Ï’ÿòî÷èñëåíí³
ìîëèòâè
Òâîð³ííÿ ñâÿòèòåëÿ
Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî

Òðîïàð, ãîëîñ 8.
Ïðàâîñëàâ’ÿ ðåâíèòåëþ
³ ðîçêîëó âèêîð³íþâà÷ó,
Ðîñ³éñüêèé ö³ëèòåëþ ³
íîâèé äî Áîãà ìîëèòîâíè÷å, ïèñàííÿìè ñâî¿ìè
áåçóìíèõ óìóäðèâ òè,
ñîï³ëêî äóõîâíà, Äèìèòð³º
áëàæåííèé, ìîëè Õðèñòà
Áîãà ñïàñòèñÿ äóøàì
íàøèì.
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Православні!
Пам’ятайте, що не молитви
наші спасають нас, але тільки
милість Божа і Його любов до нас,
грішних і недостойних! Фарисеї
молились і вдень і вночі, однак
Господь сказав про них: «Горе вам,
книжники і фарисеї, лицеміри, що
поїдаєте доми вдовиць, напоказ
довго молитесь: за те ще більший
осуд приймете». (Мф. 23: 14).
І читання п’яточисленних
молитов саме по собі не являється
договором, згідно з яким Господь в
обмін на молитви дарує спасіння.
Молитви
потрібні,
але
ще
потрібніше наше устремління до
Бога, наша сумлінність до Нього.
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Розповідь
про п’яточисленні молитви.
Від
часів
Апостольських
християни всіх віків, приступаючи
до будь-якої справи, починали її з
молитви, а закінчення справи теж
освячували молитовним славослів’ям до Господа, бо з Ним ми
живемо і рухаємось. Зробимо так і
ми з тобою, мій благолюбивий
читач!
Але не маючи дару творчої
молитви, згадаємо і закарбуємо у
своїй пам’яті те, що колись
вознеслося
до
Господа
із
натхненного благодаттю Всесвятого
Духа
серця
великого
молитовника Руської землі, у
святих Отця нашого Димитрія,
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Митрополита Ростовського і Ярославського. Я впевнений, що і для
тебе, як і для мене, запропонована
твоїй
увазі
«Розповідь
про
п’яточисленні молитви» - творіння
великого
святителя
–
буде
радісною
і
дуже
корисною
новиною, особливо через ті дивні
обітниці, які вона в собі має.
Так послухай же цю розповідь, дорогий мій читач! Я
впевнений, що ти не образишся на
мене за те, що запропоноване в цій
«повісті» нове – не моє і не нове, а
тільки ґрунтовно і міцно забуте.
Пробач, що я стряхнув з неї пил
віків: але цей пил святий...
Сергій Нилус
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Îäèí ñòàðåöü ³ç Áîãîíîñíèõ
Îòö³â, ï³äíåñåíî ìîëÿ÷èñü, ïî÷óâ
ãîëîñ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà
Õðèñòà,
ùî
ðîçìîâëÿâ
ç
Ïðå÷èñòîþ ³ Ïðåñâÿòîþ Áîãîðîäèöåþ, Ìàò³ð’þ Ñâîºþ, ãîâîðÿ÷è
äî Íå¿:
- Ñêàæè Ìåí³, Ìàòè Ìîÿ,
ñê³ëüêè ñòðàæäàíü íàéá³ëüøèõ,
æèâó÷è â ñâ³ò³, ïåðåòåðï³ëà Òè
Ìåíå ðàäè?
² â³äïîâ³ëà Ïðåñâÿòà:
- Ñèíó ³ Áîæå Ì³é!
Íàéá³ëüøèõ ï’ÿòü ñòðàæäàíü
ðàäè Òåáå ïåðåòåðï³ëà: ïåðøå –
êîëè
ïî÷óëà
â³ä
Ñèìåîíà
Ïðîðîêà, ùî ìàºø áóòè óáèòèì;
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äðóãå – êîëè, øóêàþ÷è Òåáå â
ªðóñàëèì³ ö³ëèõ òðè äí³ íå
áà÷èëà Òåáå; òðåòº – êîëè
ïî÷óëà, ùî ºâðå¿ Òåáå ñõîïèëè ³
çâ’ÿçàëè; ÷åòâåðòå – êîëè Òåáå
íà õðåñò³ ñåðåä ðîçá³éíèê³â
áà÷èëà; ï’ÿòå – êîëè ïîáà÷èëà
Òåáå ïîêëàäåíîãî äî ãðîáó.
² êàæå äî Íå¿ Ãîñïîäü:
- Êàæó Òîá³, Ìàòè Ìîÿ:
êîëè
õòî
ïðî÷èòàº
êîæíå
ñòðàæäàííÿ Òâîº íà êîæåí äåíü
ç ìîëèòâîþ Ìîºþ, òîáòî «Îò÷å
íàø» ³ Àðõàíãåëüñüêèì ïðèâ³òàííÿì, òîáòî «Áîãîðîäèöå Ä³âî,
ðàäóéñÿ» - çà ïåðøå ñòðàæäàííÿ
äàì éîìó ï³çíàííÿ ãð³õ³â ³
ñêîðáîòó ïðî íèõ; çà äðóãå – äàì
éîìó âñ³õ ãð³õ³â ïðîùåííÿ; çà
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òðåòº – ïîâåðíó éîìó âñ³
äîáðîä³éñòâà éîãî, ÿêèõ ÷åðåç
ãð³õè ïîçáàâëåíèé; çà ÷åòâåðòå
– íàñè÷ó éîãî, ïðè ñìåðò³ éîãî,
Ò³ëîì ³ Êðîâ’þ Ìîºþ Áîæåñòâåííîþ; çà ï’ÿòó – ÿâëþñÿ éîìó
Ñàì ïðè ñìåðò³ éîãî ³ ïðèéìó
äóøó éîãî â æèòòÿ â³÷íå. Àì³íü.

Çà
âèä³ííÿì
öüîãî
Áîãîíîñíîãî ñòàðöÿ, ñâÿòèñâÿòèòåëåì Äèìèòð³ºì ÐîñòîâñüÐîñòîâñüêèì áóëî óêëàäåíå íàñòóïíå
ìîëèòâîñë³â’ÿ.
ìîëèòâîñë³â ÿ.
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Ï’ÿòî÷èñëåíí³
ìîëèòâè
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Ïî÷àòîê äî öèõ ìîëèòîâ:

Ñëàâà Òîá³, Õðèñòó Áîãó
ìîºìó, ùî íå ïîãóáèâ ìåíå
ãð³øíîãî çà áåççàêîííÿ ìî¿, àëå ³
äî öüîãî ÷àñó ãð³õè ìî¿ òåðïèø.
(Ïîêëîí).
Ñïîäîáè, Ãîñïîäè, â äåíü
öåé áåç ãð³õà çáåðåãòèñÿ íàì;
äàðóé ìåí³, Ãîñïîäè, ùîá í³
ñëîâîì, í³ ä³ëîì, í³ ïîìèñëàìè íå
ïðîãí³âèâ Òåáå, Òâîðöÿ ìîãî,
àëå âñ³ ä³ëà ìî¿, äóìêè ³ ïîìèñëè
íåõàé
áóäóòü
íà
ñëàâó
Ïðåñâÿòîãî ³ìåí³ Òâîãî.
(Ïîêëîí).
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Áîæå, áóäü ìèëîñòèâèì äî
ìåíå, ãð³øíîãî, âñå æèòòÿ ìîº:
ïî â³äõîä³ ìî¿ì ³ ïî êîí÷èí³ ìî¿é
íå çàëèøè ìåíå.
(Ïîêëîí).
Îöå, ïðèïàâøè ëèöåì äî çåìë³, êàæè:

Ãîñïîäè ²ñóñå Õðèñòå, Ñèíó
Áîæèé, ïðèéìè ìåíå ïîìåðëîãî
äóøåþ ³ ðîçóìîì. Ïðèéìè ìåíå
ãð³øíîãî, áëóäíèêà, ïîðî÷íîãî
äóøåþ ³ ò³ëîì. Ïîçáàâ âîðîæîñò³
áåçñîðîìíî¿ ³ íå â³äâåðíè ëèöÿ
Òâîãî â³ä ìåíå, íå êàæè,
Âëàäèêî: «íå çíàþ òåáå», àëå
çâàæ íà ãîëîñ ìîë³ííÿ ìîãî;
ñïàñè ìåíå, áî ìàºø áàãàòî
ùåäðîò ³ íå õî÷åø ñìåðò³
ãð³øíèêà, íå çàëèøó æ Òåáå,
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Òâîðöÿ ìîãî, ³ íå â³äñòóïëþ â³ä
Òåáå, äîêè âèñëóõàºø ìåíå ³
äàñè âñ³õ ãð³õ³â ìî¿õ ïðîùåííÿ,
ìîëèòîâ ðàäè Ïðå÷èñòî¿ Ìàòåð³
Òâîº¿, çàñòóïíèöòâîì ÷åñíèõ
Íåáåñíèõ
Ñèë
áåçò³ëåñíèõ,
ñâÿòîãî ñëàâíîãî Àíãåëà îõîðîíèòåëÿ ìîãî, ïðîðîêà ³ ïðåäòå÷³
Òâîãî Õðåñòèòåëÿ ²îàíà, áîãîíàòõíåííèõ Àïîñòîë³â, ñâÿòèõ ³
äîáðîïîá³äíèõ ìó÷åíèê³â, Ïðåïîäîáíèõ ³ Áîãîíîñíèõ îòö³â íàøèõ
³ âñ³õ Òâî¿õ ñâÿòèõ, ïîìèëóé ³
ñïàñè ìåíå ãð³øíîãî. Àì³íü.
Öàðþ Íåáåñíèé, Óò³øèòåëþ, Äóøå ³ñòèíè, ùî âñþäè
ºñè ³ âñå íàïîâíÿºø, ñêàðáå
äîáðà ³ æèòòÿ Ïîäàòåëþ, ïðèéäè
³ âñåëèñÿ â íàñ, ³ î÷èñòè íàñ â³ä
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óñÿêî¿ ñêâåðíè, ³ ñïàñè, Áëàãèé,
äóø³ íàø³.
Ñâÿòèé
Áîæå,
Ñâÿòèé
Êð³ïêèé, Ñâÿòèé Áåçñìåðòíèé,
ïîìèëóé íàñ (òðè÷³).
Ñëàâà Îòöþ, ³ Ñèíó, ³
Ñâÿòîìó Äóõó íèí³, ³ ïîâñÿê÷àñ, ³
íà â³êè â³ê³â. Àì³íü.
Ïðåñâÿòà Òðîéöå, ïîìèëóé
íàñ; Ãîñïîäè, î÷èñòè ãð³õè íàø³;
Âëàäèêî,
ïðîñòè
áåççàêîííÿ
íàø³; Ñâÿòèé, çãëÿíüñÿ ³ çö³ëè
íåìî÷³ íàø³, ³ìåí³ Òâîãî ðàäè.
Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðè÷³).
Ñëàâà Îòöþ, ³ Ñèíó, ³
Ñâÿòîìó Äóõó íèí³, ³ ïîâñÿê÷àñ, ³
íà â³êè â³ê³â. Àì³íü.
Îò÷å íàø, ùî ºñè íà
íåáåñàõ, íåõàé ñâÿòèòüñÿ ³ì’ÿ
Òâîº; íåõàé ïðèéäå Öàðñòâî
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Òâîº; íåõàé áóäå âîëÿ Òâîÿ, ÿê
íà íåá³, òàê ³ íà çåìë³. Õë³á íàø
íàñóùíèé äàé íàì ñüîãîäí³; ³
ïðîñòè íàì ïðîâèíè íàø³, ÿê ³
ìè
ïðîùàºìî
âèíóâàòöÿì
íàøèì; ³ íå ââåäè íàñ ó ñïîêóñó,
àëå âèçâîëè íàñ â³ä ëóêàâîãî.
Ìîëèòâàìè Ñâÿòèõ Îòö³â
íàøèõ Ãîñïîäè ²ñóñå Õðèñòå
Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ. Àì³íü.
Áîãîðîäèöå Ä³âî, ðàäóéñÿ,
Áëàãîäàòíà Ìàð³º, Ãîñïîäü ç
Òîáîþ. Áëàãîñëîâåííà Òè â
æîíàõ, ³ áëàãîñëîâåí ïë³ä óòðîáè
Òâîº¿, áî Òè ïîðîäèëà Ñïàñà äóø
íàøèõ.
Ï³ñëÿ öüîãî:
14

Ìîëèòâà 1
Î. Ìàòè Ìèëîñåðäíà, Ä³âî
Ìàð³º, ÿ ãð³øíèé ³ íåäîñòîéíèé
ðàá
Òâ³é,
çãàäóþ÷è
Òâî¿
ñòðàæäàííÿ, êîëè Òè ïî÷óëà â³ä
Ñèìåîíà
ïðîðîêà
ïðî
íåìèëîñåðäíå âáèâñòâî Ñèíà
Òâîãî, Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà
Õðèñòà,
ïðèíîøó
Òîá³
öþ
ìîëèòâó
³
Àðõàíãåëüñüêå
ïðèâ³òàííÿ, ïðèéìè íà ÷åñòü ³
ïàì’ÿòü ñêîðáîò Òâî¿õ ³ óáëàãàé
Ñèíà Òâîãî, ãîñïîäà íàøîãî
²ñóñà Õðèñòà, ùîá äàðóâàâ ìåí³
ï³çíàííÿ ãð³õ³â ³ ñêîðáîòó ïðî
íèõ. (Ïîêëîí).
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Îò÷å íàø, ùî ºñè íà
íåáåñàõ, íåõàé ñâÿòèòüñÿ ³ì’ÿ
Òâîº; íåõàé ïðèéäå Öàðñòâî
Òâîº; íåõàé áóäå âîëÿ Òâîÿ, ÿê
íà íåá³, òàê ³ íà çåìë³. Õë³á íàø
íàñóùíèé äàé íàì ñüîãîäí³; ³
ïðîñòè íàì ïðîâèíè íàø³, ÿê ³
ìè
ïðîùàºìî
âèíóâàòöÿì
íàøèì; ³ íå ââåäè íàñ ó ñïîêóñó,
àëå âèçâîëè íàñ â³ä ëóêàâîãî.
Ìîëèòâàìè Ñâÿòèõ Îòö³â
íàøèõ Ãîñïîäè ²ñóñå Õðèñòå
Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ. Àì³íü.
Áîãîðîäèöå Ä³âî, ðàäóéñÿ,
Áëàãîäàòíà Ìàð³º, Ãîñïîäü ç
Òîáîþ. Áëàãîñëîâåííà Òè â
æîíàõ, ³ áëàãîñëîâåí ïë³ä óòðîáè
Òâîº¿, áî Òè ïîðîäèëà Ñïàñà äóø
íàøèõ.
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Ìîëèòâà 2
Î, Áîãîáëàæåííà ³ Ïðåíåïîðî÷íà Îòðîêîâèöå, Ìàòè ³
Ä³âî, ïðèéìè â³ä ìåíå, ãð³øíîãî ³
íåäîñòîéíîãî ðàáà Òâîãî, öþ
ìîëèòâó ³ Àðõàíãåëüñüêå ïðèâ³òàííÿ íà ÷åñòü ³ ïàì’ÿòü
ñêîðáîòè Òâîº¿, êîëè ïîçàáóëà
Ñèíà Òâîãî, Ãîñïîäà íàøîãî
²ñóñà Õðèñòà, â öåðêâ³ ³ òðè äí³
Éîãî íå áà÷èëà. Óáëàãàé Éîãî ³
âèïðîñè ó Íüîãî âñ³õ ãð³õ³â ìî¿õ
ïðîùåííÿ ³ â³äïóùåííÿ, ªäèíà
Áëàãîñëîâåííà. (Ïîêëîí).
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Îò÷å íàø, ùî ºñè íà
íåáåñàõ, íåõàé ñâÿòèòüñÿ ³ì’ÿ
Òâîº; íåõàé ïðèéäå Öàðñòâî
Òâîº; íåõàé áóäå âîëÿ Òâîÿ, ÿê
íà íåá³, òàê ³ íà çåìë³. Õë³á íàø
íàñóùíèé äàé íàì ñüîãîäí³; ³
ïðîñòè íàì ïðîâèíè íàø³, ÿê ³
ìè
ïðîùàºìî
âèíóâàòöÿì
íàøèì; ³ íå ââåäè íàñ ó ñïîêóñó,
àëå âèçâîëè íàñ â³ä ëóêàâîãî.
Ìîëèòâàìè Ñâÿòèõ Îòö³â
íàøèõ Ãîñïîäè ²ñóñå Õðèñòå
Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ. Àì³íü.
Áîãîðîäèöå Ä³âî, ðàäóéñÿ,
Áëàãîäàòíà Ìàð³º, Ãîñïîäü ç
Òîáîþ. Áëàãîñëîâåííà Òè â
æîíàõ, ³ áëàãîñëîâåí ïë³ä óòðîáè
Òâîº¿, áî Òè ïîðîäèëà Ñïàñà äóø
íàøèõ.
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Ìîëèòâà 3
Î, Ìàòè ñâ³òëà, Ïðåáëàãîñëîâåííà Ä³âî Áîãîðîäèöå,
ïðèéìè â³ä ìåíå, ãð³øíîãî ³
íåäîñòîéíîãî ðàáà Òâîãî, öþ
ìîëèòâó ³ Àðõàíãåëüñüêå ïðèâ³òàííÿ, íà ÷åñòü ³ ïàì’ÿòü
ñòðàæäàííÿ
Òâîãî,
êîëè
ä³çíàëàñü, ùî Ñèíà Òâîãî,
Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà,
ñõîïèëè ³ çâ’ÿçàëè. Óáëàãàé
Éîãî,
ùîá
ïîâåðíóâ
ìåí³
äîáðîä³éñòâà, ùî ÷åðåç ãð³õè
ïîçáàâëåíèé, áî Òåáå, Ïðå÷èñòà,
ïîâñÿê÷àñ âåëè÷àþ. (Ïîêëîí).
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Îò÷å íàø, ùî ºñè íà
íåáåñàõ, íåõàé ñâÿòèòüñÿ ³ì’ÿ
Òâîº; íåõàé ïðèéäå Öàðñòâî
Òâîº; íåõàé áóäå âîëÿ Òâîÿ, ÿê
íà íåá³, òàê ³ íà çåìë³. Õë³á íàø
íàñóùíèé äàé íàì ñüîãîäí³; ³
ïðîñòè íàì ïðîâèíè íàø³, ÿê ³
ìè
ïðîùàºìî
âèíóâàòöÿì
íàøèì; ³ íå ââåäè íàñ ó ñïîêóñó,
àëå âèçâîëè íàñ â³ä ëóêàâîãî.
Ìîëèòâàìè Ñâÿòèõ Îòö³â
íàøèõ Ãîñïîäè ²ñóñå Õðèñòå
Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ. Àì³íü.
Áîãîðîäèöå Ä³âî, ðàäóéñÿ,
Áëàãîäàòíà Ìàð³º, Ãîñïîäü ç
Òîáîþ. Áëàãîñëîâåííà Òè â
æîíàõ, ³ áëàãîñëîâåí ïë³ä óòðîáè
Òâîº¿, áî Òè ïîðîäèëà Ñïàñà äóø
íàøèõ.
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Ìîëèòâà 4
Î, Ìèëîñåðäÿ Äæåðåëî, Ä³âî
Áîãîðîäèöå, ïðèéìè â³ä ìåíå,
ãð³øíîãî ³ íåäîñòîéíîãî ðàáà
Òâîãî, öþ ìîëèòâó ³ Àðõàíãåëüñüêå ïðèâ³òàííÿ íà ÷åñòü ³
ïàì’ÿòü ñêîðáîòè Òâîº¿, êîëè íà
õðåñò³ ì³æ äâîìà ðîçá³éíèêàìè
ïîáà÷èëà
Òè
Ñèíà
Òâîãî,
Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà,
Éîãî æ óáëàãàé, Âëàäè÷èöå, ùîá
ïîäàâ ìåí³ äàð ìèëîñåðäÿ Ñâîãî
â ãîäèíó ñìåðò³ ìîº¿ ³ íàñèòèâ
ìåíå Ò³ëîì ³ Êðîâ’þ Ñâîºþ
Áîæåñòâåííîþ, áî Òåáå, Çàñòóïíèöþ, ñëàâëþ ïîâñÿê÷àñ.
(Ïîêëîí).
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Îò÷å íàø, ùî ºñè íà
íåáåñàõ, íåõàé ñâÿòèòüñÿ ³ì’ÿ
Òâîº; íåõàé ïðèéäå Öàðñòâî
Òâîº; íåõàé áóäå âîëÿ Òâîÿ, ÿê
íà íåá³, òàê ³ íà çåìë³. Õë³á íàø
íàñóùíèé äàé íàì ñüîãîäí³; ³
ïðîñòè íàì ïðîâèíè íàø³, ÿê ³
ìè
ïðîùàºìî
âèíóâàòöÿì
íàøèì; ³ íå ââåäè íàñ ó ñïîêóñó,
àëå âèçâîëè íàñ â³ä ëóêàâîãî.
Ìîëèòâàìè Ñâÿòèõ Îòö³â
íàøèõ Ãîñïîäè ²ñóñå Õðèñòå
Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ. Àì³íü.
Áîãîðîäèöå Ä³âî, ðàäóéñÿ,
Áëàãîäàòíà Ìàð³º, Ãîñïîäü ç
Òîáîþ. Áëàãîñëîâåííà Òè â
æîíàõ, ³ áëàãîñëîâåí ïë³ä óòðîáè
Òâîº¿, áî Òè ïîðîäèëà Ñïàñà äóø
íàøèõ.
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Ìîëèòâà 5
Î, Íàä³º ìîÿ, ïðå÷èñòà Ä³âî
Áîãîðîäèöå, ïðèéìè â³ä ìåíå,
ãð³øíîãî ³ íåäîñòîéíîãî ðàáà
Òâîãî,
öþ
ìîëèòâó
³
Àðõàíãåëüñüêå ïðèâ³òàííÿ íà
÷åñòü ³ ïàì’ÿòü ñêîðáîòè Òâîº¿,
êîëè áà÷èëà Òè Ñèíà Òâîãî,
Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà,
ïîêëàäåíîãî äî ãðîáó, Éîãî æ
óáëàãàé, Âëàäè÷èöå, ùîá ÿâèâñÿ
ìåí³ â ãîäèíó ñìåðò³ ìîº¿ ³
ïðèéíÿâ äóøó ìîþ â æèòòÿ
â³÷íå. Àì³íü. (Ïîêëîí).
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Î,
Ïðåìèëîñòèâà
Ä³âî,
Âëàäè÷èöå Áîãîðîäèöå, ÷àäîëþáèâà Ãîðëèöå, íåáåñ ³ çåìë³
Ñàìîäåðæàâíà
Öàðèöå,
ùî
ëàã³äíî ïðèéìàºø óñ³õ, õòî
ï³äíîñèòü äî Òåáå ñâî¿ ìîë³ííÿ,
çàæóðåíèõ Óò³øèòåëüêà, ïðèéìè
â³ä ìåíå, ãð³øíîãî ³ íåäîñòîéíîãî
ðàáà Òâîãî, Ï’ÿòî÷èñëåííå öå
ìîë³ííÿ, â íüîìó æ çãàäóþ çåìí³
³ íåáåñí³ Òâî¿ ðàäîñò³, ç
óìèë³ííÿì âçèâàþ÷è äî Òåáå
òàê:
(Çåìí³ ðàäîñò³)
Ðàäóéñÿ, áî çà÷àëà â óòðîá³
áåç ñ³ìåí³ Õðèñòà Áîãà íàøîãî.
Ðàäóéñÿ, áî â óòðîá³ áåç
ñêîðáîò íîñèëà Éîãî.
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Ðàäóéñÿ, áî íàðîäèëà ÷óäîì
ïðîðå÷åíèì.
Ðàäóéñÿ, áî ïðèéíÿëà â³ä
âîëõâ³â öàð³â äàðè ³ ïîêëîí³ííÿ.
Ðàäóéñÿ,
áî
çàñëóæèëà
ó÷èòåëåì Ñèíà Ñâîãî ³ Áîãà.
Ðàäóéñÿ, áî Ð³çäâî Òâîº
ïðåñëàâíî ñåðåä ñìåðò³ ïîñòàëî.
Ðàäóéñÿ, áî áà÷èëà Òâîðöÿ
Ñâîãî, ùî âîçí³ññÿ, äî Íüîãî æ ³
ñàìà äóøåþ é ò³ëîì ç³éøëà.
(Íåáåñí³ ðàäîñò³)
Ðàäóéñÿ, áî ä³âñòâîì Ñâî¿ì,
á³ëüøå àíãåë³â ³ âñ³õ ñâÿòèõ
Íàéñëàâí³øà.
Ðàäóéñÿ, áî á³ëÿ Ïðåñâÿòî¿
Òðîéö³ ñÿºø.
Ðàäóéñÿ,
Ìèðîòâîðèöå
íàøà.
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Ðàäóéñÿ, Ïîâåëèòåëüêî, ùî
âîëîä³ºø
óñ³ìà
íåáåñíèìè
ñèëàìè.
Ðàäóéñÿ, áî á³ëüøå âñ³õ
ñì³ëèâ³ñòü äî Ñèíà ³ Áîãà Ñâîãî
ìàºø.
Ðàäóéñÿ, ìèëîñåðäíà Ìàòè
äëÿ
âñ³õ,
õòî
äî
Òåáå
çâåðòàºòüñÿ.
Ðàäóéñÿ, áî Òâîÿ ðàä³ñòü
ïîâ³ê íå ñê³í÷èòüñÿ!
² ìåí³ íåäîñòîéíîìó, ÿê
ïðàâäèâî îá³öÿëà Òè, â äåíü
â³äõîäó ìîãî ìèëîñòèâî ÿâèñÿ, ³
Òâî¿ì êåðóâàííÿì íàïðàâëåíèé
áóäó äî íåáåñíîãî ªðóñàëèìà, â
íüîìó æ ïðîñëàâëåíî öàðþºø ³ç
Ñèíîì Òâî¿ì ³ Áîãîì íàøèì,
Éîìó æ íàëåæèòü óñÿêà ñëàâà,
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÷åñòü ³ ïîêëîí³ííÿ ç Îòöåì ³ ç
Ïðåñâÿòèì Äóõîì íà áåçê³íå÷í³
â³êè â³ê³â. Àì³íü.
Â³ä ñêâåðíèõ óñò ìî¿õ, â³ä
ìåðçåííîãî ñåðöÿ, â³ä íå÷èñòîãî
ÿçèêà ³ â³ä äóø³ îñêâåðíåíî¿
ïðèéìè, Âëàäè÷èöå Öàðèöå, öþ
ïîõâàëó, Ðàäîñòå ìîÿ. Ïðèéìè,
ÿê â³ä óäîâèö³ ïðèéíÿëà äâ³
ëåïòè, ³ äîçâîëü ìåí³ ïðèíåñòè
Òâî¿é áëàãîñò³ äàð ã³äíèé. Î,
Âëàäè÷èöå ìîÿ, Ïðå÷èñòà Ä³âî,
Íåáåñíà Öàðèöå, ÿêùî õî÷åø ³
áàæàºø, òî íàâ÷è ìåíå, ÿê ÿ
ïîâèíåí äî Òåáå, Ìàòåð³ Áîæî¿,
çâåðòàòèñÿ, äî Òåáå ºäèíî¿
ãð³øíèõ
îáèòåë³
³
ðîçðàä³.
Ðàäóéñÿ, Âëàäè÷èöå, áî ³ ÿ,
áàãàòîãð³øíèé ðàá Òâ³é, ðàä³ñíî
27

êëè÷ó äî Òåáå, îñï³âàíî¿ Ìàòåð³
Õðèñòà Áîãà íàøîãî. Àì³íü.
Íà Òâ³é Ïðåñâÿòèé îáðàç
äèâëÿ÷èñü, ÿê ñàìó Òåáå ³ñòèííó
Áîãîðîäèöþ
áà÷à÷è,
â³ðîþ
ñåðäå÷íîþ â³ä äóø³ ïðèïàäàþ ³
ïîêëîíÿþñü Òîá³, ùî òðèìàºø íà
ðóêàõ Òâî¿õ Ïðåäâ³÷íå Íåìîâëÿ,
Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà,
ïîáîæíî øàíóþ ³ ìîëþ Òåáå ç³
ñëüîçàìè, ïîêðèé ìåíå ïîêðîâîì
Òâî¿ì, â³ä âîðîã³â âèäèìèõ ³
íåâèäèìèõ, áî Òè ïðèâåëà ºñè
ð³ä ëþäñüêèé â Öàðñòâî Íåáåñíå.
Àì³íü.
Ï³ñëÿ öüîãî:
Äîñòîéíî º, ³ öå º ³ñòèíà,
ñëàâèòè
Òåáå,
Áîãîðîäèöþ,
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Ïðèñíîáëàæåííó ³ Ïðåíåïîðî÷íó ³
Ìàò³ð Áîãà íàøîãî. ×åñí³øó â³ä
õåðóâèì³â ³ íåçð³âíÿííî ñëàâí³øó
â³ä ñåðàôèì³â, ùî áåç ³ñòë³ííÿ
Áîãà Ñëîâî ïîðîäèëà, ñóùó
Áîãîðîäèöþ, Òåáå âåëè÷àºìî.
Ñëàâà ³ ïîäÿêà Áîãîâ³ çà
âñå!
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СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРІЙ,
МИТРОПОЛИТ РОСТОВСЬКИЙ ( 1709)
Пам’ять його святкується 21 вересня в
день знайдення мощей, 28 жовтня в день
кончини, 23 травня разом із собором
Ростово-Ярославських святителів: Димитрія,
митрополита Ростовського, Митрофана і
Тихона, єпископів Воронезьких.
Жив наприкінці XVII – початку XVIII
століть. Уклав відомі «Четьї-Мінеї», в яких
вміщено життя святих на кожен день року.
Був відомим як борець за чистоту
Православної
віри
перед
лицем
розкольницьких сект.
Прославився
стриманим,
подвижницьким життям, був шанованим
народом за простоту, доступність і діла
милосердя. До самої кончини подавав
приклад
терпеливого
і
смиренного
перенесення тяжкої хвороби грудей. Свт.
Димитрію моляться за успіх в християнській
проповіді і освіті, за позбавлення від
розколів та єресей, про допомогу в бідності,
про заступництво за вдів і сиріт, про
зцілення від грудних хвороб.
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Молитва Святителю
Димитрію Ростовському
Дні пам’яті: 21 вересня/4 жовтня і 28
жовтня/10 листопада

О,
предивний
і
преславний
чудотворче Димитріє, що зціляєш недуги
людські! Ти безперестанно молиш
Господа Бога нашого за всіх грішних:
молю тебе і я, раб твій (ім’я): будь моїм
заступником
перед
Господом
і
помічником у боротьбі з пристрастями
ненаситної моєї плоті, і в подоланні
стріл супротивника мого – диявола,
якими він вражає немічне серце моє, і, як
голодний і лютий звір, хоче погубити
Душу мою: ти святителю Христів, моя
обороно, ти моє заступництво і зброя:
ти, великий чудотворче, у дні подвигів
твоїх в цьому світі, піклуючись про
православну церкву Божу, як істинний і
добрий пастир, відверто викривав гріхи і
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неуцтво людське, і тих, хто з дороги
правди в єресі і розколи вдавався на
шлях істини направляв єси: допоможи і
мені короткочасний шлях життя мого
виправити, щоб безперешкодно іти мені
шляхами заповідей Божих і не
лінуючись послужити Господу моєму
Ісусу Христу, який є єдиним Владикою
моїм, що спокутує і праведно судить
мене: до Нього припадаючи молюся
тобі, угодниче Божий, коли відійде Душа
моя від тлінного цього тіла, позбав її від
темних митарств: бо не маю добрих
справ на виправдання моє; не дай сатані
пишатися перемогою над немічною
душею моєю; позбав її від пекла, де є
плач і скрежет зубів, і святими
молитвами
твоїми
зроби
мене
причасником Небесного Царства у
Трійці славимого Бога, Отця і Сина і
Святого Духа, на віки віків. Амінь.
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ŒÒÓ·ËÒÚÂ Ô Óı‡ÌÌˇ

¿ ı≥∫ Â˛ ¡ÓÊËÈ, Ò‚ˇÚËÚÂÎ˛ ’ ËÒÚ≥‚ ƒËÏËÚ ≥∫!
ÃÓÎ˛ ÚÂ·Â, ‡· “‚≥È (≥Ïíˇ),
‚ËÔ ÓÒË ÏËÎ≥ÒÚ¸ Û ¡Ó„‡ ≥ —Ô‡Ò‡ Ì‡¯Ó„Ó ≤ÒÛÒ‡ ’ ËÒÚ‡, ˘Ó· Ô
Ó ÏÓÎËÚ‚‡Ï Ú‚ÓøÏ ÔÓ‰‡‚ ÏÂÌ≥ (
ÁÏ≥ÒÚ Ô Óı‡ÌÌˇ) ≥ Ô Ó˘ÂÌÌˇ
‚Ò≥ı „ ≥ı≥‚ ÏÓøı.
¿Ï≥Ì¸.
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