господи, 
але допомоги Твоєї всемогутньої просимо і на силу Твою сподіваючись, 
повстаємо проти ворогів наших, і, Ім’я Твоє вірно прикликаючи, з 
розчуленням молимося: всемогутній Господи, милостиво вислухай і помилуй. 



Співці: Господи, помилуй (тричі). 
Диякон: Захиснику вірних, пошли стріли свої, Господи, і замішання сотвори 
серед ворогів наших, пошли з висоти руку Свою і впокори їх, і христолюбивому 
воїнству нашому віддай їх, молимось: милосердний Господи, вислухай і 
помилуй. 
Співці: Господи, помилуй (тричі). 
Диякон: Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами і щоб 
мир та слава оселилися в землі нашій, старанно молимось Тобі, Господи, 
вислухай і помилуй. 
Співці: Господи, помилуй (тричі). 
Священик: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі і тих, що 
в морі далеко, і, Милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і 
помилуй нас. 
Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і 
Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Співці: Амінь. 
 

МОЛИТВА ПРО ВИЗВОЛЕННЯ 
ВІД НАШЕСТЯ ЧУЖИНЦІВ 

Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. 
Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно 
вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і 
знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, 
і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, 
сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо 
Господь бореться за нас. 

Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд 
людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості та милосерді 
відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Тебе припадають: стань на допомогу нам 
і подай воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні 
насмілення тих, хто йде на нас війною. 

Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так 
нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай 
розвіються їхні злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, 
втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм 
пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими 
назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу 
і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам’ять про те, що і вони себе 
християнами називають. 

Нехай же Господи буде воля Твоя над нами і, якщо Твоє Провидіння буде 
таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і їм 
прости гріхи їхні, і в день праведного Твого Суду подай вінці нетління. Але 
віримо і молимось Тобі Великодаровитий Господи, що ти захистиш, 
втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх. 



Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і 
Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки 
віків. Амінь! 
 

Молитва 
Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, єдиний що твориш чудеса, 

зглянься у милості й щедротах на смиреннях рабів Твоїх і людинолюбно 
вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас 
і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні й недостойні, в покаянні й 
розчуленні молимося Тобі: допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас 
Імені Твого ради, щоб не сказали вороги наші «Бог покинув їх і нема 
Визволителя і Спасителя». Радше нехай пізнають усі народи, що Ти єси Бог 
наш, а ми – люди Твої, силою Твоєю бережені. Сотвори з нами знамення на 
благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, 
Спасителю наш, Сило й Упокоєння і Заступниче наш, не згадай беззаконь і 
неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості й 
щедротах відвідай смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твоєї 
благоутробності. Стань на поміч нам і переміни нечестиве зухвальство ворогів 
наших на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній 
відвазі й мужності погнати і наздогнати, і в Імені Твоєму перемогти їх. А тим, 
яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости їм 
прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти 
єси Заступник і Переможець, і Спасіння всім, хто на тебе надію покладає, і Тобі 
славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки 
віків.  
Співці: Амінь. 
 

Молитва патріарха Філофея до Пресвятої Богородиці 
в час нашестя війська чужинського та за звільнення полонених 

Діво Владичице, Богородице Єдинородного Бога Слова, Ти всякого 
видимого і духовного творіння Творця і Владику, єдиного в Тройці Господа, 
Бога і чоловіка надприродно народила. Ти вмістилище Божественне всякої 
святині і благодаті, і пристановище, в якому перебуває повнота Божества у 
плоті, благоволінням Бога і Отця і дією Святого Духа, вибрана з усього 
творіння і богоподібним достоїнством несказанну перевагу маєш, найвища 
слава і невимовна радість Ангелів Церкви, апостолів і пророків увінчання, 
дивовижна і всехвальна мучеників мужносте, справжня причино їх подвигів і 
перемог і страдницьких вінчань, споконвічних і богоподібних нагород 
піклувальнице Пречиста, преподобних честь і славо, незрадливого шляху 
мовчання учителько, одкровень духовних таїнств двері, джерело світла, 
милості невичерпна ріко, всяких богоподібних дарувань і чудес невичерпне 
море! Тебе молимо і Тебе з розчуленням благаємо, милостиву Матір 
Людинолюбного Владики - змилуйся над нами, смиренними і недостойними 
рабами Твоїми, зглянься милостиво на поневолення наше і зціли страждання 
душ і тіл наших, видиме та невидиме військо розори, стовпом могутнім, і 
зброєю в битві, і наглядачем надійним, і воєводою, і споборницею 
непереможною будь нам, недостойним, перед лицем ворогів наших. Вияви на 



нас давні милості Твої і чудеса, нині покажи беззаконним ворогам нашим, що 
єдиний є Цар і Владика - Син Твій і Бог, і що Ти є істинною Богородицею, що 
Бога у плоті народила, і що Ти можеш усе, і маєш силу робити все, що хочеш, і 
на небі, і на землі, і всяке прохання, корисне для кожного, виконай, Владичице 
- даруй недужим зцілення, пошли на морі тишу і Твоє кермування, тих, що 
подорожують, супроводь і їх оберігай, полонених визволи від тяжкого рабства, 
скорботних утіш і всяке тілесне полегши страждання, від душевних немочей і 
пристрастей раніше від усіх визволяй Твоїм невидимим піклуванням та 
наставництвом, щоб ми шлях тимчасового цього життя добре і безперешкодно 
скінчили й вічні ті блага завдяки Тобі в Царстві Небесному одержали, а вірних 
воїнів народу нашого, що носять страшне для ворогів ім’я Єдинородного Сина 
Твого і сподіваються на Твоє заступництво і благодать, і Тебе скрізь мають за 
піклувальницю і помічницю, на ворогів, що оточили нас, невидимо укріпи, 
розори смуток і непевність душ наших, знищ неміч душ і сердець наших, і 
світлу благодушність та радість поверни, мирну і непорушну владу і державу 
їхню віднови. І, насамперед, визволи, Владичице, молитвами Твоїми 
підпорядковане Тобі місто це, і всяке місто і всю Україну від голоду, пошесті, 
землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя чужинців та міжусобної боротьби, і 
всякий гнів, що справедливо на нас падає, відверни благоволінням і добротою 
Єдинородного Сина Твого, що Йому належить усяка слава, честь і поклоніння 
із Безначальним Його Отцем і Прісносущним і Животворчим Духом нині, і 
повсякчас і на віки вічні. Амінь. 

 
Молитва за воїнів, що йдуть на війну 

Владико Господи, Боже отців наших, Тебе просимо і Тебе смиренно й із 
розчуленням благаємо: зглянься милостиво на молитву нас, недостойних рабів 
Твоїх, і як колись Сам благозволив єси виступити з угодником Твоїм Мойсеєм, 
виводячи людей Своїх, Ізраїля, з Єгипту в землю обітовану, так і нині Сам 
виступи з рабом Твоїм цим (ім’я головнокомандувача) та воїнами цими, і Сам 
будь їм помічником і заступником, і збережи їх і вдень, і вночі невразливими і 
неушкодженими від усякої злої напасті та недуги, голоду, потоплення і від 
усякого страху. І як колись Ісуса Навіна на Амалика і на царства Ханаанські, 
що воювали з ним, хрестовидним здійманням рук Мойсеєвих підтримав, щоб 
подолати їх, і тим самим Зіва, і Зевея, і Салмана, і всіх князів їх погубив; або як 
допоміг єси Гедеону з трьомастами вибраних мужів перемогти численне 
військо мадіамське, так і цим вірним рабам Твоїм міць, силу і мужнє серце, 
допомогу й заступництво даруй. І як явленням Хреста на небі першому з 
християнських царів Костянтину сприяв єси у перемозі над противними Тобі 
супостатами, так і цим христоіменитим рабам Твоїм перемогу, і силу, і 
подолання над усіма ворогами й безбожними поганцями милостиво подай і з 
усіх боків ополченням Ангелів Твоїх оточи їх, і озброй їх силою й захистом 
Чесного і Животворчого Хреста в ім’я Тебе, Бога Отця, і Возлюбленого і 
Єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, і Всесвятого і 
Животворчого Твого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
 

Молитва за православних воїнів, які йдуть на битву 
Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, що простягнув до Тебе руки свої, і 

людей ізраїльських укріпив на Амалика, і ради Ісуса Навина з ополченням 



попустив сонцю зупинитися на знак перемоги. Ти й нині вислухай нас, що 
молимось Тобі за воїнів цих, які зібрались на битву: благослови й укріпи їх, і 
подай їм серце мужнє на супротивників та ворогів. Ангела світлого пошли їм, а 
ворогам – страшного і жахливого, щоб зупиняв їх і проганяв, і серця їх 
розслабляв, і сміливість їх на втечу перетворив. Відніми від рабів Твоїх, що на 
битву нині вирушають, і від усіх нас будь-яке лихо, голод і пагубу, визволи нас 
від вогню й меча, від нашестя ворогів, і від усякого нападу та повстання 
супротивників. Подорожуй разом із ними і подай їм усе для спасіння необхідне, 
навчи їх і врозуми, спаси, захисти, збережи, очисти, і радістю духовною 
наповни; душам і тілам їх будь заступником і захисником, і як Благий, і 
Милосердний, і Людинолюбець прощення гріхів подай їм, а в день Судний 
помилуй їх і нас усіх, та благослови в усі дні життя нашого, щоб, від Тебе 
допомогу й заступництво, і визволення прийнявши, славу і вдячність без 
жодної перешкоди завжди ми Тобі возсилали. Бо Ти єси кріпость і утвердження 
людям Твоїм, і Тобі славу возсилаємо з Єдинородним Сином і Пресвятим, і 
Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.  

(Із «Требника» свт.Петра Могили 1646 р.) 
Диякон: Премудрість.  
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Співці: Чеснішу від херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без 
істління Бога Слово народила, істинну Богородицю, Тебе величаємо. 
Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі. 
Співці: Слава… І нині… Господи. помилуй (тричі). Благослови. 
Священик: Христос, (у великодній час – що воскрес із мертвих) істинний Бог наш, 
молитвами Пречистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і 
всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Людинолюбець. 


