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Востав от сна, прежде всякого другого дела,
стань благоговейно, представляя себя пред
Всевидящим Богом, и, совершая крестное
знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го
Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства
твои не придут в тишину и мысли твои не
оставят все земное, и тогда произноси
следующие молитвы, без поспешности и со
вниманием сердечным:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне
гре́шному. (Поклон)

Моли́тва мытаря́
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Молитвы утренние

1

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не

Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя

Твоея́ Ма́тере и всех святы́х,

поми́луй нас. Ами́нь.

Моли́тва предначина́тельная

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.



หลังจากตื่นนอน ก่อนหน้ากิจกรรมอื่นใดทั้งปวง ให้ตั้งจิตมุ่งมั่น

ต่อศรัทธาต่อเบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทอดพระเนตรเห็น

ทุกสิ่ง และทำเครื่องหมายกางเขนที่ตนเอง แล้วกล่าวว่า

ในพระนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ อาเมน

บทภาวนาของคนเก็บภาษี

บทภาวนาช่วงเช้า

(บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา บทที่18, ท่อนที่13)

๑

หลังจากนี้ให้รออีกสักเล็กน้อย เพื่อให้ความรู้สึกทั้งหมดเข้าสู่

ความสงบ และให้ความคิดต่างๆปล่อยวางจากเรื่องทางโลก

จากนั้นจึงกล่าวคำภาวนาดังต่อไปนี้โดยปราศจากความรีบเร่ง

และด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น

ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระเมตตาแก่

ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปด้วยเถิด (คำนับ)

บทสวดเริ่มต้นการภาวนา
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า

โดยอาศัยคำภาวนาของพระมารดาผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง

ของพระองค์ และเหล่านักบุญทุกองค์ ขอทรงมี

พระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด อาเมน

พระสิริจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระสิริจง

มีแด่พระองค์



Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше

и́стины, И́же везде́ сый и вся

исполня́яй, Сокро́вище благи́х и

жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в

ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и

спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Моли́тва Свято́му Ду́ху

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий,

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Трисвято́е

(Читается трижды, с крестным знамением
и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки

веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи

на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

молитвы утренние

2

́

́



บทภาวนาช่วงเช้า

บทสวดภาวนาต่อพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระราชาแห่งสรวงสวรรค์ ผู้ทรงปลอบ

ประโลม พระจิตแห่งความจริงแท้ พระองค์สถิตอยู่

ทุกแห่งหนและทรงเติมเต็มทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็น

ผู้รักษาพระพร และทรงเป็นผู้ประทานชีวิต โปรด

เสด็จมาสถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลาย และโปรด

ทรงชำระข้าพระองค์จากมลทินทั้งปวง และโปรด

ทรงคุ้มครองจิตวิญญาณของเหล่าข้าพระองค์ด้วย

เถิด ข้าแต่พระผู้ทรงประเสริฐยิ่ง

ต่อพระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ทรงสรรพานุภาพ

พระผู้ทรงเป็นอมตะ ขอโปรดทรงมีพระเมตตาแก่

เราเทอญ

(กล่าวสามครั้ง พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกางเขนและคำนับ)

พระสิริจงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ตราบนี้ และตลอดไป

และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนาต่อพระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ขอจงทรง

พระเมตตาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าแต่

พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดทรงชำระบาปแก่ข้าพระองค์

ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นใหญ่ โปรดประทานอภัยแก่

ข้าพระองค์ที่ได้ละเมิดกฎของพระองค์ ข้าแต่

๒



Моли́тва Госпо́дня

Воста́вше от сна, припа́даем Ти,

Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м

Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́,

Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Тропари ́ Тро ́ичные

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да

святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́,

я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб на́ш

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви

нам до́лги на́ша, я́коже и мы

оставля́ем должнико́м на́шим; и не

введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви

нас от лука́ваго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки

веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

молитвы утренние
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พระผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ขอโปรดเสด็จมาทรงเยียวยา

รักษาความอ่อนแอของเหล่าข้าพระองค์ เพื่อเป็น

พระเกียรติแด่พระนามแห่งพระองค์

ขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา (กล่าวซ้ำ3ครั้ง)

พระสิริจงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ตราบนี้ และตลอดไป

และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนาแห่งพระเจ้า
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์

สถิตในสรวงสวรรค์ พระนามของพระองค์จงเป็นที่

สักการะ พระอาณาจักรของพระองค์จงมาเถิด

พระประสงค์ของพระองค์จงสัมฤทธิ์ผลทั้งในสรวง

สวรรค์และบนแผ่นดินโลกเฉกเช่นเดียวกัน โปรด

ประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในวันนี้

โปรดยกความผิดบาปของข้าพระองค์ เช่นเดียวกับ

ที่ข้าพระองค์ยกให้ผู้ที่กระทำผิดบาปต่อข้าพระองค์

และโปรดอย่าทรงนำพาข้าพระองค์สู่การถูกล่อลวง

แต่โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากความ

ชั่วร้ายเถิด

บทสวดพระกรุณาธิคุณต่อพระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากตื่นนอน ข้าพระองค์ทั้งหลายคุกเข่าลง

เบื้องพระพักตร์พระองค์ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง และ

ขับขานบทเพลงถวายแด่พระองค์ผู้ทรงมหิธานุภาพ

ด้วยบทเพลงของทูตสวรรค์ดังนี้ ศักดิ์สิทธิ์

บทภาวนาช่วงเช้า

๓



От одра́ и сна воздви́гл мя еси́,

Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце,

и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя,

Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́,

Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и

коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но

стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят,

Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею

поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

молитвы утренние

4



ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ คือพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า

โดยอาศัยพระมารดาพระเจ้า โปรดทรงพระเมตตา

แก่เหล่าข้าพระองค์ด้วยเทอญ

พระสิริจงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์

หลังจากการหลับใหล พระองค์ทรงฉุด

ข้าพระองค์ขึ้นมา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์

ประทานแสงสว่างสู่ปัญญาและจิตใจของข้าพระองค์

และทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองค์เพื่อที่

ข้าพระองค์จะสรรเสริญต่อพระองค์ ข้าแต่

พระตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ดังนี้ ศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ คือพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า

โดยอาศัยพระมารดาพระเจ้า โปรดทรงพระเมตตา

แก่เหล่าข้าพระองค์ด้วยเทอญ

ตราบนี้ และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

พระผู้ทรงพิพากษาจะเสด็จมาโดยพลัน

การกระทำของทุกคนจักถูกเปิดเผย แต่ในยาม

เที่ยงคืนข้าพระองค์ทั้งหลายจะเปล่งเสียงร้องด้วย

ความยำเกรงดังนี้ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์

คือพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า โดยอาศัยพระมารดา

พระเจ้า โปรดทรงพระเมตตาแก่เหล่าข้าพระองค์

ด้วยเทอญ

ขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา (กล่าวซ้ำ12ครั้ง)

บทภาวนาช่วงเช้า

๔



От сна воста́в, благодарю́ Тя,

Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди

Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не

прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и

гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со

беззако́ньми мои́ми; но

человеколю́бствовал еси́ обы́чно и

в  неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя

еси́, во е́же у́треневати и

славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не

просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя,

отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м

Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и

твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во

испове́дании серде́чнем, и воспева́ти

всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и

Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во

ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви

на́шему Бо́гу. (Поклон)

молитвы утренние

5



การภาวนาต่อพระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์
หลังจากตื่นจากการหลับใหล ข้าพระองค์สำนึก

ในพระคุณต่อพระองค์ ข้าแต่พระตรีเอกภาพอัน

ศักดิ์สิทธิ์ โดยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

และทรงทนทุกข์มายาวนานนั้น พระองค์มิได้พิโรธ

โกรธเคืองข้าพระองค์ที่เกียจคร้านและเป็นคนบาป

ทั้งยังไม่ทรงทำลายล้างข้าพระองค์ที่ได้ละเมิด

พระบัญชาของพระองค์ แต่ยังได้ประทาน

พระเมตตาอันเปี่ยมด้วยความรักต่อมนุษย์เสมอมา

และยังได้ทรงฉุดข้าพระองค์ผู้หลับใหลไร้สำนึกขึ้น

จากที่นอนเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ภาวนาและ

สรรเสริญพระมหิธานุภาพของพระองค์ในยามเช้า

และบัดนี้ ขอโปรดประทานแสงสว่างแก่ดวงตาแห่ง

ปัญญาของข้าพระองค์ รวมทั้งโปรดทรงเบิก

ริมฝีปากของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รับ

สืบทอดพระธรรมคำสอนจากพระวจนะของพระองค์

เข้าใจพระบัญญัติของพระองค์ ทำตามพระประสงค์

ของพระองค์ ขับขานสดุดีถวายแด่พระองค์ด้วย

ความเชื่ออย่างลึกซึ้ง และเพื่อสรรเสริญพระนาม

อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแห่งพระบิดา พระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ตราบนี้ และตลอดไป

และจนชั่วนิรันดร อาเมน

มาเถิด ขอเราจงมาน้อมลงนมัสการพระเจ้า

ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา (คำนับ)

บทภาวนาช่วงเช้า

๕



Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей

ми́лости Твое́й, и по мно́жеству

щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние

мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния

моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех

мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́

Еди́ному согреши́х и лука́вое пред

Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися

во словесе́х Твои́х, и победи́ши

внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х

роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину

возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м

Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу

на́шему. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м

Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

(Поклон).

молитвы утренние
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มาเถิด ขอเราจงมาน้อมลงนมัสการพระเจ้า และ

คุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระคริสต์ผู้ทรงเป็น

กษัตริย์และพระเจ้าของเรา (คำนับ)

มาเถิด ขอเราจงมาน้อมลงนมัสการพระเจ้า และ

คุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระคริสต์สูงสุดผู้ทรงเป็น

กษัตริย์และพระเจ้าของเรา (คำนับ)

สดุดี บทที่ 50
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระเมตตาแก่

ข้าพระองค์โดยสุดแท้แต่พระมหาการุณย์และ

พระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์เป็นล้นพ้น

โปรดทรงขจัดการล่วงละเมิดของข้าพระองค์ และ

ขอโปรดทรงชำระข้าพระองค์จากการล่วงละเมิด

และทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์พ้นจากบาปของ

ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ตระหนักถึงการล่วง

ละเมิดของข้าพระองค์เอง และบาปของข้าพระองค์

อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์มาตลอด ข้าพระองค์ได้

กระทำบาปต่อพระองค์ผู้เดียว และได้กระทำ

ความชั่วต่อพระองค์ พระองค์ทรงชอบธรรมใน

พระวินิจฉัยของพระองค์ และการพิพากษาของ

พระองค์จักเป็นที่ยอมรับ ดูเถิด เพราะข้าพระองค์

ถือกำเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภ์

ข้าพระองค์ในบาป ดูเถิด เพราะพระองค์ทรงรัก

ความจริง สิ่งที่ลึกลับซ่อนเร้นในพระปรีชาญาณ

ของพระองค์จึงได้ประจักษ์แก่ข้าพระองค์ ขอโปรด

บทภาวนาช่วงเช้า

๖



прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и

вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце

чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух

прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не

отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха

Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния

Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́

мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м,

и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же

спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к

мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́

мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т

хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́

же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния

не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух

сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и

молитвы утренние
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ทรงพรมข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบเพื่อให้ข้าพระองค์

บริสุทธิ์ ขอโปรดทรงชำระข้าพระองค์ให้ขาวกว่า

หิมะ ข้าพเจ้าได้ยินว่าพระองค์ประทานความรื่นเริง

เปรมปรีดิ์ ดังนั้น ขอให้อัฐิที่ต่ำต้อยทั้งหลายได้

ยินดีเถิด โปรดทรงเบือนพระพักตร์จากบาปนานา

ของข้าพระองค์ และโปรดทรงขจัดการล่วงละเมิด

ของข้าพระองค์เสีย โปรดทรงสร้างหัวใจบริสุทธิ์ไว้

ในข้าพระองค์เถิด ข้าแต่พระเจ้า และโปรดทรง

ฟื้นฟูจิตวิญญาณอันชอบธรรมไว้ในข้าพระองค์

โปรดอย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ให้พ้นจากเบื้อง

พระพักตร์พระองค์ และโปรดอย่าทรงพราก

พระจิตเจ้าไปจากข้าพระองค์ โปรดทรงคืนความ

ชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และโปรด

ประทานพลกำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณอัน

สูงส่ง ข้าพระองค์จะสั่งสอนผู้ไม่ชอบธรรมให้รู้จัก

พระมรรคาของพระองค์ และคนชั่วร้ายทั้งปวงจะ

กลับคืนสู่พระองค์ โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด

พ้นจากบาปเปื้อนเลือดเถิด ข้าแต่พระเจ้า พระองค์

ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ลิ้น

ของข้าพระองค์จักแซ่ซ้องความเที่ยงธรรมของ

พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเบิกริมฝีปากของ

ข้าพระองค์เถิด เพื่อปากของข้าพระองค์จักประกาศ

สรรเสริญพระองค์ เพราะหากพระองค์โปรด

เครื่องสังเวยแล้วไซร้ ข้าพระองค์ก็จะถวาย แต่

เครื่องบูชาเผาไฟกลับหาได้เป็นที่พอพระทัยของ

บทภาวนาช่วงเช้า
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Си́мвол ве́ры
1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́,

Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́,

ви́димым же всем и неви́димым.
2  И  во еди́наго Го́спода Иису́са

Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго,

И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде

всех век; Све́та от Све́та, Бо́га

и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна,

несотворе́нна, единосу́щна Отцу́,

И́мже вся бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с

небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха

Свя́та и Мари́и Де́вы и воче-

лове́чшася. 4  Распя́таго же за ны при

смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́,

Го́споди, благоволе́нием Твои́м

Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны

Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши

же́ртву пра́вды, возноше́ние и

всесожега́емая; тогда́ возложа́т на

oлта́рь Твой тельцы́.

молитвы утренние
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พระองค์ไม่ หากแต่เครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้านั้น

คือจิตวิญญาณที่ปวดร้าว ข้าแต่พระเจ้า พระองค์

มิได้ทรงดูแคลนหัวใจที่สำนึกผิดและอ่อนน้อม

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงทำดีต่อศิโยนตาม

พระประสงค์อันดีงามของพระองค์เถิด เพื่อกำแพง

แห่งเยรูซาเล็มจักได้สร้างขึ้น เพื่อพระองค์จัก

พอพระทัยในความชอบธรรม เครื่องสังเวย และ

เครื่องเผาบูชาทั้งสิ้น แล้วพวกเขาจะถวายวัวหนุ่ม

บนแท่นบูชาของพระองค์

บทแสดงความเชื่อของคริสตชนออร์โธด็อกซ์
1 ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว พระบิดา

ผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่

เห็นได้และเห็นไม่ได้

2 ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตร

หนึ่งเดียวของพระเจ้า ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อน

กาลเวลา ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์

ความสว่าง ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแท้จาก

พระผู้เป็นเจ้าแท้ มิได้ทรงถูกสร้างขึ้น แต่

ทรงบังเกิดร่วมกับลักษณ์เดียวกับพระบิดาผู้ทรง

สถาปนาทุกอย่างขึ้นมา

3 เพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์

พระองค์เสด็จลงจากสรวงสวรรค์เพื่อช่วย

ข้าพระองค์ให้รอด พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จาก

พระจิตเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารี และ

ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

บทภาวนาช่วงเช้า

๘



Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и

погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в

тре́тий день по Писа́нием. 6 И воз-

ше́дшаго на небеса́, и седя́ща

одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго со

сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым,

Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
8  И  в Ду́ха Свята́го, Го́спода,

Животворя́щаго, И́же от Отца́

исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном

спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лав-

шаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю,

Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.
10 Испове́дую еди́но креще́ние во

оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскре-

се́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго

ве́ка. Ами́нь.

Моли́тва пе́рвая,
свято́го Мака́рия Вели́кого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко

николи́же сотвори́х благо́е пред

Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и

молитвы утренние
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4 พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนเพื่อข้าพระองค์

ทั้งหลาย สมัยของปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกทรมาน

และทรงถูกฝังไว้

5 พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม

ตามความในพระคัมภีร์

6 พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับอยู่เบื้อง

พระหัตถ์ขวาของพระบิดา

7 พระองค์จักเสด็จมาอีกครั้งด้วยพระสิริรุ่งโรจน์

เพื่อทรงพิพากษาเหล่าคนเป็นและคนตาย

พระอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด

8 ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์

พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต พระผู้ทรงบังเกิดจาก

พระบิดา ทรงรับการถวายการสักการะและพระสิริ

รุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร ตามความ

ของผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย

9 ข้าพเจ้าเชื่อในพระศาสนจักรหนึ่งเดียว

ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก

10 ข้าพเจ้าประกาศว่ามีเพียงศีลล้างบาปหนึ่งเดียว

เพื่ออภัยบาป

11 ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับฟื้นคืนชีพ

12 และรอคอยชีวิตในโลกหน้า อาเมน

บทภาวนา บทที่ 1ของนักบุญมาคารีผู้ยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงชำระข้าพระองค์ผู้เป็น

คนบาปด้วยเถิด เพราะข้าพระองค์มิได้กระทำสิ่งที่

ถูกต้องต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ขอโปรด

บทภาวนาช่วงเช้า

๙



Моли́тва втора́я,
того́ же свято́го

От сна воста́в, полу́нощную песнь

приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая

вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во

грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя,

распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в

ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя

в предстоя́нии и моли́тве, и по сне

нощне́м возсия́й ми день безгре́шен,

Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да

неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́

недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́

свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в

Ами́нь.

молитвы утренние
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ทรงช่วยข้าพระองค์ออกจากความชั่วร้าย และโปรด

ให้พระประสงค์ของพระองค์จงสถิตในข้าพระองค์

เพื่อให้ข้าพระองค์จักได้เปิดริมฝีปากอันไร้ค่า

ของข้าพระองค์โดยไม่ถูกกล่าวโทษ และจักได้

สรรเสริญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

พระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์

ตราบนี้ และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนา บทที่ 2 ของนักบุญองค์เดียวกัน
หลังจากตื่นจากการหลับใหล ข้าแต่

พระผู้ประทานความรอด ข้าพระองค์ถวายบทเพลง

สรรเสริญยามค่ำคืนแด่พระองค์ และขอน้อมลง

นมัสการและร้องถวายพระองค์ ดังนี้ โปรดอย่า

ทรงทรมานให้ข้าพระองค์สิ้นใจในมรณกรรม

แห่งบาป แต่โปรดทรงเวทนาข้าพระองค์เถิด

เพราะพระองค์ทรงมอบพระองค์เองให้ถูกตรึง

กางเขนโดยสมัครพระทัย ขณะที่ข้าพระองค์อยู่บน

ที่นอนอย่างเกียจคร้าน ขอทรงรีบรุดฉุดข้าพระองค์

ขึ้นมา และขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้ยืนขึ้น

ภาวนา ข้าแต่พระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า

ขอโปรดให้วันที่ไร้บาปได้ทอแสงลงมายังข้าพระองค์

หลังจากการหลับใหลในยามค่ำคืน และขอ

ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ด้วยเถิด

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๐



Моли́тва тре́тья, того́ же свято́го

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче,

от сна воста́в прибега́ю, и на дела́

Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием

Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на

вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и

изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я

ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и

спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́

ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и

вся́кому бла́гу Промы́сленник и

Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние

мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва четве́ртая,

того́ же свято́го

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю

бла́гостию и вели́кими щедро́тами

Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́,

мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без

напа́сти прейти́ от вся́каго зла

молитвы утренние
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บทภาวนา บทที่ 3 ของนักบุญองค์เดียวกัน
ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงรักมวลมนุษย์

เมื่อข้าพระองค์ตื่นจากการหลับใหล ข้าพระองค์

วิงวอนต่อพระองค์ ข้าพระองค์มุ่งมั่นทำกิจถวายแด่

พระองค์โดยอาศัยพระเมตตาของพระองค์

ข้าพระองค์ขอสวดภาวนาต่อพระองค์ ดังนี้ โปรด

ทรงช่วยข้าพระองค์ในทุกขณะและทุกเรื่อง โปรด

ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากการจู่โจมทั้งปวง

ของมารร้าย และโปรดทรงนำทางข้าพระองค์ไปสู่

พระอาณาจักรนิรันดรของพระองค์ เพราะพระองค์

ทรงเป็นผู้สร้าง ผู้จัดเตรียม และผู้ประทานทุกสิ่ง

ที่ประเสริฐของข้าพระองค์ ความหวังทั้งปวงของ

ข้าพระองค์จึงอยู่ในพระองค์ และข้าพระองค์ขอ

ถวายพระสิริแด่พระองค์ ตราบนี้ และตลอดไป

และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนา บทที่ 4 ของนักบุญองค์เดียวกัน
ข้าแต่พระเจ้า โดยอาศัยพระบารมีอันล้นพ้นและ

พระมหากรุณาของพระองค์ ขอพระองค์โปรดให้

ข้าพระองค์ผู้เป็นผู้รับใช้พระองค์ได้ก้าวผ่านช่วง

เวลาค่ำคืนนี้ไปโดยที่สิ่งชั่วร้ายใดๆไม่อาจแผ้วพาน

ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง โปรด

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๑



Моли́тва пя́тая, свято́го Васи́лия
Вели́кого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и

вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на

смире́нныя призира́яй, сердца́ же и

утро́бы испыту́яй и сокрове́нная

челове́ков я́ве предве́дый,

Безнача́льный и Присносу́щный

Све́те, у Него́ же несть премене́ние,

или́ преложе́ния осене́ние; Сам,

Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния

на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на

мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще,

от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и

оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же

де́лом, и сло́вом, и мы́слию,

ве́дением, или́ неве́дением

проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих

Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м

све́том и просвеще́нным се́рдцем

твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и

во ве́ки веко́в. Ами́нь.

молитвы утренние
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ทรงยินยอมให้ข้าพระองค์ทำตามพระประสงค์ของ

พระองค์โดยอาศัยแสงสว่างแห่งความจริงแท้และ

ด้วยหัวใจที่รู้แจ้งของข้าพระองค์ ตราบนี้ และ

ตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนา บทที่ 5 ของนักบุญวาสิลีผู้ยิ่งใหญ่
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระเจ้าแห่ง

อานุภาพทั้งปวงและพระเจ้าแห่งกายา ผู้สถิตอยู่

เบื้องสูงสุดและทรงอภิบาลผู้ที่อยู่เบื้องต่ำ พระองค์

ทรงแสวงหาดวงใจและส่วนที่ลึกสุดของมนุษย์

พระองค์ทรงหยั่งรู้ความลับซ่อนเร้นของพวกเขา

อย่างปรุโปร่ง พระองค์ทรงเป็นองค์ความสว่างที่

ปราศจากจุดเริ่มต้นและดำรงอยู่เสมอ และไม่เคย

เปลี่ยนแปลงหรืออำพรางความผันแปร ข้าแต่อมต

ราชา โปรดทรงรับคำภาวนาของเหล่าข้าพระองค์

ที่เป็นฝูงชนใหญ่ไว้ในพระเมตตาของพระองค์ บัดนี้

ขอภาวนาถวายแด่พระองค์ด้วยริมฝีปากอัน

แปดเปื้อนมลทิน และโปรดประทานอภัยแก่

ข้าพระองค์ที่ได้ล่วงละเมิด ทั้งการกระทำ วาจา

และความคิด ทั้งด้วยความรู้อยู่แก่ใจและด้วย

ความละเลย โปรดทรงชำระทั้งกายและจิตวิญญาณ

ของข้าพระองค์จากมลทินทุกประการ โปรด

ประทานให้ข้าพระองค์ที่ใจจดจ่อและสุขุมได้ผ่านพ้น

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๒



согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от

вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И

да́руй нам бо́дренным се́рдцем и

тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго

жития́ нощь прейти́, ожида́ющим

прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне

Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода

и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са

Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех

прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м

его́; да не па́дше и облени́вшеся, но

бо́дрствующе и воздви́жени в

де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость

и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́

совни́дем, иде́же пра́зднующих глас

непреста́нный, и неизрече́нная

сла́дость зря́щих Твоего́ лица́

добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́

и́стинный Свет, просвеща́яй и

освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся

тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

молитвы утренние

13



ค่ำคืนที่ข้าพระองค์ดำรงอยู่ณปัจจุบันขณะ และ

เฝ้ารอวันที่สว่างโชติช่วงแห่งพระเยซูคริสตเจ้า

พระบุตรหนึ่งเดียวของพระองค์ ผู้ทรงเป็นเจ้า

พระเจ้า และ ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด ซึ่ง

ผู้ทรงพิพากษาชนทั้งปวงจักเสด็จมาด้วยพระสิริเพื่อ

ทรงตอบสนองทุกคนตามแต่การกระทำแต่ละคน

เพื่อพระองค์จักได้ทรงพบว่าข้าพระองค์ล้วนแต่มิได้

ทอดกายลงและเกียจคร้าน หากแต่จดจ่อ หยัดยืน

และตื่นตัว พร้อมที่จะติดตามพระองค์เข้าสู่สถานอัน

เปรมปรีดิ์และศักดิ์สิทธิ์แห่งพระสิริของพระองค์

ที่ซึ่งเสียงแห่งการเฉลิมฉลองไม่เคยหยุดหย่อนและ

มีความปีติยินดีสุดพรรณนาที่ได้ชื่นชมพระบารมีอัน

หาที่เปรียบมิได้แห่งพระพักตร์พระองค์ เพราะ

พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความจริงแท้ที่

ประทานความกระจ่างแจ้งและจุดประกายทุกสิ่ง

และสรรพสิ่งจักขับขานเพลงสรรเสริญแด่พระองค์

ชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๓



Моли́тва шеста́я, того́ же свято́го

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и

Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно

с на́ми вели́кая же и

неизсле́дованная, сла́вная же и

ужа́сная, и́хже несть числа́,

пода́вшаго нам сон во упокое́ние

не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в

многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя,

я́кo не погуби́л еси́ нас со

беззако́ньми на́шими, но

человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в

неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́,

во е́же славосло́вити держа́ву Твою́.

Те́мже мо́лим безме́рную Твою́

бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли,

очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна

ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́,

и испо́лни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да

возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и

испове́датися Тебе́, во всех, и от всех

сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному

молитвы утренние
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บทภาวนา บทที่ 6 ของนักบุญองค์เดียวกัน
ข้าแต่พระเจ้าสูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งพระเมตตา

ข้าพระองค์ทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระองค์

พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเกินกว่าจะหยั่งรู้

ไว้แก่ข้าพระองค์นานัปการด้วยพระสิริและอัศจรรย์

พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์นอนหลับเพื่อ

ผ่อนคลายจากความอ่อนล้า และประทานพักผ่อน

จากภาระอันหนักอึ้งที่ร่างกายต้องแบกรับ

ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่มิได้ทรงกำจัด

ข้าพระองค์ที่ได้กระทำบาปไปเสีย แต่กลับทรงรัก

ข้าพระองค์เสมอ และแม้ว่าข้าพระองค์จมอยู่ใน

ความสิ้นหวัง พระองค์ก็ทรงฉุดข้าพระองค์ขึ้นมา

สรรเสริญพระอานุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จึง

ขอวิงวอนต่อพระกรุณาอันหาที่เปรียบมิได้

ของพระองค์ เพื่อโปรดส่องสว่างสู่ดวงตาแห่ง

ปัญญา และทรงยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นจาก

ความเกียจคร้านที่ได้หลับใหลอย่างหนักหน่วง

โปรดทรงเปิดปากของข้าพระองค์เพื่อทรงรินสดุดี

ลงไป เพื่อเราจักได้หนักแน่นในการขับขานและ

ประกาศยอมรับพระบิดาผู้ทรงปราศจากจุดเริ่มต้น

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงได้รับการสรรเสริญ

ในหมู่ชนและโดยหมู่ชนทั้งปวง ร่วมกับพระบุตร

หนึ่งเดียวของพระองค์ พร้อมกับพระจิต

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๔



Отцу́, со Единоро́дным Твои́м

Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и

Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не

и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва седьма́я, ко Пресвято́й
Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́,

Влады́чице, молю́ Тя, ум мой

облагодати́. Ступа́ти пра́во мя

наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей.

Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон

отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами

грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми

разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и

во дни сохраня́й, борю́щих враг

избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га

ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́

оживи́. Я́же Свет невече́рний

ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую

просвети́. О ди́вная Влады́чня

пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́

сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й

молитвы утренние

15

́



ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งและทรงบันดาลชีวิต ตราบนี้

และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนา บทที่ 7 ต่อพระมารดาพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์
ข้าแต่พระนางผู้สูงสุด ข้าพระองค์ขอขับขานแด่

พระบารมีของพระนาง และภาวนาต่อพระนางเพื่อ

โปรดทรงทำให้จิตใจของข้าพระองค์ดีงาม

โปรดทรงสอนให้ข้าพระองค์ก้าวเดินอย่างชอบธรรม

ในพระมรรคาแห่งพระบัญญัติของพระคริสต์

โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีพลกำลังเพื่อตื่นตัว

อยู่เสมอในการขับขานบทเพลงและขจัดความฝันที่

หดหู่ไปเสีย ข้าแต่พระชายาพระเจ้า โดยอาศัย

การภาวนาของพระนาง โปรดทรงปลดปล่อย

ข้าพระองค์ที่ถูกพันธนาการด้วยตรวนบาปนานา

โปรดทรงคุ้มครองข้าพระองค์ในยามค่ำคืนและยาม

กลางวัน และโปรดทรงขับไล่ศัตรูที่ทำลาย

ข้าพระองค์ ข้าแต่องค์ผู้ประทานพระกำเนิดแด่

พระเจ้า โปรดทรงหล่อเลี้ยงข้าพระองค์ที่กำลังจะ

ตายเพราะกิเลสตัณหาต่างๆ ข้าแต่องค์ผู้อัญเชิญ

แสงสว่างที่ไม่มีวันมอดดับ โปรดทรงส่องสว่างแก่

ดวงวิญญาณที่มืดบอดของข้าพระองค์ ข้าแต่

พระราชวังอันภูมิฐานของผู้ทรงเป็นเจ้า โปรดทรง

ทำให้ข้าพระองค์เป็นนิเวศแห่งพระจิต ข้าแต่

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๕



души́ моея́ многоле́тныя стра́сти.

Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко

стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви

мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же

зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши

бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м

пови́нника. Но́ва сотвори́ мя,

обетша́вшаго нечу́вственными,

Пренепоро́чная, согреше́нии.

Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и

всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми

улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми,

сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши

глас непотре́бнаго раба́ Твоего́.

Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая,

души́ моея́ скве́рну очища́ющи.

Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти

непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице.

Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и

Бо́гу благоутро́бному принеси́.

Превы́шшая Ангел, мирска́го мя

превы́шша сли́тия сотвори́.

молитвы утренние
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พระมารดาแห่งผู้ทรงบรรเทา โปรดทรงบรรเทา

กิเลสตัณหาที่เรื้อรังในดวงวิญญาณของข้าพระองค์

โปรดทรงนำทางข้าพระองค์สู่มรรคาแห่งการสำนึก

บาป เพราะข้าพระองค์ถูกโยนเข้าไปในมรสุมชีวิต

โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากไฟนิรันดร์

สงครามที่โหดร้าย และอเวจี โปรดทรงประกาศว่า

ข้าพระองค์มีความผิด เพราะข้าพระองค์กระทำ

บาปมากมาย โปรดทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ที่เติบใหญ่

ขึ้นมาจากบาปที่โง่เขลา ข้าแต่ผู้ทรงนิรมลยิ่ง

โปรดอย่าให้ความทุกข์ทรมานใดๆได้แผ้วพาน

ข้าพระองค์ และโปรดทรงภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อ

ข้าพระองค์ทั้งปวง โปรดให้ข้าพระองค์ได้รับ

ความเปรมปรีดิ์แห่งสวรรค์ร่วมกับนักบุญทั้งปวง

ข้าแต่ผู้ทรงพรหมจารีศักดิ์สิทธิ์สูงสุด โปรดสดับฟัง

เสียงของผู้รับใช้ที่ไร้ค่าของพระองค์ ข้าแต่ผู้ทรง

บริสุทธิ์ยิ่ง โปรดประทานกระแสน้ำตาเชี่ยวกราก

เพื่อชำระดวงวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นมลทิน

ข้าพระองค์ขอถวายเสียงร้องคร่ำครวญไม่ขาดสาย

ของหัวใจข้าพระองค์แด่พระนาง ข้าแต่พระนางผู้

สูงสุด โปรดทรงต่อสู้เพื่อข้าพระองค์ โปรดทรงรับ

การถวายรับใช้ของผู้วิงวอน และโปรดทรงนำขึ้น

ถวายพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาธิคุณ ข้าแต่พระนาง

ผู้ทรงอยู่เหนือทูตสวรรค์ทั้งปวง โปรดทรงชู

ข้าพระองค์ให้สูงพ้นจากความสับสนวุ่นวายบนโลก

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๖



Светоно́сная Се́не небе́сная,

духо́вную благода́ть во мне напра́ви.

Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию,

оскверне́ны скве́рною,

Всенепоро́чная. Душетле́нных мя

па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно

умоля́ющи; Ему́же честь и

поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва восьма́я, ко Го́споду
на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве

Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́,

мно́гия ра́ди любве́ сшел и

воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех.

И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по

благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел

спасе́ши мя, несть се благода́ть, и

дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в

щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости!

Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́

мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во

молитвы утренние
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ข้าแต่ปะรำที่อัญเชิญแสงสว่างแห่งสวรรค์

โปรดทรงนำทางแก่พระสิริแห่งพระจิตในตัว

ข้าพระองค์ ข้าแต่ผู้ทรงนิรมลยิ่ง ข้าพระองค์ขอ

สรรเสริญพระนางด้วยการชูมือและริมฝีปากที่

แปดเปื้อนมลทิน โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้

รอดพ้นจากความชั่วร้ายที่ทำให้ดวงวิญญาณ

เสื่อมทราม และโปรดทรงเพียรวิงวอนต่อพระคริสต์

ผู้ทรงควรค่าแก่การสรรเสริญพร้อมกับ

การสักการบูชา ตราบนี้ และตลอดไป และจน

ชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนา บทที่ 8 ต่อพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าผู้ทรงมี

พระเมตตาสูงสุดบริบูรณ์ ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

ของพระองค์ พระองค์เสด็จลงมาทรงรับสภาพ

มนุษย์เพื่อทรงช่วยมวลมนุษย์ ข้าแต่พระผู้ประทาน

ความรอด ข้าพระองค์ขอภาวนาต่อพระองค์เพื่อ

โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยพระบารมีของพระองค์

อีกครั้งหนึ่ง เพราะหากพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์

ในการกระทำกิจใดๆเพราะถือเป็นสิ่งที่ทรงพึงปฏิบัติ

แล้วไซร้ ก็มิใช่เป็นด้วยพระบารมีหรือพระพร

หากแต่เป็นพระราชกิจ ข้าแต่พระคริสต์ แท้จริง

แล้ว ด้วยพระกรุณาธิคุณอันไม่มีที่สิ้นสุดและ

พระเมตตาอันสุดพรรณนานั้น พระองค์ตรัสไว้ว่า

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๗



ве́ки. Аще у́бо ве́ра, я́же в Тя,

спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́

мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель.

Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне,

Бо́же мой, не взы́щеши дел отню́д

оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да

довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет,

та да оправди́т мя, та да пока́жет мя

прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да

не у́бо похи́тит мя сатана́, и

похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути

мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́

хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́

Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро

погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва

ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди,

ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х

иногда́ той са́мый грех; и па́ки

порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно,

я́коже порабо́тах пре́жде сатане́

льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю

Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су

молитвы утренние
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ผู้ที่เชื่อในเราจักมีชีวิตและไม่พบกับความตาย

ดังนั้น หากความเชื่อในพระองค์ช่วยให้ผู้ที่สิ้น

หนทางได้รอดแล้ว ก็โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้

รอดด้วยเถิด เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและ

พระผู้สร้างของข้าพระองค์ โปรดทรงตำหนิ

ความเชื่อของข้าพระองค์แทนที่จะทรงตำหนิ

การกระทำ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะ

พระองค์จักทรงพบว่ามิได้มีการกระทำใดๆที่จะ

สามารถแสดงความบริสุทธิ์ของข้าพระองค์ได้ แต่

ขอให้ความเชื่อของข้าพระองค์นั้นเพียงพอสำหรับ

การกระทำของข้าพระองค์ทั้งหมด ขอให้ความเชื่อ

นั้นเป็นคำตอบสำหรับข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์พ้น

ผิด และทำให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนร่วมในพระสิริ

นิรันดรของพระองค์ ข้าแต่องค์พระวจนะ ขออย่า

ทรงให้มารร้ายครอบงำข้าพระองค์และโอ่ว่ามันได้

พรากข้าพระองค์จากพระพาหาของพระองค์และ

ล้อมข้าพระองค์ไว้ ข้าแต่พระคริสต์

องค์ผู้ประทานความรอด ขอจงช่วยข้าพระองค์

ให้รอดเถิด ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาของ

ข้าพระองค์หรือไม่ โปรดทรงรีบรุดมาเถิด เร็วเถิด

เร็วเถิด เพราะข้าพระองค์กำลังจะแตกดับ ข้าแต่

พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ

ข้าพระองค์นับตั้งแต่ครรภ์มารดา ข้าแต่พระองค์

บัดนี้ ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รักพระองค์อย่างที่

ข้าพระองค์เคยรักในบาป และโปรดให้ข้าพระองค์

ทำงานรับใช้พระองค์อย่างแข็งขันอย่างที่ข้าพระองค์

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๘



Моли́тва девя́тая, ко Ангелу
храни́телю

Святы́й Ангеле, предстоя́й

окая́нной мое́й души́ и стра́стной

мое́й жи́зни, не оста́ви мене́

гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за

невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста

лука́вому де́мону облада́ти мно́ю,

наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́

ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й Ангеле Бо́жий, храни́телю

и покрови́телю окая́нныя моея́ души́

и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя

оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и

а́ще что согреши́х в преше́дшую

нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий

день, и сохрани́ мя от вся́каго

искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем

Христу́, во вся дни живота́ моего́,

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

молитвы утренние
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เคยรับใช้มารร้ายล่อลวง แต่เหนือสิ่งอื่นใด

ข้าพระองค์จักทำงานรับใช้พระเยซูคริสต์ผู้ทรง

เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ไปตลอดชีวิต

ตราบนี้ และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนา บทที่ 9 ต่อทูตสวรรค์ผู้ปกป้อง
ข้าแต่ทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ยืนเคียงข้าง

ดวงวิญญาณอันน่าเวทนาของข้าพเจ้าและเคียงข้าง

ชีวิตที่ตกอยู่ใต้กิเลสตัณหาของข้าพเจ้า โปรดอย่า

ทอดทิ้งข้าพเจ้าให้เดียวดาย และโปรดอย่าถอนตัว

จากข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ยับยั้งชั่งใจ โปรด

อย่าปล่อยให้ปิศาจใจคดได้มีที่ยืนเพื่อมาครอบงำ

ข้าพเจ้าด้วยการบีบคั้นกายที่ต้องแตกดับของ

ข้าพเจ้า โปรดทำให้แขนที่น่าสมเพชและอ่อนล้า

ของข้าพเจ้านั้นแข็งแกร่ง และขอทรงวางข้าพเจ้าไว้

บนหนทางแห่งความรอด ข้าแต่ทูตสวรรค์

ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้า ท่านเป็นผู้คุ้มครอง

และปกป้องดวงวิญญาณและร่างกายอันน่าเวทนา

ของข้าพเจ้า โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าหากมีสิ่งใดก็ตาม

ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านมาตลอดชีวิต และหาก

ข้าพเจ้าได้กระทำบาปไม่ว่าในทางใดก็ตามในช่วง

ค่ำคืนที่เพิ่งผ่านพ้นมาแล้วไซร้ ก็โปรดทรงเป็นที่พึ่ง

แก่ข้าพเจ้าตลอดวันที่กำลังมาถึง และขอทรงปกปัก

รักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากการล่อลวงของ

บทภาวนาช่วงเช้า

๑๙



гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя

ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се

Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́

Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Моли́тва деся́тая, ко Пресвято́й
Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́

Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и

всеси́льными мольба́ми отжени́ от

мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́

Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие,

нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и

ху́льная помышле́ния от окая́ннаго

моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́

моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й

мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И

изба́ви мя от мно́гих и лю́тых

воспомина́ний и предприя́тий, и от

всех действ злых свободи́ мя. Я́ко

благослове́на еси́ от всех родо́в, и

сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во

ве́ки веко́в. Ами́нь.

молитвы утренние
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ศัตรูทุกประการ เพื่อข้าพเจ้าจักได้มิบังอาจทำให้

พระเจ้าพิโรธอันเนื่องจากบาปของข้าพเจ้า และ

โปรดช่วยวิงวอนพระเจ้าในนามของข้าพเจ้า เพื่อว่า

ด้วยความยำเกรงในพระองค์ พระองค์จักทรงรับ

ข้าพเจ้าและทรงสำแดงต่อข้าพเจ้าผู้เป็นผู้รับใช้ของ

พระองค์เพื่อให้เป็นที่คู่ควรแก่พระสิริของพระองค์

อาเมน

บทภาวนา บทที่ 10 ต่อพระมารดาพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งข้าแต่พระมารดาพระเจ้า พระนางผู้ทรง

บริสุทธิ์ยิ่งสูงสุด โดยอาศัยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์

และทรงอานุภาพยิ่ง โปรดทรงนำข้าพระองค์ผู้เป็น

ผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยและน่าเวทนาของพระนางให้พ้น

จากความหดหู่ ความสะเพร่า ความเขลา

ความประมาท และความหยาบช้าทั้งปวง รวมทั้ง

ความคิดที่ชั่วร้ายและรุนแรงจากหัวใจที่น่าสมเพช

และจิตใจที่ด่างพร้อย และขอโปรดทรงดับไฟแห่ง

กิเลสตัณหาของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์

ทุกข์ยากและน่าสมเพช และโปรดทรงปลดปล่อย

ข้าพระองค์ให้เป็นอิสระจากความทรงจำและ

การตัดสินใจต่างๆที่โหดร้าย และจากการกระทำที่

ชั่วร้ายทั้งปวง เพราะชนทุกยุคสมัยต่างถวาย

พระพรแด่พระนาง และพระสิริมีแด่พระนามอันเป็น

ที่เทิดทูนยิ่งของพระนางตลอดนิรันดร อาเมน

บทภาวนาช่วงเช้า
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Моли́твенное призыва́ние свято́го,

и́мя кото́рого но́сишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче

Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́

прибега́ю, ско́рому помо́щнику и

моли́твеннику о душе́ мое́й.

Пе́снь Пресвято́й Богоро́дице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,

Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с

Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и

благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко

Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропа́рь Кресту́ и моли́тва за
оте́чество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и

благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды

правосла́вным христиа́ном на

сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я

Кресто́м Твои́м жи́тельство.

молитвы утренние
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บทวิงวอนภาวนาต่อนักบุญที่เราใช้นามของท่าน
ข้าแต่ (ระบุนาม) นักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรด

ภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าเถิด ท่านผู้เป็น

ผู้ช่วยเหลือและผู้วิงวอนแก่ดวงวิญญาณของข้าพเจ้า

เพราะข้าพเจ้ามาหาท่านด้วยความร้อนรน

บทขับขานต่อพระแม่มารีย์ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาพระเจ้าและ

ผู้ทรงพรหมจารี พระนางเปี่ยมด้วยพระสิริ พระเจ้า

สถิตกับพระนาง พระนางทรงได้รับพระพร

พระบุตรในพระครรภ์ของพระองค์ก็ได้รับพระพร

ด้วย พระนางประทานพระกำเนิดแด่พระผู้ทรงช่วย

ให้วิญญาณของเหล่าข้าพระองค์ได้รอด

บทสวดแห่งคุณธิการต่อไม้กางเขนและบทภาวนาเพื่อปิตุภูมิ
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงคุ้มครองประชากรของ

พระองค์ และประทานพระพรแก่ผู้สืบทอดของ

พระองค์ โปรดประทานชัยชนะแก่คริสตชน

ออร์โธด็อกซ์เหนือศัตรูทั้งปวง และโปรดทรงค้ำจุน

ชุมชนของพระองค์ด้วยพระกางเขนของพระองค์

ด้วยเถิด

บทภาวนาช่วงเช้า
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Моли́тва о живы́х

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́

моего́ духо́внаго (имя), роди́телей

мои́х (имена), сро́дников (имена),

нача́льников, наста́вников,

благоде́телей (имена их) и всех

правосла́вных христиа́н.

Моли́тва о усо́пших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших

раб Твои́х: роди́телей мои́х,

сро́дников, благоде́телей (имена их),

и всех правосла́вных христиа́н, и

прости́ им вся согреше́ния во́льная и

нево́льная, и да́руй им Ца́рствие

Небе́сное.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину

блажи́ти Тя Богоро́дицу,

Присноблаже́нную и Пренепоро́чную

и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую

молитвы утренние
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บทภาวนาสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่
ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความรอดและ

พระเมตตาแก่บิดาผู้อุปถัมภ์แห่งจิตวิญญาณ

(ระบุชื่อ) บิดามารดาของข้าพระองค์ (ระบุชื่อ) ญาติ

พี่น้อง (ระบุชื่อ) ผู้นำ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ

(ระบุชื่อ) และคริสตชนออร์โธด์อกซ์ทั้งปวง

บทสวดภาวนาแด่วิญญาณผู้ล่วงลับ
ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนแก่

ดวงวิญญาณของผู้รับใช้พระองค์ที่ล่วงลับไปแล้ว

ทั้งบิดามารดาของข้าพระองค์ ญาติพี่น้อง ผู้มี

พระคุณ (ระบุชื่อ) และคริสตชนออร์โธด็อกซ์ทั้งปวง

และขอโปรดประทานอภัยบาปทั้งปวงที่พวกเขาได้

กระทำ ทั้งด้วยความตั้งใจและด้วยความละเลย

และโปรดประทานพระอาณาจักรแห่งสวรรค์แก่

พวกเขาด้วยเถิด

สิ้นสุดการภาวนา

ในความจริงแท้ เป็นการเห็นดีเห็นงามที่จะถวาย

พระพรแด่องค์ผู้ประทานพระกำเนิดแด่พระเจ้า

พระนางทรงได้รับพระพรอยู่เสมอ ทรงปราศจาก

มลทินทั้งปวง และทรงเป็นพระมารดาพระเจ้า

พระนางทรงพระเกียรติยิ่งกว่าทูตสวรรค์เครูวิม

บทภาวนาช่วงเช้า

๒๒



Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не

Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя

Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и

богоно́сных оте́ц на́ших и всех

святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Херуви́м и сла́внейшую без

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую

Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки

веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (трижды)

молитвы утренние

23



และทรงพระสิริยิ่งกว่าทูตสวรรค์เซราฟิมอย่างเหนือ

คำเปรียบเปรยใดๆ พระนางทรงรับเอาองค์

พระวจนะของพระเจ้า ทรงเป็นผู้ประทาน

พระกำเนิดของพระเจ้า ข้าพระองค์ขอยกย่องเชิดชู

พระนาง

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา พระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ตราบนี้ และตลอดไป

และจนชั่วนิรันดร อาเมน

ขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา (กล่าวสามครั้ง)

ข้าแต่พระเยซูคริสต์ พระบุตรแห่งพระเจ้า เพื่อ

เห็นแก่คำภาวนาของพระมารดาผู้ทรงความบริสุทธิ์

ของพระองค์ และของบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และยึดมั่นใน

พระเจ้า และนักบุญศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง โปรดทรง

พระเมตตาเถิด อาเมน

บทภาวนาช่วงเช้า
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Молитвы на сон
грядущим

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го
Ду́ха, Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не

Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя

Твоея́ Ма́тере и всех святы́х,

поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Моли́тва предначина́тельная

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше

и́стины, И́же везде́ сый и вся

исполня́яй, Сокро́вище благи́х и

жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в

ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и

спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Моли́тва Свято́му Ду́ху

24
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บทภาวนาก่อนนอน
ในพระนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ อาเมน

บทสวดเริ่มต้นการภาวนา
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า

โดยอาศัยคำภาวนาของพระมารดาผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง

ของพระองค์ และเหล่านักบุญทุกองค์ ขอทรงมี

พระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด อาเมน

พระสิริจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระสิริจง

มีแด่พระองค์

บทสวดภาวนาต่อพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระราชาแห่งสรวงสวรรค์ ผู้ทรงปลอบ

ประโลม พระจิตแห่งความจริงแท้ พระองค์สถิตอยู่

ทุกแห่งหนและทรงเติมเต็มทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็น

ผู้รักษาพระพร และทรงเป็นผู้ประทานชีวิต โปรด

เสด็จมาสถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลาย และโปรด

ทรงชำระข้าพระองค์จากมลทินทั้งปวง และโปรด

ทรงคุ้มครองจิตวิญญาณของเหล่าข้าพระองค์ด้วย

เถิด ข้าแต่พระผู้ทรงประเสริฐยิ่ง

๒๔



Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий,

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Трисвято́е

(Читается трижды, с крестным знамением
и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки

веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ко Пресвято́й Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи

на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки

веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

молитвы на сон грядущим
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ต่อพระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ทรงสรรพานุภาพ

พระผู้ทรงเป็นอมตะ ขอโปรดทรงมีพระเมตตาแก่

เราเทอญ

(กล่าวสามครั้ง พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกางเขนและคำนับ)

พระสิริจงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ตราบนี้ และตลอดไป

และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนาต่อพระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ขอจงทรง

พระเมตตาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าแต่

พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดทรงชำระบาปแก่ข้าพระองค์

ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นใหญ่ โปรดประทานอภัยแก่

ข้าพระองค์ที่ได้ละเมิดกฎของพระองค์ ข้าแต่

พระผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ขอโปรดเสด็จมาทรงเยียวยา

รักษาความอ่อนแอของเหล่าข้าพระองค์ เพื่อเป็น

พระเกียรติแด่พระนามแห่งพระองค์

ขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา (กล่าวซ้ำ3ครั้ง)

พระสิริจงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ตราบนี้ และตลอดไป

และจนชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนาก่อนนอน

๒๕



Тропари́

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй

нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще,

сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це

гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо

упова́хом; не прогне́вайся на ны

зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний

Моли́тва Госпо́дня

Отче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да

святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́,

я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб на́ш

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви

нам до́лги на́ша, я́коже и мы

оставля́ем должнико́м на́шим; и не

введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви

нас от лука́ваго.

молитвы на сон грядущим

26

́́



บทภาวนาแห่งพระเจ้า
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์

สถิตในสรวงสวรรค์ พระนามของพระองค์จงเป็นที่

สักการะ พระอาณาจักรของพระองค์จงมาเถิด

พระประสงค์ของพระองค์จงสัมฤทธิ์ผลทั้งในสรวง

สวรรค์และบนแผ่นดินโลกเฉกเช่นเดียวกัน โปรด

ประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในวันนี้

โปรดยกความผิดบาปของข้าพระองค์ เช่นเดียวกับ

ที่ข้าพระองค์ยกให้ผู้ที่กระทำผิดบาปต่อข้าพระองค์

และโปรดอย่าทรงนำพาข้าพระองค์สู่การถูกล่อลวง

แต่โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากความ

ชั่วร้ายเถิด

บทขับขานในโบสถ์
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระเมตตาแก่เหล่า

ข้าพระองค์เถิด เพราะข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาป

ไม่อาจอุทธรณ์ได้ จึงขอวิงวอนพระองค์ผู้ทรง

เป็นเจ้า ว่า ขอพระองค์ทรงพระเมตตาต่อเหล่า

ข้าพระองค์เถิด

พระสิริจงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระเมตตาต่อ

เหล่าข้าพระองค์เถิด เพราะข้าพระองค์เชื่อใน

พระองค์ โปรดอย่าทรงถือโทษโกรธเคือง และ

๒๖

บทภาวนาก่อนนอน



Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго

созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час

сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же

сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Моли́тва пе́рвая, свято́го Мака́рия

Вели́кого, к Бо́гу Отцу́

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам,

благослове́нная Богоро́дице,

наде́ющиися на Тя да не поги́бнем,

но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо

еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

на́ших, но при́зри и ны́не я́ко

благоутро́бен, и изба́ви ны от враг

на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы

лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и

и́мя Твое́ призыва́ем.

молитвы на сон грядущим
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โปรดอย่าทรงฝังพระทัยความผิดบาปของ

ข้าพระองค์ ทว่าบัดนี้ ขอโปรดทอดพระเนตรลงมา

ดั่งผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา และโปรดช่วยข้าพระองค์

ให้รอดพ้นจากศัตรู เพราะว่าพระองค์คือ

พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์คือ

ประชากรของพระองค์ เหล่าข้าพระองค์ล้วนเป็น

ผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะ

เรียกขานพระนามของพระองค์

ตราบนี้ และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

ข้าแต่องค์ผู้ประเสริฐผู้ประทานพระกำเนิดแด่

พระเจ้า โปรดทรงเปิดประตูแห่งความรัก

ความเมตตาของพระองค์แก่เหล่าข้าพระองค์เถิด

เพื่อว่าเหล่าข้าพระองค์ที่มีความหวังในพระองค์จะ

ไม่ถูกทำลาย หากแต่โดยอาศัยพระองค์จักช่วยให้

เรารอดพ้นจากศัตรู เพราะพระองค์เป็นความรอด

ของคริสตชน

ขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา (กล่าว 12 ครั้ง)

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นอมตราชาแห่งสรรพสิ่ง

พระองค์ทรงเห็นควรให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่จนถึง

ชั่วยามนี้ โปรดประทานอภัยบาปที่ข้าพระองค์ได้

กระทำ ณ วันนี้ ทั้งด้วยการกระทำ วาจา และ

บทภาวนา บทที่ 1ของนักบุญมาคารีผู้ยิ่งใหญ่ต่อพระบิดา

๒๗

บทภาวนาก่อนนอน



помышле́нием, и очи́сти, Го́споди,

смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия

скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми,

Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в

ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми

ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени

Твоему́, во вся дни живота́ моего́, и

поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я

и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди,

от помышле́ний су́етных,

оскверня́ющих мя, и по́хотей

лука́вых. Я́ко Твое́ есть ца́рство, и

си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го

Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Вседержи́телю, Сло́во Отчее, Сам

соверше́н сый, Иису́се Христе́,

мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́

никогда́же отлуча́йся мене́, раба́

Твоего́, но всегда́ во мне почива́й.

Моли́тва 2-я, свято́го Антио́ха,

ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

молитвы на сон грядущим
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ความคิด ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงชำระ

วิญญาณอันต่ำต้อยของข้าพระองค์ให้หมดสิ้นจาก

มลทินทั้งปวงทางกายและจิตวิญญาณ ข้าแต่

พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานให้ข้าพระองค์

นอนหลับอย่างสงบตลอดคืนนี้ เพื่อว่าเมื่อ

ข้าพระองค์ลุกขึ้นจากที่นอนแล้ว ข้าพระองค์จักได้

กระทำให้เป็นที่พอพระทัยแด่พระนามอัน

ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์ต่อไปตลอดชีวิตของ

ข้าพระองค์ และจักได้มีชัยเหนือศัตรูทั้งที่มองเห็น

และมองไม่เห็นที่ได้ต่อกรกับข้าพระองค์ ข้าแต่

พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจาก

ความคิดที่เหลวไหลไร้สาระ และจากตัณหาอัน

ชั่วร้ายที่ทำให้ข้าพระองค์มัวหมอง เพราะ

พระอาณาจักร พระอานุภาพ และพระสิริเป็นของ

พระองค์ พระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้า

ตราบนี้ และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

ข้าแต่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงปกครองทุกสิ่งและทรง

เป็นองค์พระวจนะแห่งพระบิดา พระองค์ทรงเป็น

องค์บริบูรณ์ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์นั้น พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งข้าพระองค์

ที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์แม้แต่เพียงอึดใจเดียว แต่

กลับสถิตในข้าพระองค์อยู่เสมอ ข้าแต่พระเยซู

ผู้ทรงเป็นผู้ดูแลฝูงแกะของพระองค์เป็นอย่างดี ขอ

บทภาวนา บทที่ 2 ของนักบุญอันติโอคต่อพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

๒๘
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Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х

ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́

змии́не, и жела́нию сатанину́ не

оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне

есть. Ты у́бо, Го́споди Бо́же

покланя́емый, Царю́ Святы́й, Иису́се

Христе́, спя́ща мя сохрани́

немерца́ющим све́том, Ду́хом Твои́м

Святы́м, Имже освяти́л еси́ Твоя́

ученики́. Даждь, Го́споди, и мне,

недосто́йному рабу́ Твоему́, спасе́ние

Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́ ум мой

све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия

Твоего́, ду́шу любо́вию Креста́

Твоего́, се́рдце чистото́ю словесе́

Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию

безстра́стною, мысль мою́ Твои́м

смире́нием сохрани́, и воздви́гни мя

во вре́мя подо́бно на Твое́

славосло́вие. Яко препросла́влен еси́

со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с

Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

молитвы на сон грядущим
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ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการต่อต้านของ

มารร้าย และขออย่าทรงปล่อยข้าพระองค์ให้เป็นไป

ตามความตั้งใจของปิศาจร้าย เพราะในตัวของ

ข้าพระองค์นั้นมีเมล็ดพันธุ์ของความชั่วช้าอยู่ ข้าแต่

พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นเจ้า ทรงเป็น

พระเจ้าที่ควรแก่การสักการะบูชา และทรงเป็น

ราชาผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ โปรดทรงคุ้มครองข้าพระองค์

ยามหลับใหลในแสงสว่างที่ไม่มีวันโรยราด้วย

พระจิตที่พระองค์เคยทรงอัญเชิญมาเพื่อทำให้

สานุศิษย์ของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ ข้าแต่พระองค์

โปรดประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์

ผู้เป็นผู้รับใช้ที่ไร้ค่าที่พักผ่อนบนที่นอนนี้เช่นกัน

โปรดประทานแสงสว่างแก่จิตใจของข้าพระองค์ด้วย

แสงสว่างแห่งความเข้าใจพระวรสารของพระองค์

โปรดประทานแสงสว่างแก่ดวงวิญญาณของ

ข้าพระองค์ด้วยความรักแห่งกางเขนของพระองค์

โปรดประทานแสงสว่างแก่หัวใจของข้าพระองค์ด้วย

ความบริสุทธิ์แห่งพระวจนะของพระองค์

โปรดประทานแสงสว่างแก่กายของข้าพระองค์ด้วย

พระมหาทรมานอย่างไร้ความปรานี โปรดทรง

เก็บรักษาความคิดอ่านของข้าพระองค์ไว้ใน

ความนอบน้อมพระองค์ และโปรดฉุดข้าพระองค์

ขึ้นมาในกาลอันสมควรเพื่อสรรเสริญพระองค์

เพราะพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์สูงสุดร่วมกับ

พระบิดาผู้ทรงปราศจากจุดเริ่มต้น และพระจิตเจ้า

ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งตลอดนิรันดร อาเมน

๒๙

บทภาวนาก่อนนอน



Го́споди, Царю́ Небе́сный,

Уте́шителю, Ду́ше и́стины,

умилосе́рдися и поми́луй мя

гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми

недосто́йному, и прости́ вся, ели́ка

Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че

же и не я́ко челове́к, но и горе́е

скота́, во́льныя моя́ грехи́ и

нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя:

я́же от ю́ности и от нау́ки злы, и я́же

суть от на́гльства и уны́ния. Аще

и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е

в помышле́нии мое́м; или́ кого́

укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом

мои́м, или́ опеча́лих, или́ о чем

прогне́вахся; или́ солга́х, или́

безго́дно спах, или́ нищ прии́де ко

мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́

опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́

осуди́х; или́ развелича́хся, или́

разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́

Моли́тва 3-я, ко Пресвято́му Ду́ху

молитвы на сон грядущим
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ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระราชาแห่งสรวงสวรรค์

ผู้ทรงปลอบประโลม พระจิตแห่งความจริงแท้

โปรดทรงเวทนาและทรงเมตตาผู้รับใช้ที่เต็มไปด้วย

บาปของพระองค์ โปรดอย่าทรงถือสาในความไร้ค่า

ของข้าพระองค์ และโปรดประทานอภัยบาปทั้งปวง

ของข้าพระองค์ ทั้งที่ได้กระทำในวันนี้เยี่ยงปุถุชน

และไม่เพียงแต่เยี่ยงปุถุชนเท่านั้น แต่ยังเลวร้าย

กว่าเดรัจฉาน ทั้งบาปที่กระทำด้วยความตั้งใจหรือ

การละเลย ทั้งด้วยความรู้อยู่แก่ใจหรือด้วย

ความไม่รู้ ทั้งจากความไร้เดียงสาหรือจาก

การยุแยงของปิศาจ และทั้งที่เกิดจากความไร้

ยางอายหรือจากความเอือมระอา หากข้าพระองค์

ได้กล่าวสาบานโดยอ้างพระนามของพระองค์ หรือ

มีความคิดที่ลบหลู่ ตำหนิติเตียนหรือประณามผู้ใด

กล่าวร้ายหรือใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดด้วยบันดาลโทสะ

หรือทำให้ผู้ใดเศร้าโศกเสียใจ หรือหากข้าพระองค์

โกรธเคืองเรื่องใด หรือกล่าวเท็จ หากข้าพระองค์

นอนหลับมากเกินกว่าที่ควร หรือหากมีผู้ยากไร้

มาหาแต่ข้าพระองค์กลับดูแคลนไม่ใส่ใจ หรือหาก

ข้าพระองค์ได้ทำให้พี่น้องต้องขุ่นเคืองหรือทะเลาะ

วิวาทกับเขา หรือหากข้าพระองค์ได้ด่าว่าผู้ใด หรือ

บทภาวนา บทที่ 3 ต่อพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์

๓๐

บทภาวนาก่อนนอน



стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о

лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся, или́

развраще́ние помы́слих; или́

объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́

смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́

добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен

бых се́рдцем; или́ неподо́бная

глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́

посмея́хся, моя́ же суть безчи́сленная

согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х,

или́ и́но что соде́ях лука́вое, не

по́мню, та бо вся и бо́льша сих

соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой

Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго

раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́,

и прости́ мя, я́ко Благ и

Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу,

усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и

окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́,

и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со

Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном,

ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.

молитвы на сон грядущим
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โอ้อวด หรือหยิ่งยโส หรือขาดสติกับผู้ใด หรือขณะ

ที่กำลังยืนสวดภาวนาอยู่แต่จิตใจกลับหลงใหล

สิ่งเย้ายวนทางโลก หรือหากข้าพระองค์มีความคิด

คด หรือตะกละ หรือเมามาย หรือเฮฮาไร้สาระ

หรือคิดชั่ว หรือเมื่อเห็นว่าผู้อื่นมีสิ่งดีก็กลับเจ็บปวด

ในใจตน หรือพูดคำหยาบ หรือเย้ยหยันบาปของ

พี่น้องทั้งๆ ที่บาปของตนนั้นนับไม่ถ้วน หรือไม่ใส่ใจ

ในการสวดภาวนา หรือกระทำความผิดอื่นๆที่

ข้าพระองค์จำไม่ได้ เพราะข้าพระองค์ได้กระทำ

ทุกอย่างที่เอ่ยมานี้และยังมากกว่านั้นอีก ข้าแต่

พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้สร้าง โปรดทรงพระเมตตา

ต่อข้าพระองค์ผู้เป็นผู้รับใช้ที่ต่ำช้าและไร้ค่าของ

พระองค์ โปรดทรงปลดเปลื้อง ประทานอภัย และ

โปรดทรงนำพาข้าพระองค์เข้าสู่ความดีงามและ

ความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ เพื่อให้คนที่มี

กิเลสตัณหา เต็มไปด้วยบาป และชั่วช้าอย่าง

ข้าพระองค์นั้นได้เอนกาย นอนหลับ และพักผ่อน

ในสันติสุข และข้าพระองค์จักนมัสการ สดุดี และ

สรรเสริญพระนามอันทรงพระเกียรติยิ่งของพระองค์

ร่วมกับพระบิดา และพระบุตรหนึ่งเดียวของ

พระองค์ ตราบนี้ และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร

อาเมน

๓๑

บทภาวนาก่อนนอน



Моли́тва 4-я,

свято́го Мака́рия Вели́кого

Что Ти принесу́, или́ что Ти возда́м,

великодарови́тый Безсме́ртный

Царю́, ще́дре и человеколю́бче

Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́

угожде́ние, и ничто́же бла́го

сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц

мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и

спасе́ние души́ мое́й стро́я?

Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и

обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га,

возста́ви па́дшую мою́ ду́шу,

оскверни́вшуюся в безме́рных

согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь

по́мысл лука́вый ви́димаго сего́

жития́. Прости́ моя́ согреше́ния,

еди́не Безгре́шне, е́же Ти согреши́х в

сей день, ве́дением и неве́дением,

сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и

все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам,

покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго

молитвы на сон грядущим
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ข้าแต่อมตราชาผู้ทรงพระปรีชายิ่ง ข้าแต่

พระองค์ผู้ทรงพระกรุณาธิคุณและทรงรักมนุษย์

ข้าพระองค์สมควรนำสิ่งใดขึ้นทูลเกล้าดี

ข้าพระองค์สมควรถวายสิ่งใดดี เพราะแม้ว่า

ข้าพระองค์จะเกียจคร้านในการทำให้เป็นที่พอ

พระทัยของพระองค์ ทั้งมิได้ทำความดีใดๆ แต่

พระองค์ก็ยังทรงนำพาข้าพระองค์มาจนถึงสิ้นสุดวัน

ที่กำลังจะผ่านไปนี้ พระองค์ทรงประคับประคอง

และประทานความรอดแก่วิญญาณของข้าพระองค์

ขอพระองค์โปรดประทานพระเมตตาแก่ข้าพระองค์

ผู้เป็นคนบาปที่สูญสิ้นความดี โปรดทรงฉุด

วิญญาณชั่วช้าเพราะบาปนับไม่ถ้วนของข้าพระองค์

ที่ล้มลงขึ้นมา และโปรดทรงกำจัดความคิดชั่วร้าย

ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางโลกของข้าพระองค์

ข้าแต่พระผู้ทรงปราศจากบาปทั้งปวง โปรด

ประทานอภัยบาปที่ข้าพระองค์ได้กระทำต่อพระองค์

ในวันนี้ ทั้งที่กระทำโดยรู้อยู่แก่ใจและไม่รู้ ทั้งทาง

วาจา การกระทำ และความคิด และทางประสาท

สัมผัสทั้งปวงของข้าพระองค์ ขอพระองค์

ทรงปกป้องและคุ้มครองข้าพระองค์จากสถานการณ์

ที่เป็นปรปักษ์ ทั้งนี้โดยอาศัยพระอานุภาพอัน

บทภาวนา บทที่ 4 ของนักบุญมาคารีผู้ยิ่งใหญ่

๓๒

บทภาวนาก่อนนอน



сопроти́внаго обстоя́ния

Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и

неизрече́нным человеколю́бием, и

си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти

мно́жество грехо́в мои́х. Благоволи́,

Го́споди, изба́вити мя от се́ти

лука́ваго, и спаси́ стра́стную мою́

ду́шу, и осени́ мя све́том лица́

Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и

неосужде́нна ны́не сном усну́ти

сотвори́, и без мечта́ния, и несмуще́н

по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю

сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и

просвети́ ми разу́мныя о́чи

серде́чныя, да не усну́ в смерть. И

посли́ ми Ангела ми́рна, храни́теля и

наста́вника души́ и те́лу моему́, да

изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со

одра́ моего́, принесу́ Ти

благода́рственныя мольбы́. Ей,

Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и

убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и

со́вестию; да́руй ми воста́вшу

молитвы на сон грядущим
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ศักดิ์สิทธิ์และฤทธานุภาพ และความรักที่พระองค์

ทรงมีต่อมนุษย์อย่างสุดพรรณนา ข้าแต่พระเจ้า

โปรดทรงชำระบาปนานัปการของข้าพระองค์

ข้าแต่พระองค์ โปรดทรงพระกรุณาช่วยข้าพระองค์

ให้รอดพ้นจากอิทธิพลของสิ่งชั่วร้าย และโปรดทรง

ช่วยวิญญาณอันเร่าร้อนของข้าพระองค์ โปรด

ประทานแสงสว่างแก่ข้าพระองค์ด้วยแสงแห่ง

พระพักตร์พระองค์ในคราวที่พระองค์จักเสด็จมา

ด้วยพระสิริ และโปรดประทานให้ข้าพระองค์ซึ่ง

บัดนี้ไม่ถูกกล่าวโทษแล้วให้หลับใหลไร้ความฝัน

และโปรดอย่าทรงให้ความคิดใดๆมารบกวนผู้รับใช้

ของพระองค์ โปรดขับการกระทำของมารร้าย

ทั้งปวงไปเสียจากข้าพระองค์ โปรดประทาน

ความสว่างแก่ดวงตาแห่งดวงใจข้าพระองค์ด้วย

สติปัญญา ด้วยเกรงว่าข้าพระองค์จะหลับใหลสู่

ความตาย และโปรดประทานทูตสวรรค์แห่งสันติ

ผู้เป็นผู้ปกป้องและผู้นำทางแก่วิญญาณและกายของ

ข้าพระองค์ เพื่อท่านจักได้ช่วยข้าพระองค์ให้พ้น

จากศัตรู เพื่อว่าเมื่อข้าพระองค์ลุกขึ้นจากที่นอน

ข้าพระองค์จักทูลถวายคำภาวนาขอบพระคุณ

พระองค์ ข้าแต่พระองค์ โปรดสดับฟังข้าพระองค์

ผู้เป็นผู้รับใช้ที่บาปและชั่วช้าที่กำลังสารภาพและ

สำนึก โปรดประทานให้ข้าพระองค์ได้รับการชี้แนะ

จากพระวาจาของพระองค์ยามที่ข้าพระองค์ลุกขึ้น

๓๓

บทภาวนาก่อนนอน



словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние

бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но

бы́ти сотвори́ Твои́ми Ангелы; да

благословлю́ и́мя Твое́ свято́е, и

просла́влю, и сла́влю Пречи́стую

Богоро́дицу Мари́ю, Юже дал еси́

нам гре́шным заступле́ние, и приими́

Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко

подража́ет Твое́ человеколю́бие, и

моля́щися не престае́т. Тоя́

заступле́нием, и Честна́го Креста́

зна́мением, и всех святы́х Твои́х

ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́,

Иису́се Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят

еси́, и препросла́влен во ве́ки.

Ами́нь.

Моли́тва 5-я

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х

во дни сем сло́вом, де́лом и

помышле́нием, я́ко Благ и

Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен

сон и безмяте́жен да́руй ми. Ангела

молитвы на сон грядущим
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และโปรดให้ความสิ้นหวังอันชั่วร้ายจงถูกขับไปให้

ไกลเสียจากข้าพระองค์โดยผ่านทางทูตสวรรค์

ทั้งปวงของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จักได้ถวาย

พระพรแด่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และ

ยกย่องสรรเสริญพระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้า

ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง และเป็นผู้ที่พระองค์ประทานไว้แก่

ข้าพระองค์เพื่อเป็นผู้ทรงปกป้องข้าพระองค์ที่เป็น

คนบาป และพระองค์ทรงยอมรับพระนางผู้ทรง

ภาวนาเพื่อข้าพระองค์ เพราะพระนางทรงเป็น

แบบอย่างของความรักที่พระองค์ทรงมีต่อ

มนุษยชาติและทรงเพียรภาวนาเพื่อข้าพระองค์

ข้าแต่พระเยซูคริสต์ พระเจ้าของข้าพระองค์ โปรด

ทรงปกปักรักษาวิญญาณอันชั่วช้าของข้าพระองค์

ทั้งนี้โดยอาศัยการปกป้องของพระนาง สัญลักษณ์

กางเขนอันทรงค่า และโดยเห็นแก่นักบุญทั้งปวง

ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์และ

ทรงพระสิริยิ่งตลอดนิรันดร อาเมน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งข้าพระองค์

ทั้งหลาย โดยอาศัยพระกรุณาธิคุณและความรักที่

พระองค์มีต่อมนุษย์นั้น ขอโปรดประทานอภัยบาปที่

ข้าพระองค์ได้กระทำมาตลอดทั้งวัน ทั้งทาง

การกระทำ วาจา และความคิด โปรดประทาน

บทภาวนา บทที่ 5

๓๔

บทภาวนาก่อนนอน



Твоего́ храни́теля посли́,

покрыва́юща и соблюда́юща мя от

вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель

душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́

сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во

ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 6-я

Го́споди Бо́же наш, в Него́же

ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго

и́мене призыва́ем, даждь нам, ко сну

отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и

соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и

те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви

стремле́ние страсте́й, угаси́

разжже́ния воста́ния теле́снаго.

Даждь нам целому́дренно пожи́ти

де́лы и словесы́; да доброде́тельное

жи́тельство восприе́млюще,

обетова́нных не отпаде́м благи́х

Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки.

Ами́нь.

молитвы на сон грядущим
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การหลับใหลอย่างสงบและปราศจากความกังวล

โปรดทรงส่งทูตสวรรค์ผู้ปกป้องของพระองค์เพื่อ

อภิบาล คุ้มครอง และดูแลข้าพระองค์ให้พ้นจาก

ความชั่วร้ายทั้งปวง เพราะว่าพระองค์นั้นคือ

ผู้อภิบาลวิญญาณและกายของข้าพระองค์ และ

ข้าพระองค์ขอประกาศพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์

พระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์

ตราบนี้ และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งข้าพระองค์

ทั้งหลาย ข้าพระองค์เชื่อในพระองค์และวิงวอนต่อ

พระนามอันสูงส่งยิ่งของพระองค์เหนือนามทั้งปวง

โปรดประทานให้ข้าพระองค์ที่ก้าวออกไปสู่

การหลับใหลจงได้รับการบรรเทาทั้งทางวิญญาณ

และทางกาย และโปรดทรงคุ้มครองข้าพระองค์จาก

ความฝันทั้งปวง และให้พ้นจากความฝักใฝ่ใน

ด้านมืด โปรดทรงหยุดยั้งกิเลสตัณหาที่ถาโถม

เข้ามา และโปรดทรงดับไฟที่ลุกโชนในกายของ

ข้าพระองค์ โปรดประทานให้ข้าพระองค์ดำรงชีวิตที่

บริสุทธิ์ทั้งทางการกระทำและวาจา เพื่อข้าพระองค์

จักมีชีวิตที่ชอบธรรมและไม่พรากจากพระพรที่

พระองค์ทรงสัญญาไว้ เพราะพระพรมีแด่พระองค์

ชั่วนิรันดร อาเมน

บทภาวนา บทที่ 6

๓๕

บทภาวนาก่อนนอน



Моли́тва 7-я, свято́го Иоа́нна

Златоу́ста

(24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1 . Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных

Твои́х благ.

2. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук.

3. Го́споди, умо́м ли или́

помышле́нием, сло́вом или́ де́лом

согреши́х, прости́ мя.

4. Го́споди, изба́ви мя вся́каго

неве́дения и забве́ния, и малоду́шия,

и окамене́ннаго нечу́вствия.

5. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго

искуше́ния.

6. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце,

е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние.

7. Го́споди, аз я́ко челове́к

согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр,

поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́

моея́.

молитвы на сон грядущим
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1. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าทรงเพิกถอน

พระบุญญาธิการของพระองค์ออกจากข้าพระองค์

2. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพระองค์

ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนิรันดร

3. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานอภัยแก่

ข้าพระองค์ หากข้าพระองค์ได้กระทำบาปทั้งใน

จิตใจหรือความคิด ไม่ว่าจะเป็นในทางวาจาหรือ

ทางการกระทำ

4. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงปลดปล่อย

ข้าพระองค์ให้เป็นอิสระจากการละเลยและ

ความสะเพร่าทั้งปวง จากทั้งความสิ้นหวังหดหู่และ

ความแข็งกระด้างเย็นชา

5. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพระองค์

ให้พ้นจากการถูกล่อลวงทุกประการ

6. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงส่องสว่างแก่

จิตใจข้าพระองค์ที่มืดมนเนื่องจากกิเลสตัณหา

ชั่วร้าย

7. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงมีพระเมตตาต่อ

ข้าพระองค์ที่เป็นผู้กระทำบาปเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่ง

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรเห็น

ความอ่อนแอของวิญญาณข้าพระองค์

8. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทาน

บทภาวนา บทที่ 7 ของนักบุญยอห์นสลาโตอุสต์(จำนวน 24 บท ประจำชั่วโมง ทั้งกลางวันและ

กลางคืน)

๓๖

บทภาวนาก่อนนอน



8. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в

по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́

свято́е.

9. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́

мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и

да́руй ми коне́ц благи́й.

10. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и

ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю,

но даждь ми по благода́ти Твое́й

положи́ти нача́ло благо́е.

11 . Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м

ро́су благода́ти Твоея́.

12. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́

мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и

нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м.

Ами́нь.

1 . Го́споди, в покая́нии приими́ мя.

2. Го́споди, не оста́ви мене́.

3. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть.

4. Го́споди, даждь ми мысль бла́гу.

молитвы на сон грядущим
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พระมหากรุณาธิคุณลงมาช่วยข้าพระองค์ เพื่อ

ข้าพระองค์จักได้สรรเสริญพระนามของพระองค์

9. ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า โปรดทรงจารึก

ข้าพระองค์ลงในสาสน์แห่งชีวิต และโปรดประทาน

จุดจบที่ดีแก่ข้าพระองค์

10. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

หากแม้นว่าข้าพระองค์มิได้กระทำสิ่งดีต่อเบื้อง

พระพักตร์พระองค์เลย ก็โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย

โดยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อให้มี

จุดเริ่มต้นที่ดี

11. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดประพรมน้ำค้าง

แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สู่หัวใจของ

ข้าพระองค์

12. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์และ

แผ่นดินโลก โปรดทรงรำลึกถึงข้าพระองค์ผู้เป็น

ผู้รับใช้ที่เต็มไปด้วยบาปของพระองค์ ทั้งยัง

เต็มไปด้วยความอดสูและมลทิน อาเมน

1. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงรับข้าพระองค์

ไว้ในการสำนึกบาปของข้าพระองค์

2. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าทรงทอดทิ้ง

ข้าพระองค์

3. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าทรงนำพา

ข้าพระองค์สู่ความทุกข์ยาก

4. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงกระตุ้น

ความคิดดีที่อยู่ในตัวข้าพระองค์

5. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานน้ำตาและ

๓๗

บทภาวนาก่อนนอน



5. Го́споди, даждь ми сле́зы и

па́мять сме́ртную, и умиле́ние.

6. Го́споди, даждь ми по́мысл

испове́дания грехо́в мои́х.

7. Го́споди, даждь ми смире́ние,

целому́дрие и послуша́ние.

8. Го́споди, даждь ми терпе́ние,

великоду́шие и кро́тость.

9. Го́споди, всели́ в мя ко́рень

благи́х, страх Твой в се́рдце мое́.

10. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя

от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и

твори́ти во всем во́лю Твою́.

1 1 . Го́споди, покры́й мя от челове́к

не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от

вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи.

12. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши,

я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля

Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко

благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

молитвы на сон грядущим
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การระลึกถึงความตาย และความเสียใจที่ได้

กระทำบาป

6. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงบันดาลให้

ข้าพระองค์มีความมุ่งมั่นในการสารภาพบาปของ

ข้าพระองค์

7. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทาน

ความนอบน้อม ความบริสุทธิ์ และความเชื่อฟัง

แก่ข้าพระองค์

8. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานความอดทน

ความโอบอ้อมอารี และความสุภาพ แก่ข้าพระองค์

9. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงปลูกฝังรากเหง้า

แห่งความดีทั้งปวง อันได้แก่ความเกรงกลัวในหัวใจ

ของข้าพระองค์

10. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงยินยอมให้

ข้าพระองค์รักพระองค์อย่างสุดดวงวิญญาณและ

จิตใจ และกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ใน

ทุกสิ่ง

11. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงปกป้อง

ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนบางจำพวก ปิศาจร้าย

และกิเลสตัณหา และจากสิ่งที่ไม่บังควร

12. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงตระหนักดี

ว่าพระองค์จักกระทำตามแต่พระประสงค์ของ

พระองค์ ดังนั้นแล้ว ขอโปรดให้พระประสงค์ของ

พระองค์จงสัมฤทธิ์ในตัวข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาป

เถิด เพราะพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพร

ชั่วนิรันดร อาเมน

๓๘

บทภาวนาก่อนนอน



Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не

Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере

Твоея́, и безпло́тных Твои́х Ангел,

Проро́ка же и Предте́чи и

Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых

же апо́стол, све́тлых и

добропобе́дных му́ченик,

преподо́бных и богоно́сных оте́ц, и

всех святы́х моли́твами, изба́ви мя

настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго.

Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й

сме́рти гре́шнаго, но я́коже

обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, даждь и

мне обраще́ние окая́нному и

недосто́йному; изми́ мя от уст

па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти

мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди

мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди

окая́ннаго в тле́нную плоть

оболки́йся, исто́ргни мя от

Моли́тва 8-я, ко Го́споду на́шему
Иису́су Христу́

молитвы на сон грядущим
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ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแห่งพระเจ้า

โดยอาศัยพระมารดาผู้ทรงพระเกียรติยิ่ง เหล่า

ทูตสวรรค์ที่ไร้กายาของพระองค์ ศาสดาประกาศก

และ ผู้ให้รับบัพติศมาที่มาล่วงหน้าของพระองค์

เหล่าอัครสาวกที่พระเจ้าทรงดลใจ มรณสักขี

ผู้โชติช่วงและมีชัย บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และรับเอา

พระเจ้า และโดยอาศัยคำภาวนาของนักบุญทั้งปวง

โปรดทรงช่วยข้าพระองค์จากปิศาจที่รุมเร้า ข้าแต่

พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้สร้างของข้าพระองค์

พระองค์มิได้ทรงประสงค์ความตายของคนบาป

หากแต่ทรงประสงค์ให้เขากลับใจและมีชีวิตอยู่

ดังนั้น ขอพระองค์โปรดประทานการกลับใจแก่

ข้าพระองค์ผู้ต่ำช้าและไร้ค่าด้วย โปรดทรงฉวย

ข้าพระองค์จากปากของงูร้ายที่กำลังกลืนกิน

ข้าพระองค์และลากข้าพระองค์ลงนรกทั้งเป็น

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงบรรเทาของ

ข้าพระองค์ ผู้ทรงฉลองพระองค์ด้วยกายที่มีวัน

เน่าเปื่อยผุพังด้วยเห็นแก่ข้าพระองค์อย่างเวทนา

สงสาร โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจาก

ความทุกข์ลำเค็ญและให้ได้รับการบรรเทาแก่

ดวงวิญญาณอันน่าเวทนาของข้าพระองค์ โปรด

ทรงปลูกฝังในหัวใจของข้าพระองค์ให้กระทำตาม

บทภาวนา บทที่ 8 ต่อพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

๓๙

บทภาวนาก่อนนอน



окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́

мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́

твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити

лука́вая дея́ния, и получи́ти

блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди,

упова́х, спаси́ мя.

К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери

аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си,

Цари́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и

прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га

моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож

пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся

трепе́ща: неуже́ли Госпо́дь порази́т

мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́;

ве́дущи сия́, Влады́чице моя́ Госпоже́

Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да

укрепи́ши, и блага́я твори́ти да

пода́си ми. Ве́си бо, Влады́чице моя́

Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в

не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю

Моли́тва 9-я, ко Пресвято́й

Богоро́дице, Петра́ Студи́йского

молитвы на сон грядущим
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พระบัญญัติของพระองค์ และละทิ้งการกระทำชั่ว

ของข้าพระองค์ และให้ได้รับความเปรมปรีดิ์ใน

พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วย

ข้าพระองค์ด้วยเถิด เพราะข้าพระองค์หวังใน

พระองค์ อาเมน

ข้าแต่พระมารดาพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์

ข้าพระองค์ผู้ชั่วช้าคุกเข่าลงสวดภาวนาเฉพาะ

พระพักตร์พระนาง ดังนี้ ข้าแต่องค์ราชินี

ข้าพระองค์กระทำบาปและสร้างความขุ่นเคืองแก่

พระบุตรของพระนางและพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่

เสมอ ข้าพระองค์เสียใจที่ได้กระทำบาปที่เบื้อง

พระพักตร์พระเจ้ามาแล้วหลายครั้ง แต่ข้าพระองค์

ก็ยังคงสำนึกบาปและสั่นเทาด้วยความกลัวว่า

ข้าพระองค์ยำเกรงพระองค์โดยแท้ ข้าพระองค์ขอ

วิงวอนอีกครั้งหนึ่งว่า ข้าแต่พระนางผู้ทรงเป็น

พระมารดาพระเจ้าของข้าพระองค์ โปรดทรง

นำทางข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์ภาวนาขอให้

พระนางทรงช่วยประทานความเข้มแข็ง และทรง

กระทำการอันเป็นคุณแก่ข้าพระองค์ ข้าแต่พระนาง

ผู้ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะ

ข้าพระองค์เกลียดการกระทำชั่วของข้าพระองค์เอง

บทภาวนา บทที่ 9 ของนักบุญปีเตอร์สตูดีสกี้ ต่อพระมารดาพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์

๔๐

บทภาวนาก่อนนอน



мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́; но

не вем, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду

я́же ненави́жду, та люблю́, а блага́я

преступа́ю. Не попуща́й, Пречи́стая,

во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо

есть, но да бу́дет во́ля Сы́на Твоего́ и

Бо́га моего́: да мя спасе́т, и вразуми́т,

и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да

бых аз отсе́ле преста́л

скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых

в повеле́нии Сы́на Твоего́, Ему́же

подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и

держа́ва, со Безнача́льным Его́

Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и

Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и

при́сно, и во ве́ки веко́в. Aми́нь.

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти,

Пречи́стая и Благослове́нная

Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на

Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на

Моли́тва 10-я, ко Пресвято́й
Богоро́дице

молитвы на сон грядущим
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และมีความคิดฝักใฝ่ในพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของ

ข้าพระองค์ ทว่า ข้าแต่พระนางผู้ทรงบริสุทธิ์ ไฉน

ข้าพระองค์จึงรักพระกรุณาธิคุณแต่ก็กลับละเมิดเสีย

ข้าแต่ผู้ทรงบริสุทธิ์ โปรดอย่าทรงโอนอ่อนตาม

ความตั้งใจที่จะกระทำผิดของข้าพระองค์ แต่โปรด

ประทานให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบุตรของ

พระนางและพระเจ้าของข้าพระองค์ โปรดประทาน

ความรอด สติปัญญา และขอพระจิตเจ้าผู้ทรง

พระบารมี โปรดทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สลัด

การกระทำอันชั่วร้ายออกไป และให้ดำเนินชีวิต

ตามพระบัญชาของพระบุตรของพระนางผู้ทรง

ควรค่าแก่พระสิริ พระเกียรติ และ ความสูงส่ง

ร่วมกับพระบิดาของพระองค์ผู้ทรงปราศจาก

จุดเริ่มต้น และพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ทรง

ประเสริฐ และทรงบันดาลชีวิต ตราบนี้ และ

ตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

ข้าแต่พระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้าผู้ทรง

บริสุทธิ์ยิ่งและเปี่ยมด้วยพระพร พระนางทรงเป็น

พระมารดาผู้ทรงประเสริฐแห่งราชาผู้ทรงประเสริฐ

โปรดทรงหลั่งพระเมตตาแห่งพระบุตรของพระนาง

และพระเจ้าของข้าพระองค์ลงบนดวงวิญญาณที่

บทภาวนา บทที่ 10 ต่อพระมารดาพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง

๔๑

บทภาวนาก่อนนอน



Моли́тва 11-я, ко свято́му Ангелу

храни́телю

Ангеле Христо́в, храни́телю мой

святы́й и покрови́телю души́ и те́ла

моего́, вся ми прости́, ели́ка

согреши́х во дне́шний день, и от

вся́каго лука́вствия проти́внаго ми

врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже

гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́

за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́,

я́ко да досто́йна мя пока́жеши

бла́гости и ми́лости Всесвяты́я

Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́

Иису́са Христа́ и всех святы́х.

Ами́нь.

стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми

моли́твами наста́ви мя на дея́ния

блага́я, да про́чее вре́мя живота́

моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю

рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во,

еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

молитвы на сон грядущим
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เร่าร้อนของข้าพระองค์ และโดยอาศัยการวิงวอน

ของพระนางนั้น โปรดทรงวางข้าพระองค์ไว้บนกิจ

อันประเสริฐเถิด เพื่อข้าพระองค์จักได้ผ่านพ้นชะตา

กรรมที่เหลือของชีวิตโดยปราศจากราคี และโดย

อาศัยพระอุปถัมป์ของพระนางนั้น ข้าแต่พระมารดา

พระเจ้า พระนางผู้ทรงพรหมจารี ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง

และทรงเปี่ยมด้วยพระพร โปรดให้ข้าพระองค์ได้รับ

สรวงสวรรค์ด้วยเถิด

ข้าแต่ทูตสวรรค์แห่งพระคริสต์ ท่านเป็น

ผู้ปกป้องคุ้มครองอันศักดิ์สิทธิ์แก่ดวงวิญญาณและ

กายของข้าพเจ้า โปรดอภัยบาปทุกประการที่

ข้าพเจ้าได้กระทำตลอดวันนี้ และโปรดช่วยให้

ข้าพเจ้ารอดพ้นจากเล่ห์เหลี่ยมของศัตรูของข้าพเจ้า

เพื่อข้าพเจ้าจักได้ไม่กระทำบาปใดๆให้เป็นที่พิโรธ

โกรธเคืองของพระเจ้า และขอโปรดภาวนาเพื่อ

ข้าพเจ้าผู้เป็นผู้รับใช้ที่เต็มไปด้วยบาปและไร้ค่า

เพื่อท่านจักได้สามารถแสดงให้ข้าพเจ้าประจักษ์ถึง

พระบารมีและพระเมตตาของพระตรีเอกานุภาพอัน

ศักดิ์สิทธิ์บริบูรณ์ และพระมารดาแห่ง

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า และ

บทภาวนา บทที่ 11 ต่อทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้อง

๔๒

บทภาวนาก่อนนอน



Конда́к Богоро́дице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,

я́ко изба́вльшеся от злых,

благода́рственная воспису́ем Ти раби́

Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая

держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас

бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся,

Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти

Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву

Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да

спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,

Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом

Твои́м.

Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́,

гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и

Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́

душа́ моя́, и поми́луй мя.

молитвы на сон грядущим
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ข้าแต่ราชินีแห่งสวรรคนิเวศผู้ทรงปกป้อง

คุ้มครองดวงวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อ

ข้าพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระนางจักได้

รับการช่วยให้รอดพ้นจากความชั่วร้าย ข้าแต่

พระมารดาพระเจ้า ข้าพระองค์ขอถวายบทเพลง

แห่งความขอบคุณและชัยชนะ แต่เนื่องด้วยพระนาง

ทรงมีพระอานุภาพที่มองไม่เห็น ก็ขอทรงช่วย

ข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง เพื่อ

ข้าพระองค์จักได้ร้องต่อพระนางว่าดังนี้ ข้าแต่

เจ้าสาวผู้ทรงพรหมจารีเสมอ

ต่อพระมารดาพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง

ข้าแต่พระชนนีแห่งพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า

พระนางทรงพระสิริยิ่งและทรงพรหมจารีเสมอ

โปรดทรงนำคำภาวนาของข้าพระองค์ขึ้นทูลต่อ

พระบุตรของพระนางผู้ทรงเป็นพระเจ้าของ

ข้าพระองค์ เพื่อพระองค์จักทรงช่วยวิญญาณของ

ข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนาง

ข้าแต่พระมารดาพระเจ้า ข้าพระองค์วาง

ความหวังทั้งหมดแด่พระนาง โปรดทรงรักษา

ข้าพระองค์ไว้ใต้ความคุ้มครองของพระนาง

ข้าแต่พระนางผู้ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้า โปรด

อย่าทรงดูแคลนข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปที่กำลัง

วิงวอนขอพระนางเพื่อโปรดทรงอุปถัมป์และทรง

คุ้มครอง ซึ่งดวงวิญญาณของข้าพระองค์นั้นมี

ความหวังในพระนาง และโปรดทรงพระเมตตา

ข้าพระองค์ด้วยเถิด

๔๓

บทภาวนาก่อนนอน



Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище

мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й:

Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Моли́тва свято́го Иоанни́кия

Досто́йно есть я́ко вои́стинну

блажи́ти Тя, Богоро́дицу,

Присноблаже́нную и Пренепоро́чную

и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую

Херуви́м и сла́внейшую без

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую

Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки

веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (трижды).

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не

Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя

Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и

богоно́сных оте́ц на́ших и всех

святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

молитвы на сон грядущим
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ความหวังของข้าพระองค์คือพระบิดา ที่ลี้ภัยของ

ข้าพระองค์คือพระบุตร ที่กำบังของข้าพระองค์คือ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ข้าแต่พระตรีเอกภาพเจ้า

พระสิริจงมีแด่พระองค์

บทภาวนาของนักบุญยอห์นนิกี้

ในความจริงแท้ เป็นการเห็นดีเห็นงามที่จะถวาย

พระพรแด่องค์ผู้ประทานพระกำเนิดแด่พระเจ้า

พระนางทรงได้รับพระพรอยู่เสมอ ทรงปราศจาก

มลทินทั้งปวง และทรงเป็นพระมารดาพระเจ้า

พระนางทรงพระเกียรติยิ่งกว่าทูตสวรรค์เครูวิม

และทรงพระสิริยิ่งกว่าทูตสวรรค์เซราฟิมอย่างเหนือ

คำเปรียบเปรยใดๆ พระนางทรงรับเอาองค์

พระวจนะของพระเจ้า ทรงเป็นผู้ประทาน

พระกำเนิดของพระเจ้า ข้าพระองค์ขอยกย่องเชิดชู

พระนางพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา พระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ตราบนี้ และตลอดไป

และจนชั่วนิรันดร อาเมนขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา (กล่าวสามครั้ง)

ข้าแต่พระเยซูคริสต์ พระบุตรแห่งพระเจ้า เพื่อ

เห็นแก่คำภาวนาของพระมารดาผู้ทรงความบริสุทธิ์

ของพระองค์ และของบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และยึดมั่นใน

พระเจ้า และนักบุญศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง โปรดทรง

พระเมตตาเถิด อาเมน

๔๔

บทภาวนาก่อนนอน



Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли

мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́

окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши

днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми

смерть предстои́т. Суда́ Твоего́,

Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя,

зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́

Го́спода Бо́га моего́ всегда́

прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́

Ма́терь, и вся Небе́сныя си́лы, и

свята́го Ангела храни́теля моего́. Вем

бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь

человеколю́бия Твоего́, но досто́ин

есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но,

Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́,

спаси́ мя. Аще бо пра́ведника

спасе́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще

чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно:

досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но

на мне гре́шнем удиви́ ми́лость Твою́:

о сем яви́ человеколю́бие Твое́, да не

Моли́тва свято́го Иоа́нна
Дамаски́на

молитвы на сон грядущим
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ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีความรักต่อมวลมนุษย์

ที่นอนนี้จักเป็นหีบศพของข้าพระองค์ หรือพระองค์

จะประทานแสงสว่างอีกวันหนึ่งแก่วิญญาณอันชั่วช้า

ของข้าพระองค์ บัดนี้ หีบศพตั้งอยู่ตรงหน้า

ข้าพระองค์ และความตายกำลังประจันหน้า

ข้าพระองค์ ข้าแต่พระองค์ ข้าพระองค์เกรงกลัว

คำพิพากษาของพระองค์และการทรมานที่ไม่มีวัน

สิ้นสุดตราบใดที่ข้าพระองค์ยังไม่หยุดการกระทำชั่ว

ข้าแต่พระองค์ ข้าพระองค์กระทำให้เป็นที่ขุ่นเคือง

พระทัยอยู่เนืองๆต่อพระองค์และพระมารดานิรมล

ของพระองค์ รวมทั้งพระอานุภาพแห่งสวรรค์

ทั้งปวงและทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษา

ข้าพระองค์ ข้าแต่พระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักว่า

ข้าพระองค์มิควรค่าแก่ความรักของพระองค์ แต่

สมควรถูกพิพากษาลงโทษและถูกทรมานทุก

ประการ ข้าแต่พระองค์ ถึงอย่างไรก็โปรดทรงช่วย

ข้าพระองค์ให้รอดเถิด ไม่ว่าจะเป็นความประสงค์

ของข้าพระองค์หรือไม่ เพราะการช่วยคนชอบธรรม

ให้รอดนั้นหาได้เป็นสิ่งสูงส่งไม่ และการทรงมี

พระเมตตาต่อผู้บริสุทธิ์นั้นหาได้เป็นสิ่งเลอเลิศไม่

เพราะพวกเขาล้วนควรค่าต่อพระเมตตาของ

พระองค์ แต่โปรดทรงสำแดงอัศจรรย์แห่ง

พระเมตตาของพระองค์มายังข้าพระองค์ผู้เป็น

คนบาป โปรดประทานความรักของพระองค์ให้

เป็นที่ประจักษ์แก่มนุษย์ ด้วยเกรงว่าความชั่วร้าย

ของข้าพระองค์จะมีชัยเหนือความประเสริฐและ

บทภาวนาของนักบุญยอห์น ดามาสคิน

๔๕

บทภาวนาก่อนนอน



одоле́ет моя́ зло́ба Твое́й

неизглаго́ланней бла́гости и

милосе́рдию: и я́коже хо́щеши,

устро́й о мне вещь.

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да

не когда́ усну́ в смерть, да не когда́

рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му

Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же,

я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих;

изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же,

я́ко Человеколю́бец.

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и

святы́х Ангел Святе́йшую, немо́лчно

воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу

сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну

ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, и

моля́щуюся непреста́нно о душа́х

на́ших.

молитвы на сон грядущим
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พระเมตตาอันสุดพรรณนาของพระองค์ และโปรด

ทรงบันดาลให้ชีวิตข้าพระองค์เป็นไปตาม

พระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า โปรดทรง

ส่องสว่างแก่ดวงตาของข้าพระองค์ ด้วยข้าพระองค์

เกรงว่าการหลับใหลของข้าพระองค์จะเป็น

การหลับใหลแห่งความตาย ข้าพระองค์เกรงว่าศัตรู

ของข้าพระองค์จะกล่าวได้ว่า ข้าได้มีชัยเหนือเขาแล้ว

พระสิริจงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์

ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเป็นผู้คุ้มครอง

ดวงวิญญาณของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เดิน

อยู่ท่ามกลางหลุมพรางนานา ข้าแต่ผู้ทรงประเสริฐ

โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น

และโปรดทรงคุ้มครองข้าพระองค์ด้วยเถิด เพราะ

พระองค์ทรงรักมนุษย์

ตราบนี้ และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร อาเมน

ขอเราอย่าขับขานเพลงสรรเสริญอย่างเงียบๆต่อ

พระมารดาพระเจ้าผู้ทรงพระสิริยิ่งและทรงศักดิ์สิทธิ์

สูงสุดแห่งทูตสวรรค์ทั้งปวงเลย แต่ขอเราจง

ประกาศยอมรับด้วยหัวใจและวาจาว่าพระนางทรง

เป็นพระมารดาพระเจ้า เพราะพระนางประทาน

พระกำเนิดแด่พระเจ้าผู้ทรงรับพระกายมนุษย์เพื่อ

เรา และทรงเพียรภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของเรา

อย่างไม่หยุดหย่อน

๔๖

บทภาวนาก่อนนอน



Да воскре́снет Бог, и расточа́тся

врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́

ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым,

да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́

огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́

лю́бящих Бо́га и зна́менующихся

кре́стным зна́мением, и в весе́лии

глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и

Животворя́щий Кре́сте Госпо́день,

прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́

пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са

Христа́, во ад сше́дшаго и

попра́вшего си́лу диа́волю, и

дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой

Честны́й на прогна́ние вся́каго

супоста́та. О, Пречестны́й и

Животворя́щий Кре́сте Госпо́день,

помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю

Де́вою Богоро́дицею и со все́ми

святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Знам́енуй себя крестом и говори
молитву Честном́у Кресту:

молитвы на сон грядущим
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จงกระทำเครื่องหมายกางเขนที่ตนเองและภาวนาต่อ

ไม้กางเขนอันบริสุทธิ์

ขอพระเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและให้ศัตรู

ของพระองค์จงแตกพ่าย รวมทั้งให้พวกผู้ที่

เกลียดชังพระองค์หนีไปให้พ้นจากพระพักตร์ของ

พระองค์ดุจควันที่อันตรธานไปเพื่อพวกเขาจักได้

สาบสูญ ขี้ผึ้งหลอมละลายเพราะไฟฉันใด ก็ขอให้

มารร้ายจงดับสิ้นเพราะการปรากฏตัวของบรรดา

ผู้ที่รักพระเจ้าฉันนั้น ซึ่งพวกเขาจะทำเครื่องหมาย

พระกางเขนไว้ที่ตัวและกล่าวด้วยความยินดีว่า

ข้าแต่พระกางเขนแห่งพระผู้เป็นเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง

และทรงบันดาลชีวิต ท่านได้ขับไล่มารร้ายออกไป

ด้วยพระอานุภาพของพระเยซูคริสตเจ้าของข้าพเจ้า

ทั้งหลายผู้ที่ทรงถูกตรึงกางเขนไว้บนท่าน พระองค์

เสด็จลงนรก ทรงเหยียบย่ำอำนาจปิศาจไว้ใต้

พระบาทของพระองค์ และประทานท่านผู้เป็น

พระกางเขนอันทรงค่าของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

ทั้งหลายเพื่อใช้ขับไล่ศัตรูทั้งปวง ข้าแต่พระกางเขน

อันทรงค่ายิ่งและทรงบันดาลชีวิต โปรดช่วย

ข้าพเจ้าด้วยเถิด ทั้งนี้ โดยอาศัยการวิงวอนของ

พระนางพรหมจารีผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์และทรงเป็น

พระมารดาพระเจ้า และนักบุญทั้งปวง ตลอด

นิรันดร อาเมน

๔๗

บทภาวนาก่อนนอน



Огради́ мя, Го́споди, си́лою

Честна́го и Животворя́щаго Твоего́

Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Или кратко:

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же,

прегреше́ния на́ша, во́льная и

нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же

в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни

и в нощи́, я́же во уме́ и в

помышле́нии: вся нам прости́, я́ко

Благ и Человеколю́бец.

Моли́тва

Ненави́дящих и оби́дящих нас

прости́, Го́споди Человеколю́бче.

Благотворя́щим благосотвори́.

Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй

я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь

ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и

исцеле́ние да́руй. Яже в мори упра́ви.

Моли́тва

молитвы на сон грядущим
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หรืออย่างสั้น

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงปกป้องข้าพระองค์

ด้วยพระอานุภาพแห่งพระกางเขนของพระองค์อัน

ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งและบันดาลชีวิต และโปรดทรงคุ้มครอง

ข้าพระองค์ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงบรรเทา ละเว้น และ

ประทานอภัยบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งที่

กระทำโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ ทั้งทางวาจา

และการกระทำ ทั้งด้วยรู้อยู่แก่ใจและด้วย

การละเลย ทั้งยามกลางวันและกลางคืน ทั้งใน

จิตใจหรือความคิด โปรดประทานอภัยแก่

ข้าพระองค์ทั้งสิ้น เพราะพระองค์ทรงเป็น

ผู้ประเสริฐและทรงรักมนุษย์

บทภาวนาเพื่อการอภัยบาป

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์ โปรด

ประทานอภัยแก่บรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์

ทั้งหลาย รวมทั้งผู้ที่ข้าพระองค์ปฏิบัติต่อเขาอย่าง

ไม่ชอบธรรม และโปรดประทานพระพรแก่ผู้ที่

ปฏิบัติต่อข้าพระองค์อย่างชอบธรรม และโปรด

ประทานตามที่ญาติพี่น้องของข้าพระองค์ทูลวิงวอน

ขอเพื่อความรอดและชีวิตนิรันดรของพวกเขา โปรด

บทภาวนา

๔๘

บทภาวนาก่อนนอน



С путеше́ствующими спутеше́ствуй.

Христиа́ном спобо́рствуй. Служа́щим

и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние

да́руй. Запове́давших нам

недосто́йным моли́тися о них

поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости.

Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших

оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й я,

иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́.

Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших

плене́нных и изба́ви я от вся́каго

обстоя́ния. Помяни́, Го́споди,

плодонося́щих и доброде́лающих во

святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им

я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь

ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас,

смире́нных и гре́шных и

недосто́йных раб Твои́х, и просвети́

наш ум све́том ра́зума Твоего́, и

наста́ви нас на стезю́ за́поведей

Твои́х, моли́твами Пречи́стыя

Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и

молитвы на сон грядущим
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เสด็จเยือนและประทานการเยียวยารักษาแก่

คนเจ็บป่วย โปรดทรงนำทางแก่ผู้ที่อยู่ในท้องทะเล

โปรดเสด็จร่วมทางกับเหล่านักเดินทาง โปรดทรง

ช่วยข้าพระองค์ในการศึก โปรดทรงบรรเทา

ความผิดบาปของบรรดาผู้ที่ทำงานรับใช้และผู้ที่

เมตตาข้าพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาตามแต่

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แก่ผู้ที่จุนเจือ

ข้าพระองค์ที่เป็นคนไร้ค่าให้สวดภาวนาเพื่อพวกเขา

ด้วย ข้าแต่พระองค์ โปรดทรงรำลึกถึงบิดาและ

พี่น้องที่ล่วงลับไปก่อนหน้า และโปรดให้พวกเขา

พักผ่อนในที่ที่แสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์

สาดส่องถึง ข้าแต่พระองค์ โปรดทรงรำลึกถึง

พี่น้องของข้าพระองค์ที่ถูกจองจำ และโปรดทรง

ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากหายนะทั้งปวง ข้าแต่

พระองค์ โปรดทรงรำลึกถึงผู้ที่นำผลผลิตมาถวาย

และทำสิ่งที่ดีต่ออารามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

และโปรดประทานตามที่พวกเขาทูลวิงวอนขอเพื่อ

ความรอดและชีวิตนิรันดรของพวกเขา ข้าแต่

พระองค์ โปรดทรงใส่พระทัยต่อข้าพระองค์ผู้เป็น

ผู้รับใช้ที่ต้อยต่ำ เต็มไปด้วยบาป และไร้ค่า ของ

พระองค์ โปรดประทานแสงสว่างแก่สติปัญญาของ

ข้าพระองค์ด้วยแสงแห่งความตระหนักในพระองค์

และโปรดทรงนำทางข้าพระองค์ไปตามพระมรรคา

แห่งพระบัญญัติของพระองค์ โดยอาศัยการวิงวอน

๔๙

บทภาวนาก่อนนอน



Испове́дание грехо́в повседне́вное

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу

моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице

Еди́ному, сла́вимому и

покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и

Свято́му Ду́ху, вся моя́ грехи́, я́же

соде́ях во вся дни живота́ моего́, и на

вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в

преше́дшия дни и но́щи, де́лом,

сло́вом, помышле́нием, объяде́нием,

пия́нством, тайнояде́нием, праздно-

сло́вием, уны́нием, ле́ностию, преко-

сло́вием, непослуша́нием, оклеве-

та́нием, осужде́нием, небреже́нием,

самолю́бием, многостяжа́нием,

хище́нием, неправдоглаго́ланием,

скверноприбы́тчеством, мшело-

и́мством, ревнова́нием, за́вистию,

Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х

святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки

веко́в. Ами́нь.

молитвы на сон грядущим
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ของพระนางมารีย์ผู้ทรงพรหมจารีเสมอ ผู้ทรงเป็น

พระนางที่สูงส่งและบริสุทธิ์ยิ่ง และทรงเป็น

พระมารดาพระเจ้า ร่วมกับนักบุญทั้งปวงของ

พระองค์ เพราะพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพร

ตลอดนิรันดร อาเมน

ข้าแต่พระองค์ พระผู้ทรงเป็นเจ้าและผู้ทสร้าง

ของข้าพระองค์ และต่อองค์ผู้ทรงพระสิริและ

ทรงเป็นที่เคารพสักการะในพระตรีเอกานุภาพอัน

ศักดิ์สิทธิ์ และต่อพระบิดา พระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ ข้าพระองค์ขอสารภาพ

บาปทุกประการที่ข้าพระองค์ได้กระทำมาตลอดชีวิต

ของข้าพระองค์ ในทุกชั่วโมง ในปัจจุบันขณะ และ

ในอดีต ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งในความคิด

วาจา และการกระทำ โดยความตะกละ

ความเมามาย การลักลอบรับประทาน การพูด

เพ้อเจ้อ ความสิ้นหวัง ความเกียจคร้าน

การทะเลาะเบาะแว้ง ความไม่ใส่ใจ ความก้าวร้าว

ความรักตนเอง ความตระหนี่ การลักขโมย

การพูดปด ความไม่ซื่อสัตย์ ความสอดรู้สอดเห็น

ความอิจฉา ความริษยา ความโกรธ

ความเคืองแค้น และความฝังใจกับความผิด

ความเกลียดชัง การเห็นแก่ได้ และโดยประสาท

สัมผัสทั้งปวงของข้าพระองค์ ทั้งโดย

บทสารภาพบาปประจำวัน

๕๐

บทภาวนาก่อนนอน



гне́вом, памятозло́бием, не́навистию,

лихои́мством и все́ми мои́ми

чу́вствы: зре́нием, слу́хом,

обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и

про́чими мои́ми грехи́, душе́вными

вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га

моего́ и Творца́ прогне́вах, и

бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих

жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́

представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися:

то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́

ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя:

преше́дшая же согреше́ния моя́

милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и

разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах

пред Тобо́ю, я́ко Благ и

Человеколю́бец.

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се

Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой:

Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй

и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Когда отходишь ко сну, произноси:

молитвы на сон грядущим
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รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส รวมถึงบาปอื่นๆ

ทั้งปวงทั้งทางจิตวิญญาณและทางร่างกาย

ข้าพระองค์อาศัยสิ่งเหล่านั้นกระทำการอันเป็นที่

ขุ่นเคืองพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้สร้าง

ของข้าพระองค์ และเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบธรรม

แก่บรรดาเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า

ข้าพระองค์ยืนขึ้นด้วยความรู้สึกผิดต่อเบื้อง

พระพักตร์พระองค์ ข้าพระองค์เสียใจด้วยเหตุนี้และ

สำนึกบาปอย่างแน่วแน่ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าและ

พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอโปรดแต่เพียงทรงช่วย

ข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์ภาวนาต่อพระองค์อย่าง

นอบน้อมทั้งน้ำตา และโดยอาศัยพระเมตตาของ

พระองค์นั้น โปรดประทานอภัยต่อความผิดบาป

ของข้าพระองค์ในอดีต และโปรดทรงปลดเปลื้อง

ข้าพระองค์จากสิ่งทั้งปวงที่ข้าพระองค์ได้สารภาพไป

ณเบื้องพระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ทรง

ประเสริฐและทรงรักมนุษย์

เมื่อจะเข้านอน จงกล่าวว่าข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ขอน้อมถวายทั้งจิตวิญญาณและกายของ

ข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ โปรด

ประทานพรแก่ข้าพระองค์ โปรดทรงช่วย

ข้าพระองค์ให้รอด และประทานชีวิตนิรันดรแก่

ข้าพระองค์ด้วยเถิด อาเมน

๕๑

บทภาวนาก่อนนอน



Краткие молитвы перед
Святым Причастием

Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко

Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га

жива́го, прише́дый в мир гре́шныя

спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз.

Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое

пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть

са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся

у́бо Тебе́: поми́луй мя, и прости́ ми

прегреше́ния моя́, во́льная и

нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом,

я́же ве́дением и неве́дением, и

сподо́би мя неосужде́нно

причасти́тися пречи́стых Твои́х

Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в

жизнь ве́чную. Ами́нь.

Моли́тва свято́го Иоа́нна
Златоу́стаго
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บทภาวนาก่อนพิธีรับศีลมหาสนิท
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อและยอมรับ

ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์อย่างแท้จริง พระองค์

ทรงเป็นพระบุตรแห่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

พระองค์เสด็จลงมายังโลกเพื่อประทานความรอดแก่

คนบาปทั้งหลายซึ่งนำโดยข้าพระองค์ และ

ข้าพระองค์เชื่อว่า แท้จริงแล้วนี่คือพระกายอัน

บริสุทธิ์อย่างหมดจดของพระองค์เอง และนี่คือ

พระโลหิตอันทรงค่าของพระองค์เอง ด้วยเหตุนี้

ข้าพระองค์จึงวิงวอนขอให้พระองค์ทรงมีพระเมตตา

แก่ข้าพระองค์ และโปรดประทานอภัยต่อ

การละเมิดของข้าพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นโดยสมัครใจ

หรือไม่สมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือการกระทำ

ไม่ว่าจะกระทำด้วยความรู้อยู่แก่ใจหรือด้วยการ

ละเลย และโปรดทรงยินยอมให้ข้าพระองค์ไม่

ถูกกล่าวโทษเพื่อจักมีส่วนร่วมในอัศจรรย์อันบริสุทธิ์

หมดจดแห่งการล้างบาปของข้าพระองค์และแห่ง

ชีวิตนิรันดร อาเมน

ของนักบุญจอห์น สลาโตอุสต์

ข้าแต่พระบุตรแห่งพระเจ้า โปรดทรงรับ

ข้าพระองค์ไว้ในวันนี้ในฐานะผู้เข้าร่วมใน

พระกายาหารค่ำมื้อสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ของ

๕๒



Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не

Бо́жий, прича́стника мя приими́; не

бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни

лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко

разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя,

Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет

мне причаще́ние Святы́х Твои́х

Та́ин, Го́споди, но во исцеле́ние

души́ и те́ла. Ами́нь.

Благодари́м Тя, Влады́ко человеко-

лю́бче, Благоде́телю душ на́ших, я́ко

и в настоя́щий день сподо́бил еси́ нас

небе́сных Твои́х и безсме́ртных

Та́инств. Испра́ви наш путь, утверди́

ны во стра́се Твое́м вся, соблюди́

наш живо́т, утверди́ на́ша стопы́,

моли́твами и моле́ньми сла́вныя

Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, и

всех святы́х Твои́х.

Моли́тва по́сле Свято́го
Прича́стия

53



ข้าแต่พระองค์ โปรดอย่าทรงให้การมีส่วนร่วม

ในศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นนำไปสู่การพิพากษาหรือการ

กล่าวโทษข้าพระองค์ แต่โปรดนำไปสู่การรักษา

เยียวยาวิญญาณและกายของข้าพระองค์ด้วยเถิด

อาเมน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณ

พระองค์ผู้ทรงรักมนุษย์ และทรงมีพระคุณแก่

วิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย บัดนี้พระองค์ทรง

กระทำให้ข้าพระองค์คู่ควรกับความล้ำลึกแห่งสวรรค์

อันเป็นนิรันดร์ของพระองค์ โปรดทรงนำทาง

ข้าพระองค์ โปรดทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ยำเกรง

พระองค์ โปรดทรงคุ้มครองชีวิตข้าพระองค์ โปรด

ทรงทำให้ย่างก้าวของข้าพระองค์มั่นคง ทั้งนี้ โดย

อาศัยการภาวนาและการวิงวอนของพระนางมารีย์

ผู้ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าและทรงพรหมจารีด้วย

พระสิริ และนักบุญทั้งปวงของพระองค์

บทภาวนาหลังพิธีรับศีลมหาสนิท

พระองค์ เพราะข้าพระองค์จะไม่กล่าวถึง

ความล้ำลึกของพระองค์แก่ศัตรูของพระองค์

ทั้งจะไม่ถวายจุมพิตแด่พระองค์เฉกเช่นที่ยูดาสกระ

ทำ แต่ข้าพระองค์จะยอมรับพระองค์เฉกเช่นที่โจร

ยอมรับโดยว่า ข้าแต่พระองค์ โปรดทรงรำลึกถึง

ข้าพระองค์ในพระอาณาจักรของพระองค์เถิด

๕๓



О ЗДРАВИИ

имена:



รายนาม

เพื่อสวัสดิภาพของผู้ที่มีชีวิตอยู่



О ЗДРАВИИ

имена:



เพื่อสวัสดิภาพของผู้ที่มีชีวิตอยู่
รายนาม



ОБ УПОКОЕНИИ

имена:



รายนาม

เพื่อความสงบสุขของผู้ที่ล่วงลับไป



ОБ УПОКОЕНИИ

имена:



รายนาม

เพื่อความสงบสุขของผู้ที่ล่วงลับไป




