
МОЛИТВЕНО ПРАВИЛО ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НОВАТА ЕПИДЕМИЯ – COVID-19

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусe Христе, Боже наш, помилуй нас.
Амин.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.
Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш,
Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от
всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.

Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй нас. (три пъти)
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости
беззаконията ни; Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.
Господи, помилуй. (три пъти)
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да
бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и
прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в
изкушение, но избави ни от лукавия.

Господи, помилуй. (дванадесет пъти)
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог.
ПСАЛОМ 90
Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и
казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой. Комуто се уповавам! Той
ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, с перата Си ще те осени и под
крилете  Му ще  бъдеш на  безопасно;  щит  и  ограда  е  Неговата  истина.  Няма  да  се
уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва,
от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб
отдясно; но до тебе няма да се приближи: само ще гледаш с очите си и ще виждаш
отплатата  на  нечестивците.  Защото  ти  каза:  Господ  е  мое  упование;  Всевишния  си
избрал за твое прибежище; зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до
твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички
твои пътища: ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; аспида и
василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. „Задето той Ме възлюби, ще го избавя;
ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в
скърби; ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето
спасение.
Алилуия, Алилуия, Алилуия слава Тебе Боже. (три пъти)
Упование наше Господи, слава на Тебе.

СИМВОЛ НА ВЯРАТА
1. Вярвам в един Бог Отец,  Вседържител,  Творец на небето и на земята,  на всичко
видимо и невидимо.



2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца
преди  всички  векове:  Светлина  от  Светлина,  Бог  истинен  от  Бог  истинен,  роден,
несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е стан
3. Който заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти
от Дух Светий и Дева Мария, и стана човек;
4. и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан;
5. и възкръсна в третия ден, според Писанията;
6. и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца;
7. и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
8. И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се
покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В една, света, съборна и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресение на мъртвите
12. и живот в бъдещия век! Амин.

Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марийо, Господ е с Тебе!
Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

МОЛИТВА 
Господи,  Боже  наш,  Който  си  богат  в  милостта  и  чрез  Твоето  мъдро  грижовно
предводителство,  направляваш  нашия  живот,  чуй  нашата  молитва,  приеми  нашето
покаяние за греховете, спри новата инфекциозна болест (новата епидемия), както спря
наказанието на Твоя народ по времето на цар Давид.  Ти, Който си Лекар на нашите
души  и  тела,  дарувай  изцеление  на  заболелите,  изправи  ги  бързо  от  леглото  на
страданието,  за  да  Те  славят,  Спасителю  Милостиви,  здравите  покровителствай  от
всякаква  болест.  Благослови,  укрепи  и  пази,  Господи,  с  Твоята  благодат,  всички  с
човеколюбива  и  жертвена  любов,  опази  болните  в  техните  къщи  и  в  болниците.
Отдалечи цялата болест и страдание от народа и ни научи да ценим живота и здравето
като Твои дарове. Дари ни, Боже, Твоя мир и изпълни нашите сърца с неотстъпна вяра
в Твоята закрила, в надежда с Твоята помощ и в любов към Тебе и ближния. Защото
Твои са помилването и нашето спасение, Боже наш, и на тебе слава отдаваме, на Отца и
Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки-веков. Амин.

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог.
Псалом 50.
Помилуй  ме,  Боже,  по  голямата  Си  милост  и  по  многото  Си  щедрости  изглади
беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе
Едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята
присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми.
Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с
исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие
и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и
изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови
вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.
Върни ми радостта на Твоето спасение и с Властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще
науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина,



Боже, Боже на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори
устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих
ти  дал;  но  към  всесъжения  не  благоволиш.  Жертва  Богу  е  дух  съкрушен;  сърце
съкрушено  и смирено,  ти  Боже не  ще презреш.  Стори добро,  Господи,  на  Сион по
Твоето  благоволение;  въздигни  стените  иерусалимски;  тогава  ще  Ти  бъдат  угодни
жертви  на  правдата,  възношение  и  всесъжение;  тогава  на  Твоя  олтар  ще  възложат
телци.

МОЛИТВА
Господи Иисусе Христе, Боже наш, истински Лекарю на душите и телата, Който заради
нас  се  въплъти  от  Светия  Дух  и  Дева  Мария,  Който  не  презря  неизлечимо
боледуващите десет прокажени, но със спасителната Си благодат ги очисти, Който като
Богочовек прекара дните на Своето присъствие на земята, като правеше благодеяния и
изцеляваше  всички  боледуващи  и  страдащи,  Който  прояви  такова  добротворство  и
направи здрави парализирани, слепи, тежко съгрешили, бесновати и страдащи телесно
и душевно, по плът и по ум, приеми сега благосклонно нашето моление и със Своята
сила прогонѝ убийствения вирус, който с появата си предизвиква страх, дори смърт
сред болните и страдащите.  И ако заради многото ни грехове Ти си допуснал това
изпитание, молим Те като милостив да го отстраниш от нас и от целия свят. Ако пък за
изпитание на вярата ни си допуснал болестта да се разпространи, успокой тревогите на
заболелите от нейната епидемия. Ако обаче тя се разпространява поради злодейството
на противника на нашето спасение или от небрежността на безотговорни хора, като
всемогъщ Бог прекрати нейната сила и освободи всички от смута в сърцата си, като
вместо него ни дариш здраве, спокойствие и бодрост по застъпничеството на нашата
Владичица Богородица и на всички светии. Амин!

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусe Христе, Боже наш, помилуй нас.
Амин.


