Молитва під час пошесті згубної (епідемії)*
Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм мудрим Провидінням
керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші,
припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні пошесті
серед людей.

Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ і тіл
наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань.
Благослови, Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з
благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи
людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому світу від пошесті
згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої дари.
Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист,
надією на Твою підтримку і любов’ю до Тебе і наших ближніх.

Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і
Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.

Prayer in the Time of Ruinous Pestilence (Epidemic)*
O Lord, our God, Who is rich in compassion and mercy; Who directs our life by Your wise
Providence. Hear our prayer, accept the repentance of our sins, bring an end to the ruinous
pestilence that befalls us as You have, in times before, eradicated ruinous pestilence from
among your people.

O Compassionate Saviour! Preserve the health of those who hope in You. O Physician of our
souls and bodies, grant recovery to those who are ill and raise them up from their beds of
malady and suffering. O Lord, bless, strengthen and protect, by Your grace, all those
engaged, of their charity and generosity, in caring for the sick: both in hospitals and in their
homes. Deliver the people of our city (village, monastery), our country, and throughout the
world from ruinous pestilence, from illnesses and sufferings, and teach us to value life and
good health – as gifts from You. Grant us, O God, Your peace. Fill our hearts with
unwavering faith in Your protection, with hope in Your succour, with love for You and for
our neighbours.

For Yours it is to have mercy upon us and to save us, O our God, and unto You we send up
glory: to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of
ages. Amen.
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