
МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА 

 
"Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е 

царството Божие!" (Марк. 10: 14; Лук. 18:16). 

 

СЪВЕТИ КЪМ ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНЧЕ 
      

- Защо се молим сутрин? 

-  За   да   посветим   на   Бога първите   движения   на   устата   и сърцето   си   и   да   

не   започваме нищо през деня без Божия помощ и благословение.  

Нека никой не се показва ленив, но да стане сутрин бодро и да се помоли от все сърце 

на Господа. Защото, каквото настроение си създадеш сутринта, то ще те ръководи в 

работата ти през целия ден. 

Обичай молитвата и се упражнявай в нея. 

Създай, си благочестивия навик всеки ден редовно да си прочиташ утринните и 

вечерни молитви. Чрез молитвата ти влизаш в общение с Бога, на Когото се молиш. 

Когато излизаш от дома си, за да отидеш на училище, или в Божия храм на молитва, 

винаги се помолвай на Бога с думите: "Господи, опъти ме,към доброто!" 

Посещавай Божия храм! Той е мястото на особено Божие присътствие. Затова обичай 

го от всичкото си сърце и винаги го посещавай с радост, особено в неделни и 

празнични дни. 

Когато влезеш в храма, запали поне една свещ и кажи: Господи, дай ми да живея в 

светлината на Твоята истина! 

Ако имаш възможност, запали повече свещички - една за здраве на живите твои 

близки и познати и друга за упокоение душите на починалите твои близки. 

Във време на богослужението: не се озъртай наоколо, но застани смирено и 

благоговейно. Бъди съсредоточен в молитвата си и внимавай в реда и съдържанието на 

божествената служба. Молитвите си придружавай с прекръстване. Когато свещеникът 

благославя народа, навеждай главата си смирено. 

Когато се чете "Символа на вярата" и "Отче наш", ти си ги повтаряй на ум и по този 

начин взимай участие: в общата молитва в храма. 

В неделя и празнични дни, до светата Литургия не бива да ядеш нищо, за да можеш да 

вземеш от свещеника благословена нафора. 

Почитай светия кръст! 



Не се срамувай да се кръстиш, напротив кръсти се колкото се може по-често: когато се 

събудиш от сън; когато започваш работа; преди и след учение и пр. С това ти ще 

дадеш израз на твоята почит и любов към светия кръст. 

Със същата почит се отнасяй и към всички неща и предмети в църква, като посветени 

на Бога. 

Когато минаваш покрай Божия храм, спри за момент и се прекръсти. 

Отнасяй се винаги с почит към свещениците, които са Божии служители и към всички 

по-възрастни хора, за да покажеш, че си благовъзпитан. 

Винаги имай на шията си кръстче. Носи със себе си и малка иконка на Господа, или на 

Божията майка, или на друг някой светия. В стаята над леглото си сложи кандилце и 

го пали поне в неделя и празнични дни. От светото евангелие прочитай по нещо всеки 

ден. 

Причастявай се редовно! 

Когато ти предстои да се причастиш, приготви се най-усърдно. Тогава повече от всеки 

друг път чети молитвите си, старай се да бъдеш по-послушен от всякога и ако някого 

си обидил, поискай прошка преди да пристъпиш да приемеш светото причастие. 

Вечер, преди да си легнеш, спомни си дали този ден си изпълнил обещанието, което 

даде в утринната молитва: беше ли послушен? Беше ли усърден в работата си в 

училище? Стори ли някое добро дело? - и пр. 

Ако си изпълнил това, нека сладкият сън ти бъде наградата. 

Ако си се провинил в нещо, поискай в молитва прошка от Бога и обещай да не 

повтаряш провинението си. 

Мило дете, във всяка постъпка се проявявай като добро, религиозно и възпитано дете ! 

 

 

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ 
 

Преди да си легнеш, коленичи или застани смирено 

пред светата икона, и кажи ясно и без да бързаш тия 

молитви: 

  

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 

  

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

  

Светии Боже, Светии Крепкий, Светии Безсмъртний, 

помилуй нас (три пъти). 

  

Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и сега, и винаги и 

през всички векове. Амин. 

 

Пресвета Троице, помилуй ни! Господи, очисти 

греховете ни! Владико, прости беззаконията ни! 

Светии, посети и изцели немощите ни заради Твоето 

име. 

         

Господи, помилуй!  (три пъти). 



         

Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и сега, и винаги и през всички векове.  

Амин. 

 

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство! Да 

бъде Твоята воля - както на небето, така и на земята! Насъщния ни хляб дай ни днес! И 

прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници! И не въведи 

нас в изкушение, но ни избави от лукавия! Амин. 

  

                МОЛИТВА КЪМ ГОСПОД ИИСУС 

 

Господи Боже наш! Като благ и човеколюбив, прости ми всичко, което през този ден 

съгреших, като се показах непослушен към Тебе, към моите родители, учители и 

близки. Дай ми тих и спокоен сън! Изпрати ангел - пазител да ме закриля и пази от 

всяко зло. Защото Ти си Пазител на нашите души и тела и Тебе прославяме, Отца и 

Сина и Свития Дух, сега и винаги и през всички векове. Амин. 

  

                  МОЛИТВИ КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА 

 

Майко Божия, бди над мене тази нощ; пази душата и тялото ми от всяка опасност. 

Амин. 

  

                  МОЛИТВИ КЪМ АНГЕЛА-ПАЗИТЕЛ 

 

Ангеле Божий, пазителю мой, аз, който по Божия милост съм поверен на тебе, моля те, 

пази ме през тази нощ. Амин. 

  

                  КОГАТО СИ ЛЯГАШ, ПРЕКРЪСТИ ЛЕГЛОТО СИ И КАЖИ: 

 

Господи, огради ме със силата на Твоя драгоценен и животворящ кръст и ме запази от 

всяко зло. Амин. 

 

  

УТРЕННИ МОЛИТВИ 

 
Като станеш от сън и се умиеш, застани смирено пред 

светата икона, като пред лицето на Бога, прекръсти се и 

кажи ясно и без да бързаш тия молитви: 

                        

 В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 

  

Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име! Да 

дойде Твоето царство! Да бъде Твоята воля - както на небето, 

така и на земята! Насъщния -ни хляб дай ни днес! И прости 

нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите 

длъжници! И не въведи нас в искушение, но ни избави от 

лукавия! Амин. 



  

  

Като станах от сън, коленича пред Тебе, Благий и Силний Боже, и като ангелче ти пея: 

свят, свят, свят Си Ти, Боже! Заради молитвите на света Богородица, помилуй ме! 

 

Господи, Ти ме подигна от легло и от сън. Просвети моя ум и сърце! Отвори устните 

Ми, та да Ти пея, света Троице: свят, свят, свят Си Ти, Боже! Заради молитвите на 

Твоите светии, помилуй ме!  

                                                              

Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тая нощ. Помогни ми да не Те 

наскърбя с никакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за 

мене. Амин. 

  

  

МОЛИТВА КЪМ ГОСПОД ИИСУС 

 

Господи Иисусе Христе! Когато беше на земята: Ти си казал: "Оставете, децата да 

дохождат при Мене и не им пречете!" Затова и аз, смирено и покорно дете, дохождам 

при Тебе с усърдна молитва. Прости всичките ми грехове! Изпрати Твоя Свети Дух да 

обнови сърцето ми. Направи ме Твое дете и ме запази от всеки грях. Помагай ми да Те 

обичам от все сърце, да почитам Твоето слово, да пазя Твоите заповеди и да Ти се 

моля всеки ден. Помогни ми да бъда добро и мъдро дете - послушно на родителите и 

учителите ми. Благослови баща ми и майка ми, братята и сестрите ми и всичките ми 

роднини и приятели. Благослови, Господи, всички хора навсякъде! Амин. 

  

Боже, обърни внимание на молитвата ми за моите родители. Благослови целия им 

живот. Дай им здраве, светъл ум и щастие. Помогни ми да ги обичам, да ги слушам и 

да се трудя за тях. Така поне малко ще мога да ги възнаградя за техните всекидневни 

грижи, лишения и трудове за мене. Надари ги с добра и почтена старост, а след нея, 

Боже, дай им да наследят Твоето вечно царство, приготвено за ония, които Те обичат. 

Аз искам винаги да обичам и почитам татко и мама, както Ти, Боже, Си заповядал. Ще 

се ръководя от техните наставления и ще се отнасям така, че да бъдат доволни от мене. 

Ще слушам с радост всяко тяхно упътване. Помогни ми, Боже, да изпълня това мое 

обещание. Амин. 

 

МОЛИТВА КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА 

  

При тебе прибягвам, Майко Божия, приеми ме под майчинското крило на твоето 

милосърдие! Погрижи се за мене и ме отбрани от всичко лошо! Защити ме и ме спаси! 

Помагай ми винаги във всяка неволя! Избави ме от всяка злополука и нещастие, о 

мила небесна Майко, пречиста Богородице! Амин. 

  

МОЛИТВИ КЪМ АНГЕЛА ПАЗИТЕЛ 
 

От сърце и с любов се обръшам  към тебе, светии мой Ангеле, пазителю на душата и 

тялото ми! Запазвай ме винаги при всички опасности в живота! Напътвай ме към 



небесния живот, вразумявай ме, просвещавай ме и ме подкрепяй да върша добро и да 

се запазя чист и непорочен. Амин. 

  

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯТА, ЧИЕТО ИМЕ НОСИШ 

  

Свети (името), Божий угодниче! Твоето име съм получил при кръщението. Още от оня 

час милият Бог ме е поставил и под твоята молитвена защита. Небесний мой 

покровителю, моли се усърдно за мене! Помогни ми да подражавам на твоя 

добродетелен живот. Подкрепяй ме да изпълнявам усърдно моите християнски 

задължения! Бъди ми помощник в живота! Амин. 

  

Господи, дано Ти е благоприятна тази моя утринна молитва. Амин. 

 

 

ДНЕВНИ МОЛИТВИ 

 
МОЛИТВА НА ТРЪГВАНЕ СУТРИН ЗА 

УЧИЛИЩЕ 

 

Преди да тръгнеш за училище, помоли се на 

Бога да те подкрепи в работата ти в 

училище. 

  

Милостиви Боже, просвети моя ум и сърце, 

та да бъда днес прилежен ученик и да 

усвоявам по-лесно всяко полезно знание, 

което ни се преподава от нашите учители. 

Амин. 

  

МОЛИТВА ПРЕДИ УЧЕНИЕ 

 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

  

Преблагий Господи! Изпрати ни благодатта на Светия Твой Дух, Който надарява и 

укрепява душевните ни сили; та като внимаваме в учението, което ни се преподава, да 

порастем за слава на Тебе, нашия Създател, за утеха на родителите ни и за полза на 

Църквата и отечеството. 

 

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 

 

МОЛИТВИ СЛЕД УЧЕНИЕ 

  

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

  

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство! Да 

бъде Твоята воля - както на небето, така и на земята! Насъщния ни хляб дай ни днес! И 



прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници! И не въведи 

нас в изкушение, но ни избави от лукавия! Амин. 

 

В името на   Отца   и   Сина   и Светия Дух. Амин. 

  

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

 

Благодарим Ти, Създателю, че ни удостои с благодатта Си, за да внимаваме в 

учението. Благослови родителите и учителите, които ни упътват да познаем доброто, и 

ни дай сила и здраве да продължаваме да се учим. 

 

В   името   на   Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 

  

  

МОЛИТВИ   ПРЕДИ   УЧЕНИЕ   ОТ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ДО ВЪЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ 

  

Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ и сущим во гробех живот 

даровав. 

(Христос възкръсна от мъртвите, като със Своята смърт потъпка смъртта и на тия, 

които са в гробовете, живот дарува). 

  

МОЛИТВА   СЛЕД   УЧЕНИЕ   ПРЕЗ СЪЩОТО ВРЕМЕ 

  

Светлей, светлей, новий Иерусалиме! Защото слава Господня огря над тебе! Ликувай 

сега и весели се, Сионе! И ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Твоята 

рожба. 

  

  

МОЛИТВИ ПРЕДИ ЯДЕНЕ -НА ОБЕД 

  

Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство! Да 

бъде Твоята воля - както на небето, така и на земята! Насъщния ни хляб дай ни днес! И 

прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници! И не въведи 

нас в изкушение, но ни избави от лукавия! Амин. 

  

МОЛИТВА ПРЕДИ ЯДЕНЕ-НА ВЕЧЕРЯ 

  

Господи Боже наш! Благослови нас и тези дарове, които приемаме от Твоето 

милостиво сърце. Амин. 

  

МОЛИТВА СЛЕД ЯДЕНЕ 

 

Благодарим Ти, Хрисге Боже наш, че ни насити с Твоите земни блага. Не ни лишавай 

и от небесното Си царство. Амин. 

 

 



МОЛИТВИ ПРИ НУЖДА 
  

 

 

      МОЛИТВА НА ПЪТ 

  

Когато тръгнеш на път не забравяй 

да отдадеш живота си на Бога.  

Застани смирено, прекръсти се и се 

помоли така: 

  

 

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Благослови пътуването ми! Изпрати ми ангел-

пазител - да ме запази и закриля от всяко зло, та здрав и спокоен да се върна у дома и 

цял живот да славя Твоето име. Амин. 

  

МОЛИТВА ПРИ БОЛЕСТ  

 

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Приеми моята смирена молитва ! Прости 

непослушанието ми! Облекчи болката ми! Прекрати страданието ми и ме дигни от 

леглото. Защото Ти си лекар на нашите души и тела. Амин. 

  

МОЛИТВА ЗА БОЛНИ   РОДИТЕЛИ 

 

Боже, Ти си лекар на душите и телата, защото в Тебе е животът и Ти го даряваш 

според Твоята неизказана благост. Погледни от висотата на Твоето пресветло жилище, 

чуй моята смирена молитва и помилвай моя мил баща (или майка), който зле страда, 

измъчван от болест. Ти виждаш неговите страдания и моята скръб. Смили се над него 

и го изцери, привдигни го отново с Твоята крепка десница и му дай здраве. Утеши и 

нас, които с обич и с голяма печал бдим при леглото на нашия болен и злестрадащ 

баща (или майка). Зачети му, Господи, всичката грижа и обич към нас. По Твоето 

милосърдие, дай на всички да се зарадваме в Твоята благост и да Те прославяме през 

целия наш живот. Амин. 

  

МОЛИТВА ПРИ БОЛЕСТ НА ДРУГИ 

 

Господи Иисусе Христе! Ти най-много обичаш нас, човеците. Ти винаги най-бързо си 

ни помагал. И сега Те моля: помогни по-скоро на болния (името) и го дигни от 

леглото. Избави го от болестта и тежките страдания. Дай му здраве, за да прославя 

винаги Твоята благост и милост към нас - човеците. Амин. 

  

МОЛИТВИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА 

МОЛИТВИ В РАЗЛИЧНИ СЛУЧАИ И НУЖДИ 
  

Всевишний Боже, благослови нашето отечество, в което най-напред сме видяли 

светлина и живот, да бъде то славно и честито! Благослови целия български народ! 



Дай ни мир,  братолюбие и съгласие! Бъди щедър и милостив Господи, към светата ни 

Църква. 3апази в мир и благоденствие всички хора на земята. Амин. 

 

 

МОЛИТВИ ПРЕДИ ПРИЧАСТЯВАНЕ 
 

Когато отиваш да се причастиш, пристъпи смирено и кажи тихо 

следните молитви: 

  

Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на 

живия Бог, дошъл в света да спасиш грешниците... Вярвам още, че това 

е самото пречисто Твое Тяло и това е самата драгоценна Твоя Кръв. 

Моля Ти се, помилуй ме и прости ми прегрешенията - извършени волно 

и неволно, с думи и с дела, съзнателно и несъзнателно. И удостой ме 

неосъдително да се причастя с пречистите Твои Тайни - за прошка на 

греховете и за вечен живот. Амин. 

  

На Твоята Тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божий. Защото няма да 

издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника 

Те изповядвам: Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си. 

 

Пречистото и пресвето Тяло и животворна Кръв на нашия Господ Бог и Спасител, 

Иисус Христа, се дава на мене (името) за прошка на моите грехове и за вечен живот. 

Амин. 

  

МОЛИТВА   СЛЕД   ПРИЧАСТЯВАНЕ 

  

А когато приемеш светото причастие, веднага благодари топло и от сърце на Бога и 

кажи: 

 

Слава Тебе, Боже!  (три пъти) 

  

Владико, Христе Боже, Царю на вековете и Създателю на всичко! Благодаря Ти за 

всички добрини, що си ми дал, и за причащението с Твоите пречисти и животворни 

Тайни. 

  

Моля Те, прочее, благий и человеколюбивий Боже, запази ме под Твоя покров и в 

сянката на Твоите криле.. И ми дай до края на моя живот да се причастявам достойно - 

с чиста съвест - с Твоите светини, за прошка на греховете и за вечен живот. Защото Ти 

си хлябът на живота, Извор на освещението, Подател на добрините. Затова отправяме 

слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и през всички векове. Амин. 

 

 

БИБЛИОТЕКА”ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ” 

http://hristianche.ucoz.com/

