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Молитва към Ангела Пазител
Свети Ангеле Христов!
Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден
още от светото Кръщение, за да пазиш душата и грешното ми тяло, но
аз с моята леност и лошия си навик огорчих твоята пречиста светлост
и те прогоних от мене чрез различни срамни дела.
Покажи се към мен милосърден и не се отлъчвай от мене.
Помогни ми с твоите молитви да премина останалото време от моя
живот непорочно и да сторя плодове, достойни за покаяние.
Зная, че никой не ми е такъв застъпник и защитник, какъвто си ти,

свети Ангеле! Защото, като предстоиш пред Господа, ти се молиш за
мене.
Не преставай да умилостивяваш премилосърдния мой Господ и Бог да
прости съгрешенията ми, които извърших през живота си с думи, дела
и с всички мои чувства, и да ме спаси.
Амин!

Светий Ангеле, който покровителствуваш окаяната ми душа
и изпълнения ми със страсти живот, не изоставяй мене грешния,
нито отстъпвай от мене, заради невъздържанието ми.
Не давай място на лукавия демон да ме завладее
чрез насилване на това смъртно тяло.
Укрепи бедствуващата ми и слаба ръка
и ме настави по пътя към спасение.
О, светий Ангеле Божий, пазителю и покровителю на окаяната ми душа и
тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всички дни на моя
живот и ако нещо съгреших през изтеклата нощ,
закриляй ме през днешния ден и ме запази от всяко вражеско изкушение,
та с никакъв грях да не прогневя Бога;
и моли се за мене на Господа да ме утвърди в Своя страх
и да ме направи достоен раб на Своята благост. Амин.

Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото
ми, прости ми всичко, каквото днес съгрешик,
и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг,
та с никакъв грях да не прогневя моя Бог.
Но моли се за мене грешния и недостоен раб,
та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица,
на Майката на моя Господ Иисус Христос и на всички светии! Амин!
Ангеле Христов, хранителю мой святий и покровителю души и тела

моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день,
и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя,
да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего;
но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба,
яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы
и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

+++

Тропар на св. Ангели, гл. 4
Началници на небесните воинства,
ние, недостойните, винаги ви молим с молитвите си
да ни оградите под покрова на вашата невеществена слава,
като запазвате нас, които коленопреклонно молим и викаме:
избавете ни от беда, защото сте чиноначалници на висшите сили.

Кондак, гл. 2
Архангели Божии, служители на Божествената слава,
началници на Ангелите и наставници на човеците,
като безплътни сили, изпросете за нас полезното и велика милост.

Двадесет и четири моления, според броя на часовете на деня и нощта, от
св. Йоан Златоуст.
Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага.
Господи, избави ме от вечните мъки.
Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми.
Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменено безчувствие.
Господи, избави ме от всяко изкушение.
Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи.
Господи, аз като човек съгреших, а Ти, като милосърден Бог, ме помилвай, виждайки
немощта на душата ми.
Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свято име.
Господи, Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край.
Господи, Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми
да поставя добро начало.
Господи, поръси сърцето ми с росата на Твоята благодат.
Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене, грешния, безсрамен и нечист
Твой раб. Амин!
Господи, приеми ме в покаяние.
Господи, не ме изоставяй.
Господи, не допускай да изпадна в беда.
Господи, дай ми добра мисъл.
Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта.
Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове.
Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание.
Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост.
Господи, насади в мене корена на доброто: страха Божий, в сърцето ми.
Господи, удостой ме да Те обичам от всичката си душа и мисъл и във всичко да върша Твоята
воля.
Господи, закриляй ме от лоши човеци, и от бесове, и от страсти, и от всякакви други
непристойни неща.
Господи, Ти знаеш, че всичко вършиш според Своята блага воля:
нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен во веки. Амин!

