Благословення для хворих
Хай Господь Ісус буде біля Тебе, 
щоб захищати тебе; 
в тобі, щоб берегти тебе; 
перед тобою, щоб вести тебе; 
позаду тебе, щоб підтримати тебе.
Той, Хто живе і царює навіки вічні.
Амінь 


Молитва за хворого
Отче. абсолютний господи нашого життя, навчи…(ім’я) серцем приймати фізичне чи моральне терпіння в дусі покладання на Твоє Провидіння, як подарунок Твоєї любові та ласки, який призначений, щоб збагатити і очистити його/її душу. Навчи його/її вільно приймати його, без жалю та завчасної злості, з великодушним серцем, яке відмовляється здаватися чи відступати у байдужій покорі, з глибокою вірою, у твердому переконанні, що Ти ведеш нас найкращою стежкою, з живою надією і впевненістю, що він прийде до ще досконалішої радості, в апостольському баченні майбутнього задля добра душ і задля великих намірів Церкви. І не тільки приймати його, але й жертвувати його, перебуваючи у рабстві любові, яка бажає завжди віддавати більше.
Щедрий Господи, я приходжу, щоб попросити Тебе за…(ім’я); я благаю Тебе, щоб Ти дав йому/їй здоров’я, цілковитого зцілення і духовного добра.
Я хочу приєднатись до тих, хто шукає Тебе у молитві, і я хочу перемогти мовчанку тих, які цього не роблять.
Я хочу принести Тобі усе моральне зло  і побоювання його/її серця та прикликати Твоє милосердя і допомогу для нього/неї.
Я приходжу, щоб попросити Твоєї допомоги для найпотаємніших сліз його/її душі, тих, про які тільки Ти знаєш і можеш утішити.
Підтримку і турботу, які відкинув брак мого милосердя до нього/неї, я хочу осягнути через свої молитви.
Я також хочу додати до свого покірного благання всю свою ревність і бажання зробити тих, хто страждає, радіснішими.
Нехай ця молитва водночас виразить моє найглибше віддавання себе, яке вчинить її ще більше вислуханою на користь хворих.
В ім’я Ісуса.
Амінь

Молитви за хворих
Владико Вседержителю і Святий Царю, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш. 
Молимось Тобі, Боже наш, раба Твого хворого (ім’я) відвідай милістю Твоєю, прости йому всякий гріх вільний чи невільний. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зішли, торкнися тіла, погаси гарячку, вгамуй страждання і всяку таємну неміч. 
Будь лікарем рабові Твоєму, підніми його з постелі недуги і від ложа болю цілим і здоровим, дай йому бути Церкві Твоїй послушним і волі Твоєї виконавцем. Бо Тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь

О, Премилосердний Боже, Отче, Сине і Святий Душе, що Тобі в Нероздільній Тройці поклоняємось і Тебе славимо! Зглянься милостиво на раба Твого (ім’я) недужого, відпусти йому всі провини його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай йому довге й щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому.
Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм допоможи мені ублагати Сина Твого, Бога нашого, за зцілення раба Божого (ім’я).
Усі святі і ангели Господні, моліте Бога за недужого раба Його (ім’я). 
Амінь

Лікарю душ і тіл наших, Джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш! Споглянь милосердним оком на цього в тяжкій недузі, прихились до наших слізних благань, перстом милосердя Твого доторкнись до немічного тіла хворого брата нашого, вгаси вогонь тіла його, зменш біль недуги його, поверни здоров’я йому, піднеси його з постелі немочі, продовж дні життя його, щоб на землі він послужив Тобі, ходив по стежках заповідей Твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив Тебе, Бога Милостивого, з Отцем і Духом на віки віків. 
Амінь

Боже, Ти хотів, щоб Твій єдинородний Син терпів зневаги, страждання, які ми йому спричиняли, а Він показував силу і терплячість. Вислухай ласкаво наші прохання за ближніх, обтяжених недугами. І вчини, щоб ті, кого мучать болі, почувалися вибраними і по благословенними, і вірили, що Ти їх долучаєш до Ісуса Христа, Який терпів за спасіння світу.
Амінь

Ісусе Христе Боже наш! Коли хвора жінка з вірою великою доторкнулась до краю одежі Твоєї, вона стала здоровою. По вірі її Ти дав їй. З такою вірою і я вдаюся до Тебе, Лікарю всіх, допоможи рабу Твоєму (ім'я) в його недузі. Дай йому спокій душевний і силу тілесну, поблагослови його сном спокійним, а з ним і здоров'ям, і силою, і підійми його з ложа хвороби. Господи, ласка Твоя нехай буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. 
Амінь

Молитва за недужих
Господи наш, Ісусе Христе! Коли Ти ще жив на землі, до Тебе люди приносили своїх хворих, а часто й самі вони приходили до Тебе цілими громадами, і Ти немічних зводив на ноги, прокажених очищав, сліпим повертав зір, німим мову, а глухим слух, і всім тяжко недужим подавав здоров'я душі і тіла. Поглянь, Господи, у Своєму милосерді і на мене (цього, цю) хворого (хвору) Твого (Твою) раба (рабу), (ім'я), і, якщо така Твоя свята воля, поверни мені (йому, їй) здоров'я.
Та якщо здоров'я тіла могло б бути загрозою для спасіння моєї (його, її) душі, а ця недуга є дорогою, яка заведе мене (його, її) до Тебе, тоді ласкою Своєю допоможи мені (йому, їй) з відданням Твоїй святій волі, терпеливо, без скарги й нарікання переносити цю недугу. Нехай це терпіння буде мені (йому, їй) на відпущення і спокутування всіх моїх (його, її) провин та на зібрання заслуг для вічного життя. І моїм (його, її) життям, і моєю (його, її) смертю хай буде прославлене ім'я Пресвятої Тройці, Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки вічні. 
Амінь

Боже сильний милістю, Який влаштовує все на спасіння роду людського, відвідай раба Свого цього (ім'я), що визнає ім'я Христа Твого, зціли його від всякої недуги плотської і відпусти гріхи і гріховні спокуси, і всяку напасть, і всяке нашестя вороже далеко відведи від раба Твого, і підніми з ложа гріховного, і приведи його у святу Твою Церкву здоровим душею і тілом і ділами добрими славлячого зі всіма людьми ім'я Христа Твого, бо Тобі славу возсилаємо, з безпочатковим Твоїм Сином, і зі Святим Духом нині і повсякчас і навіки вічні. 
Амінь
 
Господи, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, Ти Своїм благословенням підтримуєш і зміцнюєш нашу спотворену людську натуру. Поглянь ласкаво на Свого хворого слугу (ім’я) і дозволь йому подолати хворобу, щоб до нього повернулася повнота здоров’я, і щоб він, пам’ятаючи про Твою доброту, з вдячністю прославляв Твоє Святе Ім’я на віки вічні. 
Амінь 
 
Молитва над хворими дітьми
Господи Ісусе Христе, Ти приймав дітей і говорив, що їм належить Царство Небесне, Ти сказав, що тайни Царства Божого не були відкриті мудрим та розумним, а лише немовлятам, Ти, в’їжджаючи в Єрусалим на осляті, з радістю прийняв почесті дітей, які співали Тобі «Осанна». Тому благослови всіх, хто старається повернути здоров’я цим хворим дітям і простягни ласкаво Свою руку над цими дітьми. Нехай Твоя Церква та батьки цих дітей зрадіють поверненню до них повноти сил і з вдячним серцем прославляють Тебе на віки вічні. 
Амінь
 
Молитва за зцілення, благодатну допомогу та прощення гріхів
Спаси, Господи, і помилуй раба Твого (рабу Твою) (ім’я) словами Божественного Євангелія Твого, прочитаного за спасіння раба Твого. Попали, Господи, терни всіх гріхів його і нехай вселиться в нього благодать Твоя, що опалює, очищає і освячує всю людину навіки. Амінь (І прочитати, стоячи, главу з Євангелія)

Молитва хворого
Господи, я кладу себе перед Тобою у молитві. Я знаю, щи Ти чуєш, проникаєш у мене і бачиш мене. Я знаю, що я в Тобі і що Твоя сила в мені.
Поглянь на моє тіло, позначене хворобою. Ти знаєш, Господи, як сильно я страждаю. Я знаю, що Ти не задоволений стражданнями Своїх дітей.
Господи, дай мені силу і відвагу подолати ці хвилини відчаю і виснаження. Зроби мене терпеливим(ою) і розуміючим(ою), простим(ою) і скромним(ою). У цю хвилину я жертвую Тобі свої турботи, тривоги і страждання, щоб я міг(могла) ще більше бути вартим(ою) Тебе.
Дозволь мені, Господи, з’єднати свої страждання зі стражданнями Твого Сина Ісуса, який з любові до людей віддав Своє життя вгорі на Хресті. І зараз я прошу Тебе, Господи: допоможи також лікарям та медсестрам мати таку ж посвяту і любов до хворих.
Амінь

Молитви недужого  під час хвороби 
Господи Боже, Владико життя мого! Ти з ласки Своєї сказав: «Я не хочу смерті грішника, але щоб він навернувся і живим був». Я знаю, що ця хвороба, яку я зараз терплю ,- це кара за мої гріхи та беззаконня; знаю, що ділами своїми я заслужив найтяжчої кари; але Чоловіколюбче, чини зі мною не за злобою моєю, а за безмежним милосердям Твоїм. 
Не побажай смерті моєї, але дай мені сили, щоб я терпеливо переносив хворобу, як заслужене мною випробування, а після уздоровлення від неї, щоб я навернувся всім серцем, всією душею і всіма моїми почуттями до Тебе, Господа Бога, Творця мого і жив для виконання святих Твоїх заповідей, для спокою моїх рідних та для мого спасення. 
Амінь
 
Господи Ісусе, Сину Божий, Милосердний, Зцілителю душ і тіл наших, зглянься на мене негідного, немічного і грішного слугу Твого. Ти оздоровляєш калік і немічних через віру їхню в Божество Твоє, кажучи: «Через віру твою нехай буде тобі». Я знаю, Господи, що віра моя є слабкою. Але благаю Тебе, Джерело Життя, і взиваю: «Вірую, Господи, допоможи мені в моєму невірстві!» Ти, Господи, приймав малу віру сліпих, калік і всіх немічних, та дарував їм зцілення. Не відкинь, Милосердний, і мене немічного. 
Я знаю, що я є грішним і негідним Милости Твоєї, але Ти сам сказав, що до грішників прийшов, і це дає мені надію звернутися до Тебе, Милосердний Господи, Піднеси мене, Спасителю мій, з постелі недуги моєї, продовж дні життя мого, щоб я міг в покаянні закінчити його і сподобитися вічного Твого Царства, де в сяйві Слави Лиця Твого вже не буде ні недуги, ні журби, ні зітхання. Помилуй мене, Господи, з великої Милости Твої, зглянься наді мною немічним, дай мені силу славити Тебе Єдиного і Милосердного з Отцем, Святим і Животворним Твоїх Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь

Господи, Ти бачиш мою хворобу, Ти знаєш, який я грішний і немічний: допоможи мені терпіти і дякувати Твою Благість. Господи, сотвори, щоб хвороба ця була на очищення багатьох моїх гріхів. Владико Господи, я у руках Твоїх, помилуй мене по волі Твоїй і, якщо мені корисно, зціли мене невдовзі.
Належне за ділами своїми приймаю: згадай мене, Господи, у Царстві Твоєму! Слава Богу за все!

Посвята хворої людини Богородиці
Надорожча Мати. В дусі я хочу прославити Тебе і посвятити себе цілковито Тобі.
Прийми мене таким(ою), як я є. і з усім, що я маю. Прийми кожен удар мого серця, кожне бажання і думку, що виникають у моєму розумі, як доказ моєї любові до Тебе.
Я посвячую Тобі своє тіло і душу; віддаю Тобі свої молитви і жертви, а понад усе я ввіряю Тобі все, що стосується стану мого здоров’я: болі. Страждання, відкинення, нездатність щось робити… Я хочу довіритись з усім у дусі покори та внутрішньої радості і готовий(а) прийняти Божу волю, коли Він об’явить її мені.
Я з’єдную свою жертву любові з тими, хто вже пожертвував своє життя жертви чи жертву свого життя Тобі.
Мамо, прийми мене до Свого серця і пожертвуй мене Небесному Отцеві у єдності з Твоїм Божественним Сином, що жертвується і всіх Службах Божих, які сьогодні відпрвляються.
Нехай моє життя стане плідним внеском у відновлення світу і спасіння людей.
Амінь

Молитва тих, хто страждає тривалий час і втратив надію на одужання
Милосердний, багатомилостивий Боже і Отче! Сповідаюся перед Тобою, що я до цього часу погано проводив життя моє, Тобою мені дароване, живучи не у славу Твою, але для виконання похотей плоті моєї. Більше жив я для себе та світу, ніж для Тебе. О Господи! Як глибоко скорблю я про те, що так негідно вжив короткий час життя мого! 
Тому признаю я нині, що Ти за гріхи мої відвідав мене і навів цю хворобу, щоб призвати мене до покаяння. Праведно судиш Ти мене, Господи, і наказуєш мене, нехай не зі світом нечестивим засуджений буду. Ти через цю хворобу нагадуєш мені про мою смертність, і хочеш навчити мене, що життя моє має межу і що мені належить відійти звідси. Вся суєта всяка людина, що живе! Людина ходить, подібно примарі, збирає, і не знає, кому дістанеться те. Отже, чого ж чекати мені, Господи?
Від усіх беззаконь моїх визволи мене, Господи! Я знаю, що життя моє у руках Твоїх: у Твоїй книзі все це написано, і дні накреслені, коли ще ні одного з них не було. Ні одна кістка не утаїлася від Тебе, коли я утворився у лоні матері моєї. А так, як воля Твоя нині є, щоб я був хворий, то сотвори, щоб я охоче виконав цю волю Твою. Господи! Стріли Твої увіткнулися у мене, і рука Твоя тяжіє на мені. Немає здорового місця на тілі моєму від гніву Твого, немає миру у кісках моїх від гріха мого; тому що беззаконня мої покрили голову мою, як важкий тягар тяготить мене. Серце моє сильно б'ється, залишила мене сила моя, і світла очей моїх і того немає у мене, тому що я готовий впасти, і скорбота моя завжди зі мною.
Боже! Збережи душу мою від всяких спокус. Нехай буде ця тілесна хвороба моя зціленням для душі моєї, нехай зцілиться через неї душа моя. Збережи серце і почуття мої миром Господа Ісуса Христа. Покрий мене щитом Твоїм від всіх розпалених стріл диявола. Ти знаєш, Господи, що я є діло рук Твоїх. Ти створив мене з тління. Ми тління, а Ти Творець наш. Як легко скрушитися мені! Пощади мене, Господи! Ти, звичайно, не зречешся мене і у гніві не скрушиш діла рук Твоїх. Ти вийняв мене з лона, Ти заспокоїв мене біля грудей матері моєї, Ти є джерело і Господь життя мого, і владу маєш знову взяти його, коли захочеш. Отже, якщо є на те воля Твоя, то сотвори зі мною подібне милосердя, як з царем Єзекією, до років якого додав Ти п'ятдесят років. Цієї утіхи жадаю я, заступи велелюбно душу мою, нехай не загине, і зціли мене.
О небесний Лікарю, Господи Ісусе Христе! Прийми мене під зцілення Твоє, полегши мої страждання і зціли мене язвами Твоїми. Нехай будуть гірке страждання Твоє і смерть Твоя зціленням моїм. Господи! Нехай доторкнуся краю ризи Твоєї, слову Твоєму і святим таїнствам Твоїм, під покровом яких Ти утаюєшся, і нехай зцілюся силою Твоєю, яка від Тебе виходить. Якщо ж така воля Твоя, нехай відійду цією хворобою у шлях всієї землі, я не краще отців моїх; відпусти раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром; бо побачили очі спасіння Твоє, яке Ти приготував перед чолом всіх людей: світло до освічення язичників і славу народу Твого, Ізраїлю.
  
Молитва на всяку неміч
Владико Вседержителю, Лікарю душ і тілес, Ти, що смиряєш і возносиш, караєш і знову зціляєш, брата нашого (сестру нашу), [ім'я], немічного (немічну), відвідай милістю Твоєю, простри руку Твою, повну зцілення й лікування, і зціли його (її), піднісши з постелі і немочі.
Заборони духові немочі, віддали від нього (неї) всяку язву, всяку болість, усяку рану, всяку гарячку і трясцю; і, якщо є в ньому (ній) прогрішення або беззаконня, ослаб, відпусти, прости - Твого ради чоловіколюбства.
Так, Господи, пощади створіння Твоє у Христі Ісусі, Господі нашім, що з Ним благословен єси, з пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь

Молитва за зцілення (складена за книгою псалмів)
Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його! Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої оздоровляє. Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. 
Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе! Помилуй мене, Господи, – я ж бо слабий, оздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена … Гине тіло моє й моє серце, та Бог – скеля серця мого й моя доля навіки. 
Я в ім’я Господа кличу: О Господи, визволи ж душу мою! Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний! Пильнує Господь недосвідчених, – став я недужий, та Він допоможе мені! Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо від смерті Ти визволяєш душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих! 
Господь очі живим відкриє, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних! 
Господь любить тих, що бояться Його, що надію складають на милість Його! 
Благословенний. Господь навіки. 
Амінь 
 
Молитва від страху
Всемогутній Боже! Час Твоєї Слави настав: змилосердься наді мною і позбав мене великого нещастя. На Тебе покладаю мої надії. Бо сам я є немічним і грішним. Допоможи мені, Боже, і визволи мене від страху. Господи, помилуй мене. 
Амінь
 
Молитва від розсіяння
Розсіяний розум мій збери, Господи, і застигле серце моє очисти, як апостолу Петру, дай покаяння, як митареві – прохання, як блудниці – сльози, щоб голосно волати до Тебе: Боже, спаси мене, бо Ти Єдиний Чоловіколюбець. 
Амінь
 
Молитва перед операцією
Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль від ран на Твоєму Пресвятому Тілі, тільки для того, щоб спасти душу й тіло слуг Твоїх. Зглянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Твого (ім’я), і дай йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на нього чекає. Благослови Господи лікарів та їхніх помічників і всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути йому здоров’я, і зроби так, щоб він прийняв тілесні терпіння, як посередництво для спасіння своєї душі. Бо Ти, Христе Боже наш, Милосердний, і ми Тобі славу посилаємо, разом з Твоїм Вічним Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворним Твоїм Духом, сьогодні, і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь

Молитва до Пресвятої Богородиці Пантанасси
(За зцілення від онконологічних захворювань)
О Всеблагая, досточудна Богородице Пантанасса, Всецарице! Я недостойний, щоб увійшла Ти під покрівлю мою! Та, як милостивого Бога премилосердна Мати, промов слово, щоб зцілилася душа моя і зміцнилося немічне тіло моє. Маєш бо силу непереможну і могутнє кожне слово Твоє, о Всецарице! Ти за мене ублагай, Ти за мене умоли! І нехай славиться всехвальне ім’я Твоє завжди, нині і в безконечні віки. Амінь.
«Пантанасса» або «Всецариця» — це чудотворна ікона XVII cm. Перебуває вона в афонській Ватопедській обителі. Через цю ікону Пресвята Богородиця виливає чудесний дар — зцілює від онкологічних хвороб.

Молитва за медиків
Господи Ісусе Христе, Ти на землі перебував й добро усім чинив. Ти зцілював хворих, щоб зміцнити нашу віру. Вчини так, щоб кожен лікар своєю дбайливістю і щирістю продовжував у хворих надію на одужання. 
Вчини, аби кожен лікар пам’ятав, що його праця є служінням Тобі. Обдаруй кожного лікаря здоров’ям, терпеливістю, добротою, щоб через його допомогу хворі пізнавали Твою доброту. 
Господи, Ти похвалив милосердного самарянина за те, що він не обминув потерпілого. Вчини так, щоб усі медичні сестри та санітарки з турботою дбали про хворих. 
Нехай у кожному хворому вони зуміють побачити страждаючого Христа. Обдаруй їх Своїм Милосердям, щоб вони вкладали душу в свою працю. 
Бо тоді хворі менше страждатимуть і матимуть надію на одужання. 
Нехай їхні слова будуть лагідними і добрими. Нехай вони зносять усі труднощі з усмішкою на обличчі. Вчини так, щоб несучи милосердя хворим, вони доступили й Твого Милосердя. 
Амінь 

Молитва в безсиллі
Господи, Ти бачиш мою хворобу. Ти знаєш, який(-а) я грішний(-а) і немічний(-а): допоможи мені терпіти й дякувати Твоїй доброті. Господи, сотвори, щоб недуга ця була на очищення багатьох моїх гріхів. 
Владико Господи, я в Твоїх руках, помилуй мене з Твоєї волі, і, якщо мені це корисно, зціли мене в скорім часі. Знаю, що дістаю належне за діла свої; згадай мене, Господи, в царстві Твоєму! Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 
Амінь

Молитва надії у слабості
Отче сиріт і знедолених Пристановище, Лікарю, що з легкістю приймаєш наші недуги на Себе, Преблагий Царю й Спасителю Ісусе Христе, прийми молитву від Твого (Твої) негідного (негідної) раба (раби): бо Ти прийняв молитву жінки хананеянки про її хвору дочку, і у всі дні Твого земного життя зцілював усякі недуги душевні і тілесні. Тому й зараз прошу, Пресвятий Владико, зціли мене, бо Ти милосердний і Чоловіколюбець.
Амінь

Молитва подяки після видужання
Милосердний Господи, Ти ради нас ради нашого спасіння переніс страшні терпіння, наругу і смерть, і похорон тілом, а після Воскресіння Твого Ти всіх, хто з вірою до Тебе приходить, подаєш Твоє Безмежне Милосердя, Твою допомогу в годині смутку та немочі духовної й тілесної. Ти в усі дні життя нашого тримаєш Правицю Твою Святу над нами. Прийми ж, Милосердний і Благий Спасителю мій, Джерело життя мого, чистосердечну і безмежну подяку за Твоє Милосердя до мене, недостойного грішного слуги Твого, бо Ти повернув мені здоров’я, скріпив мої сили, підняв мене з постелі недуги і поблагословив знову ходити ногами моїми по цій грішній землі. Прийми, Сину Божий, цей мій не лукавий, а щедрий дар молитви і подяки Тобі за Твою Милість до мене і благаю Тебе: не залишай мене без опіки Твоєї, а керуй мною і життям моїм, щоб жив я за Заповітами Твоїми і чинив Святу волю Твою, і прославив Тебе, і сподобився б досягнути вічного і радісного життя в Твоєму Небесному Царстві. Поблагослови мене, щоб я там на Небі, і тут на землі вихваляв і прославляв Тебе, з Безпочатковим Твоїм Отцем, і Животворним і Святим Твоїм Духом, на віки віків. 
Амінь

МОЛИТВА ПРО ТЕ, ЩОБ ДОГЛЯДАТИ З ЛЮБОВ'Ю ЗА ХВОРИМИ
Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Агнче Божий, що береш гріх світу, пастирю добрий, що положив душу Свою за вівці Свої, Небесний Лікарю душ і тіл наших, що зціляєш всяку недугу і хворобу в людях Твоїх! Припадаю до Тебе, допоможи мені недостойній рабі Твоїй. Споглянь, Многомилостивий, на діяння і служіння моє, дай мені бути вірною в малому; послужити болящим Тебе ради, носити немочі немічних, і не собі, а Тобі Єдиному догоджати в усі дні життя мого. Бо Ти сказав, Пресолодкий Ісусе: що зробите одному з братів Моїх менших, те Мені зробите. 
Так, Господи, дай мені грішній по слову Твоєму, щоб сподобилась творити волю Твою Благу на втіху і розраду хворих рабів Твоїх, що викупив їх Твоєю Чесною Кров'ю. Пошли мені благодать Твою, що зпалює в мені терня пристрастей, що покликав грішну служити імені Твоєму; без Тебе не можемо творити нічого: відвідай серце моє, щоб стояти завжди коло хворих та відкинутих; уязви мою душу любов'ю Твоєю, що все терпить і ніколи не відпадає. Тоді зможу, Тобою укріплена, подвигом добрим подвизатися і віру зберегти, навіть до останнього мого дихання. Бо Ти Джерело зцілення душ і тіл, Христе Боже Наш, і Тобі, славу, подяку, поклоніння возсилаємо нині, повсякчас і на віки віків. 
Амінь
 
Молитви за зцілення пияків
Молитва до Божої Матері на честь Її ікони «Неупивна Чаша»
О Премилосердна Владичице! До Твого заступництва нині вдаємося, молінь наших не відкинь, але милостиво почуй нас, жінок, дітей, матерів. Зціли братів, і сестер, і близьких наших, що тяжкою недугою пияцтва одержимі й через це від Матері своєї Церкви Христової і спасіння відпадають. 
О милостива Мати Божа, торкнися їхніх сердець і скоро підійми від падінь гріховних, і до спасенного відродження приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші і не відвернув милості Своєї від людей Своїх, але щоб зміцнив нас у тверезості й цнотливості.
Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають; жінок, що чоловіків своїх оплакують; убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені; і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо. 
Нехай дійдуть ці благання наші молитвами Твоїми до Престолу Всевишнього. Покрий і збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів, а в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено пройти повітряні митарства. 
Молитвами Твоїми визволи нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. 
Амінь

Ісусова молитва
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного (грішну).
Або скорочена: Господи Ісусе Христе, помилуй мене.
(Святі Отці кажуть, що треба уважно, з покаянням промовляти цю молитву, і так молитися якнайчастіше, де б ми не були. Ця молитва — найсвятішим іменем Спасителя і Бога Ісуса Христа — перемагає всяке зло — і зовнішнє, і внутрішнє. Так можна молитися і за одержимих пияцтвом: «… помилуй раба Твого (рабу Твою) (ім’я)»).

Молитва на споживання проскури та святої води
Господи Боже мій! Нехай буде мені дар Твій святий — проскура і свята вода — на відпущення гріхів моїх, на просвітлення розуму мого, на підкорення немочей і пристрастей, на укріплення душевних і тілесних сил моїх, на здоров’я душі і тіла — неосяжним милосердям Твоїм, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь
(Зі св. води і проскури починають день, споживають тільки натщесерце)

Молитва до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці "Всецариця"
О Пречиста Богомати, Всецарице! Почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що з Афону до нас принесена, поглянь на дітей Твоїх, незцілимими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого образа припадають. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так і Ти нині, Приснодіво, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти всецілющим чесним Твоїм омофором. Там, де немає надії, безсумнівною Надією будь. Там, де люті скорботи панують, Терпінням і Ослабленням явися. Там, де морок відчаю в душу вселився, хай засяє світло Божества! Малодушних потіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвіщення даруй. Зціли хворих людей Твоїх, о Всецарице Милостива! Розум і руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого. Як живій, сущій з нами, молимось перед іконою Твоєю, Владичице! Простягни руки Твої, повні зцілень, Радосте скорботних, в печалях Утіхо, щоби, чудотворну допомогу скоро отримавши, ми прославляли Животворчу і Нероздільну Тройцю, Отця, Сина, і Святого Духа на віки віків. 
Амінь
 
Молитва до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці "Цілителька"
О Пресвята Владичице, Царице Богородице, вища за всі небесні сили і святіша за всіх святих! Припадаємо і поклоняємося Тобі перед всечесним цілительним образом Твоїм, згадуючи дивне явлення Твоє болящому клірику Вікентію, і старанно благаємо Тебе, всесильну роду нашого Заступницю і Помічницю: як у давнину Ти подала зцілення тому клірику, так і нині зціли наші душі і тіла, що хворіють гріховними ранами і різноманітними пристрастями; визволи нас від усяких напастей, бід, скорбот і вічного осудження. Збережи від душозгубних вчень і невір'я, від улесливих і несподіваних підступів невидимих ворогів. Подай нам християнську кончину безболісну, мирну, неосоромлену, Святих Таїн причасну. Сподоби нас на непідкупному судилищі Христовому стати праворуч Всеправедного Судді і почути блаженний Його голос: прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте приготовлене вам Царство від створення світу. 
Амінь
 
Молитва за згодою
Господи Боже наш, Ісусе Христе, Пречистими Твоїми устами Ти сказав нам: "Якщо двоє з вас згодяться на землі просити про всяку справу, то чого би не попросили, буде вам від Отця Мого Небесного". З глибокою вірою в непохитність слів Твоїх і безмежне милосердя Твоє просимо Тебе - почути рабів Твоїх (назвати імена тих, хто просить), які згодилися покірно просити Тебе про бідуючого (недужого, заблукалого тощо) раба Твого (ім'я) подай йому (викласти прохання). Але не як ми хочемо, а як Ти, Господи; нехай буде на все воля Твоя свята. 
Амінь 




Молитва наодинці, що читає недужий
О великий угодниче Христовий, страстотерпче і лікарю багатомилостивий Пантелеймоне! Умилосердися наді мною, грішним рабом, почуй стогін і взивання мої, умилостив небесного, верховного Лікаря душ і тіл наших, Христа Бога нашого, нехай дарує мені зцілення від недуги, яка мене пригнічує, прийми недостойне благання грішнішого над усіх людей, відвідай мене благодатним відвідуванням, не знехтуй гріховних виразок моїх, змасти єлеєм милості твоєї і зціли мене; нехай здоровий душею і тілом, останок днів моїх, благодаттю Божою, зможу провести у покаянні та догоджанні Богові і сподоблюся прийняти благий кінець життя мого. Угодниче Божий! Ублагай Христа Бога, нехай заступництвом твоїм дарує здоров'я тілу моєму і спасіння душі моїй. 
Амінь

Молитва до великомученика і цілителя Пантелеймона
(преосвященного Ієремії Пустельника)
Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне! Моли Бога за нас і не допусти далі залишатися у нас хворобам, якими хворіємо душею і тілом! Зціли ті виразки і струпи, які заподіяні нам пристрастями нашими.
Недугуємо ми лінню і розслабленням - зціли нас. Недугуємо потягом чи пристрастями до земних речей - зціли нас. Недугуємо, о святий Пантелеймоне! Недугуємо забудькуватістю: про діло спасіння, про наші гріхи і немочі, про наші обов'язки - зціли нас. Недугуємо злопам'ятністю, гнівливістю, ненавистю - зціли, о цілителю Свято-Афонський і всесвітній. Недугуємо заздрощами, гордістю, зарозумілістю, вихвалянням, при всій убогості і непотрібності - зціли нас. Недугуємо багатьма і різноманітними приступами плотолюбства: черевонадмірністю, нестриманістю, об'їданням, сластолюбством - зціли нас. Недугуємо сонливістю, багатослів'ям, марнослів'ям, осудженням - зціли нас, о святий Пантелеймоне! 
Недугують наші очі гріховним баченням, недугують наші вуха слуханням пустослів'я, злослів'я, обмовляння - зціли нас. Недугують руки нерозташуванням до молитовного діяння і до подавання милостині - зціли нас. Недугують наші ноги небажанням поспішно йти у храм Господній і прагненням ходіння до стогнів і до відвідування будинків світських - зціли нас. Недугує, дуже недугує язик наш, уста наші: пустослів'ям, марнослів'ям, злослів'ям, відвертаючись від молитвослів'я і славослів'я, або промовляючи їх недбало, розсіяно, без уваги, без розуміння - зціли нас, о милостивий! Від голови до ніг недугуємо ми: недугує в нас розум незрозумілістю, нерозумністю і безумством; недугує в нас воля, відвертаючись від святих занять і прагнучи до справ шкідливих і богопротивних; недугує в нас пам'ять, яка забула наші згрішення і тримає в собі невтратно згрішення і зневажання ближніх наших; недугує у нас уява, не вміючи і не бажаючи живо уявляти нам нашу смерть, вічну муку грішних, блага Царства Небесного, Божий гнів, хресні страждання Христові, Його розп'яття - зціли нас, о святий Пантелеймоне!
Все в нас недугує. Недугує і душа наша вся зі всіма її силами і здібностями. Недугує і тіло наше все зі всіма його членами. Зціли нас, о святий Пантелеймоне, цілителю безплатний і велелюбний лікарю, слуга Пресвятої Богородиці, і не залиш наше окаянство у недугах і немочах: нехай зцілюся твоєю благодаттю, прославлю Пресвяту Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа і Пресвяту Богородицю, Яка тебе на служіння недужим посилає, і буду дякувати твоїй, о святий Пантелеймоне, цілющій святині навіки. 
Амінь

Молитва до святого Боніфатія Милостивого (скорочена)
О всесвятий Боніфатію, милостивий рабе Милосердного Владики! Почуй тих, що звертаються до Тебе, котрі одержимі згубною пристрастю до пияцтва і, як під час свого земного життя ти ніколи не відмовляв у допомозі тим, які просили тебе, так і тепер позбави згубної пристрасті цих нещасних (імена). 
Допоможи їм, угоднику Божий Боніфатію, коли спрага спиртного почне пекти їхнє горло, знищ їхнє згубне бажання, освіжи їх уста небесною прохолодою, просвіти їхні очі, постав їхні ноги на камені віри й надії, щоб, залишивши свою душевну пристрасть, що веде за собою відлучення від Небесного Царства, вони ствердились у благочесті, удостоїлись неосоромного мирного кінця життя та у вічному світлі нескінченного Царства Слави гідно прославляли Господа нашого Ісуса Христа з Безпочатковим Його Отцем і з Пресвятим Животворчим Духом на віки віків. 
Амінь

Молитва до преподобного Мойсея Мурина
О, велика сило покаяння! О, незмірна глибино милосердя Божого! Ти, преподобний Мойсею, був раніше розбійником, але потім, ужахнувшись своїх гріхів, пройнявся скорботою і, розкаявшись, прийшов до монастиря, і там у великому плачу за свої беззаконня та у важких подвигах проводив усі дні життя свого та удостоївся Христової благодаті й дару чудотворіння. 
О Преподобний, ти від тяжких гріхів піднявся до пречудних чеснот, допоможи і рабам Божим (імена), які моляться до тебе, що йдуть до загибелі через те, що віддалися безмірному, шкідливому для душі й тіла надуживанню спиртного. 
Зверни на них свій милосердний погляд, не відхили і не зневаж їх, але зглянься на них, що звертаються до тебе. Моли, святий Мойсею, Владику Христа, щоб не відкинув Він їх, Милосердний, і хай не порадується диявол їхній загибелі, але хай помилує Господь цих безсилих та нещасних (імена), котрими заволоділа згубна пристрасть пияцтва, адже ми всі Божі створіння і викуплені Пречистою Кров’ю Сина Його. Почуй же, преподобний Мойсею, їхню молитву, віджени від них диявола, даруй їм силу здолати їхню пристрасть, допоможи їм, простягни свою руку, виведи їх на шлях добра, визволи їх від рабства пристрастей і звільни їх від пияцтва, щоб вони відновлені, у тверезості й світлому розумі, полюбили стримання та благочестя і довіку прославляли Всемилостивого Бога, Котрий завжди рятує Своє творіння. 
Амінь

Молитва від пияцтва св. Іоана Кронштадтського
Господи, зглянься милостиво на раба твого (ім’я), звабленого принадами черева і плотськими веселощами. Даруй йому пізнати насолоду стримання в пості і плодів Святого Духа, що їх дає піст. 
Амінь

ПОДЯЧНА МОЛИТВА ЗЦІЛЕНОГО ВІД ХВОРОБИ
(Молитва святого праведного Іоанна Кронштадтського)
Коли отримаєш зцілення від якої б то не було хвороби, воздай подяку Господу наступним коротким славослів'ям:
Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сине Єдинородний Безпочаткового Отця, єдиний зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях (Мф. 4, 23), як помилував мене єси грішного та визволив єси мене від хвороби моєї, не попустив їй розвитися й умертвити мене за гріхами моїми. Даруй мені віднині, Владико, силу непохитно творити волю Твою на спасіння душі моєї окаянної і на славу Твою з Безпочатковим Твоїм Отцем і Єдиносущним Твоїм Духом, нині і повсякчас і навіки вічні. 
Амінь

Молитва до Архангела Рафаїла
О, великий Архангеле Божий Рафаїле, який прийняв дар від Бога зціляти недуги, зціли незціленні язви мого серця і численні хвороби мого тіла. О, великий Архангеле Божий Рафаїле, ти є путівник, лікар і цілитель, скеровуй мене до спасіння і зціли всі хвороби мої, душевні і тілесні, і проведи мене до Престолу Божого, і умоли Його благість за грішну мою душу, нехай простить мене Господь і збереже від усіх ворогів моїх і від злих людей, і нині і до віку. 
Амінь
  
Молитва до преподобного Серафима Саровського
О предивний отче Серафиме, великий Саровський чудотворцю, всім, хто до тебе звертається, скоропослушний помічнику! У дні земного тво-го життя ніхто від тебе без нічого і непочутим не відходив, але для всіх був солодким вигляд лиця твого і благопривітним голос слів твоїх. До цього ж ти мав великий дар лікування немічних душ, дар зцілення, дар прозріння. Коли ж покликав тебе Бог від земних трудів до небесного упокоєння, любов твоя до нас ніколи не переставала, і неможливо перелічити чудеса твої, що примножилися, як зірки небесні: ось бо ти являєшся людям Божим усіх країв землі нашої і даруєш їм зцілення. 
Тому ми взиваємо до тебе: о претихий і лагідний угоднику Божий, сміливий перед Ним молитвенику, що ніколи не відганяєш тих, хто закликає, піднеси за нас благомогутню твою молитву до Господа сил, щоб Він дарував нам усе благоподібне для цього життя і все, що корисне для душевного спасіння, щоб Він оберігав нас від гріховних падінь і істинного покаяння навчив нас, щоб нам безперешкодно ввійти в Небесне Царство, де ти нині у незаходимій славі сяєш, і там оспівувати з усіма святими Живоначальну Тройцю до кінця віків. 
Амінь
  
Молитва до святого отця Миколая
О всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. 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
  
Молитва святому мученику Трифону
О святий мученику Христовий Трифоне, почуй нині і повсякчас моління наше, рабів Божих (імена), і заступися за нас перед Господом. Ти колись доньку цареву, у місті Римі, яку диявол мучив, зцілив, і нас від жорстоких його козней збережи у всі дні життя нашого, найбільше ж у день останнього нашого подиху заступися за нас. Моли Господа, нехай сподобить і нас бути причасниками присносущнощих веселощів і радості, нехай з тобою разом удостоїмся славити Отця і Сина і Святого Утішителя Духа на віки вічні. 
Амінь
  
Святому праведному Іоанну Кронштадтському
Отче Іоанне досточудний! Ти доброчинностями багатьма до Бога наблизився: недуги зціляти, пристрасті проганяти і скорботи тамувати. Тому смиренно молимо тебе: подай недугам нашим зцілення і пристрастям лікування, скорботи, які находять на нас, втамуй і радість духовну у серця наші всели. І допоможи нам наслідувати святе твоє життя і всіх благ діяння, нехай сподобимося з тобою спадку Царства Небесного. 
Амінь
Молитва до Бога про зцілення за допомогою св. Шарбеля
Боже, нескінченно прославлений у Твоїх Святих. Ти надихнув вірного слугу-монаха Шарбеля на світлий, але многотяжкий шлях суцільних випробувань і він сміливо рушив у нове життя.

"Мене кличе Бог! Так, так, мене кличе Бог!
Він світло моє і душа моя!
Я йду до Тебе Отче! Я обов’язково прийду!
І він прийшов раз і назавжди до Бога.
В пустинній тиші весь Богу посвячений.
Йому служив і Бог завжди був з ним!"

О святий Божий догідник Шарбель, ще за життя на землі Господь прославив Тебе славою святих. Вислуховуючи твої натхненні молитвами, чудесний дар зцілення людей від різних недуг і хвороб дарував тобі Господь. О безцінний лікарю, силою Божою як раніше, так і нині всяку хворобу скоролікуючий, ти надія і втіха тих, кого вже залишили лікарі. О святий Шарбель, прийми від люблячих і вдячних сердець молитви наші на всякі потреби (вказати потребу) пропусти їх через своє серце і занеси Господу Богу за нас грішних і недостойних: болящих зціли, бідуючим допоможи і все нам потрібне для здоров’я тілесного і спасіння духовного у Бога Щиродавця випроси. А ми вдячні за дивне Твоє заступництво славимо Бога. Який дарував нам такого молитовника, цілителя і чудотворця, співаючи пісню: Алилуя. 

"Отче наш ...", "Богородице Діво...", "Слава і нині..." (по 5 раз). 
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Молитва до Бога на оздоровлення душі і тіла за допомогою св. Шарбеля
О Святий, Великий Божий Угоднику - Отче Шарбелю. Ти всеціло віддав своє Серце, свою Душу в руки Пресвятій Діві Марії, Богородиці, а Діва Марія віддала їх Возлюбленому Своєму Синові, Господу Ісусу Христу, нашому Спасителю. Так забраний з цього земного світу, будучи на землі, ти вже жив з Ангелами на Небесах. Жив ти в пустині щоб пустинником назватися, але пустинником був ти тільки для людей, бо щоденно ти приймав Господа Ісуса Христа в Пресвятій Тайні Євхаристії і з Ним ти розмовляв, жив Ним, тішився Ним… 

Ще за життя ти був обдарований дарами оздоровлення, зцілення хворих людей від тяжких недуг, а після смерті гріб твій яснів надземною ясністю і оздоровляв всіх, хто до тебе приходив протягом сорока днів. Ти оздоровляєш всіх і сьогодні, хто щирим серцем, з любов’ю приходять до тебе і гаряче просить, молить тебе. 

Допоможи і мені Владико, любий Отче Шарбелю, щиро прошу, благаю оздорови, зціли мене від тяжкої недуги, біди (висловити прохання), а я буду вдячний (-а) тобі, буду славити Ім’я твоє Святе, Ім’я чесне і всеціло віддане Богові на службу, буду всім розказувати про твоє Милосердя, про твою любов, співчуття до віх недужих, страждущих, а особливо до важко хворих, немічних людей. 

Господи, Ти надихнув Святого Шарбеля до святості, до вірності Богові, дай йому Ласку: силу оздоровляти, зціляти людей із тяжких недуг оберігати від нещастя. Господи дай мені любити, служити Тобі так , як служив Тобі Отець Шарбель. Допоможи мені Боже за заступництвом Отця Шарбеля, бути оздоровленим (-ою) і співати Тобі гімн Подяки через все моє життя і навіки вічні Амінь. 

"Отче наш ...", "Богородице Діво...", "Слава і нині..." (по 5 раз). 

Молитва читається 40 днів. 
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Молитва до св. Шарбеля
Небесний Отче, Ти надихнув Свого вірного слугу св. Шарбеля на шлях духовного подвижництва і чернечих випробувань. А в нагороду дарував йому силу визволяти людей із нещасть земного життя. 

Благаємо Тебе, Господи Милостивий, даруй і нам Твоє благословення, аби ми також любили Тебе і так само щиро служили Тобі, як Твій вірний слуга – св. Шарбель. 

Всемогутній Боже! Ти дозволив Своєму угодникові розподіляти Твоє милосердя, творити дива, нещасних утішати, хворих зціляти та в спасінні духовному всім помагати. Тож споглянь, Господи, на нас, бідних грішників, щоб і ми зазнали особливої опіки св. Шарбеля. Задля його заслуг і за посередництва його молитви даруй мені милість (скажи Богові своє прохання). І нехай, Отче Небесний, станеться по слову Твоєму. Амінь. 

Додатково прочитайте Псалом 37, Псалом 50, Псалом 102.
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Псалом 37
Псалом Давидів. На пам'ятку. Господи, не карай мене в гніві Своїм, і не завдавай мені кари в Своїм пересерді, бо прошили мене Твої стріли, і рука Твоя тяжко спустилась на мене... Від гніву Твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх, бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї... Скорчений я, і над міру похилений, цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм нема цілого місця... Обезсилений я й перемучений тяжко, ридаю від стогону серця свого... Господи, всі бажання мої перед Тобою, зідхання ж моє не сховалось від Тебе. Сильно тріпочеться серце моє, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх і вона не зо мною... Друзі мої й мої приятелі поставали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль... Тенета розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорять прокляття, і ввесь день вимишляють зрадливе! А я, мов глухий, вже не чую, і мов той німий, який уст своїх не відкриває... І я став, мов людина, що нічого не чує і в устах своїх оправдання не має, бо на Тебе надіюся я, Господи, Ти відповіси, Господи, Боже мій! Бо сказав я: Нехай не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя! Бо я до упадку готовий, і передо мною постійно недуга моя, бо провину свою визнаю, журюся гріхом своїм я! А мої вороги проживають, міцніють, і без причини помножилися мої недруги... Ті ж, хто відплачує злом за добро, обчорнюють мене, бо женусь за добром... Не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє!
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Псалом 50
Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе Єдиного я згрішив і 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, невідоме й таємне мудрости 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 лице 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 укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої‚ Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жертва 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 жертва правди, приношення і всепалення: тоді покладуть на Жертовник Твій тельців.
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Псалом 102
Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе Ймення Його! Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його! Всі провини Твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той орел, твоя юність! Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги Свої об'явив був Мойсеєві, діла Свої дітям Ізраїлевим. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не завжди на нас ворогує, і не навіки заховує гнів. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами, і відплачує нам не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його, як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини! Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох: чоловік як трава дні його, немов цвіт польовий так цвіте він, та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце його не пізнає його... А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів, що Його заповіта додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх! Господь міцно поставив на Небі престола Свого, а Царство Його над усім володіє. Благословіть Господа, Його Анголи, велетні сильні, що виконуєте Його слово, щоб слухати голосу слів Його! Благословіть Господа, усі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його! Благословіть Господа, всі діла Його, на всіх місцях царювання Його! Благослови, душе моя, Господа!

Молитва за медиків
Господи Ісусе Христе, Ти на землі перебував й добро усім чинив. Ти зцілював хворих, щоб зміцнити нашу віру. Вчини так, щоб кожен лікар своєю дбайливістю і щирістю продовжував у хворих надію на одужання. Вчини, аби кожен лікар пам’ятав, що його праця є служінням Тобі. Обдаруй кожного лікаря здоров’ям, терпеливістю, добротою, щоб через його допомогу хворі пізнавали Твою доброту. 

Господи, Ти похвалив милосердного самарянина за те, що він не обминув потерпілого. Вчини так, щоб усі медичні сестри та санітарки з турботою дбали про хворих. Нехай у кожному хворому вони зуміють побачити страждаючого Христа. Обдаруй їх Своїм Милосердям, щоб вони вкладали душу в свою працю. 

Бо тоді хворі менше страждатимуть і матимуть надію на одужання. Нехай їхні слова будуть лагідними і добрими. Нехай вони зносять усі труднощі з усмішкою на обличчі. Вчини так, щоб несучи милосердя хворим, вони доступили й Твого Милосердя. Амінь. 
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Молитва в безсиллі
Господи, Ти бачиш мою хворобу. Ти знаєш, який(-а) я грішний(-а) і немічний(-а): допоможи мені терпіти й дякувати Твоїй доброті. Господи, сотвори, щоб недуга ця була на очищення багатьох моїх гріхів. Владико Господи, я в Твоїх руках, помилуй мене з Твоєї волі, і, якщо мені це корисно, зціли мене в скорім часі. Знаю, що дістаю належне за діла свої; згадай мене, Господи, в царстві Твоєму! Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Амінь. 
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Молитва надії у слабості
Отче сиріт і знедолених Пристановище, Лікарю, що з легкістю приймаєш наші недуги на Себе, Преблагий Царю й Спасителю Ісусе Христе, прийми молитву від Твого (Твої) негідного (негідної) раба (раби): бо Ти прийняв молитву жінки хананеянки про її хвору дочку, і у всі дні Твого земного життя зцілював усякі недуги душевні і тілесні. Тому й зараз прошу, Пресвятий Владико, зціли мене, бо Ти милосердний і Чоловіколюбець. Амінь. 
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Молитва за зцілення
(складена за книгою псалмів)
Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його! Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої оздоровляє. Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. 

Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе! Помилуй мене, Господи, - я ж бо слабий, оздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена ... Гине тіло моє й моє серце, та Бог – скеля серця мого й моя доля навіки. 

Я в ім’я Господа кличу: О Господи, визволи ж душу мою! Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний! Пильнує Господь недосвідчених, - став я недужий, та Він допоможе мені! Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо від смерті Ти визволяєш душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих! 

Господь очі живим відкриє, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних! 

Господь любить тих, що бояться Його, що надію складають на милість Його! 

Благословенний. Господь навіки. Амінь! 
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Молитва перша за хворого
Предобрий Ісусе, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш. Молимося до Тебе, Боже наш, слугу Твого хворого (ім’я) відвідай Милістю Твоєю, прости йому всякий гріх вільний чи невільний. Так, Господи, Твою Цілющу Силу з Неба зішли, доторкнися до його тіла, погаси його гарячку, вгамуй його пристрасть і всяку таємну неміч. Будь лікарем слузі Твоєму, підійми його з постелі недуги і від ложа болю – цілим і здоровим, зроби його Твоїй Церкві послушником і Твоєї Волі виконавцем. Бо Тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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Молитва друга за недужого
Премилостивий Боже, Отче, Сину і Святий Духу в нероздільній Тройці, Тобі всі поклоняємося і Тебе всі славлять! Зглянься милостиво на слугу Твого недужого (ім’я), відпусти йому всі провини його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя, духовні й земні Твої Блага, щоб він разом з ними приносив подячні молитви Тобі, Всещедрому Богові і Творцеві нашому. 

Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм допоможи мені ублагати Сина Твого, Господа мого, за зцілення слуги Твого (ім’я). 

Всі Ангели і всі Святі, моліть Бога за хворого слугу Його (ім’я). Амінь. 
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Молитва третя на оздоровлення
Ісусе Христе, Боже наш! Хвора жінка з вірою великою доторкнулася до краю одежі Твоєї, і стала здоровою. Через віру її, Ти дав їй те, чого вона хотіла. З такою вірою і я вдаюся до Тебе, Лікарю всіх, допоможи хворому слузі Твоєму (ім’я) в його недузі. Дай йому спокій душевний і силу тілесну, благослови його сном спокійним, а з ним і здоров’ям, та підійми його з постелі хвороби. Господи, Ласка Твоя нехай буде над нами, бо ми надіємося на Тебе. Амінь. 
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Молитва четверта за хворого
Лікарю і цілителю душ і тіл наших, Джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш! Поглянь Милосердним Оком Твоїм на слугу Твого (ім’я), в тяжкій недузі перебуваючого. Прихилися до наших слізних благань, пальцем Милосердя Твого доторкнися до немічного тіла хворого, погаси вогонь його тіла, зменш його терпіння, поверни йому здоров’я, підійми його з постелі немочі. Продовж його для життя, щоб на землі він ще послужив Тобі, і ходив стежками Заповітів Твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства, і разом зі Святими славив Тебе, Бога Милостивого з Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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Перша молитва під час хвороби
Господи Боже, Владико життя мого! Ти з Милости Своєї сказав: «Я не хочу смерти грішника, але щоб він навернувся і живим був». Я знаю, що ця хвороба, яку я терплю, це кара за мої гріхи та беззаконня, знаю, що ділами своїми я заслужив найважчої кари, але, Чоловіколюбче, чини зі мною не за злобою моєю, а за безмежним Милосердям Твоїм. Не побажай смерті моєї, але дай мені сили, щоб я терпляче переносив хворобу, як заслужене мною випробування, а після виздоровлення від неї аби я навернувся всім серцем, усією душею і всіма моїми почуттями до Тебе, Господа Бога і Творця мого, і жив для виконання Святих Твоїх Заповітів, для спокою моїх рідних і для мого спасіння. Амінь. 
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Друга молитва під час хвороби
Господи Ісусе, Сину Божий, Милосердний, Зцілителю душ і тіл наших, зглянься на мене негідного, немічного і грішного слугу Твого. Ти оздоровляєш калік і немічних через віру їхню в Божество Твоє, кажучи: «Через віру твою нехай буде тобі». Я знаю, Господи, що віра моя є слабкою. Але благаю Тебе, Джерело Життя, і взиваю: «Вірую, Господи, допоможи мені в моєму невірстві!» Ти, Господи, приймав малу віру сліпих, калік і всіх немічних, та дарував їм зцілення. Не відкинь, Милосердний, і мене немічного. Я знаю, що я є грішним і негідним Милости Твоєї, але Ти сам сказав, що до грішників прийшов, і це дає мені надію звернутися до Тебе, Милосердний Господи, Піднеси мене, Спасителю мій, з постелі недуги моєї, продовж дні життя мого, щоб я міг в покаянні закінчити його і сподобитися вічного Твого Царства, де в сяйві Слави Лиця Твого вже не буде ні недуги, ні журби, ні зітхання. Помилуй мене, Господи, з великої Милости Твої, зглянься наді мною немічним, дай мені силу славити Тебе Єдиного і Милосердного з Отцем, Святим і Животворним Твоїх Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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Молитва над багатьма хворими
Господи, Боже наш, Ти післав у світ Свого Сина, щоб він обтяжив Себе нашими стражданнями і ніс на Собі наші хвороби, чинив добро і зцілював усіх. З покорою Тебе просимо: поблагослови цих хворих людей, дай їм тілесну силу, міцного духа і терпеливість у хворобі. Поверни їм повному здоров’я, щоб вони подолали свою слабкість і, підтримані Твоєю допомогою, втішалися тривалим здоров’ям, і з радістю прославляли Тебе в спільноті вірних в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. 
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Молитва над одним недужим
Господи, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, Ти Своїм благословенням підтримуєш і зміцнюєш нашу спотворену людську натуру. Поглянь ласкаво на Свого хворого слугу (ім’я) і дозволь йому подолати хворобу, щоб до нього повернулася повнота здоров’я, і щоб він, пам’ятаючи про Твою доброту, з вдячністю прославляв Твоє Святе Ім’я на віки віків. Амінь. 
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Молитва над хворими дітьми
Господи Ісусе Христе, Ти приймав дітей і говорив, що їм належить Царство Небесне, Ти сказав, що тайни Царства Божого не були відкриті мудрим та розумним, а лише немовлятам, Ти, в’їжджаючи в Єрусалим на осляті, з радістю прийняв почесті дітей, які співали Тобі «Осанна». Тому благослови всіх, хто старається повернути здоров’я цим хворим дітям і простягни ласкаво Свою руку над цими дітьми. Нехай Твоя Церква та Батьки цих дітей зрадіють поверненню до них повноти сил і з вдячним серцем прославлять Тебе на віки віків. Амінь. 
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Молитва від переляку до Хреста
(коли розгніваєшся, злякаєшся, поганий сон побачиш, посваришся або щось подібне)
Хрест Христовий на весь світ освячений Благодаттю і Кров’ю Господа нашого Ісуса Христа, даний нам зброєю проти всіх ворогів наших видимих і невидимих в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

Потім потрібно хрестом перехрестити простір на схід, захід, південь і північ, вранці і вечором. А також окропити свяченою водою на всі чотири сторони і промовити: В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, окропленням цієї води освяченої нехай відганяються всі дії лукавого. Амінь. 
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Молитва від розсіяння
Розсіяний розум мій збери, Господи, і застигле серце моє очисти, як Петру, дай покаяння, як митареві – взивання, як блудниці – сльози, щоб голосно взивати до Тебе, Боже, спаси мене, бо Ти Єдиний і Чоловіколюбний. Амінь. 
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Молитва від страху
Всемогучий Боже! Час Твоєї Слави настав: змилосердися наді мною і позбав мене великого нещастя. На Тебе покладаю мої надії, бо сам я є немічним. Допоможи мені, Боже, і визволи мене від страху. Господи, помилуй мене. Амінь. 
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Молитва від недуги та скорботи
Спаси, Господи, і помилуй слугу Твого (ім’я) словами Божого Євангелія Твого, яке читається за спасіння слуги Твого. 

Спаси, Господи, колючки всіх його гріхів, і нехай вселиться в нього Благодать Твоя, яка очищує і освячує всю людину в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

x.gif

file_21.wmf

Молитва на зняття прокляття роду
Небесний Отче! В Ім’я Ісуса Христа прошу Тебе: зніми усякі прокляття з мене, чоловіка мого (дружини моєї) і з роду мого аж до четвертого покоління. 

Від імені роду мого із сльозами розкаяння прошу прощення у всіх, перед ким завинив мій рід. І від імені роду мого щиро прощаю всім, хто винен перед родом моїм, які б провини не вчинили вони. 

Господи Боже мій, прости і Ти усім нам так, як я прощаю. Хай буде мир і любов між усіма нами, і Твоє благословення над усіма нами. Амінь. 
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Молитва на зцілення від різних захворювань до св. Пантелеймона
(Цю молитву хворий має читати на самоті, без присутніх)
О великий угодниче Христовий, страстотерпче, лікаю і цілителю багатомилостивий Пантелеймоне! Змилосердися наді мною, грішним слугою, почуй стогін і розпач мій, змилостиви Небесного, Верховного Лікаря душ і тіл наших, Христа Бога нашого, нехай подарує мені зцілення від хвороби моєї, яка гнітить мене. 

Прийми недостойне моління моє, найгрішнішого відвідуванням. Не відвернися від гріховних ран моїх, помаж їх єлеєм милості твоєї і зціли мене, щоб я був здоровим душею і тілом моїм і залишок днів моїх, з Ласкою Божою, зміг провести в покаянні і догоджуванні Богові і щоб сподобився отримати щасливе завершення життя мого. 

Угодниче Божий! Дуже прошу тебе: моли Христа Бога, нехай заступництвом твоїм подаруй здоров’я для тіла мого і спасіння для душі моєї. А я буду прославляти Його завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. 
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Молитва за вилікування від онкологічних недуг
(перед образом «Всецариця», цей образ має чудодійну силу позбавляти хворих ракових недугів)
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О Пречиста Богомати. Всецарице! Почуй розпачливе зітхання наше перед чудотворним образом Твоїм, який зі святинь Афону у Київську Русь перенесений; зглянься над дітьми Твоїми, які терплять від невиліковних захворювань і до святого образу Твого припадають! 

Як птахи крилами покривають пташенят своїх, так і Ти сьогодні, Вічножива, покрий нас Багатоцілебним Твоїм Омофором, а там, де люті хвороби перемагають нас, будь підтримкою в наших терпіннях. Там, де темрява відчаю в душі наші вселилася, нехай засяє непереможне Боже Світло! Малодушних потіш, немічних укріпи, жорстоким серце змягчи і подаруй їм просвічення. Зціли хвороби людей Твоїх о Всемилостива Царице! Розум і руки лікарів наших благослови, щоб служили знаряддям Всесильного Лікаря, Христа Спасителя нашого. Ти весь час перебуваєш з нами, тому і молимось перед Твоїм образом, Владичице! Простягни руки Твої наповнені зціленням і лікуванням, Радосте в скорботах і Потіхо в печалі. А ми, отримавши Чудодійну Силу Твою, прославляємо Живоначальну Нероздільну Тройцю: Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки віків. Амінь. 
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Молитва про чудо зцілення від раку
Господи Ісусе, стаю перед Тобою таким (такою), яким (якою) я є. Перепрошую за гріхи, жалію за них і прошу: пробач мені. У Твоє ім’я пробачаю всім, що вчинили щось проти мене і прошу прощення в тих, кого я скривдив (-ла) у своєму житті. Відрікаюся від сатани, від злих духів і їхніх справ. 

Віддаюся Тобі, Господи Ісусе, повністю нині і навіки. Запрошую Тебе до свого життя, приймаю Тебе як мого Господа, Бога і Відкупителя. Зціли мене, переміни мене, укріпи тіло, дух і помисли. Прийди, Господи Ісусе, захисти мене Найдорогоціннішою Кров’ю Твоєю і наповни Своїм Святим Духом. Люблю Тебе, Господи Ісусе. Подяку Тобі складаю. Я прагну слідувати за Тобою кожного дня у моєму житті. Амінь. 

Маріє, Мати моя, Царице Миру, Святий Перегрине, покровителю хворих на рак, всі Ангели і Святі, прошу : Прийдіть мені на допомогу. 

"Отче наш ...", "Богородице Діво...", "Слава і нині..." (по 3 рази). 

МОЛИТВА ДЛЯ ЗЦІЛЕННЯ ВІД РАКУ ТА ІНШИХ ВАЖКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.
Молитву промовляє хвора людина:
Боже, Твоє Слово говорить, що Ти завжди приходиш на поміч в часі потреби. Я приходжу зараз до тебе від свого імені, бо страждаю від__________. Отче, я прошу Тебе в ім’я Ісуса Христа Назарянина торкнутись та зцілити мене.
Боже, молячись Тобі, я знаю, що Ти є зараз тут, зі мною, настільки близько, як  повітря, яким я дихаю. Тож прошу Тебе, доторкнись мого тіла, моєї душі та духа і зціли мене.
Зараз, я звертаюсь до тебе, огидна хворобо, що звешся (назва хвороби). В ім’я Ісуса іди геть з цього тіла! В ім’я Ісуса я беру над тобою владу та наказую кожній хворій клітині бути знищеною та померти, аж до кореня! Сатано, я зв’язую в ім’я Ісуса Христа твою силу в моєму житті та тілі; я дозволяю зціленню прийти в моє тіло, дух і душу. 
Отче, я прошу замінити клітини, вражені хворобою, новими. Боже, Ти можеш це зробити, бо що неможливе людині, - Богу можливо. Ти є Бог, Який піклується, і я вірю, що Ти зцілиш мене на моє прохання. Бо Ти так сильно любиш мене. 
Отче, нехай сила та цілісність прийде в моє тіло сьогодні. Дякую Тобі, Господи, що Ти це зробив.
Дякую Тобі, Ісусе, за те, що я дам добрий звіт людям, що мені стало краще з того часу, як я поспішив до сповіді віри без вагання, через Твою вірну обіцянку. Дякую Тобі, Отче, в Святе ім’я Ісуса. Амінь.
ПРИМІТКА: цю молитву можна проказувати 4-6 разів на день.
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Молитва до Спасителя за зцілення від недуги пияцтва
Господи, Спасителю мій, який перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола, не дай мені стати його покірним рабом. Вияви Благодать Свою у дотриманні даного мною слова, позбутися поганих звичок. Допоможи мені, дай мені розум у тверезості перебувати впродовж усіх днів життя мого земного, спрямуй мої кроки так, щоб без блукань я пройшов життєвий шлях, Тобою, Всеблагий, заповіданий. Господи, Боже мій, щедрий і премилостивий, Ти не бажаєш смерті грішника, але, щоб покаявся і жив вічно! Зглянься Милостивим Твоїм Оком на слугу Твого, одержимого недугою пияцтва. Ти знаєш про мою скорботу від цієї недуги, знаєш про немічність моєї природи, знаєш про силу великого й лукавого спокусника. Врозуми затьмареного розумом, вилікуй залежного від алкоголю, утверди мене у поміркованості, скріпи у стриманості, щоб не охопила мене безнадія. Нехай відродиться в мене турбота про спасіння душі своєї, про здоров’я тіла свого, і на життя у чеснотах, для користі власної та на благо ближніх. Нехай у тверезості проживу в життя своє і прославлю ім’я Твоє. Амінь. 
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Молитва до Преподобного Іпатія
(цілителя Печерського, якому моляться від пияцтва і дурманного зілля)
Радуйся, преподобний Іпатію; святим отцям Печерським у недугах їхніх тілесних з великим старанням Ти прислужився і за це благодати Духа зцілювати від хвороб удостоєний. Преподобний отче наш Іпатію, допоможи мені Твоїми молитвами перед Богом зберегти здоров’я душі й тіла і випросити у Бога відпущення незлічимих гріхів моїх. 
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Молитва до Преподобного Мойсея Мурина за зцілення від недуги пияцтва
О велика сило покаяння! О незмірима глибино Божого Милосердя! Ти, преподобний Мойсею, спочатку був розбійником, але потім пройнявся жахом від своїх гріхів, наповнився скорботою за них і в розкаянні прийшов у монастир, де зі сльозами за свої беззаконня у важкому подвижництві провів решту днів своїх і сподобився отримати Христову Благодать прощення і дару творити чудеса. О, преподобний ти від важких гріхів піднявся до дивовижних чеснот. Допоможи і слугам твоїм (імена), які прямують до погибелі своєї через те, що віддаються непомірному споживанню алкоголю. 

Зверни до них свій милосердний погляд, не відкинь їх, але вислухай тих, які до тебе прибігають з надією. Моли, святий Мойсею, Владику нашого Христа, щоб Він, Милостивий, не відкинув їх, і щоб не радів диявол їхній погибелі, але щоб помилував Господь цих безсилих і нещасних (імена), яких охопила згубна пристрасть до пияцтва, адже ми всі є Божим створінням й очищені Пречистою Кров’ю Його Сина. Прислухайся, преподобний Мойсею, до їхніх молитов, віджени від них диявола, подаруй їм силу перебороти згубну пристрасть. Допоможи їм, простягни свою руку допомоги, виведи їх на дорогу добра, звільни їх від рабства пристрастей і порятуй від недуги пияцтва, щоб, вони оновлені, у тверезості й при світлому розумі прийняли чесноту стриманості й благочестя і вічно прославляти Всеблагого Бога, Який завжди рятує Свої створіння. Амінь. 
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Молитва за навернення від пияцтва й алкоголізму
(перед образом «Неупиваєма чаша»)
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Царице наша Преблага, Надіє наша, Пресвята Богородице, Приятелько опущених і жебраків Заступнице, бідним Допомогою і озлобленим Покрово. Побач напасть, побач нашу скорботу, ми є постійно від спокус залежними, а заступника не маємо. Ти вже Сама допоможи нам, бо ми є немічними, заопікуйся нами як жебраками, навчи нас, як заблудших, вилікуй і спаси нас, бо ми є безнадійними. Не маємо іншої допомоги, ні іншого заступництва, ні потіхи, крім Тебе, о Мати всіх скорботних і обтяжених. Поглянь на нас, грішних і озлоблених, покрий нас Пречистим Омофором Твоїм, Випроси у Свого Сина Ласки, щоб ми звільнились від зла, який оволодів нами, і найперше від пияцтва. Щоб ми завжди вихваляли Твоє Пресвяте ім’я, Богородице. Амінь. 
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Молитва при алкогольній залежності
(Щодня слід читати по одній главі Євангелія, а перед і після глави – цю молитву)
Спаси, Господи, й помилуй раба Твого (рабу Твою) (ім’я) словами Божественного Євангелія, яке читається за спасіння раба Твого (раби Твоєї). Спаси, Господи, терня усіх його (її) прогрішень, і нехай вселиться у нього (неї) Твоя благодать, що вогнем очищує і освячує людину в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. 
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Молитва перед операцією
Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль від ран на Твоєму Пресвятому Тілі, тільки для того, щоб спасти душу й тіло слуг Твоїх. Зглянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Твого (ім’я), і дай йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на нього чекає. Благослови Господи лікарів та їхніх помічників і всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути йому здоров’я, і зроби так, щоб він прийняв тілесні терпіння, як посередництво для спасіння своєї душі. Бо Ти, Христе Боже наш, Милосердний, і ми Тобі славу возсилаємо, разом з Твоїм Вічним Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворним Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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Молитва подяки після видужання
Милосердний Господи, Ти ради нас ради нашого спасіння переніс страшні терпіння, наругу і смерть, і похорон тілом, а після Воскресіння Твого Ти всіх, хто з вірою до Тебе приходить, подаєш Твоє Безмежне Милосердя, Твою допомогу в годині смутку та немочі духовної й тілесної. Ти в усі дні життя нашого тримаєш Правицю Твою Святу над нами. Прийми ж, Милосердний і Благий Спасителю мій, Джерело життя мого, чистосердечну і безмежну подяку за Твоє Милосердя до мене, недостойного грішного слуги Твого, бо Ти повернув мені здоров’я, скріпив мої сили, підняв мене з постелі недуги і поблагословив знову ходити ногами моїми по цій грішній землі. Прийми, Сину Божий, цей мій не лукавий, а щедрий дар молитви і подяки Тобі за Твою Милість до мене і благаю Тебе: не залишай мене без опіки Твоєї, а керуй мною і життям моїм, щоб жив я за Заповітами Твоїми і чинив Святу волю Твою, і прославив Тебе, і сподобився б досягнути вічного і радісного життя в Твоєму Небесному Царстві. Поблагослови мене, щоб я там на Небі, і тут на землі вихваляв і прославляв Тебе, з Безпочатковим Твоїм Отцем, і Животворним і Святим Твоїм Духом, на віки віків. Амінь. 
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Молитви про внутрішнє оздоровлення
Господи Ісусе, Ти прийшов, щоб оздоровити серця зранені і страждаючі, прошу Тебе оздоровити зранення, що спричиняють неспокій у моєму серці. 

Прошу Тебе особливо оздоровити тих, які є причиною гріха. 

Прошу Тебе увійти у моє життя і оздоровити мене від психічних травм, які діткнули мене в дитинстві, і від тих ран яких мені завдано протягом цілого життя. 

*** 

Господи Ісусе, Ти знаєш мої клопоти, складаю їх усіх у Твоєму Серці Доброго Пастиря. Прошу Тебе, в ім’я рани Твого Святого Серця, вилікуй малі рани мого серця. 

Вилікуй рани моїх споминів, щоби ніщо з того, що зі мною трапилося, не збільшувало моїх терпінь, турбот, неспокою. 

*** 

Вилікуй, Господи, усі ці рани, які у моєму житті стали причиною гріха.
Прагну пробачити усім особам, які мене скривдили. Поглянь на ті мої душевні рани, які роблять мене нездатним пробачати. Ти, Який пришов вилікувати серця зранені, вилікуй моє серце. 

*** 

Вилікуй, Господи Ісусе, мої душевні рани, які є причиною фізичних хворіб. 
Віддаю Тобі моє серце. 
Прими його, Господи, і очисти.
Наповни мене почуттями Твого Божественного Серця.
Допоможи мені бути покірним і тихим. 

*** 

Вилікуй мене, Господи, з болю, який мене гнітить з приводу смерті дорогих мені осіб. 

Учини, щоб міг віднайти мир і радість завдяки вірі, що Ти є Воскресіння і Життям. 

Вчини мене правдивим свідком Твого Воскресіння, Твоєї перемоги над гріхом і смертю, Твоєї присутності як Живого серед Нас. Амінь.
Молитва проти чарів(з грецького ритуалу)
Киріє елейсон. Господи, наш Боже, володарю віків, Всемогутній і Вседержителю, Ти усе створив і усе перемінюєш своєю волею. Ти у Вавилоні змінив в росу вогонь печі у сім раз сильніше розпаленої, ніж звичайно; захоронив і врятував своїх трьох святих юнаків. Ти – вчитель і лікар душ наших. Ти – Спаситель для тих, хто до Тебе прибігає. Тебе призиваємо і просимо, знешкодь і прожени силу злого духа, усяку присутність і затії сатани; усякий шкідливий вплив; всі чари і вроки злих і лукавих людей, що шкодили Твоєму слузі (ім’я). Учини, щоб замість заздрощів і почарування отримав багатство дібр, сили, успіхів у житті і любові. Ти, Господи, Чоловіколюбче, простягни Свою всесильну працю і прийди на поміч і відвідай Твій образ, зішли йому ангела миру, непереможного опікуна душі і тіла, щоби віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, всяку отруту і чари людей підступних і заздрісних. Так, щоби захоронений ТВОЇМ ПОКРОВОМ Твій молільник заспівав Тобі: «Господь є моїм охоронцем, що може вчинити мені людина». 

Не боятимуся зла, бо Ти зі мною, Ти – мій Бог, моя сила, мій могутній Господь, Господь миру, Отець майбутнього віку. 

Просимо Тебе, Господи, наш Боже, змилуйся над Твоїм образом і визволи Твого слугу від усякої шкоди чи загрози, що походить від чарів, підтримай його і охорони від усякого зла. Через заступництво Преблагословенної і Славної Владичиці нашої Богородиці, Вседіви Марії, осяйних Архангелів і всіх Твоїх святих. Амінь. 
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Молитва проти усякого зла
Душе Господній, Душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочна Діво, Ангели, Архангели і Святі з неба, зійдіть на мене. 

Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною. Віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. 

Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольські опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. 

Спали ці всі види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі. 

Наказую силою Всемогутнього Бога, в ім’я Ісуса Христа Спасителя, через заступництво Непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв’язані св. Михаїлом-Арганлегом, св. Гавриїлом, св. Рафаїлом, нашими Ангелами-Хоронителями, розчавлені п’ятою Пресвятої Непорочної Діви Марії. Амінь. 
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Молитва звільнення
Господи, Ти - великий, 
Ти – Бог,
Ти – Отець.
Тебе просимо через заступництво і поміч Архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, щоби наші брати і сестри були звільненні від злого духа, який зробив їх невільними. 
Усі святі, прийдіть нам на поміч.
Від неспокою, смутку, обсесії,
Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи.
Він ненависті, розпусти, заздрощів,
Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи.
Від думок гнівливих, ревнивих, про смерть,
Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи.
Від усякої думки про самогубство і аборт,
Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи.
Від усяких нечестивих гріхів,
Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи.
Від розбиття сім’ї, від усякої злої приязні,
Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи.
Від усяких чарів, пороблень, відьмувань
і від усякого укритого зла,
Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи.
О Господи, Ти, що сказав
«мир залишаю вам, мир мій даю вам»,
Через заступництво Пречистої Діви Марії 
Звільни нас від усілякого прокляття
І учини, щоб ми раділи завжди Твоїм миром.
Через Хрест, нашого Господа. Амінь. 
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Молитва в терпінні
Всемогутній Боже! Твоє Провидіння опікується всім створінням, і нічого в світі не діється без Твоєї святої волі чи Твого допусту. Ти, Господи, знаєш мій біль і мої терпіння, пішли мені Твою святу ласку, щоб я витримав у надії терпеливості так довго, Доки це Тобі подобається. Прийми ці терпіння як покуту за мої гріхи, нехай вони очистять мою душу і полегшать мою дорогу до Неба. Найсолодший Ісусе, допоможи мені нести мій хрест, навчи мене, як я маю наслідувати Тебе і з Тобою разом терпіти. Ти сказав: «Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас». Ісусе, потіш мене, навчи в кожній хвилині мого життя бачити Божу волю і вірно сповняти її. Ісусе, кріпи мене в моєму терпінні. Мати Божа, випроси для мене у Твого Сина ласку терпеливості. Амінь. 
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Молитва за ув’язнених
Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти святого апостола Твого Петра від кайданів і тюрми без всякої шкоди звільнив, смиренно молюся до Тебе, прийми милостиво цю жертву, щоб позбулися гріхів слуги Твої (слуга Твій, слуга Твоя) (ім’я), що в тюрмі, і молитвами їхніми та нашими, як Чоловіколюбець, всесильною Твоєю Правицею від всіляких злих обставин охорони і на свободу щасливо виведи. Амінь. 
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Молитва в спокусах (св. Томи Кемпійського)
Предобрий Ісусе! Просвіти мене Твоїм внутрішнім світлом та розвій усяку темряву з мого серця. Відверни від мене всякі внутрішні забруднення і спокуси, що на мене нападають. Приходи мені завжди на поміч у боротьбі зі злими духами та допомагай мені покинути усі злі пожадання. Ти сам, Ісусе, оволодій моїм серцем, щоб я міг спокійно величати і вихваляти Тебе, мого Бога. Накажи вітрам і бурям, що розбурхують моє серце, нехай затихнуть. Скажи морю мого серця – і настане спокій в ньому. Зішли світло Твоєї правди на землю мого серця, бо коли Ти, Боже її не просвітиш, пуста буде і безплідна. Вилий Твою ласку з Небесних Висот, зішли Небесну росу та окропи нею моє серце, нехай відсвіжить вона землю мого серця, щоби принесла, якнайкращі й найбагатші плоди справжньої побожності мені на добро, Тобі ж на славу. Амінь. 
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Молитва про перемогу над спокусами
Господи Милосердний! Ти створив чоловіка, щоб душею і тілом прославляв Тебе і вірно Тобі служив. Ти вчинив моє тіло храмом Святого Духа і освячуєш мене кожного разу, коли в Пресвятій Тайні Євхаристії я приймаю Найсвятіше Тіло і Кров Твого Єдинородного Сина – Ісуса Христа. 

Дай мені, Господи, силу, щоб я міг мужньо і успішно переборювати спокуси злого духа та всі мої низькі пристрасті й пожадання. Зачини двері мого серця перед жадністю земної слави і дочасного майна, не дай доступити до мене ненависті й заздрощам, віджени від мене гріховні думки й пожадання та дай мені силу подолати їх. Дозволь, щоб я через щоденні перемоги, віддав усі мої сили душі і тіла Тобі на служіння. Укріпи, Господи, Твоєю Милістю мою слабку людську природу, допоможи мені, щоб я щораз більше освячував себе, а колись у майбутньому житті прийми мене до Твоєї Небесної Слави разом з усіма Святими і тими, що вірно служили Тобі.

Згадай, Пречиста Діво Маріє, і Мати моя Небесна, що я віддався Тобі в опіку і Тобі хочу належати, рятуй і підтримай мене під час моїх спокус. Амінь. 
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Молитва при спокусі на зміцнення
1. Свята, страшна сило Животворного Хреста, просвіти мене. Боже, дай мені сили служити і вірити в Тебе, пішли Ангела Хоронителя на зміцнення сил моїх і освячення душі. Світло Небесне від Престолу Правди – зійди і зміцни мене. Амінь. 

2. Зміцни мене, Господи, в боротьбі моїй. Не дозволь лукавому змієві мати владу наді мною. Господи, не допускай випробувань більше, ніж я можу витерпіти Господи, не дай загинути мені посеред безчестя мого. Господи, зміцни мене в несінні хреста мого. Амінь. 
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Молитва захисту перед нечистими помислами
(Якщо є бажання згрішити, або наступає смуток, відчай чи інша спокуса)
Враже, вплив твій, слова і поступки твої на голову твою. Божа Мати, допоможи мені. (І багато разів читати молитву «Богородице Діво».) 
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Молитва про визволення від нечистих помислів
Владико Господи, Боже мій, в руках Твоїх є доля моя. Спаси мене Сам по Милості Твоїй, не дай мені загинути в гріхах моїх і не допусти, щоб я підкорився тілу, яке осквернює душу мою. Бо я є Твоїм творінням , не забувай про витвір Рук Твоїх, не віддаляйся від мене, змилосердися наді мною, щоб не було мені соромно за діла мої, не покидай мене, Господи, бо я є немічним, і тому до Тебе, Покровителя, мого Бога прибігаю: зціли душу мою, бо я згрішив перед Тобою. Спаси мене з ласки Твоєї, бо Ти піклувався про мене від юности моєї. Нехай посоромляться ті, хто хоче мене віддалити від Тебе через грішні вчинки, непристойні думки, гріховні спомини. Віддали від мене всяку розпусту, надмірні пороки. Бо тільки Ти один є Святим, один є Кріпким, один є Безсмертний. Ти у всьому незрівнянну могутність маєш, від Тебе всім дається сила проти диявола і воїнів його. І Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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Молитва про дарування молитви
Навчи мене, Господи, усердно молитися до тебе з увагою і любов’ю, без яких молитва не буває почутою. Нехай не буде в мене недбалої молитви, яка приводить до гріха. Амінь. 
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Молитва про дарування розуміння
Даруй, Господи, мені недостойному благодать розуміння, щоб розпізнати все те, що є Тобі приємним, і не тільки розпізнавати, але й виконувати його та не приставати до порожнього або гріховного, щоб співстраждати зі страждаючими і бути милосердним до всіх грішників. Амінь. 
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Молитва про дарування терпіння
О Сотворителю, Чоловіколюбний Владико, багатомилостивий Господи! З серцем засмученим і смиренним молюся до Тебе: не погорди молитвами мене грішного, не відкинь моїх сліз і ридання, почуй мене, як жінку хананеянку, і прийми, як блудницю, прояви і на мені грішному велику милість Чоловіколюбія Твого. Ризою Твоєю Чесною захисти мене, помилуй і підкріпи мене, щоб всі біди і напасті, які посилаються від Тебе, я перетерпів з подякою, в надії на вічне блаженство. Найперше смуток мій на радість перетвори, щоб не впав я у відчай і не загинув нерозкаяним. Бо Ти є Джерелом милости і Надією спасіння нашого, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з Безначальним Твоїм Отцем, і з Пресвятим, Благим і Животворним Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
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Молитва на відречення від гріховних зв’язків
Відсічи, Господи, зв’язки мої таємні, що зв’язують мене з життям колишнім і недостойним, його я відрікаюся, як від сатани. Ім’я Твоє на допомогу кличу, Світильника життя істинного і Милосердного Спасителя. Амінь. 
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Молитва під час боротьби тілесної
О Мати Господа, мого Творця, Ти є коренем дівства і нев’янучим цвітом чистоти. Допоможи мене немічному, бо я страждаю тілесною пристрастю, а для захисту маю тільки Твоє заступництво і допомогу Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь. 
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Молитва дружини за навернення чоловіка
Милосердний Боже, молю Тебе, Господи наш Ісусе Христе, і Тебе, Пречиста Діво, Мати Божа, і всіх вас, Святі мученики, прихиліться до смиренного благання зажуреної жінки й наверніть мого чоловіка (ім’я) на добру дорогу чесного життя. Просвітіть його розум і його серце, нехай він, нещасний, покине свої злі звички й погані грішні намагання, нехай стане знову прихильним до мене й дітей і живе чесно й тверезо. Згляньтеся на мене, засмучену й у розпачі, згляньтеся на моїх невинних дітей, поверніть через свою доброту мені чоловіка, а дітям батька, щоб ми разом жили чесно й у злагоді і прославляти Імена Ваші. Амінь. 
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Молитва за примирення ворогуючих людей 
(перед образом «Пом’якшення злих сердець»)
file_53.jpg
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Пом’якши злі серця наші, Богородице, і відведи від нас ворожі напади тих, хто ненавидить нас, а всяку черствість душі моєї на любов заміни. Бо коли ми на Твій Святий Образ дивимося, Твоїм стражданням за нас і милосердям до нас дивуємося. А коли рани Твої цілуємо, то стріл наших, які Тебе ранять, жахаємося. Не дай нам, Мати Милосердна, з жорстокими серцями нашими від жорстоких сердець наших ближніх загинути. Бо ти є воістину злих сердець пом’якшення. Амінь. 
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Молитва про примноження любови та викорінення ненависти
Ти, Ісусе Христе, зв’язав Апостолів Твоїх Союзом любови, тому і нас, вірних слуг Твоїх, до Себе цим Союзом прив’яжи, щоб ми виконували Заповіти Твої, щоб ми один одного нелицемірно любили, через наші молитви до Богородиці і всіх Святих. Амінь. 
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Молитва до Святого Архангела Михаїла
Преславний князю Небесних військ, святий Архангеле Михаїле. Оборони нас у нашій битві «проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах». Прийди на поміч людям, котрих Бог створив на свою подобу, і котрих Він відкупив за велику ціну від рабства диявола. Свята Церква вшановує Тебе, як її сторожа і захисника. Тобі Господь довірив душі відкуплених, щоб їх провадити до Неба. Тому молюся, щоб Бог Миру стер сатану під нашими ногами, щоб він більше не міг затримувати в полоні людей і наносити шкоду Церкві. Жертвуємо наші молитви Найвищому, щоб вони без затримки привели на нас Його Милосердя. Схопи дракона, «змія стародревнього, він же диявол і сатана», зв’яжи його і скинь в бездонну пропасть, «щоб не міг він більше зводити народи». 
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Молитва захисту до Архистратига Михаїла
Великий Архистратиже Божий, Михаїле, переможцю демонів, перемагай і знищ всіх моїх ворогів видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержителя Ласку: нехай Він спасе і збереже мене від всілякої хвороби, від смертоносної рани і від наглої смерті, сьогодні, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
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Молитва до Архистратига Михаїла, щоб позбутися смутку й напасти
О Архистратиже Михаїле, помилуй нас, грішних, які потребують твого заступництва, захисти нас, слуг Божих (імена), від всіх ворогів видимих і невидимих. Найперше укріпи нас від жаху смерті і від впливу диявольського і сподоби нас сміливо стати перед Творцем нашим під час страшного і правдивого Суду Його. О великий Архистратиже Михаїле! Не залиши нас, грішних, які звертаємося до тебе про допомогу і заступництво твоє в цьому житті й у майбутньому, але сподоби нас разом з тобою прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки віків. Амінь. 
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Молитва за позбавлення гніву наших керівників
(молитвами праведного царя Давида)
Згадай, Господи, царя Давида і все його смирення і силою його молитов помилуй нас грішних. Амінь. 
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Молитва за тих, хто ненавидить і кривдить нас
Тропар, голос 4
Ти, Господи, молився за тих, хто розпинав Тебе, і нам слугам Твоїм, за ворогів молитися наказував. Ти навчив нас, щоб тих, хто ненавидить і кривдить нас, прощати, і, від усякого зла і лукавства нас застерігши, любити їх і в злагоді з ними жити, добрі діла для ворогів наших творити. Смиренно молитву до Тебе приносимо, допоможи нам, щоб в злагоді ми разом з ними прославляли Тебе, Єдиного Чоловіколюбця. Амінь.
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Молитва від облесливости диявола
Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, визволи нас від облесливости богомерзенного, злохитрого антихриста, який скоро прийде. Визволи мене від хитрощів його і захисти всіх духовних отців наших, і всіх нас, духовних дітей, і всіх християн від підступних сіток його, розставлених в просторах Твого спасіння. І не дай нам, Господи, боятися страху диявольського більше, ніж страху Божого, і допоможи нам не відступати від Тебе і від Святої Церкви Твоєї. Дай нам, Господи, постраждати і померти за ім’я Твоє Святе і віру нашу, дай нам ніколи не відректися Тебе, допоможи нам не прийняти тавра антихриста, і не поклонитися йому. Дай нам, Господи, сльози за гріхи наші щодня і щоночі й помилуй нас, Господи, в день Страшного Суду. Амінь. 
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Молитва захисту від нечистої сили перед Чесним і Животворним Хрестом
Чесний Хресте, будь охоронцем для душі моєї і тіла мого. Знаменням Своїм нечисту силу перемагай, ворогів віджени, спокуси відверни і подаруй мені спокій, життя та силу за допомогою Святого Духа і молитов Пречистої Богородиці. Амінь. 
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Молитву до Чесного Хреста проти злих духів
Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих‚ хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся‚ Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов‚ й подолав силу диявола‚ й дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний‚ на прогнання всякого супротивника. О Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею й зо всіма святими Небесними Силами завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Захисти мене‚ Господи‚ силою Чесного і Животворчого Твого Хреста і ним охорони мене від усякого зла. 
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Тропар Животворному Хресту Господньому
Спаси, Господи, людей Твоїх і поблагослови спадкоємство Твоє, перемогу християнам проти супротивників подай і Хрестом Твоїм охороняй нас. Амінь. 
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Молитва до Богородиці про захист від злих духів
Величава Царице Небесна, щонайвища повелительнице ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на поміч Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Хто подібний до Бога? Ви святі ангели захистіть нас і обережіть нас. 

Добра, лагідна Матінко Божа, пішли нам святих ангелів, щоб вони нас захистили і охороняли від злого ворога. Амінь. 
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Молитва до Ісуса Христа про зцілення та проти злих духів
Всемогутній Боже! Котрий терпів на Хресті за наші гріхи: "Будь при мені Христе святий." 

Ісусе Христе! Зішли на мене святе добро, Христе Святий.

Ісусе Христе! Віддійми від мене всякі нещастя і зло. Христе святий.

Ісусе Христе! Зроби щоб я мав (мала) від тебе спасіння. Христе святий.

Ісусе Христе! Врятуй мене від всякого нещастя, душевних і тілесних мук.

Ісусе Назаряннинський! Розп’ятий за мене має милосердя наді мною та захисти мене.

В ім’я Ісуса Христа всі злі духи покидайте мене назавжди. Амінь.

Обітниця молитви
Хто цю молитву відмовляє, читає, слухає, або носить при собі – несподівано, не втоне не згорить. Жодна трудизна не зашкодить йому. Коли цю молитву буде відмовляти невістка котра має стати матір’ю – щасливо приведе дитину на світ, котра людина має чорну хворобу, параліч, чи рака, чи нервову або іншу хворобу, то нехай цю молитву прикладе до хворого місця, тим котрі ту молитву перепишуть для себе, або іншим про неї повідомлять будуть благословенні. Молитва ця оберігає дім, в якому живе: від ураганна, землетрусів, холоду і злих людей. Хто цю молитву відмовлятиме щодня перед сном, отримає знак від Бога у годині своєї смерті.
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Псалом 90 (Хвалебна пісня Давида)
Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охороно моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на Нього! Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної, Він пером Своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти! Щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде!... Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним попобачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище! Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги! На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати! Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає Ім'я Моє він; як він Мене кликатиме, то йому відповім, Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів Я насичу його, і він бачити буде спасіння Моє! 
Митарева молитва
Боже, Милостивий будь до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Амінь. 
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Покаяна молитва
Ослаби, відпусти, прости, Боже, гріхи мої вільні і невільні, які є в словах і ділах, свідомості, які є в думках та помислах, які в день і вночі – все мені прости, бо Ти є Благий і Чоловіколюбець. Амінь 
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Боже мій, прости!
Боже мій! З цілого серця шкодую за всі мої гріхи і твердо постановляю вже ніколи більше не грішити, бо ними, Боже, я зневажив Твою Безконечну Велич і Батьківську Любов, завдав смерть Твоєму Синові Ісусові та через них я втратив Небо, а заслужив на пекло. Боже, прости мені мої гріхи та будь милостивим до мене. Амінь. 
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Молитва за навернення грішників
Милосердний Спасителю бідних грішників, змилосердися над душами, які живуть у пітьмі гріха і навіть не думають про небезпеку вічного прокляття, яке загрожує їм. Ти помер за їхнє спасіння, щоб ніхто з них не загинув, але щоб усі повернулися до свого Небесного Отця, який післав Тебе в світ не погубити, а спасти засліплених грішників. Ласкавий Пастирю Душ, прожени темряву з їхнього розуму покажи марність їхніх земних мрій і розкоші. Зворуш Ласкою їхні затверділі серця та витягни їх з гріховної пропасти, до якої запровадив їх гріх і підступ сатани. Ісусе, Ти можеш спасти їх, бо Милосердя Твого Люблячого Серця не має обмежень. 

Маріє! Наша Люба Мати і Заступнице бідних грішників, молися за них, щоб пізнали свій нужденний стан, навернулися до Бога та спасли свою душу. Амінь. 
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Молитва до ангела хоронителя
Ангеле Христовий, Охоронцю мій Святий і Покровителю душі і тіла мого! Все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене, грішного і недостойного слугу Твого, щоб стати мені достойним Благости й Милости Всесвятої Трійці, і Матері Господа мого Ісуса Христа, і всіх Святих. Амінь. 
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Молитва до Божої Матері
Преславна Вседіво, Мати Христа Бога, принеси мою молитву Синові Своєму й Богові нашому, щоб спас Він Тобою душу мою! Всю надію свою на Тебе покладаю. Мати Божа, захисти мене під Покровом Своїм! Амінь. 
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Молитва до Пресвятої Богородиці
Благого Царя Блага Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Свого й Бога нашого вилий на спраглу душу мою і своїми молитвами настав мене на добрі діла, нехай життя своє я чесно проживу і через Тебе Неба осягну, Богородице Діво, Єдина Чиста і Благословенна! Амінь. 
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Молитва св. Єфрема Сірина
(У часі Великого посту з поклонами відмовляємо цю покаяну молитву)
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустослів’я не дай мені. (земний поклін) 

Духа чистоти, смиренности, терпеливости і любови подаруй мені, слузі Твоєму. (земний поклін) 

Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенним є на віки віків. Амінь. (земний поклін) 

Після цього дванадцять малих поклонів, промовляючи:

Боже, очисти мене грішного. 

(І знову повністю молимо молитву без поклонів і на завершення один земний поклін.) 
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Покаянні молитви з канону св. Андрія Критського
1. Іди, окаянна душе моя, зі своїм тілом: сповідайся Творцеві Твоєму і принеси Богові сльози, через розкаяння. 

2. Отче! Змалку я переступаю Твої Заповіти і в гріхах та лінощах проминуло життя моє. Тому взиваю до Тебе: допоможи мені Своєю Милістю хоч тепер підвестися з моїх гріхів. 

3. Подай мені, Спасе, руку, як колись Ти подав її Петрові, і виведи мене, Боже з гріховної безодні. Милість Свою подай мені молитвами Пречистої Матері, яка породила Тебе в чистоті, і молитвами Всіх Святих. 

4. Мене, яки припав духом перед дверима Твого Милосердя, Спасе, не відкинь, як непотрібного слугу, у вічні муки, але перед смертю подай ще, Чоловіколюбне, прощення моїх гріхів. 

5. Агнче Божий, який зняв гріхи з усіх людей. Здійми і з мене великий тягар моїх гріхів і, як Милосердний, подаруй мені сльози покаяння. 

6. Ти, Судде й Серцевидче мій, що маєш знову прийти з Ангелами судити весь світ, поглянь милостивим оком на мене. І хоч я більше згрішив, ніж усяка інша людина, не відкинь, а помилуй мене, Господи. Амінь. 
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Молитва за прощення забутих гріхів
Владико Господи, пам'ять людини є немічною, я міг і забути про деякі з моїх гріхів, і не сповідатися з них, тому Тобі, Єдиному Серцевидцеві, молюся: Ти прости мені все за Твоїм Чоловіколюбством. Тим-то і являється Велич Слави Твоєї, що Ти не відплачуєш грішникам за гріхи їхні, бо Ти є Препрославленим на віки віків. Господи, подаруй мені Духа смиренності, щоб лагідним і стриманим від гніву бути до ближніх моїх. Подаруй мені Духа смиренномудрости, щоб не возноситися над іншими і не бути гордим. Амінь. 
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Молитва на чотках
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).

Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.

Господи, що створив мене, - помилуй.

Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.

Богородице, Владичице, Діво, спаси мене.

Ангеле, хоронителю мій святий, від усякого зла охорони мене.

Святий апостоле (ім’я) , або мученице (ім’я), або отче Василіє, або преподобний отче (ім’я), моли Бога за мене.

Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного (грішну) (скільки разів хочеш). 
Молитва подружжя, що не має дітей
Вислухай нас, Милосердний і Всемогутній Боже, щоб за благання наше послана була благодать Твоя. Будь милостивим, Господи, до молитви нашої, згадай закон Твій про примноження роду людського і будь Милостивим Покровителем нашим, щоб за Твоєю допомогою зберігалося Тобою ж установлене. Могутньою силою Твоєю Ти з нічого все створив і поклав початки всього, що існує в світі, – створив і чоловіка за образом Своїм і високою тайною освятив союз подружжя як образ тайни єднання Христа з Церквою. Зглянься, Милосердний, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, коли вони благають допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плодовитими і побачать сини синів своїх аж до третього й четвертого роду, і до бажаної старості доживуть‚ і ввійдуть у Царство Небесне через Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить всяка честь, слава і поклоніння із Святим Духом на віки віків. Амінь. 

Загальнi поради
Починайте кожен день зi святої води i шматочка проскурки, даючи цю святиню i всiм рiдним — на благословення, захист i спасiння. Споживати святиню слiд натщесерце з молитвою: «Господи Боже мiй! Нехай буде менi дар Твiй святий, проскура i свята вода, на вiдпущення грiхiв моїх, на просвiту розуму мого, на укрiплення душевних i тiлесних сил моїх, на здоров’я душi й тiла, на пiдкорення немочей i пристрастей моїх — неосяжним милосердям Твоїм, молитвами Пречистої Твоєї Матерi i всiх святих. Амiнь».
Коли ближнi виходять iз дому, не забудьте перехрестити їх i поблагословити: «Бережи тебе, Боже, на всiх шляхах твоїх», «Ангела тобi Охоронителя, молитви Пречистої Богородицi, святого Миколая i всiх святих», «Господи, благослови», чи iншими молитвами.
У час небезпеки, недолi чи хвороби потрiбно вдаватися до всiх засобiв, дарованих нам Богом на спасiння: найперше — до Церковних Таїнств Сповiдi (Покаяння) i Святого Причастя, до чудотворних iкон, мощей святих, частого вiдвiдування богослужiнь. Будемо ставити за наших ближнiх свiчки у храмах, роздавати милостиню, яка вiдвертає гнiв Божий i очищає вiд грiхiв; кропiмо оселю та їжу святою водою, мастимо ближнiх освяченою оливою (єлеєм). Знаменуймо себе i рiдних знаменом Хреста Господнього (можна хрестити окремо хворе мiсце: ногу, голову, серце); хрестiмо щовечора нашу кiмнату: на схiд, захiд, пiвнiч i пiвдень; хрестiмо подушку i один одного перед сном — знамення Чесного Хреста, навiть тiнi якого бояться духи злоби, вiдвертає вiд нас багато напастей видимих i невидимих супротивникiв. Молiмося в час спокуси, терпляче очiкуючи визволення, — i Господь виведе навiть iз безоднi.
У недолi в розпачi не шукайте порятунку в цiлителiв–бiоенергетикiв, екстрасенсiв i знахарiв, астрологiв, ворожок: це буде, хоч i несвiдомою, але зрадою Бога, i нiчого доброго з цього не вийде! Якщо ви вже зверталися до подiбних людей — неодмiнно покайтесь у цьому на сповiдi в церквi: примирiться з Богом. Зробiть усе, щоб очистити свою оселю вiд окультної лiтератури (усього, що стосується магiї, карми, перевтiлення, хоч би як цiкаво й наукоподiбно це було написано), богопротивних розпусних i демонiчних зображень. Господь не благословляє домiв, де живе Його ворог.
Усiма силами серця й розуму спрямовуйте себе i ближнiх до спасiння, до церкви, Церковних Таїнств, читання Євангелiя, Псалтиря, Святих Отцiв, православної духовної лiтератури. У цьому — теперiшнє й майбутнє щастя i наше, i наших ближнiх.
Молитися слiд за будь-яких обставин, невiдступно й терпеливо, як заповiдав Господь /Лк. 18:1–8/. Не буває молитви не почутої: кожне слово молитви має нетлiнну вартiсть i для цього, i для майбутнього життя. Вiд нас залежить — молитися, а вiд Господа — спасти нас, якими Вiн Сам знає шляхами.
Коли ми iстинно любимо людину? Тiльки коли ми спасаємо її вiд грiха, вiд пекла… Ти обманюєш себе, якщо думаєш, що любиш людину, а сам потураєш її грiху та пристрастям, — тодi ти любиш не її, а її смерть… Тiльки любов до Бога дає сили любити людину, любити її у грiху, ненавидячи грiх /прп. Юстин (Попович)/. 
Молитви до Господа
за рiдних i ближнiх
	Господи Iсусе Христе, Сину Божий, спаси, помилуй i охорони раба Твого (рабу Твою, рабiв Твоїх — iмена) Твоєю благодаттю (молитися якомога частiше).

Господи Iсусе Христе, Боже наш, покрий нас, рабiв Твоїх, вiд злоби супротивника нашого, бо сила його мiцна, єство ж наше пристрасне i сила наша немiчна. Але Ти, о Милосердний, збережи нас вiд збурення думок i потопу пристрастей. Господи, Найсолодший Iсусе, помилуй i спаси рабiв Твоїх: рiдних моїх (iмена) i всiх родичiв, друзiв, знайомих, сусiдiв, учителiв, благодiйникiв, усiх, хто любить i ненавидить нас, i кожну душу, що найбiльше Твоєї допомоги потребує.
Пом’яник
Тих, хто нас ненавидить i кривдить, прости, Господи Чоловiколюбче. Доброчинцям нашим добро вчини. Братам i родичам нашим даруй, чого вони просять для спасiння i життя вiчного. На немiчних споглянь i зцiлення їм подай. Покермуй тими, що на морi, подорожнiм будь супутником. Усiм православним християнам допомагай у боротьбi. Тим, хто служить нам i милує нас, вiдпущення грiхiв даруй. Тих, що заповiли нам, недостойним, молитися за них, помилуй з великої Твоєї милости. Пом’яни, Господи, ранiше спочилих отцiв, матерiв, братiв i сестер наших i упокой їх там, де сяє свiтло лиця Твого. Пом’яни, Господи, братiв наших поневолених i визволи їх вiд усякої небезпеки. Пом’яни, Господи, тих, що дари приносять, i добро чинять у святих Твоїх церквах, i за вбогих пам’ятають, i дай їм, чого вони просять для спасiння, i життя вiчне. Пом’яни, Господи, i нас, смиренних, грiшних i недостойних рабiв Твоїх, i просвiти наш розум свiтлом розуму Твого, i провадь нас по стежках заповiдей Твоїх молитвами Пречистої Владичицi нашої Богородицi i Вседiви Марiї i всiх святих Твоїх, бо Ти благословен єси на вiки вiкiв. Амiнь.
Читання Євангелiя за ближнiх
за зцiлення, допомогу, помилування
Спаси, Господи, i помилуй раба Твого (iм’я) словами Божественного Євангелiя Твого, прочитаного за спасiння раба Твого. Попали, Господи, терна всiх його грiхiв i нехай вселиться в нього благодать Твоя, що опалює, очищає й освячує всю людину навiки. Амiнь. (I прочитати, стоячи, главу з Євангелiя.)
Молитви до Пресвятої Богородицi
О Пресвята Владичице Богородице! Пiдiйми нас iз глибини грiховної i визволи нас вiд наглої смерти та вiд усякого зла. Подай нам, Владичице, мир i здоров’я, i просвiти наш розум та очi сердечнi на спасiння, i сподоби нас, грiшних рабiв Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословенна з Отцем i Пресвятим Його Духом. Амiнь.
Милосердя дверi вiдкрий нам, Благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе надiючись, не загинули, а вiд усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти єси спасiння роду християнського.
Заступнице християн усердная, молитвенице до Творця надiйная, не вiдкинь молiння грiшникiв, але прийди швидше, 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.
Пiд Твою милiсть припадаємо, Богородице Дiво. Молитов наших в час журби не вiдкинь, але з бiд визволяй нас, Єдина, Чиста i Благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Всi святi, молiть Бога за нас.
О Пресвята Владичице Богородице! Ти вища за всiх ангелiв i архангелiв i за все творiння чеснiша. Ти помiчниця покривджених, зневiрених надiя, убогих заступниця, засмучених утiха, зголоднiлих кормителька, нагих одiяння, недужих зцiлення, грiшних спасiння, всiх християн помiч i захист. О всемилостива Владичице, Дiво Богородице, милiстю Твоєю спаси й помилуй i ризою Твоєю чесною захисти всiх християн православних. I ублагай, пречиста Владичице, Христа Бога нашого, щоб змiцнив Вiн нас силою Своєю з неба на невидимих i видимих ворогiв наших. О всемилостива Владичице Богородице! Пiднеси нас iз безоднi грiховної i визволи вiд голоду, мору, землетрусу й повенi, вогню й меча, вiд нападу ворожого та мiжусобицi, вiд наглої смерти, вiд повiтря згубного, вiд пошести смертоносної та вiд усякого лиха. Подай, пречиста Владичице, мир i здоров’я рабам Твоїм (iмена) i всiм православним християнам, i просвiти їм на спасiння розум та очi сердечнi, i сподоби нас, грiшних рабiв Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого. Бо влада Його благословенна й препрославлена з Безпочатковим Його Отцем i Пресвятим, Благим i Животворчим Його Духом, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Молитва на честь чудотворної iкони «Вишгородська» («Володимирська») До кого вдамося, Владичице? До кого припадемо у скорботi нашiй, якщо не до Тебе, Царице Небесна? Хто плач наш i зiтхання прийме, якщо не Ти, Пренепорочна, Надiє християн i Пристановище нам, грiшним? Хто перевершить Тебе у милостi? Вислухай нас, Владичице, Мати Бога нашого, i не вiдкинь тих, що потребують допомоги Твоєї: почуй стогiн наш, пiдкрiпи нас, грiшних, врозуми i навчи, Царице Небесна, i не вiдступи вiд нас, рабiв Твоїх, Владичице, за нарiкання наше, але будь нам Матiр’ю й Заступницею, i передай нас милостивому покрову Сина Твого. Влаштуй нашу долю, як Сама зволиш, i приведи нас, грiшних, до тихого й мирного життя, щоб, оплакуючи грiхи нашi, ми возрадувалися з Тобою завжди, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Богородице Дiво, радуйся, Благодатна Марiє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах i благословен плiд утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Це Архангельське привiтання слiд повторювати якнайчастiше. Воно народжує в душi благодатний мир, захищає i нас, i наших ближнiх.
Молитви до свт. Миколая Чудотворця
О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всiх, хто з вiрою звертається пiд захист твiй i теплою молитвою благає тебе: поспiши й захисти отару Христову вiд вовкiв, що гублять її. Україну нашу, i всяку країну християнську, i весь свiт захисти i збережи святими твоїми молитвами вiд землетрусу, наступу чужинцiв i народних заколотiв, мiжусобицi; вiд голоду, пошести, потопу, вогню, меча i наглої смерти всяку людину охорони. I як помилував ти трьох мужiв, що у в’язницi сидiли, та спас їх вiд гнiву царського й кари смертної, так помилуй i нас, що розумом, словом i дiлом у темрявi грiхiв перебуваємо. Спаси нас вiд гнiву Божого й вiчної кари, щоб твоїм заступництвом i помiччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо i без грiха прожити на цiм свiтi i не засудив нас стояти лiворуч, а сподобив стати праворуч з усiма святими. Амiнь.
О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грiшних рабiв Божих (iмена), що моляться тобi, i моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого i Владику, ублагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинiшньому життi i в майбутньому вiцi, нехай не за дiлами нашими, а за Своєю милiстю вiдплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, вiд зла, що находить на нас, вгамуй хвилi пристрастей i бiд, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас бiда i не потопить у безоднi грiховнiй i в болотi пристрастей наших. Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й вiдпущення грiхiв, а душам нашим — спасiння i велику милiсть, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Молитви за рiдних i хрещених дiтей
Господи Iсусе Христе, нехай буде милiсть Твоя на дiтях моїх (iмена), охорони їх пiд покровом Твоїм, збережи вiд усякого лукавого пiдступу, вiджени вiд них усякого ворога i супротивника, вiдкрий їм очi та вуха сердечнi, даруй зворушення та смирення їхнiм серцям. Господи, всi ми — творiння Твої, змилуйся над дiтьми моїми (iмена), i просвiти їх розум свiтлом розумiння Євангелiя Твого, i направ їх на стежку виконання заповiдей Твоїх, i навчи їх, Спасе, творити волю Твою, бо Ти Бог наш. Амiнь.
Господи Iсусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матерi почуй мене, недостойного раба Твого (iм’я). Господи, у милостивiй владi Твоїй дiти мої, раби Твої (iмена). Помилуй i спаси їх iмени Твого ради. Господи, прости їм усi грiхи вiльнi й невiльнi, заподiянi ними перед Тобою. Господи, настав їх на iстинну путь Твоїх заповiдей i розум просвiти свiтлом Твоїм на спасiння душi та зцiлення тiла. Господи, благослови їх удома, у школi, в дорозi й на кожному мiсцi Твого володiння. Господи, збережи їх пiд покровом Твоїм святим вiд стрiли, отрути, вогню, пошести смертоносної i наглої смерти. Господи, охорони їх вiд усiх видимих i невидимих ворогiв, вiд усякої хвороби, очисти вiд усякої скверни i полегши їхнi душевнi страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многiї лiта, здоров’я i цнотливiсть. Господи, збiльш i змiцни їхнi розумовi здiбностi й тiлеснi сили, дарованi їм Тобою, подай Твоє благословення на благочестиве i, якщо Тобi вгодно, сiмейне життя i неосудне дiтонародження. Господи, даруй менi, рабу Твоєму (iм’я), батькiвське благословення на дiтей моїх i рабiв Твоїх у нинiшнiй час, уранцi, вдень i вночi iмени Твого ради, бо Царство Твоє вiчне, всесильне i всемогутнє. Амiнь.
Молитва за добре навчання пiдлiтка
Господи Iсусе Христе, Боже наш, Ти вселився в серцях апостолiв благодаттю Пресвятого Духа, Який у виглядi вогняних язикiв зiйшов, вiдкрив їхнi вуста — i заговорили вони iншими мовами; Сам, Господи Iсусе Христе, Боже наш, зiшли Твого Святого Духа на цього отрока (iм’я) i вкорени в серцi його Святе Писання, яке пречиста рука Твоя накреслила на скрижалях законодавцю Мойсею, на вiки вiкiв. Амiнь.
Молитва за дiтей до Божої Матерi
О Пресвята Владичице Дiво Богородице, спаси i збережи пiд покровом Твоїм дiтей моїх (iмена), усiх отрокiв i немовлят, хрещених i безiменних, i тих, що в утробi материнськiй. Покрий їх ризою Твого материнства, зрости їх у страсi Божому i в покорi батькам, ублагай Господа мого i Сина Твого, щоб дарував їм корисне для спасiння їхнього. Доручаю їх материнському пiклуванню Твоєму, бо Ти є Божественна Покрова рабам Твоїм. Амiнь.
Молитва за дiтей до Ангела Охоронителя
Святий ангеле, охоронителю дiтей моїх (iмена), захисти їх покровом твоїм вiд стрiл демонських, вiд очей спокусливих i збережи серця їхнi в чистотi ангельськiй. Амiнь.
Молитви за хворих
Владико Вседержителю i Святий Царю, що всiх караєш, але не нищиш, змiцнюєш пiдупалих i пiдносиш повалених, печалi життя людського розвiюєш. Молимось Тобi, Боже наш, раба Твого хворого (iм’я) вiдвiдай милiстю Твоєю, прости йому всякий грiх вiльний чи невiльний. Так, Господи, Твою цiлющу силу з неба зiшли, торкнися тiла, погаси гарячку, вгамуй страждання i всяку таємну немiч. Будь лiкарем рабовi Твоєму, пiднiми його з постелi недуги i вiд ложа болю цiлим i здоровим, дай йому бути Церквi Твоїй послушним i волi Твоєї виконавцем. Бо Тобi належить милувати i спасати нас, Боже наш, i Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духовi, нинi i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
О, премилосердний Боже, Отче, Сине i Святий Душе, що Тобi в Нероздiльнiй Тройцi поклоняємось i Тебе славимо! Зглянься милостиво на раба Твого (iм’я) недужого, вiдпусти йому всi провини його, подай йому зцiлення вiд хвороби, поверни йому здоров’я i сили тiлеснi, подай йому довге й щасливе життя, земнi й духовнi Твої блага, щоб вiн разом з нами приносив подячнi молитви Тобi, всещедрому Богу i Творцевi нашому. Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм допоможи менi ублагати Сина Твого, Бога нашого, за зцiлення раба Божого (iм’я). Усi святi й ангели Господнi, молiте Бога за недужого раба Його (iм’я). Амiнь.
Лiкарю душ i тiл наших, Джерело життя нашого, Христе Iсусе, Господи i Спасителю наш! Споглянь милосердним оком на раба Твого в тяжкiй недузi, прихились до наших слiзних благань, перстом милосердя Твого доторкнись до немiчного тiла хворого брата нашого, вгаси вогонь тiла його, зменши бiль недуги його, поверни здоров’я йому, пiднеси його з постелi немочi, продовж днi життя його, щоб на землi вiн послужив Тобi, ходив по стежках заповiдей Твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства, i разом зi святими славив Тебе, Бога Милостивого, з Отцем i Духом на вiки вiкiв. Амiнь.
За хворих читайте Євангелiє, як написано на стор. 7: один, три або сорок днiв. Пiд час операцiї чи важких обстежень читайте глави одну по однiй, скiльки стане сил.
У важкий для хворого час читайте також 17-ту кафизму Псалтиря (118 псалом) з молитвою: «Спаси, помилуй i охорони, Господи, раба Твого (iм’я) Твоєю благодаттю».
Молитва до Божої Матерi Всецарицi
(вiд онкологiчних та iнших тяжких хвороб)
О Пречиста Богомати Всецарице. Почуй багатостраждальне зiтхання наше перед чудотворною iконою Твоєю, що з Афону до нас принесена, поглянь на дiтей Твоїх, важкими хворобами обтяжених, котрi з вiрою до святого Твого зображення припадають. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так i Ти нинi, Вседiво, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти чесним Твоїм омофором. Там, де немає надiї, безсумнiвною Надiєю будь. Там, де лютi скорботи панують, Терпiнням i Полегшенням явися. Там, де морок вiдчаю в душу вселився, хай засяє свiтло Божества. Малодушних утiш, немiчних укрiпи, для зачерствiлих серцем пом’якшення i просвiчення даруй. Зцiли хворих людей Твоїх, о Всецарице Милостива! Розум i руки тих, що лiкують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого. Як живiй, сущiй з нами, молимося перед iконою Твоєю, Владичице. Простягни руки Твої, повнi зцiлень, Радосте скорботних, у печалях Утiхо, щоб, чудотворну допомогу скоро отримавши, прославляли Животворчу i Нероздiльну Тройцю — Отця, Сина i Святого Духа — на вiки вiкiв. Амiнь.
Молитва до св. вмч. Пантелеймона
О преславний цiлителю, великомучениче Пантелеймоне! Глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною iконою моляться щиро i просять вiд тебе помочi й заступництва. Донеси до Господа Бога нашого щирi нашi молитви i вимоли грiхiв наших прощення. Ми бо через беззаконня нашi не смiємо очей пiдвести на висоту небесну, анi пiднести голос молiння до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв вiд Христа Спаса благодать недуги вiдганяти, немочi зцiлювати. Тож просимо тебе, не вiдкинь нас, негiдних, що приходимо до тебе i благаємо: будь нам утiхою в печалях, зцiли прелютi недуги нашi, вимоли в Бога всiм нам те, що для спасiння потрiбне, щоб, молитвами твоїми благодать i милiсть отримавши, прославляли ми всякого добра Скарбницю й дарiв Подателя Бога, у Тройцi Пресвятiй Єдиного, Отця, i Сина, i Святого Духа, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Якнайчастiше слiд також звертатися до могутнiх наших благодiйникiв: святих, чиє iм’я носять нашi рiднi, святих архангелiв Михаїла та Рафаїла-Цiлителя, великомученицi Варвари та iн. святих, благаючи їхньої допомоги, молитви.
Молитви на рiзну потребу
На благословення Боже
перед важливою справою, подiєю
Молитва до Святого Духа: Царю Небесний, Утiшителю, Душе iстини, що всюди єси i все наповняєш, Скарбе добра i життя Подателю, прийди i вселися в нас, i очисти нас вiд усякої скверни, i спаси, Милосердний, душi нашi.
Господи, благослови.
За подорожнiх
Тропар, гл. 2
Путь i Iстина Ти єси, Христе, пошли нинi ангела Твого рабам Твоїм, щоб супроводив їх, як колись Товiю, охороняючи вiд всiлякого лиха i зберiгаючи для слави Твоєї здорових у добробутi, молитвами Богородицi, Єдиний Чоловiколюбче.
Кондак, гл. 2
Луку та Клеопу в Емаус Ти супроводив, Спасе; подорожуй i нинi з рабами Твоїми, якi в дорогу мають вирушити, вiдвертаючи вiд них усi лихi перешкоди, бо Ти все, як Чоловiколюбець, можеш, що тiльки хочеш.
Богородичний, гл. 2
Понад розум вищi i преславнi всi таємницi Твої, Богородице; чистотою запечатана i дiвство зберiгши, неложною Матiр’ю явилася Ти, що Iстинного Бога породила. Його моли, щоб спастися душам нашим.
Молитва
Господи Iсусе Христе Боже наш, iстинна й жива Путь, Ти зволив мандрувати з названим батьком Йосифом i з Пречистою Твоєю Матiр’ю до Єгипту та подорожувати з Лукою i Клеопою до Емаусу! I тепер у покорi молимо Тебе, Владико Пресвятий, i з цими рабами Твоїми за Твоєю благодаттю подорожуй. I, як рабовi Твоєму Товiї, ангела охоронителя i наставника пошли, щоб зберiгав i позбавляв їх вiд усяких лихих перешкод видимих i невидимих ворогiв, i на виконання заповiдей Твоїх наставляв, провадив у мирi та здоров’ї, i знову цiлими й неушкодженими повернув, i дай їм усi добрi намiри щасливо на догоду Тобi й на Твою славу виконати. Бо Тобi належить милувати i спасати нас, i Тобi славу вiддаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем i з Пресвятим, Благим i Животворчим Твоїм Духом, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
У подорожi закликайте на допомогу перш за все своїх ангелiв охоронителiв, архангела Рафаїла, святих, чиї iмена носите, святителя Миколая та великомученицю Варвару.
У небезпецi, нападах злої сили
Нехай воскресне Бог i розвiються вороги Його, i бiжать вiд лиця Його всi ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане вiск вiд лиця вогню, так нехай згинуть бiси вiд лиця тих, хто любить Бога, i осiняє себе знаком Хреста, i в радостi промовляє: радуйся, Найдорожчий i Животворчий Хресте Господнiй, ти проганяєш бiсiв силою розп’ятого на тобi Господа нашого Iсуса Христа, що до пекла зiйшов, i силу диявола подолав, i дарував нам тебе, Свого Чесного Хреста, на прогнання усякого супротивника. О Найдорожчий i Животворчий Хресте Господнiй, помагай нам зi Святою Владичицею Дiвою Богородицею i з усiма святими завжди, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Захисти нас, Господи, силою Чесного i Животворчого Твого Хреста i ним охорони нас вiд усякого зла. Амiнь.
Читати псалом 90.
За тих, у кого руйнуються сiм’ї
Господи, Iсусе Христе, Боже наш! Ти обiцяв пречистими устами Своїми: «Якщо двоє з вас дiйдуть згоди на землi просити про всяку рiч, то хоч би що вони попросили, буде їм вiд Отця Мого Небесного, бо де двоє чи троє зiбранi в iм’я Моє, там Я серед них». Незмiннi слова Твої, Господи, милосердя Твоє неосяжне i чоловiколюбностi Твоїй немає кiнця. Тому й ми, раби Твої, згодившись мiж собою, усердно просимо: спаси, Господи, i помилуй рабiв Твоїх (iмена) i всiх, у кого руйнуються сiм’ї. Змiцни родини їхнi, утверди любов мiж ними. Нехай налаштується життя їхнє не за людською грiшною волею, але за Твоїм святим Промислом. Нехай прославиться в них святе iм’я Твоє на вiки вiкiв. Амiнь.
За пиякiв, наркоманiв, iгроманiв
О Премилосердна Владичице! До Твого заступництва нинi вдаємося, молiнь наших не вiдкинь, але милостиво почуй жiнок, дiтей, матерiв; зцiли братiв, i сестер, i близьких наших, що тяжкою недугою пияцтва, наркоманiї та iгроманiї одержимi й через це вiд Матерi своєї Церкви Христової i спасiння вiдпадають. О милостива Мати Божа, торкнися їхнiх сердець, i скоро пiдiйми вiд падiнь грiховних, i до спасенного вiдродження приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, щоб простив нам грiхи нашi i не вiдвернув милости Своєї вiд людей Своїх, але щоб змiцнив у тверезостi та цнотливостi. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерiв, якi сльози за дiтей своїх проливають; жiнок, що чоловiкiв своїх оплакують; убогих та нещасних дiтей, без опiки залишених; i всiх нас, що до iкони Твоєї припадаємо. Нехай дiйдуть цi благання нашi молитвами Твоїми до Престолу Всевишнього. Покрий i збережи нас вiд пасток лукавого i всiх ворожих хитрощiв, а в страшний час вiдходу нашого допоможи неушкоджено пройти пiднебеснi митарства. Молитвами Твоїми визволи нас вiд вiчного осуду, нехай покриє нас милiсть Божа на нескiнченнi вiки. Амiнь.
За ворогiв
Як первомученик Стефан за тих, що вбивали його, молив Тебе, Господи, так i ми припадаємо до Тебе з молитвою: усiх, що ненавидять i кривдять нас, прости, щоб жоден з них через нас не загинув, але всi спаслися благодаттю Твоєю, Боже Всещедрий.
Господи, наверни до Себе серця ворогiв наших, якщо ж неможливо запеклим навернутися, то поклади межу їхньому злу i захисти вiд них обраних Твоїх. Амiнь.
На припинення ворожнечi
Владико любовi, Чоловiколюбче, Царю вiкiв i Подателю добра, що зруйнував мури ворожнечi та мир подав людському родовi. Даруй i нинi мир рабам Твоїм; вкорени в нас страх Твiй i утверди любов один до одного; згаси всякий розбрат, вiдверни всi спокуси незгоди. Бо Ти — наш спокiй, i ми Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духовi, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Молитви за спочилих
Упокой, Господи, душi рабiв Твоїх (iмена), прости їм усi грiхи їх вiльнi i невiльнi, даруй їм Царство Твоє Небесне i сотвори їм вiчную пам’ять. (Цю коротку молитву слiд читати якомога частiше).
Пом’яни, Господи Боже наш, у вiрi й надiї на життя вiчне спочилих рабiв Твоїх (iмена) i, як Благий i Чоловiколюбець, що грiхи вiдпускаєш i неправду знищуєш, полегши, вiдпусти i прости всi провини їх вiльнi й невiльнi, визволи їх вiд вiчної муки i вогню геєнського i даруй їм причастя й насолоду вiчних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Бо хоч вони i згрiшили, але не вiдступили вiд Тебе, а несумнiвно в Отця, i Сина, i Святого Духа вiрували, у Тройцi славимого Бога i Тройцю в Єдностi православно до останнього подиху свого сповiдували. Тому будь милостивим до них, i вiру в Тебе замiсть дiл прийми, i зi святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила i не згрiшила. Бо Ти один без усякого грiха, i правда Твоя — правда вiчна; i Ти один Бог милости, щедрот i чоловiколюбства, i Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духовi, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Молитва про зцілення від гніву
Боже милосердний і чоловіколюбний! Що за невимовною Твоєю благістю сотворив нас для спільного життя на цій землі, щоб насолоджувались Твоїми дарами і жили у взаємній любові. Через Єдинородного Сина Твого, Спасителя нашого, Ти об’явив Себе, як Добрий Наш Батько і покликав нас до життя у прощенні та злагоді.
Ми, що відступили від Твоїх заповідей і не раз спокусились, забуваючи про Твою Божественні заповіді Любові, щиро благаємо Тебе: прийди у цю хвилину до наших зранених гнівом сердець та поможи нашій немочі, що віддалює нас від братньої любові. 
Ти, котрий втишив схвильоване море, нині заспокій обурення наших сердець. Зціли нас злих споминів та згубних підозрінь. Зволь, щоб ласка Твоя оросила розгнівані наші серця і щоб братня любов знову запанувала між нами. 
Захисти нас перед злими силами, що так спокушають нас, через різні недобрі помисли та нашіптування. Дай дар миру і прощення, милосердя і лагідності. Вчини так, щоб кожна думка про нашого ближнього була очищена Святим Духом від усякої скверни.
Бо Ти єси Бог наш, Бог, що кличе до наслідування і свідчення Своєї любові, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

МОЛИТВА ДАНИЇЇЛА ЗА ЗЦІЛЕННЯ.
(Дан. 3:26-45, перефразовано)
«Ти єси благословенний та гідний слави, о Господи, Боже отців наших, прославлене на віки Твоє ім’я. Бо Ти праведний єси в усьому, що вчинив; всі Твої діла бездоганні, всі шляхи Твої правдиві та всі Твої присуди справедливі.
Ти вчинив правдивий суд в усьому, що Ти навів і наводиш на нас і на Єрусалим, святе місто наших батьків. Правдивим судом Ти все це зробив, через наші гріхи. Бо згрішили ми та вчинили беззаконня, відступивши від Тебе; і зробили ми всяке зло.
Заповідей Твоїх ми не берегли та не дотримувались, як Ти нам заповідав для нашого добра. Отож, все, що Ти навів на нас, все, що Ти зробив нам, ти присудом учинив правдивим. Ти віддав нас в руки наших ворогів, беззаконних та сповнених ненавистю бунтарів, несправедливому, найгіршому царю в цілому світі. Тепер не можемо ми уст наших відкрити; ми, Твої раби, ті, які шанують Тебе, стали посміховищем та соромом. 
Заради Твого імені, не відкидай нас навіки, не розривай завіту Твого. Не забирай благодать Свою від нас, заради Авраама Твого улюбленого, Ісаака, слуги Твого та Ізраїля, святого Твого, яким Ти пообіцяв розмножити їхнє потомство, як зірок на небі та пісок при березі морському. 
О Господи, ми стали менші від усіх народів, принижені ми нині по всій землі гріхів наших ради. Не маємо тепер ні князя, ні пророка, ні вождя, ні всепалення, ні жертви, ні офіри, ні кадила, ні місця, де б приносити перші плоди і знаходити Твоє милосердя. Якби ж то Ти міг нас прийняти скрушеного серця ради й смиренного духу! Як усепалення баранів та волів, як безліч тучних ягнят, так нехай буде перед Тобою наша жертва нині, що хочемо тобі принести, бо нема сорому тим, що на Тебе уповають. 
Цілим нашим серцем ми слідуємо за Тобою, ми благоговіємо перед Тобою та молимось Тобі. Не засором нас, але вчини з нами за  Своєю добротою та милосердям. Вирятуй нас Своїми чудесами та принеси славу імені Твоєму, о Господи. Нехай будуть розгромлені вщент всі ті, які чинять зло рабам Твоїм; хай засоромляться, позбавлені всієї своєї могутності, нехай розіб'ється їхня сила. Нехай знають вони, що  Ти, Господи, Бог єдиний і славний на всю вселенну. Амінь »
ЛІТАНІЯ ПРОСЛАВИ
Там, де пропуски, називайте ім’я особи.
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Життям та Любов’ю  для _______, 
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Ім’ям понад всяке ім’я для ________,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Ємануїлом, Богом для ________,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Царем царів для  ________,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Царем всього творіння для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти  є Царем всієї вселеної для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Володарем володарів для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Всемогутнім Богом для  _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Христом для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Христом, Царем для  _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Агнцем Божим для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Левом Юди для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Яскравою Ранішньою Зіркою для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Переможцем та Захистом для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Силою та Піснею для_____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є ЄДИНОЮ Дорогою його/її життя,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є єдиною Правдою для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є правдивим Життям для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Чудовим Порадником для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Князем Миру для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Світлом світу для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Живим Словом для ________,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Відкупителем для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Месією для ________,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Помазаним для ________,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Святим Ізраїлевим для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Добрим Пастирем для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Овечими воротами для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Господом великих військ для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Скелею усіх віків для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Схованкою для_______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Спасителем світу для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Міцною Баштою для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Гірським Прибіжищем  для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Хлібом Життя для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Джерелом всякої святості для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Живою Водою для ________,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Правдивим Вином для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Подругом та Творцем для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Фортецею для ____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Визволителем для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Перемогою для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Спасінням для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Мудрістю для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Праведністю для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Освяченням для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Виправданням для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Дверима для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти Великим Я Є для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Великим Первосвящеником для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Каменем Наріжним для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Твердою Основою для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Радістю для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Частичкою і Чашею для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Оздоровленням та Цілісністю для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Завітом для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Обіцянкою Отця для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Вічним для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Найвищим Богом для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Агнцем, заколотим заради _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Справедливим Суддею для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Бальзамом Геліадським для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Сильним Воїном для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Захистом для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Нареченим для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Терпеливістю для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Глибокою Реальністю для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Годувальником для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Воскресінням та Життям для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Славним для _____,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Альфою та Омегою для _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Початком та Кінцем для ______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Всім, що потребує _______,
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є Всім, що бажає _____.
ВСІ:
Прославляю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є гідний всякої хвали.
ЛІТАНІЯ ДО НАЙДОРОЖЧОЇ КРОВІ ХРИСТА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВИЗВОЛЕННЯ
Христе, вислухай нас.
Христе, ласкаво вислухай нас.

Господи, помилуй ______,
Христе, помилуй _______,
Господи, помилуй _______,

Боже Отче Небесний, помилуй ______,
Боже Сину, Відкупителю світу, помилуй _____,
Боже Святий Душе, помилуй ______,
Крове Христова, Єдинородного Сина Предвічного Отця, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, Воплоченого Слова Божого, обмий, спаси, оздорови та визволи ____,
Крове Христова, Нового та Вічного Завіту, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, в часі агонії пролита на землю, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, рясно пролита в часі бичування, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, що витекла в часі Коронування терням, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, пролита на Хресті, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, ціно нашого спасіння, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, без якої немає прощення, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, Євхаристійний напою та підкріплення душ, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, джерело милосердя, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, перемого над злими духами, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, мужносте мучеників, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, сило сповідників, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
 Крове Христова, яка народжує дів, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, допомого тим, хто в небезпеці, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, полегшення обтяжених, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, потіхо в печалі, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, надіє розкаяних, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, потіхо вмираючих, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, мире та ніжносте сердець, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, запоруко життя вічного, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, визволення душ з чистилища, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Крове Христова, найбільш гідна всякої слави та честі, обмий, спаси, оздорови та визволи____,
Агнцю Божий, Який забирає гріхи світу, помилуй _____, Господи.
Агнцю Божий, Який забирає гріхи світу, милостиво вислухай нас, о Господи.
Агнцю Божий, Який забирає гріхи світу, помилуй _______.
ВСІ:
 Ти відкупив нас, о Господи, Своєю Кров’ю і призначив нас для  Божого царства. Отче, Ти створив людей вільними та врятував нас від смерті Кров’ю Ісуса Христа, Сина Твого. Продовжуй Свою працю любові в наших душах, щоб через постійне служіння таємниці спасіння, ми змогли досягнути вічне життя, яке вона обіцяє. Даруй це через Христа Господа нашого, амінь


