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НАБАЖЭНСТВЫ  МІРСКІМ  ЧЫНАМ 

«Бо дзе двое альбо трое сабраныя ў імя Маё, там Я сярод іх.» 

(Дабравесьце паводле Мацея 18:20) 
 

«Усё мае быць прыстойна і па чыну.» 

(1-е пасланьне ап.Паўла да карынцянаў 14:40) 
 

«Беларуская Царква жыве пакуль моляцца за Беларусь і Беларускі народ.» 

(Ярарх БАПЦ на эміграцыі.) 
 

Уступ 

Са старажытнасьці ў Хрысьціянстве паўставала праблема часовае 

адсутнасьці сьвятара ў Парафіі з прычынаў: ганеньняў, войнаў, хваробы, 

знаходжаньня верніка ў палоне або ў астрозе, немагчымасьці сваечасова дабрацца 

вернікам (з-за кепскага надвор'я або вялікае адлегласьці...) да бліжэйшага храму 

(альбо сьвятару да паствы) пры неабходнасьці зьвершваць Набажэнствы (пахаваць 

супачылага, адсьвяткаваць сьвята...).  

Пачатак такіх мірскіх набажэнстваў паходзіць з кан. ІІІ – пач. IV ст. ад 

манахаў-самотнікаў-пустэльнікаў («анахарэ`таў» – па-грэцку) Палясьціны, якія 

запрашалі сьвятара для служэньня Літургіі, альбо прыходзілі на Службу, пасьля чаго 

надоўга сыходзілі ў кельлю альбо скіт (або ў пустэлю) і зьвершвалі належныя па часу 

Багаслужэньні самастойна без ярэя, прычашчаючыся Сьвятымі Дарамі часьцей раза 

на тыдзень, якія атрымоўвалі зь мінулае нядзельнае Літургіі.  

У старажытняй Беларусі многія праваслаўныя вернікі зьбіраліся «хатняю 

царквою» (сям’ёю) й чыталі ўвечары Павячор'е, а раніцаю – Паўночніцу, а перад 

тым, як ісьці ў храм да споведзі й прычасьця, чыталі Каноны, а на сьвяты – 

Акафісты. У канцы XVII ст. у Вялікае Княства Літоўскае (на старажытныя 

Беларускія землі) перасяляліся шмат расейскіх стараабрадцаў, перасьледаваных у 

Маскоўскім царстве, якія часта ня мелі сьвятара, але стала адпраўлялі Службы. 

Таксама, вернікі часам не жадалі йсьці у свае храмы, якія займала духавенства 

чужое Царквы, як гэта было ў Беларусі пры распаўсюджваньні Вуніі (пачынаючы з 

1596 г.), альбо падчас захопу старажытных Беларускіх храмаў і манастыроў 

расейскаю Царквою (у XVI – XVII ст. – Смаленшчына, часова – Полацкая зямля, а з 

кан. XVIII ст. – уся Беларусь). У маскоўскай Царкве здаўна (зафіксавана яшчэ з 

часоў Івана Жахлівага) была парушанае таемства споведзі (расейскае духавенства, 

працавала на «ахранку», нішчыла старажытныя беларускія царкоўныя кнігі, 

абрады, іканапіс і архітэктуру і г.д.). І ў савецкі час (1-я пал. ХХ ст.), калі адроджаная 

Беларуская Праваслаўная Царква найбольш сярод іншых перасьледавалася і была 

зьнішчаная і забароненая, а расейская Царква працягвала нішчыць нацыянальнае й 

служыць крамлёўскаму акупанту, Грамады праваслаўных вернікаў, каб не 

адракацца ад веры дзядоў і не сысьці ў пратэстанты, зьвершвалі набажэнствы 

праваслаўным мірскім чынам. Паўстала гэтае пытаньне і ў цяперашні час, калі 
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дзейнічае ў многіх краінах (у тым ліку і ў цэрквах) каранцін у сувязі з эпідэміяй 

кітайскае сьмяротнае хваробы (на працягу Вялікага Паста й Сёмухі 2020 л.Б.), і 

вернікі ня могуць наведваць храмы. Як цяпер і ў Беларусі, дзе дагэтуль Беларускія 

храмы застаюцца пад уладаю маскоўскага антыхрыста, а рэлігійныя Грамады 

Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы не рэгіструюцца і нашае 

сьвятарства перасьледуецца, праводзячы Набажэнствы ў памешканьнях і на двары. 

Але, хрысьціяне, застаючыся без належнае сьвятарскае апекі, акрамя чытаньня 

асабістых (кялейных) малітваў, заўсёды мелі патрэбу і неабходнасьць у супольных 

Грамадзкіх (саборных) маленьнях, таму паступова ў Праваслаўнай Царкве 

вырабіўся парадак зьвершваньня розных Багаслужэньняў міранамі.  

Набажэнствы мірскім чынам – гэта багаслужэньні, зьвершаныя ў адсутнасьці 

ярэя і япіскапа, без Еўхарыстыі – без ператварэньня Сьвятых Дароў, без споведзі й 

прычасьця (але дапускаецца, пры неабходнасьці й дазволе, прычасьце Сьвятых 

Дароў манаствам), чытаньнем і сьпевам Малітваў і царкоўных гімнаў, і чытаньнем 

Сьвятога Пісьма. Мірскім чынам могуць быць зьвершаныя ўсе Службы сутачнага 

кола (таксама – тыднёвага й гадавога кола, зьмешчаныя ў Вялікім (поўным) 

Гадзінаслове, акрамя Літургіі, замест якое чытаецца служба Выяўленчых 

(«Изобразительныхъ» – па-ц.сл., «Typica» – па-анг.,), назаў якое паходзіць з-за 

выяўленьня і адлюстраваньня ёю Літургіі; яе яшчэ называюць – Абедніца (адметны 

назоў ад назову «Абедня» – якім у народзе называюць Літургію, з-за служэньня яе 

раніцаю перад абедам, пасьля якое часта адбываецца супольная трапеза). Тэрмін 

«Абедніца» часам карыстаюць па-рознаму: у Службоўніку БАПЦ (Таронта, 1990 г., 

б.252) Абедніцаю названа Служба, па складу – як Літургія, але без Еўхарыстыі, 

складзеная з удзелам ў ёй ярэя (япіскапа). Таксама «Выяўленчымі» называюць 

Нядзельныя Антыфоны, якія пяюцца на сьв. Літургіі і ёсьць часткаю Службы 

Выяўленчых.  

Служэньне Набажэнстваў мірскім чынам мае вялікае значэньне, бо манаства 

й вернікі трымаюць гэтым сувязь з Царквою ў час, калі з розных прычынаў адсутны 

Беларускі сьвятар у храме ці манастыры, альбо адсутная блізка Парафія Беларускае 

Царквы, якіх няшмат па сьвету, – толькі ў месцах найбольшага кампактнага 

пасяленьня Беларускіх эмігрантаў на Захадзе пасьля 2-е Сусьветнае вайны, а ў 

Беларусі яны пакуль не рэгіструюцца ўладамі. У такіх Набажэнствах можа прымаць 

удзел уся Грамада вернікаў альбо сям’я, незалежна ад стаці і ўзросту, яднаючыся ў 

супольнай саборнай малітве. Таксама гэта – добрая практыка праваслаўным 

вернікам, калі яны, вывучаючы й паўтараючы тэкст і насьпеў, прачытваюць і 

сьпяваюць тыя-ж малітвы, якія выкарыстоўваюцца на звычайных Набажэнствах, 

вучацца верна карыстацца Багаслужбовымі кнігамі, а рэгулярнасьць саборных 

Набажэнстваў стае для іх духоўнай неабходнасьцю, што спрыяе захаваньню і 

ўмацаваньню веры нашых дзядоў.  
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*   *   * 

Сьпіс Службаў, якія могуць выконвацца Мірскім чынам: 

- Паўночніца; 

- Ранішня; 

- Гадзіны 1-я, 3-я, 6-я, 9-я – звычайныя й Вялікодныя; 

- (Паміжгадзіньні /Междочасія –ц.сл./ – не ўваходзяць у пералік 9-ці Службаў 

сутачнага колу); 

- Выяўленчыя (Абедніца) – замест Літургіі; 

- Вячорня; 

- Павячор'е (Павячорніца). 

Акрамя Службаў сутачнага, тыднёвага й гадавога кола, Мірскім чынам могуць 

адбывацца розныя трэбы без выкананьня міранамі хрысьціянскіх таемстваў (але 

дапускаецца таемства хросту): 

- Малебен; 

- Акафіст; 

- Канон; 

- Крыжовая хада; 

- Ліція (звычайная й Вялікодная), у тым ліку – засупакойная; 

- Паніхіда; 

- Адпяваньне супачылых (без Даравальнае малітвы: «Госпад наш Ісус 

Хрыстос, з Божае Ласкі Свае, надарыў сьвятых вучняў і апосталаў Сваіх...»); 

- Парастас; 

- Хрост; 

- Асьвячэньне памешканьня і іншыя трэбы; 

- Чын Панагеі (для манахаў); 

- Казань. 

*   *   * 
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Правілы зьдзяйсьненьня розных Набажэнстваў Мірскім чынам: 

- Належыць разумець, што міране ня маюць права: зьвершваць Боскую 

Літургію (якую, як і саму сьв. Еўхарыстыю, немагчыма нічым замяніць) і 

чынавыкананьне Царкоўных Таемстваў (за выключэньнем Таемства Хросту толькі 

дзеля страху сьмяротнага, але калі хрышчаемы выжыве, тады сьвятар дакончвае 

чын Хросту над ім); апранаць сьвятарскія рызы; зьвершваць якія-небудзь 

сьвятарадзеяньні; даваць мір і дабраславеньне; чытаць таемныя, выключна 

ярэйскія малітвы; выгалошваць Воклічы і Екцяні (таксама як і дыякан ня можа 

замяніць сьвятара, альбо сьвятар – япіскапа на звычайных Набажэнствах). 

- Усе Набажэнствы, якія адбываюцца ў храме (малельным доме), ня могуць 

зьвершвацца ў алтары, а ўсе дзьверы ў алтар закрыты, завеса Райскіх дзьвярэй 

зачынена. Усе чытаньні адбываюцца звычайна на аналое (аналоях) пасярод храму 

(альбо на ніжнім клірасе каля алтара) абліччам да алтара. Няможна чытаць з амбону 

ці саляі, з катэдры, сьпіною да алтара (альбо да Крыжа, ці да іконы, ці да памерлага, 

ці да магілы і г.д., перад якімі адбываецца Набажэнства па-за храмам). 

- У мірскіх Службах прымае ўдзел Грамада вернікаў альбо адзін вернік, 

таксама – манаства, і таксама – дыяканства (чын Службы з Дыяканам крыху 

адрозьніваецца ад звычайнае мірское Службы). Звычайна мірскою Службаю кіруе 

Дзяк (псаломшчык – па-ц.сл.) – Старшы Чытар (Кананарх – па-грэцку), які таксама 

чытае Дабравесьце. Кіруюць Службаю па старшынстве: Дыякан – манах – 

іпадыякан – чытар – паслушнік – сьпявак – звычайны вернік; можа быць таксама 

жанчына – ігуменьня або манахіня, альбо звычайная верніца, залежыць ад ведаў 

асобы. На Службе можа ўсё чытацца, альбо таксама й сьпявацца. Усе прысутныя 

праваслаўныя хрысьціяне могуць прымаць удзел у чытаньні Службы па чарзе, 

незалежна ад узросту; звычайна прынята – адначасова чытае адзін вернік, а 

сьпяваць адначасова могуць усе прысутныя.  

- Ня можна апранаць сьвятарскія рызы і таксама сьціхар (нават дыякану, 

іпадыякану альбо чытару, якія карыстаюць яго на звычайных Службах). Але можна 

быць: у падрасьніку (пры патрэбе – і ў камілаўцы), калі маеца дабраславеньне на 

іхняе нашэньне; манахі і ерадыяканы, як звычайна – у падрасьніку, расе і клобуку 

(манахіні адпаведна – у сваёй вопратцы); дыякан – у падрасьніку, расе (пры патрэбе 

– і ў камілаўцы).  

- Усе ярэйскія Воклічы замяняюцца адным: “Па малітвах сьвятых айцоў 

нашых, Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, памілуй нас. Амін.” («Молитвами святых 

отец наших, Господи Іисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.» – ц.сл.). Другі 

варыянт гэтага Воклічу: “Па малітвах сьвятых айцоў нашых, Госпадзе Ісусе 

Хрысьце, Сыне Божы, памілуй нас.” Вымаўляючы гэты Вокліч, Старшы Чытар 
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ганжуецца і кланяецца, іншыя-ж – не. Падобным чынам і ў іншых выпадках – у 

пачатку кожнае Службы. Па-ц.сл. гэты Вокліч зьвецца “Замолитвъ”, што павязана 

са старой формай гэтага Воклічу па-ц.сл.: “За молитвъ святыхъ отецъ нашихъ, Господи 

Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй насъ”, таму раней быў выраз: “замолитвить”;  

- За Екцяню вымаўляецца “Госпадзе, памілуй” («Господи помилуй» – ц.сл.): за 

Вялікую і Екцяню Просьбы («Просительная Ектения» – ц.сл.)  – 12 разоў, за Асаблівую 

(«Сугубую» – ц.сл.) – 40 разоў, за Малую – 3 разы. Але дыяканы (ерадыяканы) могуць 

выгалошваць Екцяню, на аналое, а замест Воклічу («Возгласа» – ц.сл.)  ярэя, па 

сканчэньні Екцяні выгалошваецца «Па малітвах сьвятых айцоў...» (глядзі вышэй); 

- Міране выгалошваюць Пракімны, Алілуяры і «Бог Госпад...» зь Вершамі, як 

гэта робіць Чытар падчас звычайнае Службы. Міране чытаюць Парамеі («Париміи» 

– ц.сл.), пачаткі («зачала» – ц.сл.) з Апостала і Евангельля з аналою пасярод храму (ні 

з амбону, ані з алтару). Усе ярэйскія Воклічы («Выголосы» – ц..сл), што 

папярэднічаюць ім і наступныя за імі: “Уважайма”, “Мір усім”, “Прамудрасьць, 

стойце проста”, “І каб удастоіцца нам...” («Вонмемъ», «Мир всемъ», «Премудрость, 

прости», «И яко сподобитися намъ…» – ц..сл.) – не выгалошваюцца (але дыякан выгалошвае 

належныя яму Воклічы). Вымаўляецца толькі назоў пачатку, напрыклад: «Да Салунян 

пасланьне сьвятога апостала Паўла чытаньне» («К Солунянам послание святаго апостола 

Павла чтение» – ц.сл.), альбо «Паводле Мацея сьвятога Дабравесьця чытаньне» («От 

Матфея святаго Евангелиа чтение» – ц.сл.) і далей адразу чытаецца тэкст пачатку. Калі 

няма багаслужбовага Апостала і Дабравесьця, бярэцца звычайны Новы Запавет 

(альбо Біблія) і тэкст вызначаецца за № глаў і вершаў. Чытар чытае іх не паводле 

дыяканскае і ярэйскае галасавое інтанацыі, а рэчытатывам – проста, выразна, 

гучна, з прытрымліваньнем сэнсавых паўз і інтэрвалаў (царкоўным чытаньнем). 

- Можа адбывацца каджэньне ў храме (малельным пакое...), яго зьвершвае 

Старшы Чытар ручною (кялейнаю) кадзільніцаю, ладан кладзе на гарачы вугаль, 

ганжуе кадзіла з малітваю: “У імя Айца(+), і Сына(+), і Сьвятога(+) Духа(+). Амін.” 

(«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.» – ц.сл.). Каджэньне зьвершваецца 

перад іконамі (у тым-жа парадку, як робіць сьвятар /дыякан/, але людзей Чытар не 

абкаджвае), – патройным крыжападобным рухам рукі з кадзільніцаю: двойчы 

вертыкальна – зьнізу дагары й згары ўніз і адзін раз гарызантальна – зьлева направа 

(як ганжуе падчас дабраславеньня сьвятар, роблячы знак крыжа: верх, ніз, лева, 

права). Калі каджэньне працяглае ў часе, тады ціха пра сябе чытаецца 50-я Псальма. 

Калі каджэньне хуткае, чытаецца тая-ж малітва на кожны раз, што й на пачатак 

каджэньня: “У імя Айца, і Сына, і Сьвятога Духа. Амін”. 

- Замест багаслужбовага Водпусту вымаўляецца мірскі сьціслы малы Водпуст: 

“Госпадзе Ісусе Хрысьце, Сыне Божы, дзеля малітваў Прачыстае Твае Маці, 

звышгодных і баганосных айцоў нашых, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, 
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памілуй нас. Амін.” (отпуст: «Господи Іисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради 

Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших, всех Белорусских 

святых и всех святых, помилуй нас. Аминь.» – ц.сл.). На кароткім Водпусте, пасьля 

успаміну Божае Маці можна успомніць: 1) сьвятога храму (у гонар якога асьвячаны 

храм / прастол, дзе адбываецца Набажэнства), альбо сьвятога, у гонар якога названы 

храм (Парафія, манастыр);  2) дзённага сьвятога, якому прысьвячаны дзень тыдня ў 

будні (калі няма службы прыпадаючым па календару сьвятым); 3) сьвят-ога (-ых), 

каму зьвершвалась Служба: «яго-ж і памяць цяпер зьвершваем» («его же и память 

ныне совершаем» – ц.сл.);  4) і ўсіх тых сьвятых, якія ўспамінаюцца ў гэты-ж дзень: 

«іхная-ж і памяць сёньня» («их же и память днесь» – ц.сл.). 

Перад Водпустам замест: «(ойча / Уладыка) дабраслаў» – чытаецца: «Госпадзе, 

дабраслаў»  («Господи благослови» – ц.сл.). 

- Па сканчэньні Набажэнства, малельнікі падыходзяць да сьвятых іконы і да 

Крыжа, які дзеля гэтага зараней кладзецца на аналое перад амбонам, альбо побач 

храмавае (або сьвяточнае) іконы. 

*   *   * 

Пра зьвершваньне Таемства Хросту міранінам 

Таемства сьвятога Хросту падчас адсутнасьці сьвятара і пры сьмяротнай 

небясьпецы магчыма зьвершыць любому праваслаўнаму хрысьціяніну, аб чым 

гавораць сьвятыя айцы: дабрашчасныя Геранім і Аўгусьцін, звышгодныя Хведар 

Студыт і Тэртульлян і іншыя царкоўныя настаўнікі.  

У выпадку, калі няхрышчанаму пагражае сьмяротная небясьпека падчас 

адсутнасьці сьвятара (пасьля нараджэньня дзіцяці або ў інш. выпадку), Хрост можа 

зьвершыць міранін,  але патрабуецца: 

- каб той, хто выконвае чын Хросту быў праваслаўным; 

- каб ён дакладна вымаўляў форму Хросту пры трохразовым пагружэньні ў ваду; 

- калі пасьля гэтага, хрышчаемы застанецца жывым, тады чын Хросту павінен быць 

давершаны сьвятаром.   Пра гэта напісана ў старажытных Трэбніках Кіева-

Літоўскае Мітраполіі, з тэкстаў якіх быў выдадзены ў Кіева-Пячорскай Лаўры 

Трэбнік, дзе ўказана: «...аще тамо будетъ священникъ, онъ да креститъ, а не діаконъ; 

аще же діаконъ, онъ, а не иподіаконъ; аще же кой либо буди отъ клирикъ, онъ, а не 

простецъ; аще мужъ, онъ, а не жена. Разве точію студа ради, достоитъ жене паче, 

неже мужу крестити младенца ... или аще жена лучше умети будетъ изрещи форму 

крещенія и водою облеяти» (Трэбнік Мітрапаліта Пятра Магілы, Кіеў, 1646 г., л. 8). 
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Таму вернікі, каб пры патрэбе маглі хутка зьвершыць Хрост над небясьпечным 

немаўлям, альбо ў іншых выпадках, павінны ведаць форму Хросту: 

Чытаюцца “Уладару Нябесны” і “Трысьвятое па Ойча наш”, “Прыйдзіце, 

паклонімся” (3), Сымбаль веры, а потым зьвершваецца Таемства Хросту поўным 

патройным занурэньнем у ваду; той хто хрысьціць вымаўляе (над кожным 

хрышчаемым асобна, калі і некалькі хрышчаемых): “Хрышчаецца слуга Бож-ы (-ая) 

(вымаўляе імя, якое надае хрышчаемаму) у імя Айца (1-е пагружэньне). Амін. І Сына (2-

е пагружэньне). Амін. І Сьвятога Духа (3-е пагружэньне). Амін.” і ў часе патройнага 

занурэньня, трымае руку на галаве хрышчаемага. Пасьля Хросту вымаўляецца 

звычайны Водпуст. Калі немагчыма зрабіць поўнае пагружэньне, магчымы Хрост 

абліваньнем. Выкарыстаць можна сьвянцоную ваду (або дадаць яе). Калі няма 

сьвянцонае вады, можна папярэдне ў ваду, дзеля асьвячэньня яе, занурыць тройчы 

сьв. Крыж з патройным чытаньнем Трапару: “Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх, і 

дабраслаў набытак Свой, перамогу над супраціўнымі падай, і Крыжом Тваім ахоўвай 

сялібу Сваю.” Калі няма вады, можна прымяніць зямлю (пясок...), якія 

ўтрымоўваюць у сябе ваду. Вядомы былі хросты слюной, крывёю... 

*     *     * 
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ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ  (АБЕДНІЦА)  МІРСКІМ  ЧЫНАМ 

(Зьвершваецца замест Боскае Літургіі без сьвятара.) 

Па-беларуску: 

Для прыкладу пададзена Служба 6-га сьпеву («гласа» – ц.сл.) – найбольш распаўсюджанага 

насьпеву ў царкоўных Службах на працягу Літургічнага году. Словы Службы 6 сьпеву вылучаныя 

падкрэсьленьнем і могуць быць замененыя на адпаведны тэкст іншага Сьпеву (1 – 8, альбо: 

самасьпеўныя). Служыцца звычайна ў нядзелю, на вялікія і парафіяльнае сьвяты, але і ў будні. 

 

Старшы Чытар – узначальвае Набажэнства, выгалошвае важлівыя Воклічы, зьвершвае 

каджэньне, чытае Дабравесьце; 

Чытар – чытае малітвы, любы зь міранаў альбо з манаства (могуць чытаць усе па чарзе); 

Хор – сьпевакі альбо ўсе прысутныя вернікі. 

 

Старшы Чытар, прыйшоўшы ў храм (малельны пакой), стаеі перад сталом, на якім ляжаць 

крыж, сьв. Дабрасесьце, стаяць іконы Ісуса Хрыста (праваруч) і Божае Маці (леваруч), у 

пасудзіне – Сьвянцоная вада, на сподаку – праскура, антыдор або Артас (разразаецца зараней) 

Перад Выяўленчымі Старшы Чытар (у храме) можа зьвершваць (можна прапусьціць) 

мірскія Уваходныя малітвы (дыякан чытае звычайныя, як на Літургіі, Ўваходныя малітвы без 

ярэйскіх Воклічаў). 

Старшы Чытар:   Божа, ачысьці мяне, грэшнага. / Божа, ачысьці мяне, грэшнага. / Божа, 

ачысьці мяне, грэшнага, і памілуй мяне. / 

     Па малітвах сьвятых айцоў нашых, Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, памілуй нас. Амін. / 

Слава Табе, Божа наш, слава Табе. / 

Уладару нябесны, Уцяшыцелю, Духу ісьціны, / што ўсюды прысутны і ўсё напаўняеш, / 

Скарбніца дабра і жыцьця Даўца, прыйдзі і ўсяліся ў нас, / і ачысьці нас ад усяго благога, і збаў, 

Добры, душы нашы. / 

Сьвяты Божа, Сьвяты Моцны, Сьвяты Несьмяротны, памілуй нас. / (3) 

Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін./ 

Прасьвятая Тройца, памілуй нас; / Госпадзе, ачысьці грахі нашы; / Уладару, прабач 

беззаконствы нашы, / Сьвяты, наведай нас і ацалі немачы нашы ў імя Тваё. / 

Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 
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Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

Ойча наш, / Які ёсьць у нябёсах! / Хай сьвяціцца імя Тваё, хай прыйдзе Ўладарства 

Тваё, / хай будзе воля Твая, як у небе, так і на зямлі. / Хлеба нашага надзённага сёньня нам дай, 

/ і даруй нам правіны нашы, як і мы даруем вінаватцам нашым; / і ня дай увайсьці нам у 

спакусу, / але звольні нас ад ліхога. / 

     Па малітвах сьвятых айцоў нашых, Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, памілуй нас. Амін. / 

Памілуй нас, Госпадзе, памілуй нас, бо ніякага апрўданьня ня маючы, грэшныя мы, 

Табе, як Уладару, гэтую малітву ўзносім: памілуй нас. / 

Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу. /  

Госпадзе, памілуй нас, бо на Цябе спадзяёмся. / Не загневайся на нас вельмі і не 

ўспамінай беззаконстваў нашых, але й цяпер зірні на нас як Літасьцівы, і пазбаў нас ад ворагаў 

нашых. / Бо Ты ёсьць Бог наш і мы, людзі Твае, усе справы рук Тваіх і імя Тваё праслаўляем. / 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

Міласэрнасьці дзьверы адчыні нам, Дабраславёная Багародзіца, / каб мы, што 

спадзяёмся на Цябе, не загінулі, але пазбавіліся праз Цябе ад бедаў. / Бо Ты – ратунак роду 

хрысьціянскага. / 

Цалуючы ікону Збаўцы Ісуса Хрыста, кажа: 

Прачыстаму абразу Твайму пакланяемся, Добры, / і просім прабачэньня правінаў 

нашых, Хрысьце Божа, / бо Ты Сам дабравольна целам узыйшоў на Крыж, каб звольніць нас зь 

няволі варожае. / Таму з удзячнасьцю абвяшчаем Табе: / радасьцю напоўніў Ты ўсё, Збаўца наш, 

што прыйшоў збавіць сьвет. / 

Цалуючы ікону Багародзіцы, кажа: 

Міласэрнасьці існая Крыніца, міласьцю ўдастой нас, Багародзіца, зірні на людзей 

грэшных, выяві, як заўсёды, сілу Сваю, бо на Цябе спадзяючыся, усклікаем Табе: «Радуйся!», як 

некалі Гаўрыла, бесьцялесных сілаў Архістраціг. 

Паслаб, пакінь, прабач, Божа, правіны нашы, вольныя й нявольныя, словам і справаю, 

сьвядомыя й несьвядомыя, удзень і ўначы, розумам і думкаю, усё нам даруй, як Добры й 

Чалавекалюбча. 

Увайду ў дом Твой, пакланюся храму сьвятому Твайму ў страсе прад Табою. / Госпадзе, 

накіруй мяне праўдаю Тваёю, супраць ворагаў маіх выпрастай шлях мой перад Табою. / Бо 

няма ў вуснах іхніх ісьціны, сэрца іхняе марнае, горла іхняе – адкрытая магіла, языкамі сваімі 

лісьлівяць. / Судзі іх, Божа, хай адпадуць ад задумаў сваіх, за многія ліхадзеяньні іхнія адкінь іх, 

бо яны ўзбунтаваліся супраць Цябе, Госпадзе. / І хай узьвесяляцца ўсе, што спадзяюцца на 

Цябе, хай павек радуюцца, і Ты аселішся паміж нас, і хваліцца будуць Табою ўсе, што любяць 
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імя Тваё. / Бо Ты дабраслаўляеш праўдніка, Госпадзе, і Ласкаю, як зброяю добраваленьня, 

ахінаеш  нас.   

 

Старшы Чытар робіць паклоны й прыкладаецца да сьв. Дабравесьця й Крыжа. 

Перад Выяўленчымі могуць чытацца Гадзіны 3-я, 6-я (і 9-я). 

 

Старшы Чытар (падрыхтаваўшыся да Службы, пачынае маліцца): Уладару Нябесны... 

(паясны паклон). (Ад сьвята Пасхі да адвітаньня замест “Уладару Нябесны” чытаецца 

Трапар Пасхі, ад Ушэсьця да адвітаньня – трапар сьвята, на Сёмушную Сыботу – 

Трапар за супакой.)  

Слава ў вышынях Богу, на зямлі мір, паміж людзьмі добрая воля. (паясны паклон) (2). 

Госпадзе, раскрый вусны мае, і  вусны мае абвесьцяць хвалу Тваю. (паясны паклон) 

 

Пачатак Службы Выяўленчых (Абедніцы): 

 

Старшы Чытар (вымаўляе громка):  Па малітвах сьвятых айцоў нашых, Госпадзе 

Ісусе Хрысьце, Божа наш, памілуй нас.  

Хор: Амін. 

 

Калі Старшым ёсьць Дыякан, то вымаўляе Мірную (Вялікую) Екцяню па Службоўніку, у 

канцы яе Вокліч: “Па малітвах сьвятых Айцоў нашых...”. Калі старшы – міранін, тады 

Хор (або Чытар) выгалошвае “Госпадзе, памілуй”(12, 3, альбо 40 разоў) замест Екцяні і 

адразу пяюцца (або чытаюцца) Антыфоны. 

 

Хор: Госпадзе, памілуй. 12 разоў (3+6+3) – замест Вялікае Екцяні. 

Старшы Чытар:  Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі 

вечныя.  

Хор: Амін. 

Антыфон 1  

(абраныя вершы з Псальмы 102, прыпынкі дадзеныя для Антыфонаў Сьпеву 1-га) 
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Пасьля чытаньня Гадзіны 6-е (альбо 9-е), пачатак Выяўленчых (Абедніцы) тут: 

Хор: [ Дабраслаў, душа мая, Госпада. /  Дабраславёны Ты, Госпадзе. / ] 

1. Дабраслаў, душа мая, Госпада, / і ўсё нутро маё – сьвятое імя Ягонае. / 

2. Дабраслаў, душа мая, Госпада, / і не забудзься ўсіх дабрадзействаў Ягоных. / 

3. Ён выбачае ўсе бяспраўі твае; / і ацаляе ўсе немачы твае; / 

4. ад тла жыцьцё тваё вызваляе, / вянчае цябе міласьцю і шчадротамі; / 

8. Шчодры й міласьцівы Госпад, / вельмі цярплівы і шматміласьцівы. / 

1. Дабраслаў, душа мая, Госпада, / і ўсё нутро маё – / сьвятое імя Ягонае. // 

    [ Дабраславёны Ты, Госпадзе! / ] 
 

Калі Антыфон 1-ы не пяецца, а чытаецца, тады Чытар чытае ўсю Псальму 102: 
 

Старшы Чытар:  Дабраслаў, душа мая, Госпада. /  Дабраславёны Ты, Госпадзе. /  

Чытар:  1. Дабраслаў, душа мая, Госпада, і ўсё нутро маё – сьвятое імя Ягонае. / 

2. Дабраслаў, душа мая, Госпада, і не забывай усіх дабрадзействаў Ягоных. / 

3. Ён выбачае ўсе бяспраўі твае; і ацаляе ўсе немачы твае; / 

4. ад тла жыцьцё тваё вызваляе, вянчае цябе міласьцю і шчадротамі; / 

5. насычае дабротамі жаданьні твае: абнаўляецца, як арол, юнацтва тваё. / 

6. Госпад творыць праўду і суд усім крыўднікам. / 

7. Ён паказаў шляхі Свае Майсею, сынам Ізрайлевым – дзеі Свае. / 

8. Шчодры і міласьцівы Госпад, вельмі цярплівы і шматміласьцівы: / 

9. не да канца гневаецца і не навек абураецца. / 

10. Не паводле злачынстваў нашых стварыў нам, і не паводле грахоў нашых аддаў нам: / 

11. бо, як высока неба над зямлёю, так вялікая Ласка Госпада да тых, хто баіцца Яго; / 

12. як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў Ён ад нас беззаконьні нашыя; / 

13. як бацька даруе сынам, так даруе Госпад тым, хто шануе Яго. / 

14. Бо Ён ведае склад наш, памятае, што мы – пыл. / 

15. Дні чалавечыя – як трава; як кветкі палявыя, так ён адцьвітае. / 

16. Пройдзе над ім вецер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае яго. / 

17. А Ласка Госпадава зьвеку й давеку тым, хто баіцца Яго, / 

18. і праўда Ягоная на сынах сыноў, якія захоўваюць запавет Ягоны і памятаюць наказы 

Ягоныя, каб выконваць іх. / 

19. Госпад на нябёсах паставіў Свой трон, і ўладарства Ягонае ўсім валодае. / 

20. Дабраслаўце Госпада, усе анёлы Ягоныя, моцныя сілаю, выканаўцы слова Ягонага. / 

21. Дабраслаўце Госпада, усе войскі Ягоныя, службіты Ягоныя, што выконваюць волю 

Ягоную. / 

22. Дабраслаўце Госпада, усе дзеі Ягоныя, ва ўсіх месцах Уладарства Ягонага. / 
 

Старшы Чытар: Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. / 

Хор: Амін. / Дабраслаў, душа мая, Госпада, / і ўсё нутро маё – / сьвятое імя Ягонае. // 

    Дабраславёны Ты, Госпадзе! / 

 

Калі Старшым ёсьць дыякан, то вымаўляе Малую Екцяню па Службоўніку, у канцы яе 

Вокліч: “Малітвамі сьвятых Айцоў нашых...”. Калі старшы – міранін, то пасьля 1-га 

Антыфону: Госадзе, памілуй (3) і пяецца 2-гі Антыфон. 

 

Хор: Госпадзе, памілуй. (3) – замест Малое Екцяні. 
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Старшы Чытар: Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. 

 

Антыфон 2  

(Псальма 145. Хор пяе 1,2,3,10 вершы, або Чытар чытае ўсю псальму) 

Хор або Чытар:   Хвалі душа мая Госпада. / 

2. Буду хваліць Госпада, пакуль жыву; / буду пяяць Богу майму да скону майго. / 

3. Не спадзявайцеся на князёў, на сыноў чалавечых, / у іх няма ратунку. / 

4. Выходзіць дух ягоны, і ён вяртаецца ў зямлю сваю; / у той дзень зьнікаюць усе 

намеры ягоныя. / 

5. Шчасны, каму памочнік Бог Якубаў, / у каго надзея на Госпада Бога ягонага, / 

6. Які стварыў неба і зямлю,/ мора і ўсё, што ў іх,/ Які вечна захоўвае вернасьць,/ 

7. творыць суд крыўднікам, / дае хлеб галодным. / Госпад вызваляе вязьняў; / 

8. Госпад размыкае вочы сьляпым, / Госпад сагнутых выпроствае; / Госпад любіць 

праўднікаў. / 

9. Госпад захоўвае прыхадняў, / падтрымлівае сірату і ўдаву; / а шлях бязбожных 

скрыўляе. / 

10. Госпад будзе ўладарыць вечна, // Бог твой, Сіёне, з пакаленьня ў пакаленьне./ 
 

Старшы Чытар:  І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя.  

Хор: Амін. 

 

Хор або Старшы Чытар:  Адзінародны Сыне і Слова Бог, Ты ёсьць несьмяротны. / 

Ты дзеля нашага збаўленьня быў ласкавы прыняць цела / ад Сьвятое Багародзіцы і 

Ўсядзевы Марыі / і, не зьмяніўшыся, стаўся чалавекам. / І ўкрыжаваны быў, 

Хрысьце Божа, і сьмерцю сьмерць паканаў. / Адзіны Ты са Сьвятое Тройцы, 

раўнаславёны з Айцом і Сьвятым Духам, ратуй нас. /  [ Ратуй нас. / ] 
 

Калі Старшым ёсьць дыякан, то вымаўляе Малую Екцяню па Службоўніку, у канцы яе 

Вокліч: “Малітвамі сьвятых Айцоў нашых...”. Калі старшы – міранін, то пасьля 1-га 

Антыфону: Госадзе, памілуй (3) і пяецца 3-гі Антыфон. 

Хор: Госпадзе, памілуй. (3) – замест Малое Екцяні. 

 

Старшы Чытар: Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. / 

Хор: Амін. 
 

На звычайнай Службе Выяўленчых (са сьвятаром) у часе Вялікага Посту не чытаем 

Выяўленчых Псальмаў, але пасьля Малітвы 9-е Гадзіны: “Уладару, Госпадзе, Ісусе Хрысьце, Божа 

наш...”пачынаем Абедніцу – адразу пяем Дабрашчасныя на Сьпеў 8, а пасьля Верша 
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“Дабрашчасныя ўбогія духам...” і пасьля кожнага Верша пяём Прысьпеў: “Згадай нас, Госпадзе, 

калі прыйдзеш ва Ўладарства Сваё.” (воклічна, з паклонам). Але на Выяўленчых мірскім чынам – 

без зьменаў; далей працягваецца Служба – чытаюцца Дабрашчасныя з Трапарамі з Актоіха і 

Мінэі: 

Антыфон 3  

(Запаветы Дабрашчаснасьці – Мц. 5:3-12) 
 

Старшы Чытар:  Ва Ўладарстве Тваім згадай нас, Госпадзе, / калі прыйдзеш ва 

Ўладарства Сваё.  

Хор:  3. Дабрашчасныя ўбогія духам, / бо іхнім ёсьць Уладарства Нябеснае. / 

4. Дабрашчасныя тыя, што плачуць, / бо яны суцешацца. / 

На 10: 

5. Дабрашчасныя лагодныя, / бо яны ўспадкуюць зямлю. / 

6. Дабрашчасныя тыя, хто жадае і прагне праўды, / бо яны спатоляцца. / 

На 8: 

7. Дабрашчасныя міласэрныя, / бо яны памілаваны будуць. / 

Чытар (чытае 8 вершаў 6-га Сьпеву, іх можна прапусьціць): Згадай мяне, Божа Збаўца 

мой, / калі прыйдзеш ва Ўладарства Сваё, / і збаў мяне, як адзіны Чалавекалюбча. / 
Хор:  8. Дабрашчасныя чыстыя сэрцам, / бо яны Бога ўбачаць. / 

Чытар:  Адама, што дрэвам спакусіўся, / Дрэвам крыжовым збавіў Ты, / і таксама – 

злодзея, што ўсклікнуў: / “Згадай мяне, Госпадзе, ва Ўладарстве Сваім”. / 

На 6: 

Хор:  9. Дабрашчасныя міратворцы, / бо яны сынамі Божымі назавуцца. / 

Чытар:  Пекла браму і кайданы зьнішчыў, Жыцьцядаўца, / і Ўваскрос Ты, Збаўца, і 

ўсе ўсклікаюць: / “Слава Ўваскрасеньню Твайму!”/ 

Хор:  10. Дабрашчасныя гнаныя за праўду, / бо іхнім ёсьць Уладарства Нябеснае. / 

Чытар:  Згадай мяне, бо Ты сьмерць паланіў пахаваньнем Сваім, / і Ўваскрасеньнем 

Тваім радасьцю ўсё напоўніў, як Літасьцівы. / 

На 4: 

Хор:  11. Дабрашчасныя вы, калі будуць вас ганьбіць / і гнаць, і ўсякім словам ліхім 

несправядліва зьневажаць за Мяне. / 

Чытар: Міраносьбіткі, прыйшоўшы да магілы, / пачулі анёла, што прамовіў: / 

“Хрыстос Уваскрос, прасьвятліўшы ўсё!” / 

Хор:  12. Радуйцеся і весяліцеся, / бо ўзнагарода ваша вялікая ў Нябёсах. / 

Чытар:  Што на Дрэва Крыжовае ўзнёсься, і сьвет ад спакусы пазбавіў, / Хрыста 

супольна ўсе ўславім. / 

Старшы Чытар: Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. / 

Чытар: (тройчны) Праслаўляем Айца і Сына, і Духа Сьвятога, прамаўляючы: / 

“Тройца Сьвятая, збаў душы нашы!” / 

Старшы Чытар: І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

Чытар: (багародзічны)  Невымоўна зачала` й нарадзіла Творцу Твайго, Дзева, / ратуй 

усіх, хто Цябе ўзьвялічвае. / 
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Тут (або часам пасьля 2 Антыфону) можна сьпяваюць Трапары й Кандакі (альбо толькі 

Трапары, калі Кандакі чытаюць далей) – нядзельныя, сьвяточныя, храму, сьвятому,  як на 

Літургіі. Калі няма Трапара й Кандака будзённых, можна чытаць нядзельныя (гэтага тыдня). 

Хор пяе (або Чытар чытае) нядзельныя Трапар і Кандак шостага сьпеву:  

 

Трапар нядзельны, сьпеў 6: 

Ангельскія сілы – на магіле Тваёй, / а тыя, што сьцераглі, амярцьвелі, /  

і стаяла Марыя ў магіле, / шукаючы Прачыстага Цела Твайго. /  

Паланіў Ты пекла, не спакусіўся ім; / наведаў Ты Дзеву, даючы жыцьцё. / 

Уваскрослы зь мёртвых, Госпадзе, слава Табе. / 
 

        Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін./ 
 

Кандак нядзельны, сьпеў 6: 

Жыцьцядаўца Хрыстос Бог, / жыцьцятворнаю рукою зь цемры бяздоньня, / 

уваскрасіўшы ўсіх памерлых, / Уваскрасеньне даў людскому роду. /  

Бо Ён Збаўца, Уваскрасеньне, Жыцьцё і Бог усіх. / 

 

Далей пяецца Трысьвятое (але можа прапускацца): 

Хор:  Сьвяты Божа, / Сьвяты Моцны, / Сьвяты Несьмяротны, / памілуй нас. / (3) 

       Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін./ 

Сьвяты Несьмяротны, памілуй нас. / 

Сьвяты Божа, Сьвяты Моцны, Сьвяты Несьмяротны, памілуй нас./ (працягла) 
 

Калі Абедніца зьвершваецца ў дзень Нараджэньня Хрыстовага, Вадохрышча, у Лазараву або 

Вялікую Сыботу, на Вялікодным Тыдні ці на Сёмуху, тады замест Трысьвятога пяецца: 

Усе тыя, / што ў Хрыста хрысьціліся, / у Хрыста апрануліся. / Алілуя. / (3) 

     Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

У Хрыста апрануліся. / Алілуя. / 

Усе тыя, / што ў Хрыста хрысьціліся, / у Хрыста апрануліся. / Алілуя. / (працягла) 
 

Кананарх або Чытар выгалошвае Пракімен нядзельны або сьвята або дня тыдня. 

Чытар (чытае нядз. Пракімен 6 Сьпеву): Пракімен, Псальма Давыдава, сьпеў шосты. 

Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх, / і дабраслаў набытак Свой. 

Верш: Да Цябе, Госпадзе, я ўсклікаю, Божа мой, ня будзь бязмоўным са мною. 
 

Пракімен і Алілуяр Сьвятога дадаецца да чарговага (дня): Кананарх вымаўляе чарговы Пракімен, 

Хор: той-жа; Кананарх: Верш чарг. Пракімну, Хор: чарг. Пракімен; Кананарх: Пракімен 

Сьвятога, Хор: Пракімен Сьвятога. (Калі 3 Пракімна, то кожны чытаецца і сьпяваецца па разу). 

Пракімны і Алілуяры нядзельныя і будніх дзён тыдня глядзі ў Дадатку. 
 

Чытар:  Дзеяў сьвятых апосталаў чытаньне. (або: Саборнага пасланьня Яна / 

Пётры чытаньне. (Не прынята казаць номер пасланьня – першае, другое, або трэцяе.) 
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Або: Да рымлянаў / карынцянаў / галятаў / Цімоха / жыдоў... пасланьне сьвятога 

апостала Паўла чытаньне). “Браты, ...” 

Старшы Чытар або Чытар чытае пачатак з Апостала (паводле царкоўнага Каляндара) 

– нядзельны (дня), і сьвята (сьвятога), таксама – і з Дабравесьця. Калі невядомы пачаткі 

чытаньня Апостала й Дабравесьця на будні дзень, можна браць – нядзелі гэтага тыдня. 

Пасьля прачытаньня Апостала: 
 

Чытар:  Алілуя, сьпеў шосты. 

Хор:     Алілуя, алілуя, алілуя. 

Чытар (чытае нядз. Алілуяр шостага Сьпеву): Хто жыве пад аслонай Усявышняга, той 

у засеньні Бога Нябеснага супакоіцца. 

Хор:     Алілуя, алілуя, алілуя. 

Чытар (чытае верш нядзельнага Алілуяру шостага Сьпеву): Кажа Госпаду: Заступнік 

мой, і Прыстанішча маё, Божа мой, на Цябе спадзяюся!  

Хор:     Алілуя, алілуя, алілуя. 
 

Хор:     Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. 

С.Чытар:  Паводле Мацея (Маркі; Лукаша; Яна) сьвятога Дабравесьця чытаньне. 

Хор:       Слава Табе, Госпадзе, слава Табе.  –паклон-  

Старшы Чытар чытае Дабравесьце дня:  “У той час...”,      пасьля прачытаньня: 

Хор:       Слава Табе, Госпадзе, слава Табе.  –паклон-  
 

Хор: Госпадзе, памілуй. 40 разоў – замест Асаблівае Екцяні. 

 

Тут можна прачытаць Малітвы: падзячную, за хворых, падаражуючых, за супачылых... 

 

Чытар:  Тым, што нянавідзяць і крыйдзяць нас, даруй, Госпадзе Чалавекалюбча. 

 Дабратворным – дабро ўчыні. 

 Братам і сваякам нашым задаволь мольбы за ратунак і падай жыцьцё вечнае. 

 Немачных (слугаў Божых – імёны) наведай і ацалі іх. 

 Падаражуючым па зямлі, вадзе і ў паветры (слугам Божым – імёны) паспрыяй. 

 Тым, хто служыць і дапамагае нам, дараваньне грахоў падай. 

 Тым, што запавядалі нам, нявартым, маліцца за іх ( – слугаў Божых – імёны) 

памілуй па вялікай Тваёй міласьці. 

 Успомні, Госпадзе, братоў нашых паланёных (слугаў Божых – імёны) і пазбаў іх 

ад усякіх нягодаў. 
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 Успомні, Госпадзе, тых, што плады прыносяць, і дабрадзеяў, і ахвярадаўцаў у 

сьвятых Тваіх цэрквах, задаволь іхнія мольбы за збаўленьне і падай ім жыцьцё вечнае. 

 Успомні, Госпадзе, і нас, пакорных і грэшных, і нявартых слугаў Тваіх, і 

прасьвятлі наш розум сьвятлом розуму Твайго, і накіруй нас на шлях Запаветаў Тваіх, 

малітвамі Прачыстае Ўладаркі нашае Багародзіцы Ўсядзевы Марыі, усіх Беларускіх 

сьвятых і ўсіх сьвятых Тваіх, бо Дабраславёны Ты на вякі вечныя. 

Хор: Амін. 

 

Старшы Чытар: Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі 

вечныя. Амін. / 

Хор: Згадай нас, Госпадзе, калі прыйдзеш ва Ўладарства Тваё. / (паклон) 

 Згадай нас, Уладару, калі прыйдзеш ва Ўладарства Тваё. / (паклон) 

   Згадай нас, Сьвяты, калі прыйдзеш ва Ўладарства Тваё. / (паклон) 

 

Чытар: Сойм нябесны сьпявае Табе й вымаўляе: / Сьвяты, Сьвяты, Сьвяты Госпад 

Саваоф, поўныя неба і зямля славы Твае. / 

Верш:  Прыхіліцеся да Яго й прасьвяціцеся, і абліччы вашы не пасаромяцца. / 

Сойм нябесны сьпявае Табе й вымаўляе: / Сьвяты, Сьвяты, Сьвяты Госпад 

Саваоф, поўныя неба і зямля славы Твае. / 

Старшы Чытар:  Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу. / 

Чытар: Сойм сьвятых Ангелаў і Архангелаў з усіма нябеснымі сіламі сьпявае Табе й 

вымаўляе: / Сьвяты, Сьвяты, Сьвяты Госпад Саваоф, поўныя неба і зямля славы 

Твае. / 

 

Старшы Чытар:  І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. / 

Хор: Амін. / 

Сымбаль веры: 

Верую / ў Адзінага Бога Айца, Усеўладарнага, / Творцу неба і зямлі, усяго 

бачнага й нябачнага. /  
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    І ў Адзінага Госпада Ісуса Хрыста, Сына Божага, / Адзінароднага, ад Айца 

народжанага перад усімі вякамі; / Сьвятло ад Сьвятла, Бога Сапраўднага ад Бога 

Сапраўднага, / народжанага, нястворанага, Адзінаіснага з Айцом, праз Якога ўсё 

сталася. /  

    Ён дзеля нас людзей і дзеля нашага збаўленьня зь неба зыйшоў / і прыняў цела 

ад Духа Сьвятога і Марыі Дзевы і стаўся Чалавекам. /  

Быў укрыжаваны за нас пры Понцеі Пілаце, / і пакутваў і быў пахаваны. /  

І ўваскрос на трэці дзень згодна з Пісаньнем, / і ўзышоў у нябёсы, і сядзіць 

праваруч Айца. /  

І зноў прыйдзе ў славе судзіць жывых і памерлых, і Ягонаму Ўладарству ня 

будзе канца. /  

І ў Духа Сьвятога, Госпада Жыцьцятворнага, Які ад Айца зыходзіць, / Каму 

нароўні з Айцом і Сынам пакланеньне і слаўленьне належаць, / Які вяшчаў праз 

прарокаў. /  

У адзіную Сьвятую, Саборную, і Апостальскую Царкву. /  

Вызнаю адзін хрост на вызваленьне ад грахоў. / 

Чакаю ўваскрасеньне памерлых / і жыцьця будучага веку. Амін. / 

 

Старшы Чытар:  Паслаб, пакінь, і прабач, Божа, правіны нашы, вольныя й 

нявольныя, словам і справаю, сьвядомыя й несьвядомыя, удзень і ўначы, розумам і 

думкаю, усё нам даруй, як Добры й Чалавекалюбча. 

 

Госпадава малітва “Ойча наш” 

Хор: Ойча наш, / Які ёсьць у нябёсах! / Хай сьвяціцца імя Тваё, хай прыйдзе 

Ўладарства Тваё, / хай будзе воля Твая, як у небе, так і на зямлі. / Хлеба нашага 

надзённага сёньня нам дай, / і даруй нам правіны нашы, як і мы даруем вінаватцам 

нашым; / і ня дай увайсьці нам у спакусу, / але звольні нас ад ліхога. / 

 

Старшы Чытар:  Па малітвах сьвятых айцоў нашых, Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа 

наш, памілуй нас.  

Хор: Амін. 
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____________________ 

 

Калі Ўладычнае сьвята, тут Чытар можа прачытаць Кандак сьвята, калі і сьвяткуецца й 

памяць Сьвятога, то спачатку чытаецца Кандак яму, потым – Слава... і цяпер... Кандак сьвяту. 

Калі пяецца: ”Алілуя” (у Пасты) і ў дні несьвяточныя спачатку чытаецца Кандак сьвяту альбо 

храму Госпадаваму (у сераду і пятніцу – сьв. Крыжу), дню Тыдня, сьвятому храма, сьвятому дня;  

 

Потым, у дні акрамя Сыботы – Кандак за Супакой, сьпеў 8: 

Слава...    Са сьвятымі супакой, / Хрысьце, душы слугаў Тваіх (душу слугі Твайго / Твае), /  

дзе няма ні болю, ні смутку, ані стогнаў, але жыцьцё бясконцае. / 

 

І цяпер...   Кандак храму Багародзіцы, альбо Багародзічны, сьпеў 6: 

Заступніца хрысьціянаў бездакорная, / Маліцьвеніца да Творцы надзейная, / 

не пагрэ`буй малітвамі грэшнікаў, / але прыйдзі хутка, як Добрая, на дапамогу нам, / 

што зь вераю клічам да Цябе, / пасьпяшайся на малітву і хутка прыйдзі на просьбы, / 

бо Ты заступаешся заўжды за тых, / што шануюць Цябе, Багародзіца. /  

 

У Сыботу таксама чытаем Кандакі дня тыдня, сьпеў 8:  

Слава...     (засупакойны):  Са сьвятымі супакой, Хрысьце... 

І цяпер...    (мучаніку): Як пачаткі прыроды... 

_____________________ 

Пасьля Кандакоў: 

Хор: Госпадзе, памілуй. 12 разоў – замест Екцяні Просьбы. 

 

Старшы Чытар:  Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі 

вечныя. 

Хор: Амін. / 

 

Хор або Чытар: (на Сьпеў 5:) Усясьвятая Тройца, Адзінаісная Дзяржава, / 

Непадзельнае Ўладарства, усяго дабра Прычына, / будзь Добрым і да мяне, грэшнага 



 

 

 21 

(нас, грэшных); / умацуй, настаў сэрца маё (сэрцы нашыя), і адкінь усю маю (нашу) 

агіду, прасьвятлі маю (нашу) думку, бо заўсёды слаўлю, пяю, пакланяюся й вымаўляю 

(славім, пяем, пакланяемся, й вымаўляем): / Адзіны Сьвяты, Адзіны Госпад, // Ісус 

Хрыстос, у славу Бога Айца.  

Хор: Амін. / 

_________________ 

Калі хто з Манаства будзе прычашчацца Сьвятых Дароў (якія былі асьвячыныя сьвятаром й 

дадзеныя яму і прынесеныя з раней адслужанай Літургіі), тады гэты манах чытае Малітву перад 

прычасьцем: Веру, Госпадзе, і вызнаю, што Ты ёсьць сапраўды Хрыстос, Сын ... 

Пасьля бярэ сьв. Дары і гаворыць: Прычашчаецца слуга Божы (схі-) манах (іераманах) імя 

Каштоўнага й Сьвятога Цела і Крыві Госпада й Бога й Збаўцы нашага Ісуса Хрыста, на 

выбачэньне грахоў сваіх і на Жыцьцё Вечнае. Амін. 

_______________ 

Калі ёсьць асьвячаныя Праскуркі з ранейшае Літургіі, тады чытаецца Малітва на спажываньне 

Сьвянцонае вады і Проскуры (Антыдора або Артаса):   

Старшы Чытар:  Госпадзе, Божа наш, хай будзе дар Твой сьвяты і сьвятая Твая вада на 

выбачэньне грахоў нашых і прасьвятленьне розуму нашага, на ўмацаваньне духоўных і 

цялесных сілаў нашых, на здароўе душаў і целаў нашых, на ўстрыманьне жарсьцяў і ацаленьне 

немачаў нашых паводле бязьмежнае міласэрнасьці Твае, па малітвах Прачыстае Твае Маці і 

ўсіх сьвятых Тваіх. 

Хор: Амін.  

Потым С.Чытар раздае малельнікам проскуркі, пасьля чаго яны запіваюць сьвянцонаю вадою. 

Хор або С.Чытар: Няхай будзе імя Госпадавае дабраславёнае ад сёньня і навек. 

(паклон) – 3 разы. 

Старшы Чытар:  Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі 

вечныя.            

 Хор: Амін. / 

 

Хор пяе Вершы 2 – 11 (або Чытар чытае ўсю) Псальму 33 (прыпынкі пастаўлены для 

будзённага напеву): 

2. Дабраслаўляю Госпада ва ўсякую пору; / хвала Яму няспынная ў вуснах маіх./ 

3. Госпадам будзе хваліцца душа мая; / пачуюць пакорлівыя і ўзьвяселяцца. / 

4. Велічайце Госпада са мною, / і ўзносьма імя Ягонае разам. / 

5. Я шукаў Госпада, і Ён пачуў мяне /і ад усякіх небясьпекаў маіх пазбавіў мяне./ 
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6. Хто прыглядваўся да Яго, тыя прасьвятліліся, / і твары іхнія ня зьведаюць 

сораму. / 

7. Вось убогі паклікаў, – і Госпад пачуў / і ад усіх ягоных бедаў уратаваў яго. / 

8. Гасподні анёл паўстае вакол тых, хто баіцца Яго, – / і вызваляе іх. / 

9. Паспытайце і ўбачыце, які добры Госпад! / Дабрашчасны той чалавек, што 

спадзяецца на Яго! / 

10. Бойцеся Госпада, усе сьвятыя Ягоныя; / бо ня маюць нястачы тыя, што 

баяцца Яго. / 

11. Ільвяняты церпяць нягоды і голад, / а богашукальнікі ня церпяць нястачы 

ні ў якім дабры. / 
12. Прыйдзеце, дзеці, паслухайце мяне: / страху Гасподняму вас навучу. / 

13. Ці хоча чалавек жыць і ці любіць дабрадзенства, / каб бачыць дабро? / 

14. Трымай язык свой ад злога / і вусны свае ад падступных словаў. / 

15. Ухіляйся ад ліха і чыні дабро; / шукай міру і йдзі зь ім. / 

16. Вочы Госпадавы – да праўдных, / і вушы Ягоныя – да просьбаў іхніх. / 

17. А аблічча Госпадава – супроць тых, што робяць ліхое, / каб зьвесьці зь зямлі памяць 

пра іх. / 

18. Клічуць, і Госпад чуе, / і ад усіх уціскаў іх вызваляе. / 

19. Блізкі Госпад да тых, у каго зламанае сэрца, / і пакорлівых духам – уратуе. / 

20. Многа турботаў у праўдніка, / і ад усіх іх Госпад вызваляе. / 

21. Ён захоўвае ўсе косткі ягоныя; / і ніводная не паламаецца! / 

22. Зло заб'е грэшніка, / і ненавісьнікі праўднасьці загінуць. / 

23. Госпад вызваліць душу слугаў Сваіх, / і не загіне // ніхто, што спадзяецца на Яго. / 
 

«Дастойна» 

Хор:  Дастойна й праўдна ёсьць, славіць Цябе, Багародзіцу, / заўсёды Шчасную і 

Беззаганную, і Маці Бога нашага, / Пачэсьнейшую за Херувімаў і, без параўнаньня, 

слаўнейшую за Серахвімаў, / беззаганна Бога Слова нарадзіўшую, існую Багародзіцу, 

Цябе праслаўляем. /             

 На дванаццатае сьвята замест “Дастойна” пяецца Задастойнік. 

Хор: Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. 

Амін. / Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / Госпадзе, дабраслаў. 

 

Старшы Чытар кажа мірскі Водпуст: (Уваскрослы зь мёртвых, – у нд. і на працягу 

сьвята Пасхі, а на дванаццатае сьвята – адпаведнае) Госпадзе, Ісусе Хрысьце, Сыне 

Божы, па малітвах Прачыстае Твае Маці, сьвятых слаўных і ўсяхвальных апосталаў, 

звышгоднае маці нашае Еўпрасіньні Полацкае, прасьветніцы Беларусі, сьвятога 

айца нашага Кірылы Тураўскага, Беларускага Залатавуснага, (сьвятога дня тыдня, 

калі яму была Служба), сьвят-ога (-ое, -ых) (імя) у гонар як-ога (-ое, -іх) асьвячаны храм 

гэты / капліца гэтая (імя якога носіць Парафія наша), (сілаю сьвятое цудатворнае 

(імя) Іконы Багародзіцы ў імя якое асьвячаны храм гэты (ці – якую сёньня ўшаноўваем), і 

малітвамі) сьвят-ога (-ое, -ых) (імёны), як-ога (-ое, іх)-ж(а) памяць цяпер зьвершваем, 
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сьвят-ога (-ое, -ых) (імёны), як-ога (-ое, іх)-ж(а) памяць сёньня, звышгодных і 

баганосных айцоў нашых,  сьвятых і праўдных Багабацькоў Акіма і Ганны (у будзёныя 

дні), усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, памілуй нас (мяне). 

Хор: Амін. 

Мнагалецьце (у часе ўрачыстасьці): 

Старшы Чытар або Хор: Сьвятую Беларускую Праваслаўную Царкву, / Вялікага 

Спадара і айца нашага Сьвяцейшага Барталамея, / Усяленскага Патрыярха 

Канстанцінопальскага, / і Спадара нашага Высокаправялебнага Сьвятаслава, 

Архіяпіскапа Наваградзкага, / Богам захаваную краіну гэтую (назоў) / і Богам 

захаваную краіну – маці нашу Беларусь, / сьвятарства й парафіянаў сьвятога храму 

гэтага (вернікаў сьвятое Парафіі нашае; братоў (сёстраў) і вернікаў сьвятога 

манастыра гэтага) / і ўсіх праваслаўных хрысьціянаў, // Госпадзе, захавай іх на 

многія леты. / 

Хор можа дадаць: Многія леты! (3) /  Дай, Божа, шмат год! (3) /  Many Years! (3) / 

Хор пяе (або Чытар чытае) царкоўны гімн “Магутны Божа” (або Багародзічны гімн на 

сьвята Багародзіцы): 

Магутны Божа! Ўладар сусьветаў, /  вялікіх сонцаў і сэрц малых, / 

над Беларусяй ціхай і ветлай / рассып праменьне Свае хвалы. / 

 

Дай спор у працы штодзённай, шэрай, / на лусту хлеба, на родны край. / 

Павагу, сілу і веліч веры / у нашу праўду, у прышласьць – дай! / 

 

Дай урадлівасьць жытнёвым нівам, / учынкам нашым пашлі ўмалот. / 

Зрабі свабоднай, зрабі шчасьлівай / краіну нашу, і наш народ. / 

Вернікі прыкладаюцца да іконы і да крыжа, якія ляжаць на аналоі і разыходзяцца, славячы Бога. 

*   *   * 
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Спрошчаная пасьлядоўнасьць АБЕДНІЦЫ мірскім чынам 

Для чытаньня ўдома аднім або некалькімі вернікамі (сям'ёю) у нядзелю, сьвята ці будні. 

  Па малітвах сьвятых айцоў нашых, Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, памілуй нас. Амін./ 

Псальма 102: 

1. Дабраслаў, душа мая, Госпада, і ўсё нутро маё – сьвятое імя Ягонае. / 

2. Дабраслаў, душа мая, Госпада, і не забывай усіх дабрадзействаў Ягоных. / 

3. Ён выбачае ўсе бяспраўі твае; і ацаляе ўсе немачы твае; / 

4. ад тла жыцьцё тваё вызваляе, вянчае цябе міласьцю і шчадротамі; / 

5. насычае дабротамі жаданьні твае: абнаўляецца, як арол, юнацтва тваё. / 

6. Госпад творыць праўду і суд усім крыўднікам. / 

7. Ён паказаў шляхі Свае Майсею, сынам Ізрайлевым – дзеі Свае. / 

8. Шчодры і міласьцівы Госпад, вельмі цярплівы і шматміласьцівы: / 

9. не да канца гневаецца і не навек абураецца. / 

10. Не паводле злачынстваў нашых стварыў нам, і не паводле грахоў нашых аддаў нам:/ 

11. бо, як высока неба над зямлёю, так вялікая Ласка Госпада да тых, хто баіцца Яго; / 

12. як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў Ён ад нас беззаконьні нашыя; / 

13. як бацька даруе сынам, так даруе Госпад тым, хто шануе Яго. / 

14. Бо Ён ведае склад наш, памятае, што мы – пыл. / 

15. Дні чалавечыя – як трава; як кветкі палявыя, так ён адцьвітае. / 

16. Пройдзе над ім вецер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае яго. / 

17. А Ласка Госпадава зьвеку й давеку тым, хто баіцца Яго, / 

18. і праўда Ягоная на сынах сыноў, якія захоўваюць запавет Ягоны і памятаюць 

наказы Ягоныя, каб выконваць іх. / 

19. Госпад на нябёсах паставіў Свой трон, і ўладарства Ягонае ўсім валодае. / 

20. Дабраслаўце Госпада, усе анёлы Ягоныя, моцныя сілаю, выканаўцы слова Ягонага. / 

21. Дабраслаўце Госпада, усе войскі Ягоныя, службіты Ягоныя, што выконваюць волю 

Ягоную. / 

22. Дабраслаўце Госпада, усе дзеі Ягоныя, ва ўсіх месцах Уладарства Ягонага. / 
 

Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін.  / 

Дабраслаў, душа мая, Госпада, / і ўсё нутро маё – / сьвятое імя Ягонае. // 

Дабраславёны Ты, Госпадзе! / 

 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу.    

Псальма 145: 

    Хвалі душа мая Госпада. / 

2. Буду хваліць Госпада, пакуль жыву; / буду пяяць Богу майму да скону майго. / 

3. Не спадзявайцеся на князёў, на сыноў чалавечых, / у іх няма ратунку. / 

4. Выходзіць дух ягоны, і ён вяртаецца ў зямлю сваю; / у той дзень зьнікаюць усе 

намеры ягоныя. / 

5. Шчасны, каму памочнік Бог Якубаў, / у каго надзея на Госпада Бога ягонага, / 

6. Які стварыў неба і зямлю, / мора і ўсё, што ў іх, / Які вечна захоўвае вернасьць, / 

7. творыць суд крыўднікам, / дае хлеб галодным. / Госпад вызваляе вязьняў; / 
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8. Госпад размыкае вочы сьляпым, / Госпад сагнутых выпроствае; / Госпад любіць 

праўднікаў. / 

9. Госпад захоўвае прыхадняў, / падтрымлівае сірату і ўдаву; / а шлях бязбожных 

скрыўляе. / 

10. Госпад будзе ўладарыць вечна, // Бог твой, Сіёне, з пакаленьня ў пакаленьне./ 

 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 

 

Адзінародны Сыне і Слова Бог, Ты ёсьць несьмяротны. / Ты дзеля нашага збаўленьня 

быў ласкавы прыняць цела / ад Сьвятое Багародзіцы і Ўсядзевы Марыі / і, не зьмяніўшыся, 

стаўся чалавекам. / І ўкрыжаваны быў, Хрысьце Божа, і сьмерцю сьмерць паканаў. / Адзіны 

Ты са Сьвятое Тройцы, раўнаславёны з Айцом і Сьвятым Духам, ратуй нас. /  

 

Тут можна сьпяваць Трапары й Кандакі (можна прапусьціць). 

Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, / і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

 

 Дабрашчасныя: 

    Ва Ўладарстве Тваім згадай нас, Госпадзе, / калі прыйдзеш ва Ўладарства Сваё.  

3. Дабрашчасныя ўбогія духам, / бо іх ёсьць Уладарства Нябеснае. / 

4. Дабрашчасныя тыя, што плачуць, / бо яны суцешацца. / 

5. Дабрашчасныя лагодныя, / бо яны ўспадкуюць зямлю. / 

6. Дабрашчасныя тыя, хто жадае і прагне праўды, / бо яны спатоляцца. / 

7. Дабрашчасныя міласэрныя, / бо яны памілаваны будуць. / 

8. Дабрашчасныя чыстыя сэрцам, / бо яны Бога ўбачаць. / 

9. Дабрашчасныя міратворцы, / бо яны сынамі Божымі назавуцца. / 

10. Дабрашчасныя гнаныя за праўду, / бо іх ёсьць Уладарства Нябеснае. / 

11. Дабрашчасныя вы, калі будуць вас ганьбіць / і гнаць, і ўсякім словам ліхім 

несправядліва зьневажаць за Мяне. / 

12. Радуйцеся і весяліцеся, / бо ўзнагарода ваша вялікая ў Нябёсах. / 

      Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /   

      І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

 

Трысьвятое (можа прапускацца): 

      Сьвяты Божа, / Сьвяты Моцны, / Сьвяты Несьмяротны, / памілуй нас. / (3) 

 

Чытар выгалошвае Пракімен нядзельны або сьвята або сьвятога, або дня (або два пракімна). 

Пракімны нядзельныя і дням тыдня глядзі ў Дадатку. 

Пракімен, сьпеў шосты: Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх, / і дабраслаў набытак Свой. 

Верш: Да Цябе, Госпадзе, я ўсклікаю, Божа мой, ня будзь бязмоўным са мною. 

 

Чытар: Дзеяў сьвятых апосталаў чытаньне. (або: Саборнага пасланьня Яна / Пётры 

чытаньне. Не прынята казаць номер пасланьня – першае, другое, або трэцяе. Або: Да рымлянаў / 

карынцянаў / галятаў / Цімоха / жыдоў... пасланьне сьвятога апостала Паўла чытаньне). 

Чытаецца пачатак з Апостала: “Браты, ...” 
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Чытар:  Алілуя, сьпеў шосты. 

   Алілуя, алілуя, алілуя. 
(Нядз. Алілуяр шостага Сьпеву): Хто жыве пад аслонай Усявышняга, той у засеньні Бога 

Нябеснага супакоіцца. 

    Алілуя, алілуя, алілуя. 
Чытар (чытае верш нядзельнага Алілуяру шостага Сьпеву): Кажа Госпаду: Заступнік мой, і 

Прыстанішча маё, Божа мой, на Цябе спадзяюся!  

    Алілуя, алілуя, алілуя. 
 

Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. 
 

Паводле Мацея (Маркі; Лукаша; Яна) сьвятога Дабравесьця чытаньне. 
     Слава Табе, Госпадзе, слава Табе.  –паклон-  

Чытар чытае Дабравесьце дня:  “У той час...”, пасьля прачытаньня: 

Слава Табе, Госпадзе, слава Табе.  –паклон-  
 

Госпадзе, памілуй. (40 разоў – замест Асаблівае Екцяні) 

Тут можна прачытаць Малітвы: падзячную, за хворых, падаражуючых, за супачылых... 

Тым, што нянавідзяць і крыйдзяць нас, даруй, Госпадзе Чалавекалюбча. 

 Дабратворным – дабро ўчыні. 

 Братам і сваякам нашым задаволь мольбы за ратунак і падай жыцьцё вечнае. 

 Немачных (слугаў Божых – імёны) наведай і ацалі іх. 

 Падаражуючым па зямлі, вадзе і ў паветры (слугам Божым – імёны) паспрыяй. 

 Тым, хто служыць і дапамагае нам, дараваньне грахоў падай. 

 Тым, што запавядалі нам, нявартым, маліцца за іх ( – слугаў Божых – імёны) памілуй 

па вялікай Тваёй міласьці. 

 Успомні, Госпадзе, братоў нашых паланёных (слугаў Божых – імёны) і пазбаў іх ад 

усякіх нягодаў. 

 Успомні, Госпадзе, тых, што плады прыносяць, і дабрадзеяў, і ахвярадаўцаў у сьвятых 

Тваіх цэрквах, задаволь іхнія мольбы за збаўленьне і падай ім жыцьцё вечнае. 

 Успомні, Госпадзе, і нас, пакорных і грэшных, і нявартых слугаў Тваіх, і прасьвятлі наш 

розум сьвятлом розуму Твайго, і накіруй нас на шлях Запаветаў Тваіх, малітвамі Прачыстае 

Ўладаркі нашае Багародзіцы Ўсядзевы Марыі, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых Тваіх, бо 

Дабраславёны Ты на вякі вечныя. Амін. 

 

Згадай нас, Госпадзе, калі прыйдзеш ва Ўладарства Тваё.  (паклон) 

 Згадай нас, Уладару, калі прыйдзеш ва Ўладарства Тваё.  (паклон) 
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   Згадай нас, Сьвяты, калі прыйдзеш ва Ўладарства Тваё.  (паклон) 

 

Сойм нябесны сьпявае Табе й вымаўляе: / Сьвяты, Сьвяты, Сьвяты Госпад Саваоф, 

поўныя неба і зямля славы Твае. / 

Верш:  Прыхіліцеся да Яго й прасьвяціцеся, і абліччы вашы не пасаромяцца. / 

Сойм нябесны сьпявае Табе й вымаўляе: / Сьвяты, Сьвяты, Сьвяты Госпад Саваоф, 

поўныя неба і зямля славы Твае. / 

Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу. / 

Сойм сьвятых Ангелаў і Архангелаў з усіма нябеснымі сіламі сьпявае Табе й 

вымаўляе: / Сьвяты, Сьвяты, Сьвяты Госпад Саваоф, поўныя неба і зямля славы Твае. / 

 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

 

Сымбаль веры: 

Верую / ў Адзінага Бога Айца, Усеўладарнага, / Творцу неба і зямлі, усяго бачнага й 

нябачнага. /  

    І ў Адзінага Госпада Ісуса Хрыста, Сына Божага, / Адзінароднага, ад Айца 

народжанага перад усімі вякамі; / Сьвятло ад Сьвятла, Бога Сапраўднага ад Бога 

Сапраўднага, / народжанага, нястворанага, Адзінаіснага з Айцом, праз Якога ўсё сталася. /  

    Ён дзеля нас людзей і дзеля нашага збаўленьня зышоў зь неба / і прыняў цела ад Духа 

Сьвятога і Марыі Дзевы і стаўся Чалавекам. /  

Быў укрыжаваны за нас пры Понцеі Пілаце, / і пакутваў і быў пахаваны. /  

І ўваскрос на трэці дзень згодна з Пісаньнем, / і ўзышоў у нябёсы, і сядзіць праваруч 

Айца. /  

І зноў прыйдзе ў славе судзіць жывых і памерлых, і Ягонаму Ўладарству ня будзе 

канца. /  

І ў Духа Сьвятога, Госпада Жыцьцятворнага, Які ад Айца зыходзіць, / Каму нароўні з 

Айцом і Сынам пакланеньне і слаўленьне належаць, / Які вяшчаў праз прарокаў. /  

У адзіную Сьвятую, Саборную, і Апостальскую Царкву. /  

Вызнаю адзін хрост на вызваленьне ад грахоў. / 

Чакаю ўваскрасеньне памерлых / і жыцьця будучага веку. Амін. / 
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Паслаб, пакінь, прабач, Божа, правіны нашы, вольныя й нявольныя, словам і 

справаю, сьвядомыя й несьвядомыя, удзень і ўначы, розумам і думкаю, усё нам даруй, як 

Добры й Чалавекалюбча. 

Госпадава малітва “Ойча наш” 

Ойча наш, / Які ёсьць у нябёсах! / Хай сьвяціцца імя Тваё, хай прыйдзе Ўладарства 

Тваё, / хай будзе воля Твая, як у небе, так і на зямлі. / Хлеба нашага надзённага сёньня нам 

дай, / і даруй нам правіны нашы, як і мы даруем вінаватцам нашым; / і ня дай увайсьці нам 

у спакусу, / але звольні нас ад ліхога. / 

Па малітвах сьвятых айцоў нашых, Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, памілуй нас. 

Амін. / 

Тут Чытар можа прачытаць Кандакі: нядзельны, сьвяту, сьвятому дня, дню тыдня, храму. 

Госпадзе, памілуй. (12) 

Усясьвятая Тройца, Адзінаісная Дзяржава, Непадзельнае Ўладарства, усяго дабра 

Прычына, будзь Добрым і да мяне, грэшнага; / умацуй, настаў сэрца маё, і адкінь усю маю 

агіду, прасьвятлі маю думку, бо заўсёды слаўлю, пяю, пакланяюся й вымаўляю: / Адзіны 

Сьвяты, Адзіны Госпад, Ісус Хрыстос, у славу Бога Айца. Амін./ 

 

Няхай будзе імя Госпадавае дабраславёнае ад сёньня і павек. / (паклон) – 3 разы. 

Слава Айцу і Сыну і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

Псальма 33: 

2. Дабраслаўлю Госпада ва ўсякую пору; / хвала Яму няспынная ў вуснах маіх./ 

3. Госпадам будзе хваліцца душа мая; / пачуюць пакорныя і ўзьвесяляцца. / 

4. Велічайце Госпада са мною, / і ўзносьма імя Ягонае разам. / 

5.Я шукаў Госпада, і Ён пачуў мяне / і ад усякіх небясьпекаў маіх вызваліў мяне./ 

6. Хто прыглядваўся да Яго, тыя прасьвятліліся, / і твары іхнія ня зьведаюць сораму. / 

7. Вось убогі паклікаў, – і Госпад пачуў / і ад усіх ягоных бедаў уратаваў яго. / 

8. Гасподні анёл паўстае вакол тых, хто баіцца Яго, – / і вызваляе іх. / 

9. Паспытайце і ўбачыце, які Добры Госпад! / Дабрашчасны той чалавек, што 

спадзяецца на Яго! / 

10. Бойцеся Госпада, усе сьвятыя Ягоныя; / бо ня маюць нястачы тыя, што баяцца Яго./ 

11. Ільвяняты церпяць нягоды і голад, / а богашукальнікі ня церпяць нястачы ні ў якім 

дабры. / 

12. Прыйдзеце, дзеці, паслухайце мяне: / страху Гасподняму вас навучу. / 

13. Ці хоча чалавек жыць і ці любіць дабрадзенства, / каб бачыць дабро? / 

14. Трымай язык свой ад злога / і вусны свае ад падступных словаў. / 

15. Ухіляйся ад ліха і чыні дабро; / шукай міру і йдзі зь ім. / 

16. Вочы Госпадавы – да праўдных, / і вушы Ягоныя – да просьбаў іхніх. / 
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17. А аблічча Госпадава – супроць тых, што робяць ліхое, / каб зьвесьці зь зямлі памяць 

пра іх. / 

18. Клічуць, і Госпад чуе, / і ад усіх уціскаў іх вызваляе. / 

19. Блізкі Госпад да тых, у каго зламанае сэрца, / і пакорлівых духам – уратуе. / 

20. Многа турботаў у праўдніка, / і ад усіх іх Госпад вызваляе. / 

21. Ён захоўвае ўсе косткі ягоныя; / і ніводная не паламаецца! / 

22. Зло заб'е грэшніка, / і ненавісьнікі праўднасьці загінуць. / 

23. Госпад вызваліць душу слугаў Сваіх, / і не загіне // ніхто, што спадзяецца на Яго. / 
 

Дастойна й праўдна ёсьць, славіць Цябе, Багародзіцу, / заўсёды Шчасную і 

Беззаганную, і Маці Бога нашага, / пачэсьнейшую за Херувімаў і, без параўнаньня, 

слаўнейшую за Серахвімаў, / што беззаганна Бога Слова нарадзіла, існую Багародзіцу, Цябе 

праслаўляем. / 

Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін./ 

Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / Госпадзе, дабраслаў. / 

Водпуст: (Уваскрослы зь мёртвых,) Госпадзе, Ісусе Хрысьце, Сыне Божы, па малітвах 

Прачыстае Твае Маці, звышгодных і баганосных айцоў нашых,  усіх Беларускіх сьвятых і 

ўсіх сьвятых, памілуй нас. Амін. 

Магутны Божа: 

Магутны Божа! Ўладар сусьветаў, /  вялікіх сонцаў і сэрц малых, / 

над Беларусяй ціхай і ветлай / рассып праменьне Свае хвалы. / 

Дай спор у працы штодзённай, шэрай, / на лусту хлеба, на родны край. / 

Павагу, сілу і веліч веры / у нашу праўду, у прышласьць – дай! / 

Дай урадлівасьць жытнёвым нівам, / учынкам нашым пашлі ўмалот. / 

Зрабі свабоднай, зрабі шчасьлівай / краіну нашу, і наш народ. / 

*   *   * 
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НЯДЗЕЛЬНЫЯ 

ДАБРАШЧАСНЫЯ, ТРАПАРЫ, КАНДАКІ, ПРАКІМНЫ, АЛІЛУЯРЫ І ПРЫЧАСНЫ 

Сьпеў 1 

Вершы (Трапары) на Дабрашчасных: 

Праз ежу вывеў вораг Адама з раю, / Крыжом-жа Хрыстос увёў да яго разбойніка, / які гукаў: 

“Успомні мяне, / калі прыйдзеш ва Ўладарства Сваё”. / 

Пакланяюся пакутам Тваім, / праслаўляю і Ўваскрасеньне разам з Адамам і разбойнікам, / 

гучным голасам гукаю да Цябе: / “Успомні мяне, Госпадзе, / калі прыйдзеш ва Ўладарства 

Сваё”. / 

Укрыжаваным стаў, Бязгрэшны, / і ў магілу пакладзены Ты дабравольна, / але, як Бог, Ты 

ўваскрос, падняўшы з Сабою Адама, / які гукаў: “Успомні мяне, / калі прыйдзеш ва 

Ўладарства Сваё”. / 

Храм Свой цялесны падняўшы на трэці дзень пасьля паховінаў, / Ты, Хрысьце Божа, 

уваскрасіў супольна з Адамам і тых што ад Адама. / Успомні нас, што гукаем, / калі 

прыйдзеш ва Ўладарства Сваё. / 

Міраносьбіткі на золаку з плачам, / прыйшлі да магілы Тваёй, Хрысьце Божа, / і знайшлі 

Анёла, які сядзеў у белых рызах, / гукаючы: “Каго шукаеце? / Уваскрос Хрыстос, ня плачце 

болей.” / 

Апосталы Твае, Госпадзе, / прыйшлі на гару, куды загадаў ім Ты, Збаўца, / і пабачыўшы 

Цябе, пакланіліся. / Іх-жа й паслаў Ты да народаў, каб навучалі й хрысьцілі іх. / 

Слава... Тройчны:  Айцу пакланімся, / і Сына праславім, / і Прасьвятога Духа супольна 

апяем, гукаючы й прамаўляючы: / “Усесьвятая Тройца, збаў усіх нас!” / 

І цяпер...  Багародзічны:   Людзі Твае ўзносяць малітву да Маці Твае, Хрысьце. / Дзеля 

просьбаў Яе,  шодрасьці Твае падай нам, Добры, / каб праслаўлялі Цябе, што з  магілы 

зазьзяў нам. / 

Трапар 

Хоць камень быў запячатаны юдзеямі / і жаўнёры сьцераглі прачыстае цела Тваё, / Уваскрос 

Ты на трэці дзень, Збаўца, / даруючы сьвету жыцьцё. / Дзеля гэтага Сілы Нябесныя 

ўсклікалі да Цябе, Жыцьцядаўца: / “Слава Ўваскрасеньню Твайму, Хрысьце, / слава 

Ўладарству Твайму, / слава прадбачнасьці Тваёй, адзіны Чалавекалюбча!” / 

Кандак 

Уваскрос Ты як Бог з магілы ў славе, / і сьвет уваскрасіў з Сабою; / і род людзкі ўсхваляе 

Цябе як Бога, і сьмерць зьнікла. / Адам-жа радуецца, Уладару, / Ева-ж цяпер звольненая ад 

путаў, цешыцца й кліча: / “Ты, Хрысьце, Той, што ўсім дае ўваскрасеньне.” / 
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Пракімен, сьпеў першы:  Хай, Госпадзе, будзе міласьць Твая над намі, / бо мы спадзяёмся 

на Цябе.   Верш:  Радуйцеся, праўдныя, у Госпадзе, праўдным належыць пахвала. 

Алілуяр: Бог дае адплату за мяне, і пакарыў народы пад мяне.  

Верш: Ён узьвялічвае збаўленьне караля Свайго, і чыніць міласьць памазанцу 

Свайму Давыду і роду ягонаму давеку. 

Прычасны ва ўсе нядзелі: Хваліце Госпада зь нябёсаў, хваліце Яго ў вышынях. / Алілуя, 

алілуя, алілуя. / 

Сьпеў 2 

Вершы (Трапары) на Дабрашчасных: 

Голасам разбойніка ўсклікаем да Цябе і молімся: / “Успомні нас  ва Ўладарстве Сваім.” / 

На дараваньне грахоў крыж Табе прыносім, / яго-ж дзеля нас прыняў Ты, Чалавекалюбча. / 

Пакланяемся Твайму, Уладару, пахаваньню і ўваскрасеньню, / якімі-ж сьвет ад тла пазбавіў 

Ты, Чалавекалюбча. / 

Сьмерцю Тваёю, Госпадзе, з’едзена была сьмерць, / а Ўваскрасеньнем Тваім, Збаўца, сьвет 

збавіў Ты. / 

Міраносьбітак сустрэў Ты, / уваскросшы з магілы,  вучням загадаў Ты / абвесьціць пра Тваё 

ўваскрасеньне. / 

Тыя, што спалі ў цемры, Цябе, Сьвятло, угледзелі, / у глыбіні апраметных пекла ўваскрасіў 

іх, Хрысьце. /  

Слава... Тройчны:  Айца праславім, / Сыну паклонімся ўсе, / і Сьвятому Духу зь вераю 

засьпяваем. / 

І цяпер...  Багародзічны:   Радуйся,  Троне Агністы, / радуйся Нявеста Беззаганная, / радуйся 

Дзева, што Бога людзям нарадзіла. / 

Трапар 

Калі зыйшоў быў да сьмерці, Жыцьцё Несьмяротнае, / тады пекла забіў Ты зьзяньнем 

баства, / Калі-ж і памерлых з апраметнай уваскрасіў Ты, / усе сілы нябесныя ўсклікалі: / 

“Жыцьцядаўца Хрысьце Божа наш, слава Табе!” / 

Кандак 

Уваскрос Ты з магілы, Усемагутны Збаўца, / і пекла, угледзіўшы цуд, жахнулася, / і 

памерлыя ўсталі; / стварэньне-ж  бачачы гэта, радуецца з Табою, / і Адам зь імі цешыцца, / і 

сьвет, Збаўца мой, паўсякчас Цябе славіць. / 
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Пракімен, сьпеў другі:  Госпад – сіла мая й песьня, / і Ён стаў мне збаўленьнем.    

 Верш:  Строга пакараў мяне Госпад, але на сьмерць мяне не аддаў. 

Алілуяр: Хай пачуе цябе Госпад у дзень скрухі, хай абароніць цябе Імя Бога Якубавага. 

 Верш: Госпадзе, уратуй караля, і пачуй нас, калі паклічам Цябе. 

Сьпеў 3 

Вершы (Трапары) на Дабрашчасных: 

Праайца Адама, што адкінуў запавет Твой, / з раю выгнаў Ты, Хрысьце, / асяліў-жа Ты ў ім 

разбойніка, / што шчыра вызнаў Цябе на Крыжы, гукаючы: / “Успомні мяне, Збаўца, ва 

Ўладарстве Сваім.” / 

Жыцьцядаўца й Госпадзе, Ты праз пракляцьце асудзіў нас на сьмерць, / целам-жа Сваім без 

граху пакутуючы, Уладару, / ажывіў Ты сьмяротных, што гукаюць: / “Успомні й нас ва 

Ўладарстве Сваім.” / 

Уваскросшы зь мёртвых, Ты нас ад пакутаў уваскрасіў / уваскрасеньнем Тваім, Госпадзе; / 

усю-ж сілу сьмерці зьнішчыў Ты, Збаўца. / Таму зь вераю да Цябе клічам: / “Успомні й нас ва 

Ўладарстве Сваім.” / 

Трыдзённым Тваім пахаваньнем, / мёртвых у пекле, як Бог, ажывіўшы, уваскрасіў з Сабою / 

і нятленьне ўсім, як Добры, выліў Ты нам, што зь вераю заўжды клічам: /  “Успомні й нас ва 

Ўладарстве Сваім.” / 

Міраносьбіткам-жонам найперш з’явіўся Ты, / па ўваскрасеньні зь мёртвых, Збаўца, /  

загаласіўшы: “Радуйцеся!” / і праз іх уваскрасеньне Тваё сябром Сваім абвесьціў, Хрысьце. / 

Таму зь вераю да Цябе клічам: / “Успомні й нас ва Ўладарстве Сваім.” /  

На гары  Майсей, што Амаліка перамог, / рукі распрасьцёр, крыж гэтым уяўляючы; / мы-жа 

веру ягоную, як моцную зброю супроць бесаў прыняўшы, усе клічам: / “Успомні й нас ва 

Ўладарстве Сваім.” / 

Слава... Тройчны:  Усхвалім, верныя, Айца і Сына, і Духа Сьвятога, / Адзінага Бога, Адзінага 

Госпада, / бо ад Адзінага Сонца Трызьзяючага ёсьць Тройца, / і прасьвятляе ўсіх, што 

клічуць: / “Успомні й нас ва Ўладарстве Сваім.” / 

І цяпер...  Багародзічны:   Радуйся,  Брама Божая, / праз Яе-ж прайшоў уцэлаўлёны 

Стваральнік, запячатанаю захаваўшы Цябе. / Радуйся, воблака лёгкае, што Боскі дождж – 

Хрыста насіла. / Радуйся, Лесьвіца і Трон Нябесны. / Радуйся, Гара Божая, Сьвятая, 

Плодная, не з каменю высечаная. / 

Трапар 

Хай весяляцца нябесныя, / хай радуюцца зямныя, / бо сатварыў дзяржаву сілаю Сваёю 

Гасподзь, / паканаўшы сьмерцю сьмерць, / першанцам мёртвых стаў; / зь бязодні пекла 

вызваліў нас, / і падаў сьвету вялікую міласьць. / 
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Кандак 

Уваскрос Ты сёньня з магілы, Шчодры, / і нас вывеў з брамы сьмяротнае, /  сёньня Адам 

весяліццца, і радуецца Ева, / зь імі-ж і прарокі з патрыярхамі праслаўляюць няспынна, / 

Боскую дзяржаву ўлады Твае. / 

Пракімен, сьпеў трэці:  Сьпявайце Богу нашаму, сьпявайце, / сьпявайце Ўладару 

нашаму, сьпявайце.   Верш:  Усе народы, беце ў ладкі, усклікніце да Бога голасам радасьці. 

Алілуяр: На Цябе, Госпадзе, спадзяюся, каб не пасаромецца давеку.   

 Верш: Будзь мне Богам, абаронцаю, і домам прыстанішча, каб збавіць мяне. 

Сьпеў 4 

Вершы (Трапары) на Дабрашчасных: 

Праз дрэва Адам з раю быў выгнагы, / праз дрэва-ж крыжовае разбойнік у рай усяліўся. / 

Гэны, плод вкусіўшы, адхіліў запавет Творцы; / гэты-ж разам укрыжаваны, спавядаўся Богу 

Паміраючаму, / гукаючы: “Успомні мяне ва Ўладарстве Сваім.” / 

Узьнёсься на Крыж, разбурыўшы сьмяротную сілу, / і, як Бог, рукапісаньне супраць нас 

адкінуў, Госпадзе, / падай і нам пакаяньне разбойніка, Адзіны Чалавекалюбча, / што вераю 

служым, Хрысьце Божа наш, і ўсклікаем да Цябе: / “Успомні й нас ва Ўладарстве Сваім.” / 

Рукапісаньне нашае на Крыжы дзідаю разьдзёр Ты, / і, да мёртвых залічаны, тамашняга 

мучыцеля зьвязаўТы, / пазбавіўшы ўсіх ад путаў пякельных уваскрасеньнем Тваім, / праз 

яго-ж мы прасьвяціліся, Чалавекалюбча Госпадзе, і гукаем Табе: / “Успомні й нас ва 

Ўладарстве Сваім.” / 

Укрыжаваны і ўваскрослы з магілы на трэці дзень, як Усемагутны, / і першастворанага 

Адама ўваскрасіў, Адзіны Несьмяротны; / і мяне да пакаяньня навярнуцца, Госпадзе, 

удастой ад усяго сэрца майго, / і цёплаю вераю паўсякчас заклікаць да Цябе: / “Успомні мяне, 

Збаўца, ва Ўладарстве Сваім.” / 

Той, што пакутам не падуладны, дзеля нас чалавекам-пакутнікам стаўся, / і дабравольна на 

Крыж узьнёсься, і нас з Сабою ўваскрасіў, / таму-ж і праслаўляем супольна з Крыжом 

пакуты і ўваскрасеньне, / праз якія-ж мы абнавіліся, праз якія-ж і збаўляемся, гукаючы: / 

“Успомні й нас ва Ўладарстве Сваім.” / 

Хто зь мёртвых уваскрос і пякельную сілу зьнішчыў, / і з’явіўся жонам-міраносьбіткам, 

кажучы: “Радуйцеся!” / Таго прасіма, верныя, выратаваць ад загібелі душы нашы, / заўсёды 

гукаючы голасам разважлівага разбойніка да Яго: / “Успомні й нас ва Ўладарстве Сваім.” / 

Слава... Тройчны:  Усе верныя, годна памолімся, каб аднадумна праслаўляць / Айца, і Сына, і 

Сьвятога Духа, / Адзінае Баство, існае ў Трох Асобах, што нязьлітна прабывае, / Проста, 

Непадзельна й Непрыступна, / Ім-жа вызваляемся ад агнявой пакуты. / 
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І цяпер...  Багародзічны:   Маці Тваю, Хрысьце, / што целам, без семяні, Цябе нарадзіла, Дзеву 

сапраўдную, / што па Нараджэньні засталася Некранутаю, / Яе Заступніцаю прад Табою 

маем, Уладару Шматміласьцівы, / выбачэньне заганаў падай нам, што заўсёды гукаем да 

Цябе: / “Успомні й нас ва Ўладарстве Сваім.” / 

Трапар 

Сьветлую, пра ўваскрасеньне, казань, / ад анёла даведаліся Госпадавы вучні, / і прадзедаў 

асуджэньне адкінута, / апосталам, хвалячыся, прамовіў: / “Пераможана сьмерць, / Уваскрос 

Хрыстос Бог, / даючы сьвету вялікую міласьць.” / 

Кандак 

Збаўца і Вызвольнік мой / уваскрос, як Бог, / з магілы – ад путаў зямных, / і браму пекла 

зьнішчыў, / і як Уладар Уваскрос на трэці дзень. / 

Пракімен, сьпеў чацьвёрты:  Якія вялікія ўчынкі Твае, Госпадзе, / усё прамудрасьцю 

сатварыў Ты.   Верш:  Дабраслаў, душа мая, Госпада; Госпадзе, Божа мой, 

узьвялічыўся Ты вельмі. 

Алілуяр:   Нацягні лука ды йдзі шчасьліва і ўладаруй па праўдзе, і лагоднасьці, і справядліва.      

Верш:  Палюбіў Ты праўду, і зьненавідзеў Ты бяспраўе. 

Сьпеў 5 

Вершы (Трапары) на Дабрашчасных: 

Разбойнік на крыжы паверыў, што Ты, Хрысьце, ёсьць Бог, / вызнаў Цябе ад чыстага сэрца,/ 

гукаючы: “Успомні мяне ва Ўладарстве Сваім.” / 

Таго, што на дрэве крыжовым, / вырасьціў жыцьцё роду нашаму, / і пракляцьце, што – ад 

дрэва, зьнішчыў, / супольна праславім як Збаўцу і Стваральніка. / 

Сьмерцю Тваёю, Хрысьце, / сьмяротную сілу зруйнаваў Ты, / і з Сабою ўваскрасіў ад веку 

памерлых, / якія асьпеўваюць Цябе, Сапраўднага Бога і Збаўцу нашага. / 

На магілу Тваю, Хрысьце, прыйшлі жоны  пабожныя, / шукаючы Цябе, Жыцьцядаўца, каб 

намасьціць мірам, / і з’явіўся ім анёл, усклікаючы: “Уваскрос Госпад!” / 

Калі Цябе, Хрысьце, укрыжывалі паміж дзвох засуджаных разбойнікаў, / адзін, што 

ліхасловіў Цябе, справядзіва быў засуджаны; / другі-ж, што вызнаў Цябе, у раю асяліўся. / 

Пабожныя жанчыны, што прыйшлі да збору апосталаў, /  выгуквалі: “Хрыстос Уваскрос! / 

Пакланімся Яму як Уладару й Стваральніку!” / 

Слава... Тройчны:  Тройца Непадзельная, / Адзінка Ўсядзейная і Ўсясільная, / Ойча,  Сыне і 

Сьвяты Духу! / Цябе славім, Сапраўднага Бога і Збаўцу нашага. / 

І цяпер...  Багародзічны:   Радуйся, адушаўлёны Храме Божы і Брама Непраходная; / радуйся,  

Трон неапалімы і агністы; / радуйся, Маці Эмануіла, Хрыста Бога нашага. / 
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Трапар 

Спрадвечнае з Айцом і Духам Слова, / ад Дзевы нарадзілася дзеля збаўленьня нашага, / 

праславім, верныя, і паклонімся Яму, / бо Сам пажадаў целам  узыйсьці на крыж / і сьмерць 

зазнаць, / і ўваскрасіў памерлых / слаўным Уваскрасеньнем Сваім. / 

Кандак 

Да пекла зыйшоў Ты, Збаўца мой, / і браму ягоную зьнішчыў як Усемагутны, / памерлых-жа 

з Сабою ўваскрасіў, як Творца, / і сьмерці джала зьнішчыў Ты, / і Адам ад праклёну 

пазбаўлены быў, / таму ўсе мы, Чалавекалюбча,  усклікаем: / “Збаў нас, Госпадзе!” / 

Пракімен, сьпеў пяты:  Ты, Госпадзе, захаваеш іх і абароніш / навек ад гэтага роду.  

Верш:  Збаў мяне, Госпадзе, бо ня стала праўднага. 

Алілуяр:   Міласьці Твае, Госпадзе, на вякі праслаўлю, з пакаленьня ў пакаленьне буду 

абвяшчаць ісьціну Тваю вуснамі маімі. Верш:  Бо я кажу: “На вякі будзе збудавана Ласка 

Твая, і ў нябёсах уцьвердзіцца ісьціна Твая. 

Сьпеў 6 

Вершы (Трапары) на Дабрашчасных: 

Успомні мяне, Божа Збаўца мой, / калі прыйдзеш ва Ўладарства Сваё, / і збаў мяне, як 

адзіны Чалавекалюбча. / 
 

Адама, што дрэвам спакусіўся, / Дрэвам крыжовым збавіў Ты, і таксама – злодзея, што 

ўсклікнуў: / “Успомні мяне, Госпадзе, ва Ўладарстве Сваім”. / 
 

Пекла браму і кайданы зьнішчыў, Жыцьцядаўца, / і Ўваскрос Ты, Збаўца, і ўсе ўсклікаюць: / 

“Слава Ўваскрасеньню Твайму!” / 
 

Успомні мяне, бо Ты сьмерць паланіў пахаваньнем Сваім, / і Ўваскрасеньнем Тваім 

радасьцю ўсё напоўніў, як Літасьцівы. / 
 

Міраносьбіткі, прыйшоўшы да магілы, / пачулі анёла, што прамовіў: / “Хрыстос Уваскрос, 

прасьвятліўшы ўсё!” / 
 

Што на Дрэва Крыжовае ўзнёсься / і сьвет ад спакусы пазбавіў, / Хрыста супольна ўсе 

ўславім. / 
 

Слава...  Тройчны:  Праслаўляем Айца і Сына, і Духа Сьвятога, прамаўляючы: / “Тройца 

Сьвятая, збаў душы нашы!” / 
 

І цяпер...  Багародзічны:  Невымоўна зачала` / і нарадзіла Творцу Твайго, / Дзева, ратуй усіх, 

хто Цябе ўзьвялічвае. / 
 

Трапар нядзельны, сьпеў 6: 

Ангельскія сілы – на магіле Тваёй, / а тыя, што сьцераглі, амярцьвелі, /  

і стаяла Марыя ў магіле, / шукаючы Прачыстага Цела Твайго. /  

Паланіў Ты пекла, не спакусіўся ім; / наведаў Ты Дзеву, даючы жыцьцё. / 

Уваскрослы зь мёртвых, Госпадзе, слава Табе. / 
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Кандак нядзельны, сьпеў 6: 

Жыцьцядаўца, Хрыстос Бог, / жыцьцятворнаю рукою зь цемры бяздоньня, / 

уваскрасіўшы ўсіх памерлых, / Уваскрасеньне даў людзкому роду. /  

Бо Ён Збаўца, Уваскрасеньне, Жыцьцё і Бог усіх. / 
 

Пракімен, сьпеў шосты:  Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх, / і дабраслаў набытак Свой. 

Верш: Да Цябе, Госпадзе, я ўсклікаю, Божа мой, ня будзь бязмоўным са мною. 
 

Алілуяр:       Хто жыве пад аслонай Усявышняга, той у засеньні Бога Нябеснага супакоіцца. 

     Верш:  Кажа Госпаду: Заступнік мой і Прыстанішча маё, Божа мой, на Цябе спадзяюся!  

 

Сьпеў 7 

Вершы (Трапары) на Дабрашчасных: 

Прыгожы й добры на смак быў плод, што мяне ўмярцьвіў, / Хрыстос – Дрэва жыцьцяноснае, 

/ ад Яго спажываючы, не паміраю, / але разам з разбойнікам гукаю: / “Успомні мяне, 

Госпадзе, ва Ўладарстве Сваім!” /  
 

На Крыж узьнёсься, Шчодры, / рукапісаньне старажытнага Адамавага граху зьнішчыў Ты,  

/ і ўратаваў Ты ад падману ўвесь род людзкі. / Таму праслаўляем Цябе, Дабрачынца 

Госпадзе. /  
 

Прыбіў Ты, Шчодры, на Крыжы грахі нашы, Хрысьце, / і Тваёю сьмерцю сьмерць паканаў 

Ты, / узьняўшы памерлых, / таму пакланяемся Твайму сьвятому Ўваскрасеньню. / 
 

Калісьці зьмей атруту Еве ў вуха ўліў, / Хрыстос-жа на драўляным Крыжы асалоду жыцьця 

сьвету выцадзіў. / Таму ўсклікаем: / “Успомні нас, Госпадзе, ва Ўладарстве Сваім!” /   
 

У магіле, як сьмяротны, пакладзены быў Ты, Жыцьцё ўсіх, Хрысьце, / і кайданы пякельныя 

зламаў Ты, / і ўваскрос у славе на трэці дзень, як Усемагутны, усіх прасьвяціў Ты. / Славу 

Твайму Ўваскрасеньню. / 
 

Госпад, уваскросшы на трэці дзень зь мёртвых, / падаў мір Свой вучням, / і дабраславіўшы 

іх, паслаў, кажучы: / “Усіх прывядзіце да Ўладарства Майго”. / 
 

Слава...  Тройчны:  Сьвятло – Айцец, Сьвятло – Сын Слова, Сьвятло – Дух Сьвяты, / але 

Тры – Адзінае Сьвятло, бо Адзіны Бог у трох Асобах, / у адной істоце й пачатку, 

Непадзельны й Нязьлітны, і Спрадвечны. / 
 

І цяпер...  Багародзічны:  Нарадзіла Ты Сына і Слова Айца дзеля нас, целам,`/ як Ён ведае 

Сам, Багародзіца. / Таму-ж мы абагавіліся празь Цябе, Дзева Маці,  / да Цябе клічам: 

“Радуйся, хрысьціянам спадзяваньне!” / 
 

Трапар нядзельны, сьпеў 7: 

Разбурыў Крыжам Сваім сьмерць, / адчыніў разбойніку рай, / міраносьбіткам плач 

устрымаў Ты, / і апосталам навучаць загадаў, / бо Ты ўваскрос, Хрысьце Божа, / даючы 

людзям вялікую міласьць. / 
 

Кандак нядзельны, сьпеў 7: 

Ня магла трымаць людзей / надалей улада сьмяротная, / бо зыйшоў Хрыстос, ламаючы й 

руйнуючы сілы яе. / Абясьсіленае-ж пекла, / прарокі-ж супольна радуюцца, / Збаўца-ж 

з’явіўся вернікам, кажучы: / “Выходзьце верныя на Ўваскрасеньне!” / 
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Пракімен, сьпеў сёмы:  Госпад сілу людзям Сваім дасьць, / Госпад дабраславіць людзей  

Сваіх мірам. Верш: Прынясіце Госпаду, сыны Божыя, прынясіце Госпаду маладых ягнят. 
 

Алілуяр:  Добра ёсьць славіць Госпада, і сьпяваць імю Твайму, Усявышні.  

Верш:  Абвяшчаць раніцай Ласку Тваю, і ісьціну Тваю ўначы. 

 

Сьпеў 8 

Вершы (Трапары) на Дабрашчасных: 

Успомні нас, Хрысьце, Збаўца сьвету, / як разбойніка ўспомніў Ты на дрэву Крыжа; / і 

ўдастой усіх, Адзіны Шчодры, / Нябеснага Ўладарства Твайго. /  
 

Слухай, Адаме, і радуйся зь Еваю, / бо Крыжом Госпадавым зьнішчана таго, / хто калісьці 

аголіў вас абодвух / і абманам узяў вас у няволю. /  
 

На Дрэве прыбіты быў дабравольна, Збаўца наш, / што праз Дрэва з пракляцьця Адама 

вызваліў Ты, / вяртаючы яму, як Шчодры, падабенства Тваё і райскую сялібу. / 
 

Сёньня Хрыстос Уваскрос з магілы, / усім верным даючы нятленьне, / і радасьць аднаўляе 

міраносьбіткам пасьля Сваіх пакутаў і Ўваскрасеньня. /   
 

Радуйцеся, мудрыя жоны-міраносьбіткі, / што першымі Хрыстова Ўваскрасеньне пабачылі, 

/ і пра Яго паведамілі апосталам і ўсяму сьвету абвясьцілі. / 
 

Сябрамі Хрыста сталіся апосталы, / што на Троне Ягонае славы маеце быць разам, / таму 

маліцеся, вучні Ягоныя, / каб нам з адвагаю перад Ім з’явіцца. / 
 

Слава...  Тройчны:  Беспачатная Тройца, Непадзельная Істота, / Супольнапануючая Адзінка, 

Адзінашанаваная славаю, / Спрадвечная Існасьць і Ўладарства, / збаўляй тых, што зь вераю 

Цябе праслаўляюць. / 
 

І цяпер...  Багародзічны:  Радуйся, Божае прасторнае Ёмішча! / Радуйся, Каўчэг Новага 

Запавету! / Радуйся, рука, зь Якое-ж усім дасца манна нябесная! / 
 

Трапар нядзельны, сьпеў 8: 

З вышыні зыйшоўТы, Міласэрны, / пахаваньне прыняў трыдзённае, / каб нас звольніць ад 

пакутаў, / Жыцьцё і Ўваскрасеньне наша, Госпадзе, слава Табе. / 
 

Кандак нядзельны, сьпеў 8: 

Уваскрос Ты з магілы, узьняўшы памерлых, / і Адама ўваскрасіў Ты, / і Ева весяліцца з 

Твайго Ўваскрасеньня, / і краі сьвету слаўна сьвяткуюць / устаньне Тваё зь мёртвых, 

Шматміласьцівы. / 
 

Пракімен, сьпеў восьмы:  Памаліцеся і ўзьнясіце хвалу / Госпаду Богу нашаму.  

Верш: Вядомы ў Юдзеі Бог, у выбраных вялічнае Імя Ягонае. 
 

Алілуяр:  Прыйдзіце, засьпяваем Госпаду, усклікнем Богу, Збаўцу нашаму.  

Верш:  Станьма прад абліччам Ягоным у вызнаньні, і псальмы засьпявайма Яму. 
 

*   *   * 
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ШТОДЗЁННЫЯ  (і За Супакой) 

ТРАПАРЫ,  КАНДАКІ,  ПРАКІМНЫ,  АЛІЛУЯРЫ  І  ПРЫЧАСНЫЯ 

ПАНЯДЗЕЛАК – Анёлам і Сілам Бесьцялесным 

Трапар, сьпеў 4: 

Нябеснага ваярства архістрацігі, / молім вас паўсякчас мы, нягодныя, /каб вашымі 

малітвамі ахоўвалі нас, / покрывам крылаў духоўнае вашае славы, /захоўваючы нас, што 

старанна прыхіляемся і ўсклікаем: /              

«Ад бедаў пазбаўце нас, / як чынаначальнікі нябесных Сілаў.» / 

Кандак, сьпеў 2: 

Архістрацігі Божыя, / службіты Боскае славы, / Анёлаў начальнікі і людзей настаўнікі, / 

карыснае нам вымаліце й вялікую міласьць, / як бесьцялесных архістрацігі. / 

Пракімен, сьпеў 4: Ты творыш анёлаў Сваіх з духаў, / і слугаў Сваіх – з вагню палымянага.  

Верш: Дабраслаў, душа мая, Госпада; Госпадзе, Божа мой, Ты ўзьвялічыўся дзівосна. 

Алілуяр, сьпеў 5: Хваліце Госпада, усе анёлы Ягоныя, хваліце Яго, усё ваярства Ягонае.   

Верш:  Бо Ён сказаў – і сталася, Ён загадаў – і стварылася. 

Прычасны: Ты творыш анёлаў Сваіх з духаў, і слугаў Сваіх – з вагню палымянага. / 

  Алілуя, алілуя, алілуя. / 

Водпуст панядзелка: Хрыстос, Сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, 

Заступніцтвам пачэсных Нябесных Сіл Бесьцялесных,  сьвятых слаўных і ўсяхвальных 

Апосталаў, сьвятога айца нашага Яна Залатавуснага, архіяпіскапа Канстанцінопальскага 

(чыю Літургію адпраўляем)        

 звышгоднае маці нашае Еўпрасіньні Полацкае, прасьветніцы Беларусі,  

 сьвятога айца нашага Кірылы Тураўскага, Беларускага Залатавуснага,  

 сьвят-ога (ое-, -ых) (храму) імя, у чый гонар асьвячаны храм (прастол) гэты,  

 (сілаю сьвятое цудатворнае назаў іконы Божае Маці, малітвамі – калі храм у гонар 

цудатворнае іконы Багародзіцы, альбо якая знаходзіцца ў храме)  

сьвятых праўдных Багабацькоў Акіма і Ганны, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, 

памілуе і збавіць нас, як Добры і Чалавекалюбча. 

АЎТОРАК – Сьв. Прадвесьніку й Хрысьцільніку Яну 

Трапар, сьпеў 2: 

Памяць праўднага шануецца хвалою, / Табе-ж даволі й сьведчаньня Госпадава, 

Прадвесьніку. / Паказаў ты сябе, сапраўды, з усіх прарокаў, слаўнейшым, / бо спадабніўся ты 

і ў струмянях хрысьціць Прапаведанага, / Таму-ж за ісьціну пакутаваў з радасьцю, / і тым, 
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што ў пекле, дабравесьціў ты Бога, з'яўленага ў целе, / што ўзяў грахі сьвету / і дае нам 

вялікую міласьць. / 

Кандак, сьпеў 3: 

Прароча Божы й Прадвесьніку Ласкі Божае, / галаву тваю, як ружу сьвятую, зь зямлі 

здабыўшы, / ацаленьне заўжды атрымоўваем. / Бо зноў-жа, як і раней, / у сьвеце ты 

абвяшчаеш пра пакаяньне. / 

Пракімен, сьпеў 7: Узьвесяліцца праўднік у Госпаду, / і будзе спадзявацца на Яго.   

  Верш: Пачуй, Божа, голас мальбы мае да Цябе. 

Алілуяр, сьпеў 4: Праўднік як фінік расквітнее, і як кедр у Ліване намножыцца.  

 Верш: Пасаджаныя ў доме Госпадавым,  на падворках Бога нашага расквітнеюць. 

Прычасны: У памяці вечнай будзе праўднік, ліхое славы ён не спалохаецца. /   

  Алілуя, алілуя, алілуя. / 

Водпуст аўторка: Хрыстос, Сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці,  пачэснага 

слаўнага прарока, Прадвесьніка і Хрысьцільніка Яна, сьвятых слаўных і ўсяхвальных 

Апосталаў...  

СЕРАДА – Сьв. Крыжу і Прасьвятой Багародзіцы 

 Трапар Крыжу, сьпеў 1: 

Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх, / і дабраслаў набытак Свой, / перамогу праваслаўным 

хрысьціянам над супраціўнымі падай, / і Крыжам Тваім ахоўвай нас, жыхарства Сваё. / 

 Кандак Крыжу, сьпеў 4: 

Ты ўзьнёсься на Крыж дабраахвотна, / шчадроты Свае пашлі, Хрысьце Божа, / 

хрысталюбнаму Твайму новаму жыхарству, / узьвесялі сілаю Сваёю вернікаў Тваіх, /   

даючы ім перамогу над ворагамі, / хай маюць яны ў помач Тваю зброю міра – /  

непераможны знак перамогі. / 

Пракімен, сьпеў 3:  

Узьвялічвае душа мая Госпада, / і ўзрадаваўся дух мой у Богу, Збаўцы маім. 

Верш: Бо дагледзеў Ён пакорлівасьць слугі Свае, вось бо ад сёньня будуць шчасьціць мяне 

ўсе пакаленьні. 

Алілуяр, сьпеў 8:  Слухай, дачка, і глядзі, і прыхілі вуха тваё.     

  Верш: Найшляхетныя з народаў будуць маліцца прад абразом тваім. 

Прычасны: Чару збаўленьня прыму, і Імя Госпадава паклічу. /     

  Алілуя, алілуя, алілуя. / 
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Водпуст серады: Хрыстос, Сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, сілаю 

Пачэснага і Жыцьцятворнага Крыжа, сьвятых слаўных і ўсяхвальных Апосталаў...  

ЧАЦЬВЕР – Сьв. Апосталам і сьвяценьніку Міколе Мір-Лікійскаму 

 Трапар Апосталам, сьпеў 3: 

Апосталы сьвятыя, / маліце Літасьцівага Бога, / каб выбачэньне правінаў / падаў душам 

нашым. / 

 

 Трапар сьвц. Міколе, сьпеў 4: 

Правілам веры й узорам пакорнасьці, / настаўнікам паўстрыманьня, / явіла цябе пастве 

тваёй / няўхільная ісьціна. / Дзеля гэтага пакорлівасьцю набыў ты веліч, / а ўбоствам – 

багацьце. / Ойча, сьвяценьніку Мікола, / малі Хрыста Бога, / каб збавіцца душам нашым. / 

 Кандак Апосталам, сьпеў 2: 

Непахісных і багавесных прапаведнікаў, / вярхоўных апосталаў Тваіх, Госпадзе, / прыняў Ты 

ў асалоду дабротаў Тваіх і супакой, / пакуты іхныя і сьмерць вызнаў Ты вышэй усялякіх 

ахвяраў, / Адзіны што ведае нашыя сэрцы. / 

 Кандак сьвц. Міколе, сьпеў 3: 

У Мірах, сьвяты, сьвятарадзейным з’явіўся ты, / бо, звышгодны, Хрыстова Дабравесьце 

выканаўшы, / паклаў ты душу сваю за людзей сваіх, / і выратаваў нявінных ад сьмерці. / 

Таму й стаў ты сьвятым, / як вялікі служца таемстваў Божае Ласкі. / 

Пракімен, сьпеў 8: Па ўсёй зямлі праходзіць гук іхні, / і па край сьвету словы іхнія.  

 Верш: Нябёсы прапаведуюць славу Божую, і пра дзею рук Ягоных абвяшчае небасхіл. 

Алілуяр, сьпеў 1:  Праславяць нябёсы цуды Твае, Госпадзе, і ісьціну Тваю ў царкве сьвятых.    

Верш:   Бог праслаўляемы ў сойме сьвятых. 

Прычасны: Па ўсёй зямлі праходзіць гук іхні, / і па край сьвету словы іхнія. /  

  Алілуя, алілуя, алілуя. / 

Водпуст чацьвярга: Хрыстос, Сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці,    

сьвятых слаўных і ўсяхвальных Апосталаў, сьвятога айца нашага Міколы, архіяпіскапа 

Мір-Лікійскага, цудатворцы...  

ПЯТНІЦА – Сьв. Пачэснаму Жыцьцятворнаму Крыжу 

Трапар, сьпеў 1: 

Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх, / і дабраслаў набытак Свой, / перамогу праваслаўным 

хрысьціянам над супраціўнымі падай, / і Крыжам Тваім ахоўвай нас, жыхарства Сваё. / 
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Кандак, сьпеў 4: 

Ты ўзьнёсься на Крыж дабраахвотна, / шчадроты Свае пашлі, Хрысьце Божа, / 

хрысталюбнаму Твайму новаму жыхарству, / узьвесялі сілаю Сваёю вернікаў Тваіх, /    

даючы ім перамогу над ворагамі, / хай маюць яны ў помач Тваю зброю міра – /  

непераможны знак перамогі. / 

Пракімен, сьпеў 7: Праслаўляйце Госпада, Бога нашага, / і пакланяйцеся падножжу 

Ягонаму, бо сьвятое яно. Верш: Госпад Уладарыць: хай дрыжаць народы!  

Алілуяр, сьпеў 1:  Успомні сойм Твой, які Ты набыў здавён.     

 Верш:  Бог-жа – Уладар наш спрадвеку, учыніў збаўленьне пасярод зямлі. 

Прычасны: Учыніў Ты збаўленьне пасярод зямлі, Божа. / Алілуя, алілуя, алілуя. / 

Водпуст пятніцы: Хрыстос, Сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці,           

сілаю Пачэснага і Жыцьцятворнага Крыжа, сьвятых слаўных і ўсяхвальных Апосталаў...  

СЫБОТА – Усім Сьвятым і за Супачылых 

Сьпяваюцца Антыфоны будзённыя. 

Уваходнае будзённае (калі няма пасьлясьвята): Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да Хрыста, 

/ збаў нас, Сыне Божы, у сьвятых дзіўны, што пяём Табе: / Алілуя. 

Трапар сыботы (усім Сьвятым), сьпеў 2: 

Апосталы, мучанікі і прарокі, / сьвяценьнікі, звышгодныя і праўдныя, / што добра подзьвіг 

зьдзейснілі і веру захавалі, / імкненьне маючы да Збаўцы, / Яго, як Добрага, прасіце за нас, / 

молімся, каб збавіцца душам нашым. / 

Слава... Трапар за супачылых, сьпеў 2: 

Успомні, Госпадзе, як Добры, слугаў Тваіх, / і ўсё, чым ў жыцьці яны саграшылі, даруй, /      

бо ніхто не бязгрэшны, толькі – Ты, / што можаш і памерлым даць супакой. / 

 І цяпер...  

Маці сьвятая невымоўнага Сьвятла, / Цябе анёльскімі песьнямі шануючы, / пабожна 

ўзьвялічваем. /  

альбо: Трапар за супачылых, сьпеў 8: 

Глыбінёю мудрасьці, чалавекалюбна, усё будуючы, / і карыснае ўсім даючы, адзіны 

Стваральніку, / супакой, Госпадзе, душ-ы (-у) супачыл-ых (-ага, -ае) слуг-аў (-і) Тва-іх (-го, -е), 

/ што на Цябе надзею ўсклада-лі (-ў, -ла), / Творцу і Задумцу і Бога нашага. / 

Кандак за супачылых, сьпеў 6: 
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Са сьвятымі супакой, / Хрысьце, душы слугаў Тваіх, / там дзе няма ні болю, ні смутку, ані 

стогнаў, / але жыцьцё бясконцае. / 

Багародзічны: 

Цябе за сьцяну і прыстанак маем мы, / і малітаўніцу спрыяльную да Бога, / Якога ж 

нарадзіла ты, / Багародзіца некранутая, верным – збаўленьне. / 

Кандак Мучанікам (Усім Сьвятым), сьпеў 8: 

Як першыя плады прыроды Садоўніку тварэньня, / сусьвет прыносіць Табе, Госпадзе, 

баганосных мучанікаў. / Іхнымі мольбамі й хадайніцтвам Багародзіцы, / Царкву Тваю – Твой 

народ / у міры глыбокім захавай, Шматлітасьцівы. / 

1) Пракімен сыботы, сьпеў 8: Весяліцеся ў Госпадзе, / і радуйцеся, праўдныя.  

 Верш: Дабрашчасныя тыя, каму дараваны беззаконьні іхныя, і пакрыты грахі іхныя.  

2) Пракімен супачылым, сьпеў 6: Душы іхныя / у дабры будуць знаходзіцца.  

 (Верш: Да Цябе, Госпадзе, узьнёс душу маю, Божа мой, ды не пагрэ`буй мною.) 

1) Апостал дня.                    

2) Апостал за супачылых: 1 Сал. 270  пач. (ІV. 13-17):  “Браты, не хачу пакінуць вас у 

няведаньні пра памерлых, каб вы не маркоціліся...”  (альбо: 1 Кар. 163 пач., XV.47-57) 

Алілуяр сыботні, сьпеў 4: Паклікалі праўдныя, і Госпад пачуў іх, і ад усяе журбы іхнае 

пазбавіў іх.  (Верш:   Шмат журбы ў праўдных, і ад яе пазбавіць Госпад усіх іх.) 

Алілуяр за супакой, сьпеў 8:   Дабрашчасныя, каго абраў і прыняў Ты, Госпадзе.  

 (Верш:   Памяць пра іх будзе з пакаленьня  ў пакаленьне.)  

1) Дабравесьце дня;                    

2) Дабравесьце за супачылых:  Ян. 16 пач. (V. 24-30): Сказаў Госпад юдзеям, якія прыйшлі да 

Яго: Праўду, праўду кажу вам: хто слухае слова Маё... 

1)Прычасны сыботы:     Радуйцеся, праўдныя, у Госпадзе, / праўдным належыць усхваляць. / 

2)Прычасны за супакой:  

Дабрашчасныя, каго абраў і прыняў Ты, Госпадзе, / памяць пра іх будзе з пакаленьня  

ў пакаленьне. /   Алілуя, алілуя, алілуя. /  

Запрычасныя:  Трапар, Кандак, Ікас, Багародзічны за супакой; Канон (Ірмасы) Сьвятога (дня); 

Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні мне”; Канон (Ірмасы) за супачылых (“Як па сушы 

прайшоў...”); Малітвы перад Прычасьцем. 

Водпуст сыботні: Хрыстос, Сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, сьвятых 

слаўных і ўсяхвальных Апосталаў, сьвятых слаўных і Дабрапераможных мучанікаў, 

звышгодных і Баганосных айцоў нашых, сьвятога айца нашага Яна Залатавуснага, 

архіяпіскапа Канстанцінопальскага, звышгоднае маці нашае Еўпрасіньні Полацкае, 
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прасьветніцы Беларусі, сьвятога айца нашага Кірылы Тураўскага, Беларускага 

Залатавуснага, сьвят-ога (ое-, -ых) (храму) імя, у чый гонар асьвячаны храм (прастол) гэты, 

(сілаю сьвятое цудатворнае назаў іконы Божае Маці, малітвамі – калі храм у гонар 

цудатворнае іконы Багародзіцы, альбо якая знаходзіцца ў храме) сьвятых праўдных 

Багабацькоў Акіма і Ганны, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых,  памілуе і збавіць нас, як 

Добры і Чалавекалюбча. 

 

ЗА  СУПАЧЫЛЫХ 

Літургія за Супакой – замоўленая (у памяць супачыл-ага ці ў дзень Паховінаў) альбо агульная 

служыцца ў будзённыя дні, акрамя Вялікіх (дванаццатых, Лазаравае Сб., Пакутныя Чц. і Сб., Ср. 

церазпалоўя Сёмухі, адвітаньне Вялікадня, 1 студзеня (с.ст.)  ці Прастольных сьвят. 

Сьпяваюцца Антыфоны будзённыя. 

Уваходнае будзённае (калі няма пасьлясьвята Госпадавага ці Багародзічнага):    

Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да Хрыста, / збаў нас, Сыне Божы,  у сьвятых дзіўны, 

што пяём Табе: / Алілуя. 

Трапар храму Госпадавага, альбо Багародзіцы, альбо Архангелаў, альбо Яна Хрысьцільніка 

(храму Сьвятога пяём ніжэй). 

Трапар дня тыдня альбо сьвята. 

Трапар за супачылых, сьпеў 2: 

Успомні, Госпадзе, як Добры, слугаў Тваіх (слугу Твайго, слугу Тваю), /               

і ўсё, чым ў жыцьці яны (ён, яна) саграшы-лі (-ў, -ла), даруй, /              

бо ніхто не бязгрэшны, толькі – Ты, / што можаш і памерлым даць супакой. / 

альбо – на Ўсяленскія паімнальныя дні ці на Пахаваньні: 

 Трапар за супачылых, сьпеў 8: 

Глыбінёю мудрасьці, чалавекалюбна, усё будуючы, / і карыснае ўсім даючы, адзіны 

Стваральніку, /супакой, Госпадзе, душ-ы (-у) супачыл-ых (-ага, -ае) слуг-аў (-і) Тва-іх (-йго, -е), 

/ што на Цябе надзею ўсклада-лі (-ў, -ла), / Творцу і Задумцу і Бога нашага. / 

 

Трапар: Сьвятому храму.  

(у Сб. і на Паховінах Трапары і Кандакі Сьвятым храму і зь Мінэі – не пяюцца). 

Кандак за супачылых, сьпеў 6: 

Са сьвятымі супакой, / Хрысьце, душы слугаў Тваіх (душу слугі Твайго / Твае), /         

там дзе няма ні болю, ні смутку, ні стогнаў, / але жыцьцё бясконцае. / 
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Багародзічны: 

Цябе за сьцяну і прыстанак маем мы, / і малітаўніцу спрыяльную да Бога, /      

Якога ж нарадзіла ты, / Багародзіца некранутая, верным – збаўленьне. / 

 

Кандак дня тыдня, альбо сьвята. 

У дні акрамя Сыботы –  

Слава...   Кандак за Супакой, сьпеў 8: Са сьвятымі супакой, / Хрысьце 

І цяпер...   Кандак храму Багародзіцы, альбо Багародзічны, сьпеў 6:  

 Заступніца хрысьціянаў бездакорная, Маліцьвеніца да Творцы надзейная, / 

 не пагрэ`буй малітвамі грэшнікаў, / але прыдзі хутка, як Добрая, на дапамогу нам, /

 што зь вераю клічам да Цябе: / пасьпяшайся на малітву і хутка прыйдзі на просьбы, /

 бо Ты заступаешся заўжды за тых, / што шануюць Цябе, Багародзіца. /  

У Сыботу таксама чытаем Кандакі дня тыдня, сьпеў 8:  

Слава...     (засупакойны):  Са сьвятымі супакой, Хрысьце...    

 І цяпер...    (мучаніку): Як пачаткі прыроды... 

(1-й Пракімен дня тыдня ці сьвята.)  

2-й Пракімен супачылым, сьпеў 6: Душы іхныя / у дабры будуць знаходзіцца.  

 (Верш: Да Цябе, Госпадзе, узьнёс душу маю, Божа мой, ды не пагрэ`буй мною.) 

1) Апостал дня. 

2) Апостал за супачылых: 1 Сал. 270  пач. (ІV. 13-17):  “Браты, не хачу пакінуць вас у 

няведаньні пра памерлых, каб вы не маркоціліся...”  (альбо: 1 Кар. 163 пач., XV.47-57) 

(Алілуяр дня тыдня ці сьвятога дня.)        

 Алілуяр за супакой, сьпеў 8: Дабрашчасныя, каго абраў і прыняў Ты, Госпадзе. 

    Верш:  Памяць пра іх будзе з пакаленьня  ў пакаленьне.  

1) Дабравесьце дня; 

2) Дабравесьце за супачылых:   

- Панядзелак: Ян. 15 пач. (V. 17-24); 

- Аўторак: Ян. 16 пач. (V. 24-30); 

- Серада: Ян. 21 пач. (VІ. 35-39); 

- Чацьвер: Ян. 22 пач. (VІ. 40-44); 

- Пятніца: Ян. 23 пач. (VІ. 48-54); 
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- Сыбота: Ян. 16 пач. (V. 24-30):  “Сказаў Госпад юдзеям, якія прыйшлі да Яго: 

Праўду, праўду кажу вам: хто слухае слова Маё...” 

У Выгаласе на Вялікім Выхадзе, сьвятар з дарамі ўспамінае супачыл-ага (-ую, -ых) перад 

“Шанаваных і незабыўных засноўнікаў і дабрачынцаў, і парафіянаў...”: 

(Нава-) супачыл-ага (-ую, -ых) слуг-у (-аў) Бож-ага (-ую, -ых) (дзіця Божае) імя хай успомніць 

Госпад Бог ва Ўладарстве Сваім заўсёды, цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя.  

 

Пасьля Асаблівае Екцяні дадаецца яшчэ адна Засупакойная Екцяня. 

1) Прычасны дня ці сьвятога. 

2) Прычасны за супакой: Дабрашчасныя, каго абраў і прыняў Ты, Госпадзе, / памяць пра 

іх будзе з пакаленьня  ў пакаленьне. /  Алілуя, алілуя, алілуя. /  

Запрычасныя:  Трапар, Кандак, Ікас, Багародзічны за супакой; Канон (Ірмасы) Сьвятога (дня); 

Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні мне”; Канон (Ірмасы) за супачылых: “Як па сушы 

прайшоў...”); Малітвы перад Прычасьцем. 

Пасьля Заамбоннае Малітвы можа быць зьвершаны Засупакойны чын над Куцьцёй.  

Водпуст дня тыдня (альбо сьвята). 

НА  ЎСЯКУЮ  ПРОСЬБУ: 

Пракімен, сьпеў 4: Госпадзе, пачуй малітву маю, / пачуй мальбу маю ў ісьціне Тваёй.      

 Верш: Хваліце Госпада, бо добры Ён. 

Алілуяр, сьпеў 1: Пазбаў, Божа, Ізраіль ад усіх смуткаў ягоных.    

 Верш:  За гэта памоліцца да Цябе кожны звышгодны падчас добрае патрэбы. 

Прычасны: Учыніў Ты збаўленьне пасярод зямлі, Божа. / Алілуя, алілуя, алілуя. / 

*   *   *       *   *   *       *   *   * 
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Па-царкоўнаславянску: 

Последованіе Изобразительныхъ (Обедницы) 

Для примера приведена служба 6 гласа – самого распространенного напева в церковных 

службах в течении всего года. Слова службы 6 гласа вылелены подчеркиванием и могут быть 

заменены на соответствующий текст иного гласа (1 – 5, 7, 8). 

Старший – возглавляющий богослужение; произносит важнейшие возгласы, совершает 

каждение, читает Евангелие. 

Чтец – любой из мирян; 

Братия – все присутствующие на службе мирян. 

Старший: Молитвами Святых Отец нашихъ, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.  

Братия:       Аминь.  

Братия:       Господи, помилуй. (12 раз) – читается вместо великой ектеньи  

Старший:  Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.  

Братия:      Аминь.  

Старший:    Благослови, душе моя, Господа: благословен еси, Господи.  

Чтец читает псалом 102:  

Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его.  

Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его;  

Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя;  

Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами;  

Исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя.  

Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым.  

Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Исраилевым хотения Своя;  

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.  

Не до конца прогневается, ниже во век враждует;  

Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашым воздал есть нам.  

Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боявшихся Его.  

Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша.  

Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его.  

Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есмы.  

Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет;  

Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего.  

Милость же Господня от века и до века на боящихся Его.  

И правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я.  

Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает.  

Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати 

глас словес Его.  
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Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его.  

Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. 

Старший: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков.  

Братия: Аминь.  

Братия: Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. 

Благословен еси, Господи.  

Старший: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  

Чтец читает псалом 145:  

Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже 

есмь.  

Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения.  

Изыдет дух его и возвратится в землю свою: в той день погибнут вся помышления его.  

Блажен, ему же Бог Иаковль помощник его, упование его на Господа Бога своего;  

Сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них;  

Хранящаго истину в век, творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущим.  

Господь решит окованныя, Господь умудряет слепцы.  

Господь возводит низверженныя, Господь любит праведники.  

Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет и путь грешных погубит.  

Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род.  

Старший: И ныне и присно и во веки веков.  

Братия: Аминь.  

Старший: Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый. И изволивый спасения 

нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно 

Вочеловечивыйся. Распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый. Един Сый 

Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.  

Нецыи зде поютъ тропари (и кондаки), якоже на Литургіи, иные же оставляютъ сіе. 

Старший: Во Царствии Твоем, помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.  

Братия:  Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.  

Блажени плачущии, яко тии утешатся.  

Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.  

Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.  

Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.  

Чтец – читает стих шестого гласа: 

Помяни мя Боже Спасе мой, егда приидеши во Царствии Твоем, и спаси мя яко един 

Человеколюбец.  

Братия: Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.  
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Чтец – читает стих шестого гласа: 

Древом Адама прельстившагося, Древом крестным паки спасл еси и разбойника, вопиюща: 

помяни мя Господи во Царствии Твоем.  

Братия: Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.  

Чтец – читает стих шестого гласа: 

Адова врата и вереи сокрушивый Жизнодавче, воскресил еси вся Спасе вопиющия: слава 

востанию Твоему.  

Братия: Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное.  

Чтец – читает стих шестого гласа: 

Помяни мя, Иже смерть пленивый погребением Твоим, и Воскресением Твоим радости вся 

исполнивый, яко Благоутробен.  

Братия: Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, 

лжуще Мене ради.  

Чтец – читает стих шестого гласа: 

Мироносицы ко гробу пришедша, ангела зовуща слышаху: Христос воскресе, просветивый 

всяческая.  

Братия: Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.  

Чтец – читает стих шестого гласа: 

На Древе крестнем пригвоздившагося, и мир от прелести избавльшаго, согласно вси Христа 

воспоим.  

Старший: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  

Чтец – читает троичен шестого гласа: 

Отца, и Сына славословим, и Духа Святаго, глаголюще: Троице Святая, спаси душы наша.  

Старший: И ныне и присно и во веки веков.  

Чтец – читает богородичен шестого гласа: 

Неизреченно в последняя заченши, и рождши Создателя Твоего, Дево, спасай Тя 

величающыя.  

Братия:  Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.  

Чтец – читает прокимен шестого гласа:  

Прокимен, Псалом Давидов, глас шестый.  
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Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое.  

К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене.  

Чтец:  Деяний святых апостол чтение.  

(Или: Соборного послания Иоаннова [Петрова] чтение. Причем не принято говорить какое 

это послание – первое, второе, или третье. Или: К римляном [К коринфяном; К галатом; К 

Тимофею и т.п.] послания святого апостола Павла чтение)  

Старший читает Апостол.  

Чтец:  Аллилуиа, глас шестый.  

Братия: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.  

Чтец – читает аллилуиарий шестого гласа: 

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится.  

Братия: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.  

Чтец – продолжает читать аллилуиарий шестого гласа: 

Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.  

Братия: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.  

Братия: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.  

Стаpший: От [Матфея; Марка; Луки; Иоанна] Святаго Евангелия чтение.  

Братия: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. -поклон-  

Старший читает Евангелие воскресного дня: "Во время оно ... "   После прочтения: 

Братия: Слава Тебе, Господи, слава Тебе. -поклон-  

Братия: Господи, помилуй. (40 раз) – читается вместо сугубой ектеньи  

Старший: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.  

Братия: Аминь.  

Чтец:   Hенавидящих и обидящих нас пpости, Господи Человеколюбче.  

Благотвоpящим благосотвоpи.  

Бpатиям и сpодником нашим даpyй яже ко спасению пpошения и жизнь вечнyю.  

В немощех сyщия (имена) посети и исцеление даpyй.  

Яже в моpи yпpави.  

Пyтешествyющим (имена) спyтешествyй.  

Слyжащим и милyющим нас гpехов оставление даpyй.  

Заповедовавших нам недостойным молитися о них (имена) помилyй по велицей Твоей 

милости.  

Помяни, Господи, бpатий наших плененных и избави я от всякого обстояния.  

Помяни, Господи, плодоносящих и добpоделающих во святых Твоих цеpквах, и даждь им 
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яже ко спасению пpошения и жизнь вечнyю.  

Помяни, Господи, и нас, смиpенных и гpешных и недостойных pаб Твоих, и пpосвети наш yм 

светом pазyма Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пpечистыя 

Владычицы нашея Богоpодицы и Пpиснодевы Маpии и всех Твоих святых: яко благословен 

еси во веки веков.  

Братия: Аминь.  

Братия:  Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем. -поклон-  

Помяни нас, Владыко, егда приидеши во Царствии Твоем. -поклон-  

Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем. -поклон-  

Чтец:  Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 

небо и земля славы Твоея. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. 

Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля 

славы Твоея.  

Старший: Стихъ: Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. 

Чтец:  Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 

небо и земля славы Твоея. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. 

Лик небесный поет Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля 

славы Твоея.  

Старший: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  

Чтец:  Лик святых Ангел и Архангел со всеми небесными силами поет Тя и глаголет: 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея.  

Старший: И ныне и присно и во веки веков.  

Братия: Аминь.  

Братия: Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым 

же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, 

Иже от Отца Рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, 

рожденна, несотворенна, Единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего 

ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и 

вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. И 

воскресшаго в третий день по Писанием, и возшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. И 

паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в 

Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 

спокланяема и сславима, Глаголавшего пророки. Во едину Святую, Соборную и 

Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю 

воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.  

Старший: Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения наша, вольная, и невольная, яже в 

слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и 

помышлении, вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.  
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Братия: Отче наш, Иже еси на небесах! Да святитится имя Твое, да приидет Царствие 

Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 

остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 

искушение, но избавь нас от лукавого.  

Старший: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.  

Братия: Аминь.  

 И аще або есть Владычний праздник, глаголем его Кондак. Аще же прилучится и свята 

празднуемаго в нем, глаголется первее святаго.      

 Слава, и ныне, праздника. Аще же Аллилуиа пето, или несть Владычний праздник, ниже 

святаго празднуемаго, глаголи дне (в понедельник бесплотных, такожде во вторник Предтечи, 

в среду и пяток – Кресту и по чину) и храма. Аще же есть храм Господский, глаголи первее 

храма, таже дне, и святаго рядового. 

Слава:    Со святыми упокой, Христе:       

 И ныне:  Предстательство христиан:  или кондак храма Богородицы 

Чтец – читает воскресный кондак шестого гласа: 

Живоначальною дланию умершия от мрачных удолий Жизнодавец воскресив всех Христос 

Бог, воскресение подаде человеческому роду: есть бо всех Спаситель, воскресение и живот, 

и Бог всех.  

Братия: Господи, помилуй. (12 раз) – читается вместо просительной ектеньи  

Старший: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков.  

Братия: Аминь.  

Старший: Всесвятая Троице, Единосущная Державо / Нераздельное Царство, всех 

благих Вина, / благоволи же и о нас грешных, / утверди, вразуми сердца наши, / и всю нашу, 

отыми скверну. / Просвети нашу мысль, / да вынем славим, поем, покланемся и глаголем: / 

Един Свят, Един Господь, // Иисус Христос, во славу Бога Отца.  

Братия: Аминь.  

                      Молитва на принятие Святой воды и просфоры (антидора или артоса): 

Старший: Господи, Боже наш, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление 

грехов наших в просвещение умов наших, в укрепление душевных и телесных сил нашых, 

во здравие душ и телес наших, в покорение страстей и немощей наших по беспредельному 

милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих. 

Братия: Аминь.  

Далее Старший раздаёт молящимся просфоры, все запивают их Святой водой. 

Братия: Буди Имя Господне благословено отныне и до века -поклон-                                     

Буди Имя Господне благословено отныне и до века -поклон-  

Буди Имя Господне благословено отныне и до века -поклон-  
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Старший: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков.  

Братия: Аминь.  

Чтец читает псалом 33:  

Благословлю Господа на всякое время, / выну хвала Его во устех моих. / 

О Господе похвалится душа моя, / да услышат кротцыи и возвеселятся. / 

Возвеличите Господа со мною, / и вознесем имя Его вкупе. /  

Взысках Господа и услыша мя, / и от всех скорбей моих избави мя. / 

Приступите к Нему и просветитеся, / и лица ваша не постыдятся. / 

Сей нищий воззва, / и Господь услыша и, / и от всех скорбей его спасе и. /  

Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, / и избавит их. /  

Вкусите и видите, яко благ Господь; / блажен муж, иже уповает нань. /  

Бойтеся Господа, вси святии Его, / яко несть лишения боящымся Его. / 

Богатии обнищаша и взалкаша, / взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. /  

Братия: (глас 8) Достойно есть яко воистинну / блажити Тя, Богородицу, / 

Присноблаженную и Пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честнейшую Херувим / и 

славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, / сущую 

Богородицу Тя величаем. / 

Братия: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.     

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи благослови.  

Старший (мирянский отпуст):  (Воскресый из мертвых) Господи Иисусе Христе Сыне 

Божий, молитвами Пречистыя Своея Матере, святаго Апостола Андрея Первозванного, 

первопроповедника в земли Белорустей и прочих святых и всехвальных Апостол, святаго 

(имя святого храма, имя святого дня), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, всех 

Белорусских святых и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец.  

Братия: Аминь. 

Многолетие: 

Братия: Святую Белорусскую Православную Церковь, / Великаго Господина и отца нашего 

Святейшего Варфоломея, / Вселенскаго Патриарха Константинопольскаго, / и Господина 

нашего Высокопреосвященнейшаго Святослава, Архиепископа Новгородокскаго, / 

богохранимую страну сею (название) и богохранимую страну – отчизну нашу Беларусь, / 

духовенство и прихожан святаго храма сего (братию или сестричество святаго 

монастыря сего)  / и вся православныя христианы, // Господи, сохрани их на многая лета. / 

 

Братия поет (или читается) церковный гимн “Магутны Божа” (или Богородичный гимн на 

праздник Богородицы). 

*   *   * 
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ВОСКРЕСНІИ 

БЛАЖЭННЫЯ, ТРОПАРИ, КОНДАКИ, ПРОКІМЕНИ, АЛЛИЛУІАРЕ И ПРИЧАСТЕНЪ. 

Глас 1: 

Сне дию изведе  из рая  враг Ада ма: / Кресто м же разбо йника введе  Христо с вонь, / помяни  мя, 

зову  а, / егда  прии деши во Ца рствии Твое м. 

Покланя юся страсте м Твои м, / славосло влю и Воскресе ние со Ада мом и разбо йником, / со 

гла сом све тлым вопию  Ти: / помяни  мя Го споди, / егда  прии деши во Ца рствии Твое м. 

Распя лся еси , безгре шне, / и во гро бе положи лся еси  во лею, / но воскре сл еси , я ко Бог, / 

совоздви гнувый Себе  Ада ма, / помяни  мя, зову  а, / егда  прии деши во Ца рствии Твое м. 

Храм Твой теле сный тридне вным Воскреси вый погребе нием, / со Ада мом, и и же от Ада ма, 

воскреси л еси , Христе  Бо же: / помяни  нас, зову  их, / егда  прии деши во Ца рствии Твое м. 

Мvроно сицы приидо ша, пла чу а, / на гроб Твой Христе  Бо же, зело  ра но: / и в бе лых ри зах 

обрето ша А нгела седя  а, / что и  ете; зову  а. / Воскре се Христо с, не рыда йте про чее. 

Апосто ли Твои , Го споди / на го ру, а може повеле л еси  им, прише дше Спа се, / и Тя ви девше, 

поклони шася. / И хже и посла л еси  во язы ки учи ти и крести ти я . 

Слава, Троичен: Отцу  поклони мся, / и Сы на славосло вим, / и Пресвята го Ду ха вку пе 

воспои м, зову  е и глаго лю е: / Всесвята я Тро ице, спаси  всех нас. 

И ныне, Богородичен: Ма терь Твою  приво дят Ти в моли тву, лю дие Твои , Христе : / мольба ми 

Ея   едро ты Твоя  даждь нам, Благи й, / да Тя прославля ем, из гро ба нам возсия вшаго. 

Тропарь, глас 1: 

К                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                     

                              . 

Кондак 

В                                                                                                          

                                                             В                                         

                                                                        . 

Прокимен, глас 1: Бу ди, Го споди, ми лость Твоя  на нас, / я коже упова хом на Тя.  

 Стих: Ра дуйтеся, пра веднии, о Го споде, пра вым подоба ет похвала . 
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Аллилуиа: Бог дая й отм е ние мне, и покори вый лю ди под мя. Стих: Велича яй спасе ния 

Царе ва, и творя й ми лость Христу  своему  Дави ду, и се мени Его  до ве ка. 

Причастен во вся недели:  Хвалите Госпада с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуиа, 

аллилуиа, аллилуиа. 

Глас 2: 

Глас Ти прино сим разбо йничь, и мо лимся: помяни  нас, Спа се, во Ца рствии Твое м. 

Крест Тебе  прино сим в про е ние прегреше ний: его же нас ра ди прия л еси , Человеколю бче. 

Покланя емся Твоему , Влады ко, погребе нию и воста нию: и миже от тле ния изба вил еси  мiр, 

Человеколю бче. 

Сме ртию Твое ю, Го споди, поже рта бысть смерть: и Воскресе нием Твои м, Спа се, мiр спасл 

еси . 

Мvроно сицы сре тил еси , воскре с от гро ба, и ученико м возвести л еси , ре и  Твое  воста ние. 

И же во тьме спя  ии Тя, свет, ви девше, в преиспо днейших а довых, Христе , воскресо ша. 

Слава, Троичен: Отца  просла вим, Сы ну поклони мся вси, и Свято му Ду ху ве рно воспои м. 

        Богородичен:                                                                              

                                      . 

Тропарь, глас 2: 

                                                                                                        

                                                                                          

                                             . 

Кондак 

В                         В                                                                                  

                                                                                                 . 

Прокимен, глас 2: Кре пость моя  и пе ние мое  Госпо дь, / и бысть мне во Спасе ние. Стих: 

Наказу я наказа  мя Госпо дь, сме рти же не предаде  мя. 

Аллилуиа: Услы шит тя Госпо дь в день печа ли, за и тит тя И мя Бо га Иа ковля. Стих: 

Го споди, спаси  царя , и услы ши ны, во ньже а  е день призове м Тя. 

Глас 3: 
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Отве ргша, Христе , за поведь Твою , / пра отца Ада ма из рая  изгна л еси : / разбо йника же  е дре 

испове давша Тя на кресте , / вонь всели л еси , зову  а: / помяни  мя, Спа се, во ца рствии Твое м. 

Согре шших нас сме ртною осуди л еси  кля твою, Живода вче и Го споди, / те лом же Твои м, 

безгре шне Влады ко, пострада в, / сме ртныя оживи л еси  зову  ия: / помяни  и нас во ца рствии 

Твое м. 

Воскре с из ме ртвых, совоскреси л еси  нас от страсте й / воскресе нием Твои м, Го споди: / 

сме ртную же всю си лу погуби л еси , Спа се. / Сего  ра ди ве рою Ти зове м: / помяни  и нас во 

ца рствии Твое м. 

Тридне вным Твои м погребе нием, / и же во а де умер вле нныя, я ко Бог, оживотвори вый, 

совоздви гл еси , / и нетле ние всем, я ко Благ, источи л еси  нам, ве рою зову  им всегда : / 

помяни  и нас во ца рствии Твое м. 

М роно сицам жена м пе рвее яви лся еси , / воскре с из ме ртвых, Спа се, / возопи в: е же 

ра дуйтеся, / и те ми друго м Твои м возве а еши воста ние Твое , Христе . / Сего  ра ди ве рою Ти 

зове м: / помяни  и нас во ца рствии Твое м. 

На горе  Моисе й ру це распросте р, / прообразова ше крест, Амали ка победи вый: / мы же ве рою 

того  на бе сы ору жие кре пкое прие мше, вси зове м: / помяни  и нас во ца рствии Твое м. 

Слава, Троичен: Отца  и Сы на, и Ду ха Свята го воспои м, ве рнии, / Еди наго Бо га, Еди наго 

Го спода, / я ко от Еди наго бо Со лнца Трисия ннаго есть Тро ица, / и просве а ет вся зову  ия: / 

помяни  и нас во ца рствии Твое м. 

И ныне, Богородичен: Ра дуйся, две ре Бо жия, / Е ю же про йде вопло  ься, Созда тель, 

запеча тану сохрани в Тя. / Ра дуйся, о блаче ле гкий, Боже ственный дождь нося й Христа , / 

ра дуйся, Ле ствице и Престо ле Небе сный. / Ра дуйся, Горо  Бо жия Честна я, Ту чная, Несеко мая. 

Тропарь, глас 3: 

                                                                                                     

                                                                                                     

                       . 

Кондак 

В                                                                                                            

                                                                                            

                       . 

Прокимен, глас 3: По йте Бо гу на шему, по йте, / по йте Царе ви на шему, по йте.  

 Стих: Вси язы цы воспле и те рука ми, воскли кните Бо гу гла сом ра дования. 

Аллилуиа: На Тя, Го споди, упова х, да не постыжу ся во век. Стих: Бу ди ми в Бо га 

За и тителя, и в дом прибе жи а, е же спасти  мя. 



 

 

 56 

Глас 4: 

Дре вом Ада м рая  бысть изселе н; / дре вом же кре стным разбо йник в рай всели ся. / Ов у бо 

вкуш, за поведь отве рже Сотво ршаго; / ов же сраспина емь, Бо га испове да Тая  агося, / 

помяни  мя, вопия , во Ца рствии Твое м. 

Вознесы йся на Крест, сме ртную разруши вый си лу, / и загла дивый, я ко Бог, е же на ны 

рукописа ние, Го споди, / разбо йниче покая ние и нам пода ждь, Еди не Человеколю бче, / ве рою 

служа  им, Христе  Бо же наш, и вопию  им Ти: / помяни  и нас во Ца рствии Твое м. 

Рукописа ние на ше на Кресте  копие м раздра л еси , / и вмени вся в ме ртвых, та мошняго 

мучи теля связа л еси , / изба вивый всех от уз а довых воскресе нием Твои м, / и мже 

просвети хомся, Человеколю бче Го споди, и вопие м Ти: / помяни  и нас во Ца рствии Твое м. 

Распны йся и воскресы й я ко Си лен из гро ба тридне вен, / и первозда ннаго Ада ма 

воскреси вый, Еди не Безсме ртне: / и мене  на покая ние обрати тися, Го споди, сподо би от всего  

се рдца моего , / и те плою ве рою при сно взыва ти Ти: / помяни  мя, Спа се, во Ца рствии Твое м. 

Нас ра ди, И же безстра стен, стра стный бысть челове к, / и во лею на Кресте  пригвожде йся, нас 

совоскреси , / те мже и сла вим со Кресто м страсть и воскресе ние, / и миже возсозда хомся, 

и миже и спаса емся, взыва ю е: / помяни  и нас во Ца рствии Твое м. 

Воскре сшаго из ме ртвых, и а дову держа ву плени вшаго, / и ви дима жена ми мvроно сицами, 

ра дуйтеся, глаго лю аго, / ве рнии умо лим, от истле ния изба вити ду ши на ша, / зову  е всегда  

разбо йника благоразу мнаго гла сом к Нему : / помяни  и нас во Ца рствии Твое м. 

Слава, Троичен: Отца , и Сы на, и Свята го Ду ха, / вси еди номудренно ве рнии славосло вити 

досто йно помо лимся: / Еди нство Божества , в Трие х су  ее Ипоста сех, неслия нно 

пребыва ю ее, / Про сто, Неразде льно и Непристу пно, / И мже избавля емся о гненнаго 

муче ния. 

И ныне, Богородичен: Ма терь Твою , Христе , / пло тию без се мене ро ждшую Тя, и Де ву 

вои стинну, / и по Рождестве  пребы вшу Нетле нну, / Сию  Ти приво дим в моли тву, Влады ко 

Многоми лостиве, / прегреше ний про е ние да руй, всегда  вопию  им Ти: / помяни  и нас во 

Ца рствии Твое м. 

Тропарь, глас 4: 

                                                                                         

                                                                                               

                                                . 

Кондак 

                                                                                                    

                   В                            . 
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Прокимен, глас 4: Я ко возвели чишася дела  Твоя , Го споди, / вся прему дростию сотвори л 

еси . Стих: Благослови  душе  моя , Го спода, Го споди Бо же мой, возвели чился еси  зело . 

Аллилуиа: Наляцы , и успева й, и ца рствуй и стины ра ди, и кро тости, и пра вды. Стих: 

Возлюби л еси  пра вду, и возненави дел еси  беззако ние. 

Глас 5: 

Разбо йник на кресте  Бо га Тя бы ти ве ровав, Христе , / испове да Тя чи сте от се рдца, / помяни  

мя, Го споди, вопия , во Ца рствии Твое м. 

И же на дре ве кре стнем / жизнь процве тшаго ро ду на шему, / и изсуши вша ю же от дре ва 

кля тву, / я ко Спа са и Соде теля согла сно воспои м. 

Сме ртию Твое ю, Христе , / сме ртную разруши л еси  си лу, / и совоздви гл еси  и же от ве ка 

уме ршыя, / Тя пою  ия и стиннаго Бо га и Спа са на шего. 

На гроб Твой, Христе , прише дша жены  честны я, / иска ху Тя, Жизнода вче, мvропома зати, / и 

яви ся им а нгел вопия : воскре се Госпо дь. 

Распе ншу Ти ся, Христе , посреде  двою  осужде нною разбо йнику, / еди н у бо ху ля Тя, осужде н 

бысть пра ведне: / други й же испове дая Тя, в рай всели ся. 

Ко апо столов ли ку прише дша жены  честны я, / возопи ша: Христо с воскре се, / я ко Влады це и 

Соде телю Тому  поклони мся. 

Слава, Троичен: Тро ице Неразде льная, / Еди нице Вседе тельная и Всеси льная, / О тче, Сы не и 

Святы й Ду ше, / Тебе  пое м И стиннаго Бо га и Спа са на шего. 

        Богородичен:                                         В                                 
                                                                                          . 

Тропарь, глас 5: 

                                                                                              

                                                                                                 

                                                    . 

Кондак 

К                                                              В                                     

                                                                                              

                                                           . 

Прокимен, глас 5: Ты, Го споди, сохрани ши ны, и соблюде ши ны / от ро да сего  и во век. 

Стих: Спаси  мя, Го споди, я ко оскуде  преподо бный. 
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Аллилуия: Ми лости Твоя , Го споди, во век воспою , в род и род возве у  и стину Твою  усты  

мои ми. Стих: Зане  рекл еси : в век ми лость сози ждется, на небесе х угото вится и стина Твоя . 

Глас 6: 

Помяни  мя, Бо же Спа се мой, / егда  прии деши во Ца рствии Твое м, / и спаси  мя, я ко Еди н 

Человеколю бец. 

Дре вом Ада ма прельсти вшагося, / дре вом кре стным па ки спасл еси  и разбо йника, вопию  а: 

/ помяни  мя, Го споди, во Ца рствии Твое м. 

А дова врата  и вереи  сокруши вый, Жизнода вче, / воскреси л еси  вся, Спа се, вопию  ия: / 

сла ва воста нию Твоему . 

Помяни  мя, и же смерть плени вый погребе нием Твои м, / и воскресе нием Твои м ра дости вся 

испо лнивый, я ко Благоутро бен. 

Мироно сицы ко гро бу прише дша, / А нгела зову  а слы шаху: / Христо с воскре се, 

просвети вый вся ческая. 

На дре ве кре стнем пригвозди вшагося, / и мiр от пре лести изба вльшаго, / согла сно вси 

Христа  воспои м. 

Слава, Троичен: Отца , и Сы на славосло вим, / и Ду ха Свята го, глаго лю е: / Тро ице Свята я, 

спаси  ду ши на ша. 

И ныне, Богородичен: Неизрече нно в после дняя заче нши, / и ро ждши созда теля Твоего , / Де во, 

спаса й Тя велича ю ия. 

Тропарь, глас 6: 

                                                                                                      

                                                                                                             

  В                                             . 

Кондак 

                                                                                                

                                                                                                         

            . 

Прокимен, глас 6: Спаси , Го споди, лю ди Твоя , / и благослови  достоя ние Твое .  

 Стих: К Тебе , Го споди, воззову , Бо же мой, да не премолчи ши от мене . 

Аллилуиа: Живы й в по мо и Вы шняго, в кро ве Бо га Небе снаго водвори тся.  Стих: Рече т 

Го сподеви: засту пник мой еси , и прибе жи е мое , Бог мой, и упова ю на Него . 
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Глас 7: 

Красе н бе и добр в снедь, и же мене  умертви вый плод: / Христо с есть Дре во живо тное, / от 

Него же яды й не умира ю, / но вопию  с разбо йником: / помяни  мя Го споди, во Ца рствии 

Твое м. 

На Крест возне сся  е дре, / Ада мово рукописа ние дре вняго греха  загла дил еси , / и спасл еси  

от пре лести весь род челове ческий. / Те мже воспева ем Тя, благоде телю Го споди. 

Пригвозди л еси  на Кресте   е дре, грехи  на ша Христе , / и Твое ю сме ртию смерть умертви л 

еси  / воздви гнувый уме ршия из ме ртвых: / те мже покланя емся Твоему  свято му воскресе нию. 

Излия  яд змий в слу хи Е вины иногда : / Христо с же на Дре ве кре стнем источи л есть ми рови 

жи зни сла дость. / Те мже взыва ем: / помяни  нас Го споди, во Ца рствии Твое м. 

Во гро бе я ко сме ртен положе н был еси , Животе  всех Христе : / и вереи  а довы сломи л еси : / и 

воскре с во сла ве тридне вен я ко си лен, всех просвети л еси : / сла ва Твоему  воста нию. 

Госпо дь воскре с тридне вен из ме ртвых, / дарова  мир Свой ученико м, / и сих благослови в 

посла , рек: / вся приведи те во Ца рствие Мое . 

Слава, Троичен: Свет Оте ц, свет Сын и Сло во, свет Дух Святы й, / но еди н Свет три, еди н бо 

Бог в трие х у бо Ли цех, / еди нем же естестве  и нача ле, несеко м и неслия н, Сый преве чный. 

И ныне, Богородичен: Родила  еси  Сы на и Сло во О тчее, пло тию нас ра ди, / я коже весть, 

Богоро дице, Сам. / Те мже, Де во Ма ти, обоже ни бы вше Тобо ю, / ра дуйся, Тебе  зове м, 

христиа ном упова ние. 

Тропарь, глас 7: 

               К                                                                               

                                                                                                   

                                 . 

Кондак 

                                                                                               

                                                                                                     

                                                         . 

Прокимен, глас 7: Госпо дь кре пость лю дем Свои м даст, / Госпо дь благослови т лю ди Своя  

ми ром.  Стих:  Принеси те Го сподеви, сы нове Бо жии, принеси те Го сподеви сы ны о вни. 

Аллилуиа: Бла го есть испове датися Го сподеви, и пе ти и мени Твоему  Вы шний.              

Стих:  Возве а ти зау тра ми лость Твою , и и стину Твою  на вся ку но ь. 

Глас 8: 
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Помяни  нас, Христе  Спа се м ра, / я коже разбо йника помяну л еси  на дре ве: / и сподо би всех, 

Еди не  е дре, / Небе сному Ца рствию Твоему . 

Слы ши, Ада ме, и ра дуйся со Е вою: / я ко обнажи вый пре жде обоя , / и пре лестию взем вас 

пле нники, / Кресто м Христо вым упраздни ся. 

На дре ве пригвожде н быв, Спа се наш, во лею, / я же от дре ва кля твы Ада ма изба вил еси , / 

воздая , я ко  едр, е же по о бразу, и ра йское селе ние. 

Днесь Христо с воскре с от гро ба, / всем ве рным подая  нетле ние, / и ра дость обновля ет 

мvроно сицам по стра сти и Воскресе нии. 

Ра дуйтеся му дрыя жены  мvроно сицы, / пе рвыя Христо во Воскресе ние ви девша, / и Его  

возвести вша апо столом, всего  м ра воззва ние. 

Дру зи Христо вы апо столи я вльшеся, / сопресто льни Его  сла ве бы ти иму  е, / со 

дерзнове нием Тому  нам предста ти, / я ко ученицы  Его  моли теся. 

Слава, Троичен: Безнача льная Тро ице, Неразде льное Су ество , / Сопресто льная Еди нице, 

Единоче стная сла вою, / Пренача льное Естество  и Ца рство, / спаса й, и же ве рою воспева ю их 

Тя. 

И ныне, Богородичен: Ра дуйся, Бо жие простра нное Вмести ли е; / ра дуйся, Ковче же но ваго 

заве та; / ра дуйся, ру чко, из Нея же ма нна всем даде ся небе сная. 

Тропарь, глас 8: 

                                                                                                    

                                                                 . 

Кондак 

В                                                                                                   

                                                                                     

               . 

Прокимен, глас 8: Помоли теся и воздади те / Го сподеви Бо гу на шему.   

 Стих:  Ве дом во Иуде и Бог, во Изра или ве лие И мя Его . 

Аллилуиа:       Прииди те, возра дуемся Го сподеви, воскли кнем Бо гу Спаси телю на шему.  

 Стих:  Предвари м лице  Его  во испове дании, и во псалме х воскли кнем Ему . 

______________________. 
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В                                        

Тропарь, глас 4: 

                                                                                   

                                                                                       

                                                                                  

           . 

Кондак, глас 2: 

                                                                                  

                                                                                       

             . 

Прокимен, глас 4: Творя й а нгелы Своя  ду хи, / и слуги  Своя  пла мень о гненный. 

Стих: Благослови , душе  моя , Го спода, Го споди Бо же мой, возвели чился еси  зело . 

Аллилуиа, глас 5: Хвали те Го спода, вси а нгели Его , хвали те Его , вся си лы Его .   

Стих: Я ко Той рече  и бы ша, Той повеле  и созда шася. 

В                               

Тропарь, глас 2: 

                                                                             ,             
                                                                                               
                                                                                             
                                                       ,                           
        .  

Кондак, глас 2: 

                                                                                          

                                                                              

                       . 

Прокимен, глас 7: Возвесели тся пра ведник о Го споде / и упова ет на Него . 

Стих: Услы ши, Бо же, глас мой, внегда  моли ти ми ся к Тебе . 

Аллилуиа, глас 4:  Пра ведник я ко фи никс процвете т, я ко кедр, и же в Лива не, 

умно жится. Стих: Насажде ни в дому  Госпо дни, во дво рех Бо га на шего процвету т. 

https://azbyka.ru/tropar
https://azbyka.ru/glas
https://azbyka.ru/kondak
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В       (         )      К      

Тропарь, глас 1: 

                                                                                        

                           К                          .  

Кондак, глас 4: 

В              К                                                                          

                                                                                        

                                                            . 

Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Вели чит душа  Моя  Го спода, / и возра довася дух 

Мой о Бо зе Спа се Мое м.                                                                                                      

Стих: Я ко призре  на смире ние рабы  Своея , се бо отны не ублажа т Мя вси ро ди. 

Аллилуиа, глас 8: Слы ши, Д и, и виждь, и приклони  у хо Твое .                               

Стих: Лицу  Твоему  помо лятся бога тии лю дстии. 

В                                            

Тропарь апостолам, глас 3: 

                 ,/                                                                    

             .  

Кондак апостолам, глас 2: 

                                                                                           

                                                                                             

                                       .  

Тропарь святителю Николаю, глас 4: 

                                                                                               

                                                                                   

                                                                             .  

Кондак святителю Николаю, глас 3: 

В                                                                                   

                    ,                                                                         
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                                     ,                                            . 

Прокимен, глас 8: Во всю зе млю изы де ве а ние их, / и в концы  вселе нныя глаго лы 

их. 

Стих: Небеса  пове дают сла ву Бо жию, творе ние же руку  Его  возве а ет твердь. 

Аллилуиа, глас 1: Испове дят небеса  чудеса  Твоя , Го споди, и бо и стину Твою  в Це ркви 

святы х.Стих: Бог прославля ем в сове те святы х. 

В (       )              К      

Тропарь, глас 1: 

                                                                                        
                           К                          .  

Кондак, глас 4: 

В              К                                                                          
                                                                                        
                                                            . 

Прокимен, глас 7: Возноси те Го спода Бо га на шего, и покланя йтеся подно жию но гу 

Его , / я ко свя то есть.                   Стих: Госпо дь воцари ся, да гне ваются лю дие. 

Аллилуиа, глас 1: Помяни  сонм Твой, его же стяжа л еси  испе рва.                             

Стих: Бог же Царь наш пре жде ве ка, соде ла спасе ние посреде  земли . 

В                                   

Тропарь всем святым, глас 2: 

                                                                                          

                                                                                            

                                             .  

Тропарь за умерших, глас 2: 

                                                                                             

                                                                . 

Кондак всем святым, глас 8: 
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                                      .  

Кондак за умерших, глас 6: 

                                                                                          
                                    . 

Прокимен, глас 8: Весели теся о Го споде, / и ра дуйтеся, пра веднии.                          

Стих: Блаже ни, и хже оста вишася беззако ния и и хже прикры шася греси . 

И умершим: Прокимен, глас 6: Ду ши их / во благи х водворя тся. 

Аллилуиа, глас 4: Воззва ша пра веднии, и Госпо дь услы ша их, и от всех скорбе й их 

изба ви их.  Стих: Мно ги ско рби пра ведным, и от всех их изба вит я  Госпо дь.        

Стих: Блаже ни, я же избра л и прия л еси , Го споди, и па мять их в род и род. 

За умерших: 

Сие же глаголется на кийждо день за упокой, кроме субботы: 

Слава, Кондак, глас 8: Со святыми упокой / Христе, души раб Твоих, / идеже несть 

болезнь, ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная.  

И ныне, Богородичен, глас 6: Предстательство христиан непостыдное, / ходатайство ко 

Творцу непреложное, / не презри грешных молений гласы, / но предвари, яко Благая, 

на помо ь нас, верно зову их Ти: / ускори на молитву и пот ися на умоление, / 

предстательствую и присно, Богородице, чту их Тя.                                                       

Или Кондак храму Богородицы 

          Сие же глаголится в субботний день за упокой: 

             (заупакойный):  Со святыми упакой, Христе...                                                       

      ...    (мученику):                Яко начатки естества... 

***      ***      *** 
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Па-англійску: 

The   T Y P I C A 

When a priest is not present in order to celebrate the Divine Liturgy 

If Typica is not preceded immediately by the hours, begin with the usual beginning, Reader: 
 Through the prayers of our holy fathers, O, Lord Jesus Christ our God, have mercy upon 
us. Amen.     Lord  have mercy!” (12 Times)         
 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Both now and ever, and 
unto the ages of ages. Amen. 

Otherwise, after the conclusion of the 6th Hour, we begin Typica as follows: 

The First Antiphon (Psalm 102): 

Bless the Lord, o my soul; blessed art Thou, O Lord.  *  Bless the Lord, O my soul, 

and all that is within me bless His holy name.  * Bless the Lord, O my soul, and forget not 

all that He hath done for thee. *  Who is gracious unto all thine iniquities, Who healeth all 

thine infirmities. * Who redeemeth thy life from corruption, Who crowneth thee with 

mercy and compassion. * Who fulfilleth thy desire with good things; thy youth shall be 

renewed as the eagle's. * The Lord performeth deeds of mercy, and executeth judgment for 

all them that are wronged. * He hath made His ways known unto Moses, unto the sons of 

Israel the things that He hath willed. * Compassionate and merciful is the Lord, long-

suffering and plenteous in mercy. * Not unto the end will He be angered, neither unto 

eternity will He be wroth. * Not according to our iniquities hath He dealt with us, neither 

according to our sins hath He rewarded us. * For according to the height of heaven from 

the earth, the Lord hath made His mercy to prevail over them that fear Him. * As far as 

the east is from the west, so far hath He removed our iniquities from us. *  Like as a father 

hath compassion upon his sons, so hath the Lord had compassion upon them that fear 

Him; * for He knoweth whereof we are made, He hath remembered that we are dust. * As 

for man, his days are as the grass; as a flower of the field, so shall he blossom forth. * For 

when the wind is passed over it, then it shall be gone, and no longer will it know the place 

thereof. * But the mercy of the Lord is from eternity, even unto eternity, upon them that 

fear Him. * And His righteousness is upon sons of sons, upon them that keep His testament 

and remember His commandments to do them. * The Lord in heaven hath prepared His 

throne, and His kingdom ruleth over all. * Bless the Lord, all ye His angels, mighty in 

strength, that perform His word, to hear the voice of His words. * Bless the Lord, all ye His 

hosts, His ministers that do His will. * 

Bless the Lord, all ye His works, in every place of His dominion.  

           Glory to the Father, * and to the Son, * and to the Holy Spirit. * Both now and ever, * 

and unto the ages of ages.  Amen.  
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Bless the Lord, O my soul, * and all that is within me * bless His holy name; * blessed 

art Thou, O Lord. 

The Second Antiphon (Psalm 145): 

Glory to the Father, * and to the Son, * and to the Holy Spirit. *       

Praise the Lord, O my soul.  I will praise the Lord in my life, I will chant unto my God for 

as long as I have my being. *  Trust ye not in princes, in the sons of men, in whom there is 

no salvation. * His spirit shall go forth, and he shall return unto his earth.  In that day all 

his thoughts shall perish. * Blessed is he of whom the God of Jacob is his help, whose hope 

is in the Lord his God, * Who hath made heaven and the earth, the sea and all that is 

therein. * Who keepeth truth unto eternity, Who executeth judgment for the wronged, 

Who giveth food unto the hungry. *  The Lord looseth the fettered; the Lord maketh wise 

the blind; the Lord setteth aright the fallen; * the Lord loveth the righteous; the Lord 

preserveth the proselytes. * He shall adopt for His own the orphan and widow, and the way 

of sinners shall He destroy. * The Lord shall be king unto eternity; thy God, O Zion, unto 

generation and generation.  

Both now and ever, and unto the ages of ages.  Amen.                  

O only-begotten Son and Word of God, Who art immortal, yet didst deign for our salvation to 

be incarnate of the Holy Theotokos and Ever-Virgin Mary, and without change didst become 

man, and was crucified, O Christ God, trampling down death by death.  Thou Who art one of 

the Holy Trinity, glorified with the Father and the Holy Spirit, save us. 

Third Antiphon (the Beatitudes): 

Note: Troparia (on beatitudes) are read between these verses, as appointed by the typikon. 

           In Thy kingdom remember us, O Lord, * when Thou comest in Thy kingdom. 

Blessed are the poor in spirit, * for theirs is the kingdom of heaven.            

          [On 12 verses] 

Blessed are they that mourn, * for they shall be comforted.  

Blessed are the meek, * for they shall inherit the earth.  

          [On 10 verses] 

Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, * for they shall be filled.  

http://www.saintjonah.org/typ/
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Blessed are the merciful, * for they shall obtain mercy.  

          [On 8 verses] 

Blessed are the pure in heart, * for they shall see God.  

Blessed are the peacemakers, * for they shall be called the sons of God.  

        [On 6 verses] 

Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, * for theirs is the 

kingdom of heaven.  

Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, * and shall say all 

manner of evil against you falsely, for my sake.  

          [On 4 verses] 

Rejoice, and be exceeding glad, * for great is your reward in the heavens. 

Glory to the Father, * and to the Son, * and to the Holy Spirit.          

Both now and ever, * and unto the ages of ages.  Amen. 

Entry Hymn 

O come let us worship and fall down before Christ, [Who rose from the dead,]* O 

Son of God, save us who sing to Thee: Alleluia, alleluia, alleluia. 

*This is how it is sung on Sundays, but on weekdays sing “Who art wondrous in the saints”, 

unless it is a feast of the Theotokos, in which case we sing “through the prayers of the 

Theotokos”.   

Troparia  [The appointed Troparia of the day] 

Trisagion 

           Holy God, Holy mighty, Holy Immortal have mercy on us.  Thrice  

 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and 

unto the ages of ages.  Amen.  Holy Immortal have mercy on us.     

 Holy God, Holy mighty, Holy Immortal have mercy on us.   

Prokimena  [The prokimena, as appointed by the Typikon] 

http://www.saintjonah.org/typ/
http://www.saintjonah.org/typ/
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Epistle 

Reader:  The reading is from the Epistle of the Holy Apostle Paul to ________ 

 After the Epistle is read:                    

Reader:  Alleluia in the ___ tone: 

Then the verses are read and the choir sings Alleluia in the appropriate tone, as at a liturgy 

The Gospel 

Reader:  The Reading is from the Holy Gospel according to St. _____.     

Choir:  Glory to Thee, O Lord, Glory to Thee!      

 [The Gospel is then read in a normal voice]          

Choir:  Glory to Thee, O Lord, Glory to Thee! 

Commemoration of the living and departed 

Reader: Remember, O Lord Jesus Christ our God, Thy mercies and bounties which are from all 

eternity, and through which Thou didst become man and didst will to suffer crucifixion and death for 

the salvation of those who rightly believe in Thee, and having risen from the dead didst ascend into 

heaven, and sittest at the right hand of God the Father and regardest the humble entreaties of those 

who call upon Thee with all their heart: Incline thine ear, and hear the humble prayers of Thy 

worthless servants, as the fragrance of spiritual incense, which we offer to Thee for all people. And 

first remember Thy Holy Catholic and Apostolic Church, which Thou hast provided through Thy 

precious blood. Confirm, strengthen, extend, and increase her, and keep her in peace, and for ever 

proof against the power of hell. Calm the dissensions of the Churches, and foil the plans of the powers 

of darkness, dispel the prejudice of the nations and quickly ruin and root out the risings of heresy, and 

frustrate them by the power of the Holy Spirit. 

Reader: Save, O Lord, and have mercy on our president and all in authority throughout the world, 

commanders-in-chief of armies and navies and air-fleets, governors of provinces and cities, and all the 

Christ-loving navies, armies, and police; protect their power with peace, and subdue under their feet 

every enemy and foe, and speak peace and blessing in their hearts for Thy holy church, and for all Thy 

people, and grant that in their calm we too may lead a quiet and peaceful life in true belief, in all piety 

and honesty. 

Save, O Lord, and have mercy on Orthodox Bishops, the Priests and Deacons, and all who serve in the 

Church and whom Thou hast ordained to feed Thy spiritual flock; and by their prayers, have mercy on 

us sinners. 

Save, O Lord, and have mercy on our parish priest(s); with all his (their) brethren in Christ, and by 

their prayers have mercy on us, wretches that we are. 

Save, O Lord, and have mercy on our spiritual fathers and by their prayers forgive us our sins. 

http://www.saintjonah.org/typ/
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Save, O Lord, and have mercy on all workers in our parish, our brethren and sisters, and all 

Christians. 

Save, O Lord, and have mercy on our parents, our brothers and sisters, and all of our relatives, and the 

neighbors of our families, and our friends. And grant the Thy worldly and spiritual goods. 

Save, O Lord, and have mercy according to the multitude of Thy bounties, on all priests, monks, and 

nuns, and on all living in virginity, devotion, and fasting, in monasteries, in deserts, in caves, on 

mountains, on pillars, in hermitages, in the clefts of rocks, and right faith in every place of Thy 

dominion, and devoutly serving Thee, and praying to Thee. Lighten their burden, console them in their 

afflictions, and grant them strength, power, and perseverance in their struggle, and by their prayers 

grant us remission of our sins. 

Save, O Lord, and have mercy on the old, and the young, the poor and destitute, the orphans and 

widows, the leper colonies, epileptics and spastics, and all those in sickness and sorrow, misfortune and 

tribulation, captives and exiles in mines, prisons, reformatories, psychiatric hospitals, and especially on 

those of Thy servants suffering persecution for Thy sake and for the Orthodox Faith from godless 

peoples, apostates, and heretics. Visit, strengthen, comfort, and heal them, and by Thy power quickly 

grant them relief, freedom, and deliverance. 

Save, O Lord, and have mercy on our benefactors, who have mercy on us and feed us, and us of 

anxiety by giving us those things in which we stand of need, and entrust us, unworthy as we are, to 

pray for them; and give them Thy grace, and grant them all their requests which lead to salvation, and 

the attainment of eternal joy. 

Save, O Lord, and have mercy on all in our parish, and on all Orthodox Christians who are 

messengers and missionaries in Thy service, and are travelling. 

Save, O Lord, and have mercy on those whom each of us hast offended or scandalized by our madness 

or inadvertence, and whom we have turned from the way of salvation, and whom we have led into evil 

and harmful deeds. By Thy divine providence restore them again to the way of salvation. 

Save, O Lord, and have mercy on those who hate and offend us, and do us harm, and let them not 

perish through us sinners. 

Illumine with the light of grace all apostates from the Orthodox Faith, and those blinded by pernicious 

heresies, and draw them to Thyself, and unite them to Thy Holy, Apostolic, Catholic Church. 

Remember, O Lord, those who have departed from this life, Orthodox kings and queens, princes and 

princesses, Orthodox Eastern Patriarchs, Metropolitans, Archbishops, and Bishops, Priests and 

Deacons, and those who have served Thee in the Monastic State, and the departed founders of this 

church and grant them rest with the Saints in Thy eternal dwellings. 

Remember, O Lord, the souls of Thy servants who have departed in sleep, our parents and all of our 

relatives according to the flesh; forgive them every transgression, voluntary and involuntary; grant 

them the kingdom and a part in Thy eternal joys, and the delight of Thy blessed and everlasting life. 

Amen. 
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Choir:         [In the 6th Sticheron Tone]            

 Remember us, O Lord, when Thou comest in Thy kingdom.  

 Remember us, O Master, when Thou comest in Thy kingdom.  

 Remember us, O Holy One, when Thou comest in Thy kingdom. 

           The heavenly choir praiseth Thee and saith: Holy, Holy, Holy, Lord of Sabaoth; heaven 

and earth are full of Thy glory.                     

Stichos:    Come unto Him, and be enlightened and your faces shall not be ashamed. 

 The heavenly choir praiseth Thee and saith: Holy, Holy, Holy, Lord of Sabaoth; heaven 

and earth are full of Thy glory.        

 Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.    

 The choir of Holy angels and archangels, with all the heavenly hosts praiseth Thee and 

saith: Holy, Holy, Holy, Lord of Sabaoth; heaven and earth are full of Thy glory. 

          In plain chant:          

 Both now and ever, and unto the ages of ages.  Amen. 

The symbol of faith 

Note: This may be sung to a melody of the choir director’s choosing, or simply read 

I believe in one God, the Father Almighty, / Maker of heaven and earth and of all things 

visible and invisible. / And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, / the Only-begotten, 

begotten of the Father before all ages; / Light of Light, true God of true God; / begotten, not 

made; of one essence with the Father, by Whom all things were made; / Who for us men and 

for our salvation came down from the heavens, / and was incarnate of the Holy Spirit and the 

Virgin Mary, and became man;  / And was crucified for us under Pontius Pilate, / and suffered 

and was buried; / And arose again on the third day according to the Scriptures; / And 

ascended into the heavens, and sitteth at the right hand of the Father; / And shall come again, 

with glory, to judge both the living and the dead; / Whose kingdom shall have no end. / And 

in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of life; Who proceedeth from the Father; / Who with the 

Father and the Son together is worshipped and glorified; Who spake by the prophets. / In 

One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. / I confess one baptism for the remission of sins. / I 

look for the resurrection of the dead, / And the life of the age to come. Amen.  

Reader: Remit, pardon, forgive, O God, our offenses, both voluntary and involuntary, in 

deed and word, in knowledge and ignorance, by day and by night, in mind and thought; 

forgive us all things, for Thou art good and the Lover of mankind. 
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The Lord’s Prayer 

Choir:  Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name.  Thy kingdom come, Thy 

will be done, on earth as it is in heaven.  Give us this day our daily bread, and forgive us our 

debts, as we forgive our debtors; and lead us not into temptation, but deliver us from the evil 

one. 

Reader:   O Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us.        

Choir:   Amen. 

Kontakia 

[As appointed by the Typikon] 

On Sundays we read the Kontakion of the Tone of the day found at the end of this publication. 

Then we read the Kontakion of the Temple, followed by the Kontakion of the saint of the day. 

Kontakion of the Theotokos: O Protection of Christians that cannot be put to shame, O 

mediation unto the Creator unfailing, disdain not the suppliant voices of sinners; but be thou 

quick, O good one, to help us who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed 

thou to make supplication, thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee. 

Reader:  Lord, have mercy. Twelve Times 

O All-Holy Trinity, the consubstantial dominion, the indivisible Kingdom, and cause of every 

Good: Show Thy good will even unto me a sinner; make steadfast my heart and grant it 

understanding, and take away mine every defilement; enlighten my mind that I may glorify, 

hymn, worship, and say: 

Choir:       One is Holy, One is Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.  Amen. 

Reader:     Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and 

unto the ages of ages.  Amen. 

Psalm 33: 

Note:  This may be sung, or simply read. 

I will bless the Lord at all times, * His praise shall continually be in my mouth. *In 

the Lord shall my soul be praised; * let the meek hear and be glad.    

 O magnify the Lord with me, * and let us exalt His name together. * I sought the 

Lord, and He heard me, * and delivered me from all my tribulations.    

http://www.saintjonah.org/typ/


 

 

 72 

 Come unto Him, and be enlightened, * and your faces shall not be ashamed. * This 

poor man cried, and the Lord heard him, * and saved him out of all his tribulations. 

 The angel of the Lord will encamp round about them that fear Him, * and will 

deliver them. * O taste and see that the Lord is good; * blessed is the man that hopeth in 

Him.             

 O fear the Lord, all ye His saints; * for there is no want to them that fear Him. * 

Rich men have turned poor and gone hungry; * but they that seek the Lord shall not be 

deprived of any good thing.          

 Come ye children, hearken unto me; * I will teach you the fear of the Lord. * What 

man is there that desireth life, * who loveth to see good days?    

 Keep thy tongue from evil, * and thy lips from speaking guile. * Turn away from 

evil, and do good; * seek peace, and pursue it.       

 The eyes of the Lord are upon the righteous, * and His ears are opened unto their 

supplication. * The face of the Lord is against them that do evil, * utterly to destroy the 

remembrance of them from the earth.        

 The righteous cried, and the Lord heard them, * and He delivered them out of all 

their tribulations. * The Lord is nigh unto them that are of a contrite heart, * and He will 

save the humble of spirit. *          

 Many are the tribulations of the righteous, * and the Lord shall deliver them out of 

them all. * The Lord keepeth all their bones, * not one of them shall be broken.  

 The death of sinners is evil, * and they that hate the righteous shall do wrong. * The 

Lord will redeem the souls of His servants, * and none of them will do wrong that hope in 

Him.  

Megalynarion 

Note: When appointed on feast days, the appointed Zadostoinik can be sung instead of 

“It is truly meet….”  During lent, or any other time the liturgy of St. Basil would be appointed, 

“All creation rejoices in Thee…” may also be sung. 

          It is truly meet to bless thee, the Theotokos, ever-blessed and most blameless, and 

Mother of Our God.  More honorable than the Cherubim, and beyond compare more 

glorious than the Seraphim, who without corruption gavest birth to God the Word, the 

very Theotokos, thee do we magnify. 

          Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and 

unto the ages of ages.  Amen. 

          Lord, have mercy.  Lord, have mercy.  Lord, have mercy.   

          O Lord, Bless. 

Senior Reader (Facing the East, rather than facing the people):  
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(If it be Sunday:  Thou that didst rise from the dead,) O Lord Jesus Christ, Son of God, 

for the sake of the prayers of Thy most pure Mother, of our holy and God-bearing fathers, of 

____ (The Patron of the Temple), of ____ (saints of the day), all the Belarusan saints and all the 

saints, have mercy on us and save us, for Thou art good and the Lover of mankind.   

Choir:  Amen. 

At this point the Synaxarion, or some other edifying material may be read.  Then, while the 

people come up to venerate the Cross and the Gospel, and then to partake of some holy water 

and prosphora, the choir sings: 

In the 6
th

 Sticheron Tone: 

          We who are walled about by the cross are ranged against the enemy, not fearing his 

devices and ambushes, for the proud one hath been destroyed and trampled underfoot by 

the power of Christ crucified on the Tree. 

            Glory….   

 

[First sticheron from the Lity for the patronal feast of the temple] 

 

            Both now… 

 

[Theotokion from the Lity for the patronal feast of the temple] 

          Our Great Lord and Father, Bartholomew the most holy Ecumenical Patriarch of 

Constantinople; * our Lord Sviataslau the Most Reverend Archbishop of Navahradak, * the 

brotherhood of this holy temple (or monastery), and all Orthodox Christians: * preserve, O 

Lord, for many years. 

Lord, have mercy. Thrice. 

*   *   * 

TROPARIA and KONTAKIA 

First Tone 

The troparion of the Resurection 

When the stone had been sealed by the Jews and when the soldiers were guarding Thy pure Body, 

O Savior, Thou didst rise on the third day and give life to the world. Therefore, the powers of 

heaven cried to Thee, O giver of life: Glory to Thy resurrection, O Christ! Glory to Thy kingdom! 

Glory to Thy providence, O only lover of men! 

The kontakion of the Resurrection 
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Thou didst rise as God from the tomb with glory and with Thyself didst raise the world, and the 

nature of men sings to Thee as God, and death has vanished, and Adam dances for joy, O Lord, and 

Eve, now freed from her fetters rejoices, crying: Thou, O Christ, art He Who givest to all 

resurrection. 

The prokeimenon: Let Thy mercy, O Lord, be upon us, according as we have hoped in Thee. 

Stichos: Rejoice in the Lord, O ye righteous; praise is meet for the upright.  

Alleluia:  O God Who givest avengement unto me and hast subdued peoples under me. 

Stichos: It is He that magnifieth the salvation of His king and worketh mercy for His anointed, for 

David and for his seed unto eternity. 

Verses on the beatitudes 

Through food, the enemy led Adam out of Paradise; and through the Cross Christ led the thief 

back into it crying: Remember me, O Lord, when Thou comest into Thy kingdom. 

I venerate Thy sufferings and glorify Thy resurrection. With Adam and with the thief I raise a 

shining cry to Thee: Remember me, O Lord, when Thou comest into Thy kingdom. 

Without sin, hast Thou been crucified, and of Thine own will hast Thou been laid in the tomb. But 

Thou as God hast risen raising Adam with Thyself, crying: Remember me, when Thou comest into 

Thy kingdom. 

On the third day, O Christ our God, Thou hast raised from the tomb the temple of Thy "body 

raising with Thyself Adam and those descending from him, crying: Remember me when Thou 

comest into Thy kingdom. 

The women bearing myrrh came early in the morning lamenting to Thy tomb, O Christ our God, 

and they found there an angel in shining white seated and crying; What do ye seek? Christ is risen, 

weep no more. 

O Lord, Thine apostles as Thou hast ordered them were beside Thee on the mountain and seeing 

Thee. O Savior, they worshipped and Thou hast sent them forth to teach and to baptize the nations. 

Second Tone 

The troparion of the Resurection 

When Thou, the deathless life, didst go down to death, then didst Thou slay hell by the lightening 

flash of Thy divinity. And when Thou didst raise the dead from the lower world, all the powers of 

heaven cried aloud: Christ our God, giver of life, glory to Thee. 

The kontakion of the Resurrection 

Thou didst rise from the tomb, all-powerful Savior, and seeing the miracle, hell was terrified, and 

the dead rose, whilst creation at the sight of it rejoices with Thee, and Adam exults, and the world, 

O my Savior, ever sings to Thee. 
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The prokeimenon: The Lord is my strength and my song, and He is become my salvation. 

Stichos: With chastisement hath the Lord chastened men but He hath not given me over unto death.  

Alleluia:        The Lord hear thee in the day of affliction; the name of the God of Jacob defend thee. 

Stichos:   O Lord, save the king, and hearken unto us in the day when we call upon Thee. 

Verses on the beatitudes 

We offer Thee the voice of the thief and cry aloud to Thee; Remember us, O Savior in Thy 

kingdom. 

We bring Thee the cross for the forgiveness of offences. For us hast Thou accepted it, O lover of 

mankind. 

We venerate, O Master, Thy tomb and Thy rising, through which Thou hast delivered the world 

from corruption, O lover of mankind. 

By Thy death, O Lord, death has been swallowed up, and by Thy resurrection, Savior, has the 

world been saved. 

Those sleeping in darkness have seen Thee, the light, and they have risen out of the nethermost 

parts of hell, O Christ. 

Risen from the tomb Thou hast met the women bearing myrrh and told the disciples to proclaim 

Thy rising. 

Third Tone 

The troparion of the Resurection 

Let the heavens rejoice and let the earth be glad, for the Lord has done a mighty act with His arm. 

He has trampled death by death and become the first-born of the dead. He has delivered from the 

depths of hell, and has granted the world His great mercy. 

The kontakion of the Resurrection 

Thou didst rise today from the grave, O merciful one, and hast led us out of the gates of death. 

Today Adam dances for joy and Eve rejoices, and with them the prophets and patriarchs 

unceasingly sing of the divine triumph of Thy power. 

The prokeimenon: O chant unto our God, chant ye; chant unto our king, chant ye. Stichos: 

Clap your hands, all ye nations; shout unto God with a voice of rejoicing.  

Alleluia:  In Thee, O Lord, have I hoped, let me not be put to shame in the age to come. 

Stichos: Be Thou unto me a God to defend me and a house of refuge to save me. 

Verses on the beatitudes 
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O Christ, Thou hast cast out of Paradise Adam, the forefather, who had set aside Thy 

commandment. And in Thy compassion, Thou hast made to dwell therein the thief confessing Thee 

upon the cross and crying; Remember me, O Savior, in Thy kingdom. 

O giver of life and lord, Thou hast condemned us having sinned to the curse of death. And suffering 

in Thy sinless body Thou hast made mortal men live crying: Remember us also in Thy kingdom. 

O Lord, risen from the dead, Thou hast raised us from passions by Thy resurrection. And Thou 

hast destroyed all the might of death. Therefore we cry with faith to Thee: Remember us also in 

Thy kingdom. 

By Thy three days' burial hast Thou, making them live, raised those lying dead in hell. And Thou as 

good hast poured forth incorruption upon us who at all times cry with faith; Remember us also in 

Thy kingdom. 

Risen from the tomb, Thou hast first appeared to the women bearing myrrh and hast cried: 

Rejoice! and through them Thou dost make known Thy rising to Thy friends, O Christ; Remember 

us also in Thy kingdom. 

On the mountain, Moses, holding his arms outspread prefigured the cross and defeated Amalek. 

And we having received it with faith as a strong weapon against devils all cry: Re-member us in 

Thy kingdom. 

Fourth Tone 

The troparion of the Resurection 

When the women disciples of the Lord learned from the angel the glad tidings of the resurrection 

and cast off the ancestral curse, they exultingly told the apostles; Death is despoiled, Christ our God 

has risen and is giving the world the great mercy. 

The kontakion of the Resurrection 

My Savior and deliverer from the grave, as God, raised the earth-born from their chains, and 

shattered the gates of hell; and He rose as Lord on the third day. 

The prokeimenon:       How magnified are Thy works, O Lord. In wisdom hast Thou made them all. 

Stichos: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, Thou hast been magnified exceedingly.  

Alleluia:  Bend Thy bow, and proceed prosperously, and be king, because of truth and 

meekness and righteousness. Stichos: Thou hast loved righteousness and hated iniquity. 

Verses on the beatitudes 

Through a tree, Adam was deprived of his home in Paradise; while through the wood of the cross, 

the thief went there to dwell. For the one by tasting set aside the commandment of the Maker, while 

the other, crucified with Him, confessed the hidden God crying aloud: Remember me in Thy 

kingdom. 
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Lifted upon the cross, Thou, O Lord, as God, hath both destroyed the power of death and blotted 

out the handwriting against us. Do Thou Who alone lovest mankind, grant us the repentance of the 

thief as we serve Thee with faith, O Christ our God, and cry to Thee: Remember us also in Thy 

kingdom. 

Crucified and rising from the tomb in power on the third day, with Thyself hast Thou, only 

Immortal, raised Adam, the first-formed man. Make me also worthy, O Lord, to turn to repentance 

with my whole heart and with warm faith ever to cry to Thee: Remember me, O Savior, in Thy 

kingdom. 

Thou hast torn to pieces on the cross, the handwriting against, us and counted among the dead, 

Thou hast bound yonder tyrant, delivering all from the bonds of hell by Thy resurrection. Through 

it we have been enlightened and cry aloud to Thee, Lord who lovest mankind: Remember us also in 

Thy kingdom. 

For our sake He Who is without passion, became a suffering man and nailed upon the cross of His 

own will, He raised us with Himself. Therefore with the cross we glorify the passion and the 

resurrection through which we have both been made anew and through which we have been saved, 

crying: Remember us also in Thy kingdom. 

Let us entreat with faith Him rising from the dead despoiling the power of hell, Who was seen by 

the women bearing myrrh and said to the: Rejoice! for our souls always to be delivered from 

corruption, crying at all times to Him with the gracious voice of the thief: Remember us also in Thy 

kingdom. 

Fifth Tone 

The troparion of the Resurection 

Let us, the faithful, praise and adore the Word, co-eternal with the Father and the Spirit, Who for 

our salvation was born of a virgin. For He was pleased to ascend the cross in the flesh and to endure 

death and to raise the dead by His glorious resurrection. 

The kontakion of the Resurrection 

Thou didst descend into hell, my Savior, and having shattered its gates, as all powerful, Thou didst 

raise the dead with Thyself, as creator, and didst deliver Adam from the curse, O lover of men. 

Therefore, we all cry to Thee: Save us, O Lord. 

The prokeimenon: Thou, O Lord, shall keep us and shall preserve us from this generation and 

for evermore.     Stichos: Save me, O Lord, for a righteous man there is no more.  

Alleluia:  Of Thy mercies, O Lord, will I sing for ever. Unto generation and generation will I 

declare Thy truth with my mouth.     Stichos: For Thou hast said: Mercy shall be built up for ever. 

In the heavens shall Thy truth be established. 

Verses on the beatitudes 
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The thief on the cross believing Thee to be God confessed Thee earnestly from his heart, crying 

aloud: O Lord, remember me in Thy kingdom. 

Let us with one accord praise as Savior and creator Him Who made life flower for our kind by the 

wood of the cross and Who withered the curse coming from the tree. 

By Thy death, O Christ, Thou hast destroyed the might of death and hast raised with Thyself those 

dead from the ages praising Thee as our true God and Savior. 

The holy women having come to the tomb, O Christ, sought to anoint Thee, giver of life, with 

myrrh, and an angel appeared to them crying aloud: The Lord is risen. 

Thou hast been crucified, O Christ, between two condemned thieves and one of them blaspheming 

Thee was rightly sentenced, while the other, confessing Thee, went to dwell in Paradise. 

The holy women coming to the choir of the apostles lifted their voices crying; Christ is risen; 

Worship ye Him as master and creator. 

Sixth Tone 

The troparion of the Resurection 

The angelic hosts were before Thy tomb, the guards became as dead men, and Mary stood in the 

sepulchre looking for Thy pure body. Thou didst despoil hell, for Thou wast not tempted by it. 

Thou didst come and meet the virgin to give life. O Lord, Who didst rise from the dead, glory to 

Thee. 

The kontakion of the Resurrection 

Having raised all the dead from the valleys of darkness by His life-giving hand, Christ our God 

granted resurrection to the human dough. For He is the Savior of all, the resurrection and life and 

God of all. 

The prokeimenon: Save, O Lord, Thy people, and bless Thine inheritance. Stichos: Unto Thee, 

O Lord, will I cry; O my God, be not silent unto me.  

Alleluia:  He that dwelleth in the help of the Most High shall abide in the shelter of the God of 

heaven.   Stichos: He shall say unto the Lord: Thou art my helper and my refuge. He is my God, 

and I will hope in Him. 

Verses on the Beatitudes 

Remember me, my God and Savior, when Thou comest into Thy kingdom and save me as Thou 

alone lovest mankind. 

Through the wood of the cross Thou hast saved again Adam who was beguiled by the tree and the 

thief as he cried aloud: Remember me, O Lord, in Thy kingdom. 



 

 

 79 

O giver of life, having broken the gates and chains of hell; Thou, Savior, hast made all men rise 

crying aloud: Glory to Thy resurrection. 

Do Thou Who hast by Thy burial and Thy resurrection despoiled death, and filled all things with 

joy, remember me as Thou art compassionate. 

When the women bearing myrrh came to the tomb they heard an angel crying; Christ is risen, 

filling the whole world with light. 

Let us all praise with one accord Christ nailed to the wood of the cross thus delivering the world 

from error. 

Seventh Tone 

The troparion of the Resurection 

Thou hast destroyed death by Thy cross, Thou hast opened paradise to the thief. Thou hast 

changed the lamentation of the myrrh-bearers into joy, and Thou hast commanded Thine apostles 

to proclaim that Thou, O Christ our God, hast risen and grantest the world the great mercy. 

The kontakion of the Resurrection 

No longer can the dominion of death hold mortals, for Christ hath come down and hath shattered 

and broken its power. Hell is bound, and the prophets rejoice with one voice, saying: The Savior 

has appeared to those who have faith, Come out, ye faithful, for the Resurrection. 

The prokeimenon: The Lord will give strength unto His people; the Lord will bless His people 

with peace. Stichos: Bring unto the Lord, ye sons of God, bring unto the Lord the sons of rams.  

Alleluia:  It is good to give praise unto the Lord, and to chant unto Thy name, O Most High. 

Stichos:   To proclaim in the morning Thy mercy, and Thy truth by night. 

Verses on the beatitudes 

Fair to look upon and good for food was the fruit that killed me; while Christ is the tree of life. 

Eating thereof, I die not but cry aloud with the thief; Remember me, O Lord, in Thy kingdom. 

Lifted upon the cross, Thou Who art compassionate, hast blotted out the handwriting of Adam's sin 

in days of old, and Thou hast saved from error all the whole line of mortal men. Therefore we sing 

Thy praises, O benefactor and Lord. 

Thou hast nailed our sins upon the cross, O Christ Who art compassionate, and by Thy death hast 

Thou put death to death, raising the dead from the dead. Therefore we venerate Thy holy 

Resurrection. 

The serpent once emptied his poison into the ears of Eve; while Christ on the wood of the cross 

poured the sweetness of life into the world. Remember me, O Lord, in Thy kingdom. 
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In the tomb wast Thou laid as mortal, O Christ, the life of all and Thou hast burst asunder the 

chains of hell and risen the third day in glory as mighty. Thou hast enlightened all. Glory to Thy 

rising. 

The Lord rose from the dead on the third day and gave His own peace to the disciples. And He 

blessed them and sent them forth saying: Lead ye all men into My kingdom. 

Eighth Tone 

The troparion of the Resurection 

Thou didst come down from on high, Merciful Savior, and accept burial for three days, that Thou 

mightest free us from our passions. O Lord, our Life and Resurrection, glory to Thee. 

The kontakion of the Resurrection 

Having risen from the tomb, Thou didst raise the dead and resurrect Adam, and Eve dances with 

joy at Thy resurrection. And all the ends of the earth keep festival at Thy rising from the dead. O 

most merciful One. 

The prokeimenon: Make your vows and pay them to the Lord our God. Stichos: In Judea is 

God known, His name is great in Israel.  

Alleluia:  Come, let us rejoice in the Lord, let us shout with jubilation unto God our Savior. 

Stichos:   Let us come before His countenance with thanksgiving, and with psalms let us shout in 

jubilation unto Him. 

Verses on the beatitudes 

Remember us, O Christ, Savior of the world, as Thou hast remembered the thief upon the cross. 

And make us all worthy of Thy heavenly kingdom, O Thou Who alone art compassionate. 

Hearken, O Adam, and rejoice with Eve, for He Who formerly stripped you both and took thee 

captive through beguilement, is laid low by the cross of Christ. 

Our Savior, having been nailed by Thine own will upon the tree, Thou hast destroyed the curse of 

the tree that lay on Adam and as Thou art compassionate, Thou hast given those in Thine image a 

dwelling place in Paradise. 

Today Christ is risen from the tomb giving all the faithful incorruption and He gives back joy to the 

women bearing myrrh: After the Passion, the Resurrection! 

Rejoice O ye wise women bearing myrrh, first to see the Resurrection of Christ, and Who 

announced to the apostles the good tidings thereof, that is, the restoration of the whole world. 

Ye apostles appearing as friends of Christ having the same throne as His in glory intercede as His 

disciples for us to stand before Him with boldness. 

*   *   *      *   *   *      *   *   * 


