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                                         Т Р Ы Ё Д З Ь   П А С Т А В А Я          

 Зборнік – сыботнія й нядзельныя Літургіі і іншыя важлівыя Службы. 

Частка І. Падрыхтоўчыя Тыдні і Чатырыдзясятніца (Вялікі Пост). 

                 Нядзеля пра мытніка і фарысэя   (за тры тыдні да Вялікага Паста)   

Рызы – звычайныя (жоўтыя) да пачатку Вялікага паста, акрамя Вялікіх сьвятаў. 

На Гадзінах: Трапар Нд, Кандак Трыёдзі. 

Сьвятая Літургія: 

1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву; 

2) Трапар храму Багародзіцы альбо Сьвятога (Гасподскі – не пяецца); 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /      

 1)Кандак храму сьвятога (калі храм Багародзіцы, Кандак храму – апошні); 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 2)Кандак Трыёдзі, сьпеў 4:   

Фарысэйскае  ганарыстае пахвальбы  пазьбегнем, /                 

і ад мытніка навучымся вышыні словаў пакорлівых, / у пакаяньні  гукаючы: / 

Збаўца сьвету, ачысьці слугаў Тваіх. / 

Пракімен Нядзельны, чарговага сьпеву.   

Апостал Трыёдзі:  2 Цім. 296 пач. (ІІІ. 10-15):  “Сыне Цімоху, ты пераймаў мяне 

ў вучэньні, жыцьці, станоўчасьці, веры...” 

Алілуяр Нядзельны чарговага сьпеву;   

Дабравесьце Трыёдзі:  Лк. 89 пач. (ХVIIІ. 10-14):  “Сказаў Госпад прытчу гэтую: 

два чалавекі ўвайшлі ў храм памаліцца...” 

Прычасны Нядзельны:    Хваліце Госпада зь нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. /   

Алілуя, алілуя, алілуя. / 

Запрычасныя:  Кандак, Канон (Ірмасы) Трыёдзі; Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні 

мне...” (да 5-е Нд. Вял. Посту); Малітвы перад Прычасьцем.  

Тыдзень пасьля Нд. пра мытніка й фарысэя – Суцэльны (няма посту ў Ср. і Пт.). 
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Катавасія «Пакаяньня дзьверы адчыні мне...» 

Ад Нд. пра мытніка й фарысэя да 5-е Нд. Вял. паста пасьля песьні «Уваскрасеньне 

Хрыстова пабачыўшы...» (ц.сл – «Воскресение Христово видевше...») сьпяваюцца Пакаянные 

Трапары Вялікапосныя на сьпеў 8 – Катавасія, якую пяюць таксама ў Запрычасным на Літургіі. 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  Сьпеў 8:     

 Пакаяньня дзьверы адчыні мне, Жыцьцядаўца, /     

 бо дух мой імкнецца да храму сьвятога Твайго, /     

 храм-жа мой цялесны  ўвесь апаганены; /      

 але Ты, як Шчодры, ачысьці / паводле спагадлівае Твае літасьці. / 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. /  Багародзічны, сьпеў 8:   

 На шлях збаўленьня скіруй мяне, Багародзіца, /     

 бо апаганіў душу ганебнымі грахамі / і ў ляноце ўсё жыцьцё сваё пражыў; / 

 але Тваімі мілітвамі / пазбаў мяне ад усякае нечысьці. / 

Таксама, сьпеў 6: Памілуй мяне, Божа, зь вялікае літасьці Твае /    

 і па мноству шчадротаў Тваіх ачысьці ад беззаконьня майго. /  

 Пра шмат, зробленых мною, беззаконстваў, узгадваючы, няшчасны, /

 трымчу ад жахлівага дня суднага, / але, спадзяючыся на ласку спагады Твае, /

 як Давыд, усклікаю да Цябе: / памілуй мяне, Божа, / зь вялікае Твае літасьці. / 

Па-царкоўнаславянску: 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. /  Глас 8:            

 Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, /     

 утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, /     

 храм носяй телесный весь осквернен; /       

 на яко щедр, очисти / благоутробною Твоею милостию. / 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. /  Богородичен, глас 8:   

 На спасения стези настави мя, Богородице, /     

 студными бо окалях душу грехми / и в лености все житие мое иждих; /  

 но Твоими молитвами / избави мя от всякия нечистоты. / 

Таже, глас 6: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей /               

и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. /              

Множества содеянных мною лютых памышляя окаянный, /                           

трепещу страшного дне суднаго, /но надеяся на милость благоутробия Твоего, / 

яко Давид вопию Ти: / помилуй мя, Боже, / по велицей Твоей милости. / 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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Нядзеля пра блуднага сына   (за два тыдні да Вялікага Паста) 

На Гадзінах: Трапар Нд, Кандак Трыёдзі. 

Сьвятая Літургія:               

1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву;                            

2) Трапар храму Багародзіцы альбо сьвятога (Гасподскі – не пяецца) 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /      

 1)Кандак храму сьвятога (калі храм Багародзіцы, кандак – апошні); 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 2)Кандак Трыёдзі, сьпеў 3: 

 Айцоўскую славу Тваю пакінуўшы неразумна, /      

 у благіх паводзінах змарнаваў багацьце, што Ты даў мне. /   

 Таму, да Цябе, голасам блуднага сына ўсклікаю: /   

 саграшыў перад Табою, Ойча Шчодры, прымі мяне, каяльніка, /  

 і дазволь мне быць адным з наймітаў Тваіх. / 

Пракімен Нядзельны чарговага сьпеву.                   

Апостал: 1 Кар.135 пач.(VІ. 12-20): “Браты! Усё мне дазволена, ды ня ўсё карыснае...”    

Алілуяр Нядзельны чарговага сьпеву.              

Дабравесьце Трыёдзі:  Лк. 79 пач. (ХV. 11-32): “Сказаў Госпад прыпавесьць гэтую: у аднаго 

чалавека было два сыны...” 

Прычасны Нд. агульны:   Хваліце Госпада зь нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. /  

    Алілуя, алілуя, алілуя. /                    

Запрычасныя:  Кандак, Канон (Ірмасы) Трыёдзі; Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні мне...”   

(да 5-е Нд. Вял. Посту); Псальма “Над рэкамі Бабілонскімі...”.     

        (На Ранішні пасьля Паліялея) пяецца Псальма 136 “Над рэкамі бабілонскімі”:      

 Над рэкамі Бабілонскімі, / там сядзелі і плакалі мы, калі згадвалі пра Сіён.  /            

2. На вербах пасярод яго павесілі мы свае арфы. /                           

3. А тыя, што нас паланілі, песьняў ад нас патрабавалі, / а нашыя прыгнятальнікі – 

весялосьці: / «пасьпявайце нам зь песьняў Сіёна». /                

4. Як нам сьпяваць Гасподнюю песьню на чужынскай зямлі? /               

5. Калі забуду цябе, Ерусаліме, / хай забудзе мяне правіца мая; /                           

6. хай прыліпне язык мой да паднябеньня, калі помніць цябе я ня буду, / калі не 

пастаўлю Ерусаліма на чале весялосьці маёй. /                  

7. Прыгадай, Госпадзе, сыном Эдомавым дзень Ерусаліма, / калі казалі яны: «руйнуйце, 

руйнуйце да падмурка яго». /                  

8. Дачка Бабілона, спусташальніца! / Дабрашчасны, хто ўдзеліць табе за тое, што зрабіла 

ты нам! /                       

9. Дабрашчасны, хто возьме й заб'е немаўлятак тваіх аб камень! / 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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  Усяленская бацькоўская памінальная (Задушная) Скаромная Сыбота  

Зьдзяйсьняем памяць ўсіх адвеку супачылых праваслаўных хрысьціянаў і суайчыньнікаў 

нашых, дзядоў і братоў, і сёстраў нашых – за 8 дзён да Вялікага паста. 

Службы Сьвятым (нават зь пільнаваньнем) гэтага дня пераносяцца. Калі прыпадае Стрэчаньне 

альбо прастольнае сьвята, Служба за супакой не адмяняецца, а праносіцца ў ніжні храм  

(магільны склеп), калі ён ёсьць, альбо Засупакойная Служба пераносіцца на папярэдні Чц. або Сб.  

На Ранішні: Засуп. Екцяня пяецца тройчы: 2 разы на Беззагонных і 1раз пасьля 6-й Песьні Канона.

 На Гадзінах: Трапар засупакойны; Кандак засупакойны і Ікас (усё з Трыёдзі). 

                                                               Сьвятая Літургія:      

 Сьпяваюцца Выяўленчыя (Антыфоны Нд.), Дабрашчасныя ад Канону Трыёдзі – 

Песьня 3-я на 4 і Песьня 6-я на 4. На Вял. Екцяні могуць дадавацца просьбы за супачылых. 

Уваходнае будзённае: Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да Хрыста, / збаў нас, Сыне 

Божы, у сьвятых дзіўны, пяём Табе: / Алілуя. / 

            Трапар за супачылых, сьпеў 8:                   

Глыбінёю мудрасьці чалавекалюбна ўсё будуючы, /                 

і карыснае ўсім даючы, адзіны Стваральніку, / супакой, Госпадзе, душы слугаў Тваіх, / 

што на Цябе надзею ўскладалі, / Творцу і Задумцу, і Бога нашага. / 

            Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /   Кандак за супакой, сьпеў 8:             

Са сьвятымі супакой, / Хрысьце, душы слугаў Тваіх, /            

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

Ікас: Сам адзіны Ты – Несьмяротны, / што стварыў і ўпарадкаваў чалавека, / 

 мы-ж зямныя, бо зь зямлі створаныя / і ў зямлю тую-ж вернемся, /  

 як зволіў Ты, / што стварыў мяне й сказаў мне: /   

 “зямля ты ёсьць і ў зямлю адыдзеш”, / туды-ж усе мы, людзі, пойдзем. /

 Надмагільны плач творыць песьню: / Алілуя, алілуя, алілуя. / 

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

Цябе за сьцяну і прыстанак маем мы, / і малітаўніцу спрыяльную да Бога, /    

Якога ж нарадзіла ты, / Багародзіца некранутая, верным – збаўленьне. /  

Пракімен, сьпеў 6: Душы іхныя / у дабры будуць знаходзіцца.   

 Верш:  Да Цябе, Госпадзе, узьнёс душу маю, Божа мой, ды не пагрэ`буй мною. 

1)Апостал Трыёдзі: 1 Кар. 146  пач. (Х. 23-28):   “Браты, усё мне можна, ды ...” 

2)Апостал за супачылых: 1 Сал. 270  пач. (ІV. 13-17):  “Браты, не хачу пакінуць вас у 

няведаньні пра памерлых, каб вы не маркоціліся...” 
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Алілуяр за супакой, сьпеў 6: Дабрашчасныя, каго абраў і прыняў Ты, Госпадзе.  

             Верш:  Памяць пра іх будзе з пакаленьня ў пакаленьне. 

1) Дабравесьце Сб Ск: Лк.105 пач.(ХХІ. 8-9,25-27,33-36): Сказаў Госпад: сьцеражэцеся.. 

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 і верыць Таму...” 

                     На Засупакойнай Екцяні ўспамінаюцца (апрача кананізаваных сьвятых):               

-супачылыя Патрыярхі Канстанцінопальскія і ўсе Ўсходнія Патрыярхі Праваслаўныя і 

прадстаяльнікі Праваслаўных Цэркваў;                   

-супачылыя Мітрапаліты старажытнае Кіеўскае Мітраполіі;               

-супачылыя Праваслаўныя Мітрапаліты Кіева-Літоўскае Мітраполіі:              

Тэахвіл, Хведарыт, Раман, Гарасім, Рыгор, Місайла, Сымон, Ёна І, Язэп ІІ, Ёна ІІ,  Язэп 

ІІІ, Язэп ІV, Макар ІІ, Сыльвэстар, Ёна ІV, Гальляш, Нічыпар.                

-супачылыя Прадстаяльнікі Беларускае Праваслаўнае Царквы:           

арх. Баркулаб Магілёўскі і Беларускі, мітр. Аляксандар Пінскі і Палескі, арх. Сяргей 

Менскі, мітр. Андрэй Гарадзенскі, мітр. Ізяслаў Полацкі. 

-усе супачылыя Праваслаўныя Мітрапаліты, архіяпіскапы (Васіль Віленскі, Мікалай 

Тураўскі), япіскапы, архімандрыты, ігумены, ярэі, дыяканы, манахі, ігумені й манахіні 

Царквы Беларускае. (+паіменна епархіяльныя архірэі, настаяльнікі манастыроў, Парафіяў...) 

-супачылыя фундатары й ахвярадаўцы Беларускіх храмаў і манастыроў;              

-супачылыя сьвятары і парафіяне Парафіі гэтае (брацтва / сястрыцтва і вернікі 

манастыра гэтага);          

 Пасьля царкоўнікаў узгадваюцца Беларускія дзяржаўныя дзеячы і змагары:             

-супачылыя князі й дзяржаўныя гаспадары:          

князь Вітаўт Літоўскі, князь Канстанцін Астроскі, князёўна Настасься Слуцкая;               

-супачылыя ваяры – абаронцы нашае Бацькаўшчыны і ўсе, хто загінуў у войнах ад 

нашэсьця чужынцаў; паўстанцы за Беларускі народ і ягоную дзяржаўнасьць; змагары за 

Беларускую Народную Рэспубліку; забітыя мірныя пратэстоўцы на мітынгах і шэсьцях;   

-растраляныя і ўсе, хто памёр ад голаду й хваробаў, загінуў і пакутваў за Вольную Беларусь 

у турмах, лагерох і ссылках ад расейска-бальшавіцкае і іншае акупацыі;                

-супачылыя, што пацярпелі ад Чарнобыльскае і іншых катастрофаў;               

-усе суайчыньнікі нашыя, што памерлі на Чужыне;                 

-усе супачылыя продкі нашыя і ўсе адвеку супачылыя праваслаўныя хрысьціяне. 

 Далей чытаюцца імёны супачылых з памінальных кніжак. 

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) Трыёдзі; 

Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні мне”; Канон (Ірмасы) за супачылых: “Як па сушы 

прайшоў...”; Малітвы перад Прычасьцем. 
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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, прасьветніцы Беларусі,            

сьвятога айца нашага Кірылы Тураўскага, Беларускага Залатавуснага,                

сьвят-ога (ое-, -ых) (храму) імя, у чый гонар асьвячаы 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. 
 

Такім-жа чынам служыцца Літургія ў Сёмушную Сыботу і на Дзяды. Пасьля сьв. Літургіі 

зьдяйсьняецца Ўсяленская Паніхіда па ўсім праваслаўным хрысьціянам. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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Нядзеля Cкаромная, аб Страшным Судзе                  

  (за тыдзень да Вялікага Паста) 

На Гадзінах: Трапар Нд, Кандак Трыёдзі. 

                                                 Сьвятая Літургія:      

 1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву;     

 2) Трапар храму Багародзіцы альбо сьвятога (Гасподскі – не пяецца);               

 Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /      

 1)Кандак храму сьвятога (Кандак храму Багародзіцы – апошні);           

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 2)Кандак Трыёдзі, сьпеў 1:  

 Калі прыйдзеш, Божа, на зямлю ў славе, /    

 затрымціць кожны, / і рака` ж вогненая прад судзілішчам пацячэ, / 

 кнігі разгорнуцца і таямніцы адкрыюцца, /      

 тады вызваль мяне ад агню нязгаснага, /     

 і зрабі годным мяне стаць праваруч Цябе, Судзьдзя найсправядлівы. / 

Пракімен, сьпеў 3: Вялікі Госпад наш, і вялікая моц Яго, / і розуму Ягонаму няма меры.

 Верш:         Слаўце Госпада, бо Добры Ён, бо соладка славіць Бога нашага. 

Апостал Трыёдзі: 1Кар.140 пач. (VІІІ.8 – ІХ.2): “Браты, ежа не набліжае нас да Бога...” 

Алілуяр Нд. Скаромнае, сьпеў 8: 

Прыйдзіце, узрадуемся Госпаду, усклікнем Богу, Збаўцу нашаму.   Верш:  Застаньма 

зьнянацку аблічча Ягонае ў праслаўленьні, і ў псальмох усклікнем да Яго. 

Дабравесьце Трыёдзі:  Мц. 106 пач. (ХХV. 31-46): “Сказаў Госпад: калі прыйдзе Сын 

Чалавечы ў славе Сваёй...” 

1)Прычасны Нд. агульны:  Хваліце Госпада зь нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. / 

2)Прычасны Нд. Скаромн.:  Радуйцеся праўдныя ў Госпадзе, / праўдным належыць  

усхваляць. /   Алілуя, алілуя, алілуя. /                 

Запрычасныя:  Канон (Ірмасы) Трыёдзі; Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні мне...” 

(да 5-е Нд. Вял. Посту); Псальма “Над рэкамі Бабілонскімі...”; Малітвы перад 

Прычасьцем. 

У Сераду і Пятніцу Масьлянага Тыдня – Літургіі ня служацца. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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                                                 Сыбота Cырная         

Усіх звышгодных и баганосных айцоў, што ў подзьвігах (пасьце) зазьзялі.  

 (За 2 дні да Вялікага Посту. Уся Служба па Трыёдзі.) 

 На Гадзінах: Трапар Звышгодным; Кандакі: Звышгодным і Сыботні – па чарзе. 

Сьвятая Літургія: 

Сьпяваюцца Выяўленчыя. З Канону Песьня 3-я і 6-я. 

1) Трапар Звышгодным, сьпеў 4: 

Божа айцоў нашых, / Ты заўсёды Міласэрны да нас; / не аддаляй міласьці Твае ад 

нас, / але, малітвамі іхнімі, да міру / накіруй жыцьцё нашае. / 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  1) Кандак Звышгодным, сьпеў 8:        

Як пабожнасьці прапаведнікаў і бязбожнасьці ўціхамірнікаў /        

сабор Баганосных з’явіў Ты, якія пад сонцам зазьзялі. /          

Малітвамі тых, што Цябе славяць і ўзьвялічваюць, /              

захавай у міры дасканалым; / пяем Табе, Госпадзе: Алілуя. / 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. /  2) Кандак Сыботы, 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. / 

Пракімен, сьпеў 4: Узьвялічацца звышгодныя ў славе / і ўзрадуюцца на ложках сваіх.       

Верш:    Хвала Бога ў вуснах іхных, і мечы дзвухбаковавострыя ў руках іхных. 

1) Апостал Трыёдзі:  Рым. 115 пач. (ХVІ.19-26): “Браты, будзем шукаць тое, што...”     

2) Апостал Звгг.:  Гал. 213 пач. (V.22 – VІ.2): “Браты, плод духа ёсьць: любоў...” 

Алілуяр, сьпеў 2: Насаджаныя ў доме Госпадавым, на падворках Бога нашага заквітнеюць 

Верш:    Весяліцеся ў Госпадзе і радуйцеся, праўдныя, і хваліцеся усе, правыя сэрцам. 

1) Дабравесьце Трыёдзі: Мц. 16 пач. (VІ. 1-13): “Сказаў Госпад: глядзіце, не...”                

2) Дабравесьце Звгг.: Мц. 43 пач. (ХІ. 27-30): “Сказаў Госпад вучням Сваім: усё Мне...” 

Прычасны: Радуйцеся, праўдныя, у Госпадзе, / праўдным належыць пахвала. /    

Алілуя, алілуя, алілуя. /                   

Запрычасныя:  Трапар, Кандак, Канон (Ірмасы) Трыёдзі; Катавасія “Пакаяньня дзьверы 

адчыні мне...”; Малітвы перад Прычасьцем. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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   Нядзеля Cырная (Запускавая), Даравальная. Выгнаньне Адамава. 

       (за дзень да Вялікага Паста) 

На Гадзінах: Трапар Нд. чарговага сьпеву і Кандак Трыёдзі (Нд. Сырнае). 

Сьвятая Літургія: 

На Праскамідыі рыхтуюцца дадаткова 2 Агнца для Літургіяў Першасьвячаных Дароў 

у Ср. і Пт. 1-га Тыдня Вялікага Посту. Падобна чынім і ў наступныя Нд. да Вербніцы. 

1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву;     

 2) Трапар храму Багародзіцы альбо сьвятога (Гасподскі – не пяецца);    

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу.      

 1)Кандак храму сьвятога (калі храм Багародзіцы, Кандак – апошні); 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 2) Кандак Нд. Сырнае, сьпеў 6:

 Прамудрасьці Настаўніку, розуму Даўца, /     

 неразумных Выхавальніку, і бедных Абаронца, /    

 умацуй, настаў сэрца маё, Уладару! / Ты дай мне слова, Айца Слова, / 

 бо вось вуснаў маіх не ўстрымаю, каб не ўскліка`ць да Цябе: / 

 Літасьцівы, памілуй мяне, грэшнага. / 

Пракімен Нд. Сырнае, сьпеў 8:  Памаліцеся і аддайце хвалу Госпаду / Богу нашаму.

 Верш:  Ведамы ў Юдзеі Бог, у выбраных вялікае Імя Ягонае. 

Апостал Трыёдзі:  Рым. 112 пач. (ХІІІ.11 – ХІV.4): “Браты, сёньня бліжэй да нас...” 

Алілуяр Нд. Сырнае, сьпеў 6: Добра ёсьць дзякаваць Госпаду, сьпяваць хвалу Імю Твайму, 

Усявышні.      Верш: Абвяшчаць нараніцы Ласку Тваю, а вернасьць Тваю – ўначы. 

Дабравесьце Трыёдзі: Мц. 17 пач. (VІ. 14-21): “Сказаў Госпад: калі вы будзеце дараваць 

людзям правіны іхныя, дык даруе й вам Айцец наш Нябесны...” 

Прычасны Нд. (агульны): Хваліце Госпада зь нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. / 

Алілуя, алілуя, алілуя. /                   

Запрычасныя:  Кандак, Канон (Ірмасы) Трыёдзі; Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні 

мне...” (да 5-е Нд. Вял. Паста); Псальма “Над рэкамі Бабілонскімі...”. 

Запускі на Вялікі Пост. 

Пасьля Вячорні, увечары Нядзелі Сырнае служыцца Чын Выбачэньня (у цёмных 

/барвяных/ рызах).  Пасьля Набажэнстваў увечары, альбо раніцай 1-га дня Вялікага 

Паста храм пераапранаецца ў барвянае (чорнае) ўбраньне.  

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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Пачатак Вялікага Посту. 

         Храм прыбраны ў цёмнае. У першыя 4 дні Вялікага Посту на Павячор’і чытаецца Канон сьв. 

Андрэя Крыцкага, у 1-ы дзень чытаюцца Малітвы ў пачатку Вялікага посту.   У часе Вялікага 

Паста ў Сераду і Пятніцу, таксама і ў іншыя будзёныя дні (у якія прыпадае Вялікі сьвяты, альбо – 

Паховіны) служыцца Літургія Першасьвячаных Дароў сьв. Рыгора Дваяслова. 

              Малітвы ў пачатку Вялікага Посту (сьвятое Чатырыдзясятніцы).

 Гэтыя малітвы сьвятар чытае сваім парафіянам у панядзелак 1-га Тыдня Вялікага 

Посту, альбо ў іншы дзень гэтага тыдня ў царкве пасьля Ранішні альбо пасьля Гадзінаў, 

апрануўшы эпітрахіль. Сьвятар можа чытаць гэтыя малітвы і ў хатах, наведваючы сваіх 

парафіянаў. 

Малітва 1-я: 

Госпаду памолімся.  Госпадзе, памілуй. 

Надзея ўсіх канцоў зямлі і тых, хто ў моры далёка (і ў небе высока), Божа, што 

Законам, і прарокамі, і дабравесьнікамі прадказаў гэтыя сьвятыя дні посту, зрабі 

годнымі ўсіх прайсьці час посту ў чысьціне, захаваць веру непарушанаю й 

датрымоўвацца Запаветаў Тваіх ва ўсе дні жыцьця нашага. Анёлу мірнаму накажы 

ахоўваць нашыя ўваходы й выхады на ўсялякую добрую справу, выслухоўваючы й 

дагаджаючы дзеля сапраўднага прычасьця прачыстых Тваіх Таемстваў. Прымі ж, 

Уладыка, кленчаньне й пост слугаў Тваіх, даючы духоўнае дабраславеньне ім і ўсім нам, 

– у Хрысьце Ісусе, Госпадзе нашым, што зь Ім дабраславёны ёсьць, з Прасьвятым, 

Добрым і Жыцьцятворным Тваім Духам, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 

Малітва 2-я: 

Госпаду памолімся.  Госпадзе, памілуй. 

Дабраславёны Ты, Госпадзе Ўсемагутны, Божа айцоў нашых – Аўрама, Ісака і 

Якуба, што сатварыў неба, і зямлю, і мора, і ўсё існае ў іх; Ты ўсталяваў людзям 

пакаяньне на збавеньне, і пагарджаючы іхнымі правінамі, прыняў слёзы слугі Твайго 

Давыда прарока, калі ён каяўся, і даў яму дараваньне грахоў. Ад Манасіі, што быў 

кайданамі жалезнымі зьвязаны і з пакаяньнем спавядаўся Табе, Ты прыняў малітву і 

грахі яму дараваў; блудніцу, што зьведала літасьць Тваю і назіральнікаў прыняла і зь 

мірам іх адпусьціла, Ты ўратаваў. Выслухай цяпер мальбу маю, нягоднага слугі Твайго, і 

адпрэч усе правіны гэтых слугаў Тваіх, што ў паканьні да Цябе зьвяртаюцца. Падай ім 

сардэчны жаль і смутак за ўчыненыя грахі, якімі яны Цябе, Творцу свайго, угневалі. 

Дай ім Ласку Тваю, што можа ад іхных грахоў ачысьціць, якая б падбадзёрвала й 

падмацоўвала, і прывяла да памяці пра свае злыя дзеяньні; і каб усё гэта ў страсе прад 

Табою праўдзіва спавядалі свайму духоўнаму айцу, якога Ты паставіў судзьдзёю. Удастой 

іх, каб яны ў сэрцы скрушаным і пакорным вызнавалі сябе віннымі ў грахох, каяліся й 
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наракалі сябе за іх і прасілі прабачэньня й дараваньня іх Тваёю літасьцю, праз іхнага 

духоўніка, Твайго ж судзьдзю, паводле праўднага Твайго зароку. Бо Ты сказаў: “што 

разьвяжаце на зямлі, гэта ж будзе разьвязана і ў нябёсах”. Так, Уладару Госпадзе Ісусе 

Хрысьце, Божа наш, прымі слугаў Тваіх, што каюцца ў сваіх грахох сьвядомых і 

несьвядомых, вольных і нявольных, і ў іх жадаюць спавядацца паводле Твайго загаду, і 

прымі іх літасьціва сілаю і Ласкаю Тваёю, змацуй іх, каб яны болей не павярталіся да 

злых і ганебных учынкаў і да грахоў, якія яны шматкроць дапускалі; але падымі й 

захавай іх ад спакус д’ябальскіх і ад падкопаў варожых, каб яны без перашкодаў 

паслужылі Табе ў праўднасьці й чысьціне ва ўсе дні жыцьця свайго. Бо Ты ёсьць Бог 

наш, што прыйшоў у сьвет не праўдных, але грэшных заклі`каць да пакаяньня; Ты 

загадаў дараваць правіны семдзясят разоў па сем тым, што ўпадаюць ў грахі. І гэтых не 

асуджай, а чалавекалюбна памілуй, як жанчыну, абвінавачаную ў пералюбстве й 

прыведзеную фарысэямі, якія спакушалі Цябе, Ты не засудзіў, але літасьціва сказаў ёй: 

“ідзі і надалей не грашы”. І як іншую блудніцу, што плакала й сьлязьмі ногі Твае 

абмывала й валасамі галавы свае выцірала, Ты памілаваў дзеля літасьці Свае, падай і 

гэтым слугам Тваім няспынныя й цёплыя, у праўдзівым пакаяньні, сьлёзы. Змацуй 

іхныя розум і сэрца, каб яны ведалі Цябе, адзінага сапраўднага Сына Божага, што ўзяў 

грахі сьвету. Прымі іх, як Пётру, які зрокся Цябе і праз пакаяньне й горкія слёзы 

навярнуўся, Ты прыняў. Працягні правіцу Сваю і прымі іх, як прыняў Ты таго, што 

тануў у моры, і змацуй іх супраць д’ябла, што перамагае іх; ачысьці іхныя душы й целы 

ад усялякае брыдоты. Бо Ты Сам сказаў, Добры Госпадзе: “не здаровыя патрабуюць 

лекара, але хворыя”; і прыйшоў Ты збавіць не збаўленых, але гінучых. Дай-жа, Госпадзе 

Ісусе Хрысьце, Божа наш, слугам Тваім гэтым скончыць без пахібы пачаты гэты сьвяты 

пост і выконваць у ім Твае Запаветы, у малітвах паўсякчас знахадзіцца і ўсіма добрымі 

справамі Табе дагаджаць ва ўсе дні жыцьця свайго; удастой іх, каб яны з чыстым 

сумленьнем неасудна прычасьціліся Твайго Боскага Цела і жыцьцятворнае Крыві, 

пралітае за ўвесь сьвет дзеля дараваньня грахоў, і хай яны перамогуць і пасаромяць 

д’ябла, што ўзьняўся супраць іх. Бо Ты ёсьць, Божа, Бог тых, што каюцца, ня хочаш 

сьмерці грэшніка, але каб ён навярнуўся й быў жывым. Бо Ты, Уладару, ня хочаш 

стварэньне Сваіх рук загубіць і не жадаеш згубы чалавечае, але хочаш каб усе збавіліся й 

прышлі да разуменьня ісьціны. Таму й цяпер, Уладару, не адвярні аблічча Свайго ад 

слугаў Тваіх гэтых, але дай ім сапраўднае навяртаньне ад грахоў да Цябе і ад усіх спраў 

ліхіх звальненьне, і ўдастой усіх нас у міры напоўніцца добрымі справамі, дайсьці і 

пакланіцца збаўным Тваім пакутам і сьвятому Ўваскрасеньню, і пры канцы жыцьця 

нашага атрымаць вечную радасьць у Табе, Богу і Збаўцы нашаму, з усімі, што дагадзілі 

Табе.                          

Вокліч:  Бо Ты ёсьць Бог літасьці, шчадротаў і чалавекалюбства, і Табе славу ўзносім, са 

Спрадвечным Тваім Айцом, і з Прасьвятым+, і Добрым+, і Жыцьцятворным+ Тваім 

Духам+, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін.  
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                                  Потым сьвятар дабраслаўляе ўсіх рукою, прамаўляючы:  

 Дабраславеньне Госпадавае хай будзе на вас, Ягонаю Ласкаю, і шчадротамі, і 

чалавекалюбствам, заўжды +, цяпер + і паўсякчас +, і на вякі вечныя +.  Амін.   

Малітва сьв. Ахрэма Сірына 

Госпадзе і Ўладыка жыцьця майго, духа гультайства, маркоты, ўладалюбства й 

марнаслоўя ня дай мне. (зямны паклон)          

 Духа ж цноты, ціхмянасьці, цярплівасьці й любові дай мне, слузе Твайму. (зямны 

паклон)           

 Так, Госпадзе Ўладару, дай мне бачыць правіны мае й не асуджаць брата майго, бо 

дабраславёны Ты на вякі вечныя. Амін. (зямны паклон)                  

 Пасьля гэтага 12 малых (паясных) паклонаў, молячыся:     

 Божа, ачысьці мяне грэшнага і памілуй мяне. (12) 

Пасьля гэтага ўсю малітву:   "Госпадзе і Ўладыка жыцьця...  Духа ж цноты… Так, 

Госпадзе Ўладару..." (зямны паклон) 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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                             Сыбота 1-я Вялікага Посту (Хведараўская Сыбота)   

 Памяць цуда сьв. Вялікамучаніка Хведара Цірана. (уся Служба па Трыёдзі)  

На Гадзінах: Трапар і Кандак Вмч. Хведару 

                                                 Літургія сьв. Яна Залатавуснага:     

 Дабрашчасныя з Канону Вмч., Песьня 3-я і 6-я. 

                                                     Трапар Вмч. Хведару, сьпеў 2:          

Велічныя справы веры! / У крыніцы агню, быццам у вадзе спакойнай, /            

сьвяты мучанік Хведар радаваўся; / бо агнём спалены, / ён быццам хлеб салодкі, 

прынесены быў Тройцы. / Ягонымі малітвамі, Хрысьце Божа, збаў душы нашы. / 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. / 1) Кандак Вмч. Хведару, сьпеў 8:      

Веру Хрыстову, быццам шчыт, з глыбіні сэрца Твайго ўзяўшы, /        

сілы супраціўныя перамог ты, Шматпакутніку, /                

і ўвянчаўся нябесным вянцом вечным ты, Хведару, як непераможны. / 

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

 2)Кандак Сыботы (мучанікам), сьпеў 8: (“Яко начатки...” – ц.сл.)         

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. / 

Пракімен, сьпеў 7: Узьвесяліцца праўднік у Госпадзе / і спадзяецца на Яго.  

 Верш:   Пачуй, Божа, голас мой, калі буду маліцца да Цябе. 

1) Апостал Трыёдзі:  Жыд. 303 пач. (І. 1-12): “Бог, Які шмат разоў і ўсякімі...”          

2) Апостал Вмч: 2 Цім. 292 пач. (ІІ. 1-10): “Сыне Цімоху, мацуйся ў мілаце Хрыстом...” 

Алілуяр, сьпеў 4:   Праўднік як фінік заквітнее, і як кедр, што ў Ліване, размножыцца. 

Верш:  Насаджаныя ў доме Госпадавым, на падворках Бога нашага заквітнеюць. 

1) Дабравесьце Трыёдзі: Мк. 10 пач. (ІІ.23 – ІІІ.5): “У той час давялося Ісусу  праходзіць 

пасевамі, і пачалі вучні Ягоныя дарогаю зрываць калосьсе...”            

2) Дабравесьце Вмч.: Ян. 52 пач. (ХV.17 – ХVІ.2): “Сказаў Госпад вучням Сваім: гэта 

запаведую вам...” Заканчэньне: “...адлучаць вас ад сінагог.” 

Прычасны Вмч:    У памяць вечную будзе праўднік, / ліхое славы ён не спалохаецца. / 

 Алілуя, алілуя, алілуя. /                    

Запрычасныя:  Кандак, Канон (Ірмасы) Трыёдзі; Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні 

мне...” (да 5-е Нд. Вял. Паста); Малітвы перад Прычасьцем. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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Нядзеля 1-я Вялікага Посту. Перамога Праваслаўя. 

На Гадзінах: 1)Трапар Нд. чарговага сьпеву і 2)Трапар Трыёдзі; Кандак Трыёдзі. 

Сьвятая Літургія Сьв. Васіля Вялікага: 

1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву;     

 2) Трапар Трыёдзі, сьпеў 2:         

Прачыстаму абразу Тваяму пакланяемся, Добры, /              

просячы дараваньня правінаў нашых, Хрысьце Божа, /             

бо па Сваёй воле Ты целам узышоў на крыж, /               

каб вызваліць стварэньне Сваё зь няволі варожае. /         

Таму з удзячнасьцю клічам да Цябе: /              

радасьцю напоўніў Ты ўсё, Збаўца наш, / што прыйшоў збавіць сьвет. / 

Слава... і цяпер... / Кандак Трыёдзі, сьпеў 2:         

Неапісанае Слова Айца, / ад Цябе, Багародзіца, прыняўшы цела, /        

апаганены абраз да даўняга стану аднавіўшы, / з Боскаю дабрынёю паяднала. /    

Вось жа, вызнаючы збаўленьне, / справаю і словам гэта выяўляем. / 

Пракімен, сьпеў 4 (песьня айцоў): Дабраславёны Ты, Госпадзе, Божа айцоў нашых, / і 

хвальнае й праслаўлена Імя Тваё павек. /       

 Верш:  Бо праўдны Ты ва ўсім, што сам сатварыў нам. 

Апостал Трыёдзі:  Жыд. 329 пач. ад паловы (ХІ. 24-26, 32 – ХІІ.2): “Браты, вераю 

Майсей, ... ... ...      (канчатак:) ... гледзячы на Пачынальніка й Спраўцу веры, Ісуса.” 

Алілуяр, сьпеў 8:  Майсей і Арон – паміж сьвятароў Ягоных, і Самойла – сярод 

гукаючых імя Ягонае. Верш:  Усклікалі да Госпада, і Той пачуў іх. 

Дабравесьце Трыёдзі: Ян. 5 пач. (І. 43-51): “У той час захацеў Ісус ісьці ў Галілею; і...” 

Замест “Дастойна ёсьць” –  “За цябе радуецца, Дабрадатная...” (“Ласкаю абдараваная...”). 

1)Прычасны Нядз.:   Хваліце Госпада зь нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. / 

2)Прычасны Трыёдзі: Радуйцеся праўдныя ў Госпадзе, / праўдным належыць пахвала. 

   / Алілуя, алілуя, алілуя. / 

Запрычасныя: Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні мне...”; Трапар, Кандак, Канон 

(Ірмасы) Трыёдзі; Малітвы перад Прычасьцем...  

       Пасьля Літургіі (альбо пасьля Заамбоннае малітвы) ў Катэдр. саборах зьвершваецца 

Малебен Перамогі Праваслаўя: Рым. 121 пач. (16.17-20); Мц. 75 пач. (18.10-18). 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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Бацькоўская (Задушная) Сыбота, 2-я Вялікага Паста 

На Гадзінах: 

Трапар Сыботні – “Апосталы, мучанікі...”, Слава...  Трапар засупакойны – 

“Успомні...”;  Кандак засупакойны – “Са сьвятымі супакой...”. 

Літургія сьв. Яна Залатавуснага: 

Антыфоны будзённыя. 

Уваходнае будзённае: 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. / 

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. / 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  Кандак за супачылых, сьпеў 8:         

Са сьвятымі супакой, / Хрысьце, душы слугаў Тваіх, /           

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

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

Цябе за сьцяну і прыстанак маем мы, / і малітаўніцу спрыяльную да Бога, /    

Якога ж нарадзіла ты, / Багародзіца некранутая, верным – збаўленьне. /  

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 Трыёдзі:  Жыд. 309  пач. (ІІІ. 12-16): “Браты, глядзеце, каб не было...” 

2)Апостал за супачылых: 1 Сал. 270  пач. (ІV. 13-17):  “Браты, не хачу пакінуць вас у 

няведаньні пра памерлых, каб вы не маркоціліся...” 

1)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.) 

2)Алілуяр за супакой, сьпеў 8:   Дабрашчасныя, каго абраў і прыняў Ты, Госпадзе. 
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(Верш:   Памяць пра іх будзе з пакаленьня  ў пакаленьне.)  

1) Дабравесьце Трыёдзі: Мк. 6 пач. (І. 35-44): “У той час пайшоў Ісус у пустэльнае 

месца, і там маліўся. І пасьпяшаліся ўсьлед Яму Сіман і тыя...”            

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) Трыёдзі; 

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, прасьветніцы Беларусі,            

сьвятога айца нашага Кірылы Тураўскага, Беларускага Залатавуснага,    

сьвят-ога (ое-, -ых) (храму) імя, у чый гонар асьвячаы 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. 

          Таксама служацца Літургіі ў Сыботы 3-ю і 4-ю Вялікага Посту, толькі зьмяняюцца 

Апостал і ДВ дня: Сб. 3-я – Жыд. 325 пач. (10.32-38), Мк. 8 (2.14-17);  Сб. 4-я – Жыд. 313 пач. 

(6.9-12), Мк. 31 (7.31-37). Паніхіды пасьля гэтых Літургіяў не адбываюцца (але могуць служыцца 

замест Літургіяў). Калі ў гэтыя Бацькоўскія сыботы прыпадаюць сьвятыя: сьв. Яна Прадвесьніка 

(24.02 – с.ст), сьв. 40 мчч. (9.03), сьв. Захвеі Слуцкае (19.03), сьвята Дабравешчаньне (25.03), 

альбо Прастольнае сьвята – тады агульны ўспамін супачылых адмяняецца. На Засупакойнай 

Літургіі – Трапары й Кандакі прыпадаючым па Календару сьвятым не пяюцца, Апостал і ДВ ім не 

чытаюцца. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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                                        Нядзеля 2-я Вялікага Посту.      

Сабор усіх Сьвятых Кіева-Літоўскае Мітраполіі і сьвц. Рыгора Паламы. 

На Гадзінах: 

Трапар Нд. чарговага сьпеву, Слава... Трапар Сабору Сьвв. (альбо сьвц. Рыгора П.); Кандакі 

Трыёдзі і Сабору Сьвв. (альбо сьвц. Рыгора П.) па аднаму. 

Сьвятая Літургія сьв. Васіля Вялікага: 

1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву;       

 2) Трапар Сабору Сьвятых, сьпеў 2:               

Калі сыйдзеце ў магілы / і самых сябе ўвязьніце, /          

тады, умярцьвіўшы жарсьці цялесныя, /                    

пахаваеце сябе разам з Хрыстом, Баганосныя, /                                          

і ў апраметнай разбурыце д’ябальскія агароджы, //         

дзеля гэтага Анёлы зь Нябёсаў вянцы на вас ускладаюць. / 

3) Трапар сьвяценьніка Рыгора Паламы, сьпеў 8:        

Праваслаўя сьветачу, / Царквы апірышча й настаўніку, / манахаў дабрыня, /     

багасловаў абаронца непераможны, / Рыгору цудатворца, Салуньская пахвала, / 

прапаведніку Ласкі Божае, / маліся заўсёды, каб збавіцца душам нашым. / 

1)Кандак Сабору Сьвятых, сьпеў 8:             

Айцы шанаваныя, лікі Багапрыгожыя, / шматцудныя крыніцы, якія міра струменяць, / 

скарбы вельмі каштоўныя Госпадавы, у зямлі патаемныя, / не супыняйцеся, просім вас, 

за нас маліцца да Госпада; ды клічам да вас: // “Радуйцеся, усяму сьвету, сьветачы.” / 

Слава...  / 2)Кандак сьвц. Рыгора П., сьпеў 8:               

Сьвяты і Боскі арган прамудрасьці, / і ясную  трубу багаслоўя, /        

аднастайна праслаўляем цябе, Рыгору багамоўны; /              

але як розум, што стаіць перад Розумам найвышэйшым, /              

да Яго розум наш, ойча, накіруй, каб мы ўсклікалі: / “Радуйся, прапаведніку мілаты.” /  

І цяпер... /  3)Кандак Трыёдзі, сьпеў 4:        

Цяпер час дзейны настаў, / бо суд ужо пры дзьвярох, таму ўстанем усе, хто посьціць, / 

прынясем сьлёзы пакаяньня міласьцінамі, усклікаючы: /       

“Саграшылі больш чым пяску марскога, / але даруй, Сатваральніку ўсіх, /         

каб мы атрымалі несьмяротнасьці вянцы.” / 

1)Пракімен (Трыёдзі-нядзельны), сьпеў 5: Ты, Госпадзе, захаваеш нас, / і ўсьцеражэш ад 

роду гэтага на вякі.   (Верш: Збаў мяне, Госпадзе, бо звыраднелі звышгодныя.)    

2)Пракімен (Сабору сьв), сьпеў 5:Пачэсная перад Госпадам / сьмерць звышгодных Ягоных. 

(3 Пракімен (сьвц. Рыгора П.), сьпеў 1:)  Вусны мае будуць казаць прамудрасьць, / і 

павучаньне сэрца майго – розум. 



 

 

 20 

1)Апостал Трыёдзі:  Жыд. 304  пач. (І.10 – ІІ.3): “У пачатку Ты, Госпадзе, заснаваў...” 

2)Апостал Сабору сьвв: Жыд. 330  пач. (ХІ. 33-40):  “Браты, усе сьвятыя вераю ...”

 альбо: Гал. 213 пач. (5:22 – 6:2).            

(3.Апостал сьвц: Жыд. 318  пач. (7:26 – 8:2): “Браты, такім і павінен быць у нас...”) 

Алілуяр Трыёдзі, сьпеў 5: Міласьці Твае, Госпадзе, на вякі ўслаўлю, з пакаленьня ў 

пакаленьне абвяшчу ісьціну Тваю вуснамі маімі.        

(Верш: Бо сказаў Ты: на вякі літасьць збудуецца, у нябёсах змацуецца ісьціна Твая.) 

Алілуяр сьвц. Рыгора Паламы, сьпеў 2: Вусны праўднага навучацца прамудрасьці, і 

язык ягоны абвесьціць суд. 

1) Дабравесьце Трыёдзі: Мк. 7 пач. (ІІ. 1-12): “У той час прыйшоў Ісус у Капернаўм...”        

2) Дабравесьце Сабору сьвв: Мц. 38 пач. (Х. 32-33, 37-38, ХІХ. 27-30): Сказаў Госпад вучням 

Сваім: кожнага, хто вызнае Мяне перад людзьмі...”            альбо: Лк. 24 пач. (6:17-23). 

(3. Дабравесьце сьвц:  Ян. 36 пач. (Х. 9-16): “Сказаў Госпад юдзеям, якія прыйшлі да Яго: Я 

– дзьверы; хто ўвойдзе Мною, той збавіцца; і ўвойдзе, і выйдзе, і пашу знойдзе...”) 

Замест “Дастойна ёсьць” – пяем “Ласкаю абдараваная...”. 

1)Прычасны нядзельны (агульны): Хваліце Госпада зь нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. / 

2)Прычасны Сабору Сьвятых (і сьвц. Рыгора Паламы): У памяць вечную будзе праўднік, / 

ліхое славы ён не спалохаецца. / Алілуя, алілуя, алілуя. / 

Запрычасныя: Трапар, Кандак, Канон (Ірмасы) Трыёдзі, Сабору Сьвятых і сьвц. Рыгора П.; 

Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні мне...”; Узьвялічваньне Сабору Сьвятых.  

       Узьвялічваньне Сабору Сьвятых:    

 Узьвялічваем, / узьвялічваем вас, / Сьвятыя звышго дныя айцы  на шы, / і шануем 

сьвяту ю па мяць ва шу, / бо вы мо ліце за нас // Хрыста , Бо га на шага. / 

Водпуст: Уваскрослы зь мёртвых, Хрыстос, сапраўдны Бог наш,           

малітвамі Прачыстае Свае Маці, сьвятых слаўных і ўсяхвальных апосталаў,        

сьвятога айца нашага Васіля Вялікага, архіяпіскапа Кесарыі Кападакійскае,   

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)           

усіх Сьвятых Кіева-Літоўскае Мітраполіі і сьвятога Рыгора Паламы цудатворцы, 

архіяпіскапа Салуньскага, (і сьвят-ога / -ое, -ых/ імя) сёньня сьвяткуемых, усіх 

Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, памілуе і збавіць нас, як Добры і Чалавекалюбны. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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                      Бацькоўская (Задушная) Сыбота (3-я Вялікага Паста)    

                (служыцца таксама як і ў Сб. 2-ю В. Паста) 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
 

                  Нядзеля 3-я Вялікага Посту, Крыжапаклонная                

Сьвяткуем пакланеньне Шанаванаму й Жыцьцятворнаму Крыжу. 

Перад Вячорняй (сыбота ўвечары) ярэй у хвялоні ідзе да ахвярніка, дзе ўжо на блюдзе 

падрыхтаваны Крыж, упрыгожаны кветкамі, пакрыты вялікім покрывам. Райскія Дзьверы і 

Завеса зачыненыя. Ярэй: Дабраславёны Бог наш... Дыякан альбо Чытар у алтары: Амін. 

Трысьвятое па Ойча наш, “Збаў, Госпадзе, людзей...”, Слава і цяпер..., Кандак Крыжу. Ярэй 

падчас сьпеву кадзіць Крыж. Па выгаласе, пакланіўшыся, падымае яго з Вял. Покрывам пад ім на 

галаву, пераносіць на Прастол і кладзе яго на месцы Дабравесьця (якое зараней ставяць на горнее 

месца Прастолу), пасьля чаго кадзіць тройчы навокал Прастолу. Потым адчыняюцца завеса й 

Райскія Дзьверы і пачынаецца Ўсяночнае пільнаваньне. У часе Вялікага Славаслоўя на Ранішняй 

ярэй кадзіць тройчы навокал Прастолу і у часе сьпеву апошняга – Сьвяты Божа, выносіць Крыж 

з Прастолу на галаве паўночнымі дзьвярмі перад Райскія дзьверы, перад ім нясуць сьвячу. Па 

сканчэньні Трысьвятога ярэй (тварам да Р.Д.) выгалошвае прад Р.Д.: Прамудрасьць, стойце 

проста. Хор: Збаў, Госпадзе...(3). Ярэй кладзе Крыж, упрыгожаны васількамі, на аналоі (замест 

іконы) і кадзіць яго з 4 бакоў тройчы. Таксама пяе “Крыжу Тваяму...” (3), потым гэтак жа пяе 

хор, а ярэй і людзі кленчаць перад Крыжом па разу. Калі Ўсяночная альбо Вячорня ня служыцца, 

тады Крыж таксама ж выносіцца перад Літургіяй (перад Гадзінамі). 

На Гадзінах: Трапар Нд. чарговага сьпеву, Слава... Трапар Крыжу; Кандак Крыжу. 

Сьвятая Літургія Сьв. Васіля Вялікага: 

1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву;      

 2) Трапар Крыжу, сьпеў 1:             

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

перамогу [праваслаўным хрысьціянам] над супраціўнымі падай, /               

і Тваім Крыжам [сьвятым] ахоўвай сялібу Cваю. /    

 Слава... і цяпер... /   Кандак Крыжу, сьпеў 7:           

Ужо вогненая зброя не сьцеражэ брамы Эдэмскія, /              

бо яны знайшлі праслаўны саюз з дрэвам Крыжовым, /          

што джала сьмерці й перамогу пекла адхіліла. /                       

Бо з’явіўся Ты, Збаўца мой, просячы тых, хто ў пекле: / «Хадзеце зноў у рай». / 

                                                    Замест Трысьвятога пяем:               

Крыжу Твайму / пакланяемся, Уладару, / і Сьвятое Ўваскрасеньне Тваё // славім. / 

Пракімен (Крыжу), сьпеў 6:  Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх / і дабраслаў набытак Свой.

 Верш:  Да цябе, Госпадзе, я гукаю, Божа мой, ня будзь глухім да мяне. 
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Апостал Трыёдзі:  Жыд. 311 пач. (4:14 – 5:6): “Браты, маючы Першасьвятара...” 

Алілуяр Трыёдзі, сьпеў 1: Успомні грамаду Тваю, якую набыў Ты ад пачатку.   

 Верш:  Бог жа – Кароль наш спрадвеку, Які чыніць ратунак сярод зямлі. 

Дабравесьце Трыёдзі: Мк.37 пач. (8:34 – 9:1): “Сказаў Госпад: хто хоча ісьці за Мною...” 

Прычасны Крыжу:Адзначылася на нас сьвятло аблічча Твайго, Госпадзе. /Алілуя (3). / 

Запрычасныя: Трапар, Кандак, Канон (ці Ірмасы) Крыжу; “Пакаяньня дзьверы адчыні 

мне...”; “Крыжу Тваяму...”; Трапар на пакланеньне Крыжу: “Прыйдзіце, верныя...”. 

            Самагласныя, сьпеў 2 (якія сьпяваюць на пакланеньні Крыжу вернікамі):    

 Прыйдзіце, верныя, жыцьцятворнаму Крыжу паклонімся, / на ім жа Ўладар 

славы Хрыстос дабравольна рукі расхінуў, / каб вярнуць нас да першага 

дабраславенства, / зь якога раней нас хітрасьцю скраў вораг, і выгна`нымі ад Бога 

ўчыніў. / Прыйдзіце, верныя, паклонімся дрэву, / якім ўдастоіліся скрышыць галовы 

нябачных ворагаў. / Прыйдзіце ўсе зямныя народы, Крыж Гасподні песьнямі ўшануем: / 

радуйся Крыжу, падшаму Адаму – дасканалае збаўленьне! / Табою верныя князі нашыя 

хваляцца, / як Тваёю сілаю Ізмайлавы людзі дзяржавы падкорвалі. / Цябе сёньня мы, 

хрысьціяне, з трымценьнем цалуем / і Цябе прыбітага Бога славім, кажучы: / “Госпадзе 

ўкрыжаваны, памілуй нас, / як Добры й Чалавекалюбны.” / 

Водпуст сьвятар робіць без Крыжа, рукою дабраслаўляючы вернікаў (таксама й на  

інш. Службах і трэбах, пакуль Крыж – на тэтраподзе), дадаючы таксама й на Ўсяночнай: 

Уваскрослы зь мёртвых, Хрыстос, сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, 

сілаю пачэснага і жыцьцятворнага Крыжа Госпадавага,           

малітвамі сьвятых слаўных і ўсяхвальных апосталаў,               

сьвятога айца нашага Васіля Вялікага, архіяпіскапа Кесарыі Кападакійскае, 

звышгоднае маці нашае Еўпрасіньні Полацкае, прасьветніцы Беларусі,            

сьвятога айца нашага Кірылы Тураўскага, Беларускага Залатавуснага,    

сьвят-ога 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)  сьвят-ога (-ое,-ых) імя сёньня ўспамінаем-ага (-ае,-ых), усіх 

Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, памілуе і збавіць нас, як Добры й Чалавекалюбны.  

         Пасьля “Магутны Божа” сьвятар не дае цалавать Напрастольны Крыж, а робіцца 

пакланеньне Крыжу – сьпярша сьвятар (сьвятарства усе разам альбо паасобку) сьпявае “Крыжу 

Тваяму...” і робіць зямны паклон, таксама 2-гі раз, у часе 3-га сьпеву – цалуе Крыж, робіць зямны 

паклон і заходзіць у алтар і зачыняе Райскія Дзьверы), а хор сьпявае “Крыжу Тваяму...”(3) і 

“Прыйдзіце, верныя...”, а службіты й вернікі таксама пакланяюцца Крыжу. Калі прыпадаюць 

вялікія сьвяты, тады на тэтраподзе кладзецца ікона сьвятога (альбо цудатворная Багародзічная) 

каля Крыжа.   Крыж заносіцца ў аўтар у наступную пятніцу пасьля водпусту Гадзінаў. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 



 

 

 23 

                      Бацькоўская (Задушная) Сыбота (4-я Вялікага Паста).   

                (служыцца таксама як і ў Сб 2-ю В. Паста) 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
Нядзеля 4-я Вялікага Посту, звг. Яна Лесьвічніка. 

На Гадзінах:  Трапар Нд. чарговага сьпеву, Слава... Трапар звг. Яна Л.;       

 Кандакі: Трыёдзі (звг.) і Нд. чарговага сьпеву – па 1. 

Сьвятая Літургія Сьв. Васіля Вялікага: 

1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву;        

 2) Трапар храму Багародзіцы альбо Сьвят-ога (-ое, -ых).    

 3) Трапар Трыёдзі – сьв. Яна Лесьвічніка, сьпеў 1:        

Пустэльным жыхарам і анёлам у целе, / і цудатворцай з’явіўся ты, баганосны ойча наш, 

Яне; / постам, пільнаваньнем, малітваю нябесны дар прыняўшы, /       

аздараўляеш хворых і душы тых, што зь вераю зьвяртаюцца да цябе. /    

Слава Таму, Хто даў табе моц; / Слава Таму, Хто на сьвятара вянчаў цябе; /    

Слава Таму, Хто празь цябе дае ўсім аздараўленьне. / 

1)Кандак Нд. чарговага сьпеву;       

 Слава ... /  2)Кандак храму Сьвятога (Кандак храму Багародзіцы – апошні); 

 І цяпер... / 3)Кандак Трыёдзі (звг. Яна Л.), сьпеў 4:                      

На вышыні ўстрыманьня паставіў Госпад цябе, /              

як зорку незманлівую, што асьвятляе краі сьвету, / настаўніку Яне, ойча наш. / 

1)Пракімен Нядзельны чарговага сьпеву;            

2)Пракімен (сьв. Яна Л.), сьпеў 7:  Хай радуюцца звышгодныя ў славе, / хай сьпяваюць у 

сялібах сваіх.  

1) Апостал:  Жыд. 314 пач. (6:13-20): “Браты! Бог, даючы абяцаньне Аўраму...”              

2) Апостал звг: Эф. 229 пач. (5:9-19): “Браты, паводзьцеся як дзеці сьвятла, бо плод...” 

1)Алілуяр Нд. чарговага сьпеву;     2)Алілуяр звг., сьпеў 4:

 Пасаджаныя ў доме Госпадавым, на панадворках Бога нашага заквітнеюць. 

1) Дабравесьце:    Мк. 40 пач. (9:17-31): “У той час чалавек нейкі прыйшоў да Ісуса, 

кланяючыся Яму і кажучы: Настаўнік! я прывёў да Цябе сына майго, які мае...”                

2) Дабравесьце звг: Мц. 10 пач. (4:25 – 5:12): ”У той час за Ісусам ішло мноства...” 

1) Прычасны нд:   Хваліце Госпада зь нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. /            

2) Прычасны звг:  У памяць вечную будзе праўднік, / ліхое славы ён не спалохаецца. /  

         Алілуя, алілуя, алілуя. /                   

Запрычасныя: Канон (Ірмасы) Трыёдзі (звг. Яна Л).; Катавасія “Пакаяньня дзьверы адчыні 

мне...”; Катавасія “Раскрыю вусны свае”; Малітвы перад Прычасьцем...  
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☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
                      Сыбота 5-я Вялікага Посту, Акафіставая             

Пахвала Прасьятой Багародзіцы. (уся Служба па Трыёдзі)  

На Гадзінах: Трапар і Кандак Багародзіцы. 

Літургія сьв. Яна Залатавуснага: 

Выяўленчыя. Дабрашчасныя з Канону Акафіста, Песьня 3-я і 6-я. 

Трапар Багародзіцы, сьпеў 8:             

Запаветную тайну прыняўшы розумам; /                              

у сялібе Язэпавай раптоўна паўстаў бесьцялесны, прамаўляючы Цнатлівай: /        

Той, што схіліў нябёсы, зьмяшчаецца нязьменна ўвесь у Цябе. /           

Яго ж, што прыняў выяву раба, бачачы ўва ўлоньні Тваім, /             

жахаюся ўсклікаць да Цябе: / Радуйся, Нявеста Некранутая. / 

Слава... і цяпер... / Кандак Багародзіцы, сьпеў 8: (“Взбранной воеводе...” – ц.сл.) 

Непераможнай Ваяводзе пераможныя / удзячныя песьні ўзносім Табе, /           

бо пазбавіліся ад зла, слугі Твае, Багародзіца. / Але Ты, што маеш уладу непераможную, / 

ад усякіх бедаў звольні нас, што клічам да Цябе: / Радуйся, Нявеста Некранутая. / 

Пракімен, сьпеў 3, песьня Багародзіцы: Узьвялічвае душа Мая Госпада, / і узрадаваўся 

дух Мой у Бозе, Збаўцы Маім.  Верш:  Бо зьлітаваўся на пакору рабы Свае, вось бо 

ад сёньня будуць праслаўляць Мяне ўсе пакаленьні. 

1) Апостал Трыёдзі:  Жыд. 322 пач. (ІХ. 24-28): “Браты, Хрыстос увайшоў не ў ...”        

2) Апостал Багародзіцы:  Жыд. 320 пач. (ІХ. 1-7): “Браты, першы запавет меў ...”  

Алілуяр, сьпеў 8:  Стань, Госпадзе, у месцы спакою Твайго, Ты і каўчэг сьвятыні Твае.

 Верш:       Успамяні, Госпадзе, Давыда і ўсю лагоднасьць ягоную. 

1) Дабравесьце дня: Мк. 35 пач. (VІІІ. 27-31): “У той час прыходзіць Ісус з вучнямі...”  

2) Дабравесьце Багародзіцы: Лк. 54 пач. (Х.38-42 – ХІ.27-28): “У той час зайшоў Ісус у 

адно паселішча; і жанчына нейкая, імям Марта...”  

Прычасны:  Чару збавеньня прыму / і імя Госпадава заклічу. / Алілуя, алілуя, алілуя. / 

Запрычасныя:  Трапар, Кандак, Канон (Ірмасы) Трыёдзі (Багародзіцы); Катавасія “Раскрыю 

вусны свае...”; Малітвы перад Прычасьцем. 

На Трапезе ямо дзьве вараныя стравы з алеем і п’ем віно, дзякуючы Ўсесьвятой Уладарцы 

нашай Багародзіцы за Ейныя цуды. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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Нядзеля 5-я Вялікага Посту, звг. Марыі Ягіпецкае. 

На Гадзінах: Трапар Нд. чарговага сьпеву, Слава... Трапар звг. Марыі Ягіпецкае; 

Кандакі: Трыёдзі (звг.) і Нд. чарговага сьпеву – па аднаму. 

Сьвятая Літургія сьв. Васіля Вялікага: 

    1) Трапар Нядзельны прыпадаючага сьпеву;                      

 2) Трапар храму Багародзіцы альбо Сьвятога (храму Госпадава не пяецца).            

 3) Трапар Трыёдзі – сьв. Марыі Я., сьпеў 8:                            

У цябе, маці, вобраз Божы яўным стаў, /  бо прыняўшы Крыж, рушыла ты за Хрыстом, /  

і дзеямі вучыла ты пагарджаць целам, бо яно мінучае, /                

а піклавацца пра душу, – рэч несьмяротную. /          

Таму разам з анёламі радуецца, Звышгодная Марыя, дух твой. / 

1) Кандак Нд. чарговага сьпеву;       

 Слава ...  /  2)Кандак храму Сьвятога (Кандак храму Багародзіцы – апошні); 

 І цяпер ... / 3)Кандак Трыёдзі (звг. Марыі Я.), сьпеў 3:          

Распустамі сьпярша перапоўнена ўсялякімі, /          

Хрыстовай нявестай сёньня праз пакаяньне сталася, /                   

анёльскае жыцьцё пераймаючы, бесаў зброяю Крыжа нішчыш. /      

Дзеля гэтага нявестаю Ўладарства сталася ты, Марыя славутая. / 

1) Пракімен Нядзельны чарговага сьпеву;                 

2) Пракімен (сьв.Марыі Яг.), сьпеў 7:   Дзіўны Бог у сьвятых Сваіх, / Бог выбраных. 

1) Апостал Трыёдзі:  Жыд. 321 пач. ад пал. (9.11-14): “Браты! Хрыстос, Першасьвятар 

будучых дабротаў, прыйшоўшы з большаю й дасканалейшаю скініяю...”               

2) Апостал звг:  Гал. 208 пач.(3:23-29): “Браты, да прышэсьця веры, мы замкнутыя...” 

1) Алілуяр Нд. чарговага сьпеву;:                   

2) Алілуяр звг., сьпеў 1:  Церплячы, пакутваў прад Госпадам, і ўважыў мяне Ён і пачуў 

малітву маю.  

1) Дабравесьце:  Мк. 47 пач. (10: 32-45): “У той час Ісус, паклікаўшы дванаццацёх...”         

2) Дабравесьце звг: Лк. 33 пач. (7:36-50): “У той час нехта з фарысэяў прасіў Ісуса паесьці 

разам зь ім, і Ён, увайшоўшы ў дом фарысэя, узьлёг...” 

1)Прычасны нядзельны (агульны):  Хваліце Госпада зь нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. / 

2)Прычасны звг. Марыі Ягіпецкае:  У памяць вечную будзе праўднік, / ліхое славы ён не 

спалохаецца. /   Алілуя, алілуя, алілуя. /      

 Запрычасныя: Канон (Ірмасы) Трыёдзі (звг. Марыі Ягіп.); Катавасія “Пакаяньня 

дзьверы адчыні мне...”; Катавасія “Раскрыю вусны свае...”;  Малітвы перад Прычасьцем. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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                                    Сыбота 6-я Вялікага Посту, Лазарава     

Уваскрашэньне праўднага Лазара. (уся Служба па Трыёдзі)  

На Гадзінах: Трапар і Кандак сьвята. 

Літургія сьв. Яна Залатавуснага: 

Пяем Выяўленчыя. Дабрашчасныя з Канону сьвята, Песьня 3-я і 6-я на 8. 

Уваходнае як у Нд.:  Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да Хрыста, /    

                        збаў нас, Сыне Божы, уваскрослы зь мёртвых, пяём табе: /  Алілуя. / 

                                                           Трапар сьвята, сьпеў 1:           

Агульнае Ўваскрасеньне / перад Тваімі пакутамі запэўняючы, /             

зь мёртвых узьняў Ты Лазара, Хрысьце Божа. /         

Таму й мы, як юнакі, несучы сьцягі перамогі, /Табе, Пераможцы сьмерці, усклікаем:/ 

Асана ў вышынях! // Дабраславёны, Хто йдзе ў Імя Госпадава! /  

 Слава... і цяпер... /  Кандак сьвята, сьпеў 2:             

Радасьць усіх, Хрыстос – / Ісьціна, Сьвятло, Жыцьцё і Ўваскрасеньне сьвету; /  

існым на зямлі з’явіўся Сваёю дабрынёю, / і стаў вобразам Уваскрасеньня, //     

даючы ўсім Боскае прабачэньне. /  

Замест Трысьвятога:Усе тыя, /што ў Хрыста хрысьціліся, /у Хрыста апрануліся. /Алілуя./ 

Пракімен, сьпеў 3: Госпад – Сьвятло маё і Збаўца мой, / каго збаюся?   

 Верш:   Госпад – Абаронца жыцьця майго, каго спалохаюся? 

Апостал:  Жыд. 333 пач. ад паловы (ХІІ.28 – ХІІІ.8): “Браты, прыймаючы Ўладарства 

непахіснае, будзем захоўваць мілату...” 

Алілуяр, сьпеў 5:  Госпад уладарыць, у лепату Ён апрануўся.     

 Верш:       Успамяні, Госпадзе, Давыда і ўсю лагоднасьць ягоную. 

Дабравесьце: Ян. 39 пач. (ХІ. 1-45): “У той час быў хворы нехта Лазар зь Вітаніі...”  

Задастойнік – Ірмас 9-е Песьні, сьпеў 8:    Чыстую Багародзіцу, / што агонь Боства 

прыняла ўва ўлоньні неапаліма, / слаўна ўшануем, людзі, песьнямі ўзьвялічваючы. /  

Прычасны:  З вуснаў дзяцей і немаўлятаў учыніў Ты хвалу. / Алілуя, алілуя, алілуя./ 

Запрычасныя:  Трапар, Кандак, Каноны (Ірмасы) сьвята; Катавасія, сьпеў 8:     

 Ваду прайшоўшы як па сушы, і ягіпецкага зла пазьбегнуўшы, ізраільцянін 

усклікнуў: Збаўцу й Богу нашаму засьпяваем.      Па-ц.сл: В                             

                                                                                        .   

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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               Нядзеля 6-я Вялікага Посту, Вербавая.     

          УВАХОД ГОСПАДАВЫ Ў ЕРУСАЛІМ.  

На Гадзінах:  Трапары і Кандак Сьвята. 

Сьвятая Літургія сьв. Яна Залатавуснага: 

                                                            Антыфон 1, сьпеў 2:        

Верш 1: (Чытар) Радуюся, бо Госпад пачуў голас малітвы маёй.  

 Прысьпеў: (Хор) Малітвамі Багародзіцы, Збаўца, збаў нас.     

Верш 2:         Бо прыхіліў вуха Сваё да мяне, і таму буду клікаць Яго ўсе дні мае.

 Прысьпеў:   Малітвамі Багародзіцы, Збаўца, збаў нас.      

Верш 3: Агарнулі мяне хваробы сьмяротныя, пакуты пякельныя спаткалі мяне.

 Прысьпеў:  Малітвамі Багародзіцы, Збаўца, збаў нас.      

Верш 4:        Смутак і хваробу атрымаў, тады ўсклікнуў я імя Госпадава.

 Прысьпеў:   Малітвамі Багародзіцы, Збаўца, збаў нас.    

             Слава ... і цяпер ...          

 Прысьпеў:   Малітвамі Багародзіцы, Збаўца, збаў нас.  

                                           Антыфон 2, сьпеў 2:         

Верш 1 (Чытар):  Верыў я, затым сказаў: я ж зьнемарашчаны вельмі.             

Прысьпеў: (Хор):    Збаў нас, Сыне Божы, што сеў на асьля, пяём Табе: Алілуя.     

Верш 2:  Чым  адплачу Госпаду за ўсё, што дае мне.   

 Прысьпеў: Збаў нас, Сыне Божы, што сеў на асьля, пяём Табе: Алілуя.     

Верш 3:  Чару збаўленьня прыму,  і імя Госпадавае прыклічу.  

 Прысьпеў:  Збаў нас, Сыне Божы, што сеў на асьля, пяём Табе: Алілуя.     

Верш 4:        Малітвамі маімі Госпаду аддзячу перад усім народам Ягоным.

 Прысьпеў:  Збаў нас, Сыне Божы, што сеў на асьля, пяём Табе: Алілуя.  

Слава ... і цяпер ... /   Адзінародны Сыне ... 

                                      Антыфон 3, сьпеў 1:         

Верш 1 (Чытар):   Слаўце Госпада, бо Добры Ён, бо вечная мілата Ягоная.

 Трапар (Хор):  Агульнае Ўваскрасеньне ...        

Верш 2:        Хай скажа так дом Ізраілеў: “Ён Добры, бо вечная мілата Ягоная.”

 Трапар:  Агульнае Ўваскрасеньне ...        

Верш 3:  Хай скажа так дом Аронаў: “Ён Добры, бо вечная мілата Ягоная.”

 Трапар:  Агульнае Ўваскрасеньне ...        

Верш 4:         Хай скажуць так усе, хто шануе Госпада: “Ён Добры, бо вечная мілата 

Ягоная.”          

 Трапар:  Агульнае Ўваскрасеньне ...  
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Уваходны верш:  Дабраславёны той, хто прыходзіць у імя Госпадавае, / 

дабраславёныя  вы з дому Госпадавага; / Бог Госпад з’явіўся нам. / 

   На архірэйскай Службе пасьля Ўваходнага вершу дадаецца Ўваходнае:      

Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, / збаў нас, Сыне Божы, Які сеў на 

жарабя, пяём Табе: / Алілуя. 

1)Трапар сьвяту, сьпеў 4:              

Агульнае ўваскрасеньне / перад Тваімі пакутамі запэўняючы, /              

з памерлых падняў Ты Лазара, Хрысьце Божа, /          

таму й мы, як юнакі, знак перамогі носячы, /              

да Цябе, Пераможцы сьмерці гукаем: / “Асанна ў вышынях, /            

дабраславёны той, хто йдзе ў імя Госпадава!” /  

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  2) Трапар другі сьвяту, сьпеў 4: 

Пахаваныя з Табою праз хрост, Хрысьце Божа наш, /            

Несьмяротнага жыцьця ўдастойліся мы ўваскрасеньнем Тваім, /               

і, праслаўляючы, усклікаем: / “Асанна ў вышынях, /              

дабраславёны той, хто йдзе ў імя Госпадава!” /  

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. /  Кандак сьвяту, сьпеў 6:         

На пасадзе ў нябёсах, / а на зямлі на асьляці сядзеўшы, Хрысьце Божа, /             

анёлаў хвалу / і дзяцей услаўленьне прыняў Ты, што гукалі да Цябе:/    

“Дабраславёны Ты, / што йдзеш Адама паклікаць!” / 

Пракімен, сьпеў 4: Дабраславёны той, хто йдзе ў імя Госпадава; / Бог Госпад з’явіўся 

нам.         Верш: Слаўце Госпада, бо Добры Ён, бо вечная мілата Ягоная. 

Апостал:  Піл. 247 пач. (4.4-9): “Браты, радуйцеся заўсёды ў Госпадзе, і зноў кажу: 

радуйцеся. Лагоднасьць вашая...” 

Алілуяр, сьпеў1:  Засьпявайце Госпаду песьню новую, як дзіўна ўсё сатварыў Госпад.

 Верш:       Бачылі ўсе краі зямлі збаўленьне ад Бога нашага.  

Дабравесьце:  Ян. 41 пач. (12.1-18): “За шэсьць дзён да Пасхі прыйшоў Ісус у Вітанію, 

дзе быў Лазар памерлы, якога Ён уваскрасіў зь мёртвых...” 

                                                        Задастойнік, сьпеў 4:           

Прысьпеў: Узьвялічвай, душа мая, на асьляці йдучага Госпада.      

Ірмос:  Бог Госпад з’явіўся нам, / зладзім разам сьвята, /    

  і сьвяткуючы, прыйдзем, узьвялічым Хрыста, /    

  зь лістотай і галінкамі, усклікаючы: /      

  “Дабраславёны Той, хто йдзе ў імя Госпада, Збаўцы нашага!” / 
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Прычасны: Дабраславёны той, хто йдзе ў імя Госпадава, / Бог Госпад з’явіўся нам! / 

Алілуя, алілуя, алілуя. /                  

Запрычасныя: Трапары, Кандак, Канон (Ірмасы), Узьвялічваньне сьвята...   

                                            Узьвялічваньне сьвята:               

Узьвялічваем / [, узьвялічваем] Цябе, / Жыцьцядаўча Хрысьце, / асанна ў вышынях,/ 

і мы Табе пяём: / “Дабраславёны  той, хто йдзе ў імя Госпадава!” / 

Пасьля прычасьця сьвятарства, з-за вялікае колькасьці прычасьнікаў, можа адбывацца 

чын Агульнае споведзі:         

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     ЧЫН  АГУЛЬНАЕ  СПОВЕДЗІ.    

 Разьлічаны на дарослых вернікаў, якія ўжо некалі спавядаліся. 

                                                          У часе Літургіі:      

 Пасьля прычасьця сьвятарства ў алтары, ставіцца асобны аналой с крыжом і 

Дабравесьцем каля (праваруч) аналоя з храмавай іконай, сьвятар наразае часткі сьв. цела 

Хрыстовага адпаведна колькасьці вернікаў, якія будуць прычашчацца, адчыняе Райскія 

дзьверы, і выходзіць на саляю (без чашы, без крыжа ў руках) і гаворыць да вернікаў: 

Сьвятар:  Хто будзе прымаць удзел у агульнай споведзі, калі ласка, станьце пасярод 

храму перад тэтраподам (альбо: перад амбонам). 

Пачатак чыну споведзі звычайны, але без пачатковых малітваў і 50 Псальмы: 

                                                                   Малітва:                            

Япіскап / ярэй:  Божа, Збаўца наш, што праз Свайго прарока Натана выбачыў Давыду, 

які пакаяўся ў сваіх правінах, і прыйняў Менасіну малітву на каяцьцё, прыймі ж 

Сваёй звычайнай любоўю да людзей і слуг Сваіх, што каюцца ў правінах сваіх, якія 

яны ўчынілі і выбач ім усё, што ўчынілі яны, выбач няпраўды, забудзь бяспраўе. Бо 

Ты сказаў, Госпадзе: “Зусім не хачу сьмерці грэшніка, але каб ён навярнуўся й быў 

жывы, і што трэба выбачаць правіны сем разоў па семдзясят”.  Бо ж як вялічыня 

Твая беспрыкладна, так і міласьць Твая бязьмерна, і калі Ты будзеш назіраць за 

бяспраўем, дык хто ўтрымаецца?               

(Вокліч:) Бо Ты Бог тых, што каюцца, і мы Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і 

Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 

                                                          Іншая малітва:     

 Госпадзе, Ісусе Хрысьце, Сыне Бога жывога, Пастыру і Ягня, што ўзяў грэх 

сьвету, – Ты падарыў пазычку двом вінаватым і грэшніцы выбачыў грахі ейныя. 

Дык сам, Уладару, зьлягчы, даруй, выбач грахі, бяспраўі, правіны вольныя і 

міжвольныя, якія сьвядома і несьвядома, якія ў праступку й неслухмянасьці ўчынілі 
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гэтыя слугі Твае. І калі ў чым, як людзі, што цела маюць і ўва сьвеце жывуць, 

чортам былі зманены, і калі словам ці ўчынкам, сьвядома ці несьвядома сьвятарскае 

слова патапталі, ці пад сьвятарскай клятвай былі, ці пад сваю анатэму падпалі, ці 

былі падведзены пад клятву, – то Сам, як добры й міласэрны, Уладару, зволь і гэных 

слугаў Сваіх дзеля вялікае Твае міласьці словам дараваць, і выбачыць ім іхную 

анатэму ды клятву. Так, Уладару чалавекалюбны Госпадзе, выслухай нас, што 

молімся Тваёй дабрыні, за тых слугаў Тваіх, і выбач, як шматлітасьцівы, усе правіны 

іхныя, адмяні іхныя вечныя пакуты!  Бо Ты сказаў, Уладару: “Што толькі зьвяжыце 

вы на зямлі, зьвязана будзе ў небе, і што толькі разьвяжыце вы на зямлі, разьвязана 

будзе ў небе”.                   

(Вокліч:)  Бо Ты адзін бязгрэшны, і мы Табе славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Сьвятому 

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

                                                      Потым казань пра споведзь:     

 Вось, браты й сёстры, Хрыстос нябачна стаіць і прымае вашую споведзь. Не 

саромцеся, ані бойцеся, і не хавайце чаго ад Яго, але бязбоезна скажыце ўсё, што 

ўчынілі вы, каб прыняць выбачэньне ад Госпада нашага Ісуса Хрыста. Вось абраз 

Ягоны перад намі, а я толькі сьведка, каб сьведчыць прад Ім пра ўсё, што вы 

скажаце. А калі што захаваеце ад Госпада, падвойны грэх будзеце мець. Зважайце ж, 

бо прыйшлі вы да Лекара, каб не адыйсьці вам невылечынымі. 

Сьвятар: Прашу ціха паўтараць тыя словы агульнае споведзі, якія выяўляюць 

асабістыя грахі й правіны (у якіх раней не спавядаліся). Жанчыны гавораць у 

жаночым родзе. 10 пунктаў адпавядаюць 10-ці Запаветам Божым. 

Спавядаю прад Табою, Госпадзе Божа наш, / прад Сьвятым Тваім Крыжом і 

Дабравесьцем / і прад табою, ойча духоўны, / усе мае грахі, што ўчыніў: / словам, 

справаю й думкаю і ўсіма маімі пачуцьцямі. / 

   1. Зграшыў я супраць Цябе, Госпадзе, / малавер’ем, ганарлівасьцю, самалюбствам, 

няўдзячнасьцю / за Твае дабрадзейнасьці і нябесную Ласку да мяне грэшнага.

 Грашыў тым, што наракаў, упадаў у тугу й роспач, / саромеўся выявіць сваю 

праваслаўную веру перад людзьмі, / мала любіў Бога й блізкіх. /  

 Вернікам паўтараць голасна наступнае: “Даруй мне, Госпадзе”. / 

   2. Зграшыў тым, што верыў у розныя прыкметы, забабоны й варажбу, / без меры еў 

і ўпіваўся, клапаціўся болей аб выглядзе цела, / а не аб тым, каб упрыгожыць сваю 

душу добрымі справамі. /         

 Даруй мне, Госпадзе. / 

   3. Зграшаў тым, што без пашаны вымаўляў імя Бога, / кепска ставіўся да 

сьвятыняў: абразоў і таемстваў царкоўных, / не стрымліваў свой язык ад брудных 
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слоў, / слухаў і сам распавядаў непрыстойныя жарты, / кляўся, праклінаў і марна 

бажыўся. /           

 Даруй мне, Госпадзе. / 

   4. Зграшыў тым, што нядзелі й сьвяты не праводзіў пабожна, рэдка прыходзіў у 

царкву, спазняўся на набажэнствы, неналежным чынам хрысціўся, без увагі маліўся, 

прамінаў Ранішнія й Вячорнія малітвы. Парушаў, альбо зусім не датрымоўваўся 

сьвятога паста, не рыхтаваўся адпаведна да сьвятога Прычасьця.    

 Даруй мне, Госпадзе. 

   5. Зграшыў я непавагаю да сваіх бацькоў, не дапамагаў ім у нястачы ды не маліўся 

за іх, дрэнна выхоўваў сваіх дзяцей, быў нядобрым для іх прыкладам хрысьціянскае 

веры, адносіўся да іх груба й мала клапаціўся пра іхнае духоўнае выхаваньне. 

 Даруй мне, Госпадзе. 

   6. Зграшыў тым, што быў грубым і няветлівым да іншых, пагарджаў, папракаў, 

кпіў, ганіў, не дараваў, абражаў і злаваў блізкіх сваіх.     

 Даруй мне, Госпадзе. 

   7. Зграшыў парушэньнем некранутнасьці да шлюбу і не захоўваў шлюбнае 

вернасьці, цешыўся непрыстойнымі гледзішчамі, блуднымі й грахоўнымі думкамі. 

Грашыў тым, што жыву ў шлюбе без царкоўнага венчаньня.   

 Даруй мне, Госпадзе. 

   8. Зграшыў тым, што краў, падманваў, хлуснёю й хітрасьцю прысабечваў чужое, 

быў сквапны, нелітасьцівы й шкадаваў даць ахвяру на храм Божы і не дапамагаў 

іншым у людзкім горы.         

 Даруй мне, Госпадзе. 

   9. Зграшыў я тым, што непраўдзіва сьведчыў на іншых, займаўся намовамі й 

плёткамі, быў падступным, казаў няпраўду, узьвялічваў сябе, шукаў ласкі перад 

дужымі й прыніжаў слабых, пагарджаў гонар і добрае імя блізкага майго.  

 Даруй мне, Госпадзе. 

   10. Зграшыў тым, што быў карысьліўцам, зайздросным і незадаволеным 

матэр’яльным станам і жадаў мець больш і больш тых зямных дабротаў, што мае 

блізкі мой.           

 Даруй мне, Госпадзе.        

 Якое я не ўчыніў зло, якім толькі грахом не зграшыў, якое ліха не ўявіў у 

душы сваёй ?/    

           Паўтарайце голасна наступнае:            

 Каюся ва ўсім скрушаным сэрцам і малю Літасьцівага Бога: 



 

 

 32 

 Паслабі, даруй, прабач, Божа, правіны нашыя вольныя й міжвольныя, якія 

ўчынілі мы ці словам ці справаю, сьвядома й несьвядома, удзень і ўначы, розумам і 

думкаю. Усе нам даруй, бо Ты ёсьць Літасьцівы й Чалавекалюбча. / 

 Ведаю, што мала пакаяцца толькі ў грахах, такім чынам, я даю зарок 

утрымоўвацца ў будучыні ад паўтарэньня тых грахоў, якія я цяпер вызнаў і 

пастараюся добрымі ўчынкамі загладзіць усе мае правіны, у чым няхай дапаможа 

мне Госпад наш Ісус Хрыстос, Прасьвятая Дзева Марыя, мой Анёл Ахоўнік, усе 

Беларускія сьвятыя і ўсе сьвятыя. /       

 Я прашу прабачэньня ва ўсіх, каго я чым абразіў і дарую ўсім, хто мяне 

пакрыўдзіў. А ты, ойча духоўны, будзь мяне сьведкам у гэтай маёй споведзі, прабач 

мне грэшнага, даруй мне грахі мае і памаліся за мяне слугу Божага (сваё імя). Амін. 

                                                Малітва дараваньня грахоў:                

Госпад і Бог наш Ісус Хрыстос, Ласкаю й міласэрнасьцю Свайго чалавекалюбства, 

няхай выбачыць вам (табе, імя), братам і сёстрам, хто спавядаўся цяпер, усе грахі 

вашыя (твае), і я недастойны ярэй (архірэй), уладаю Ягонаю, дадзенай мне, выбачаю 

й дарую вам (табе) грахі вашыя (твае), (дабраслаўляе рукою спаведнікаў) у Імя +Айца 

і +Сына і +Сьвятога +Духа. Амін. 

Сьвятар заходзіць у аўтар, бярэ чашу і выходзіць на салею для прычысьця вернікаў. (далей за 

Службоўнікам).          

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       Дабраславеньне і асьвячэньне Вярбы:    

 Адбываецца на Ўсяночнай (Ранішні) пасьля Дабравесьця й чытаньня 50 Псальмы, 

альбо пасьля Гадзінаў перад Літургіяй, альбо на сьв. Літургіі пасьля Заамбоннае малітвы. 

Сьвятар кажа Казань, выходзіць з амбону да стала, дзе стаіць (ляжыць) вярба, 

кадзіць галінкі. Хор пяе Трапар сьвята “Агульнае ўваскрасеньне...”, потым:           

Дыякан:  Госпаду памолімся.             

Хор:      Госпадзе, памілуй.            

Ярэй: (чытае малітву)  Госпадзе, Божа наш, што сядзіш на Херувімах, што ўзьнёс 

сілу Сваю і паслаў Сына Свайго, Госпада нашага Ісуса Хрыста, збавіць сьвет 

Крыжом, і паховінамі, і Ўваскрасеньнем Сваім, – Які прыйшоў да Ерусаліму на 

вольную пакуту, Уваскрасеньне абвяшчаючы. Людзі, што сядзелі ў цемры й цяні 

сьмерці, прынялі як адзнаку Ўваскрасеньня, галінкі дрэў і лісьце пальмавае, 

сустракаючы Яго.          

 Сам, Уладару, прытрымай і захавай нас, што галінкі гэтыя, за прыкладам 

гэных у перадсьвяточны гэты дзень нясём у руках. Як і тыя народы й дзеці Табе 

выгалошвалі: “Асанна!”, каб і мы ў песьнях і сьпевах духоўных удастойліся 

жыцьцятворнага трыдзённага Ўваскрасеньня дасягнуць, у Хрысьце Ісусе, Госпадзе 

нашым. Зь ім жа Ты дабраславёны ёсьць з Прасьвятым, і Добрым, і 
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Жыцьцятворным Тваім Духам, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.       

Хор:  Амін.              

Ярэй: (дабраслаўляе вернікаў):  Мір усім.            

Хор:  І духу твайму.                  

Дыякан:   Галовы вашыя схіліце прад Госпадам.          

Хор:  Табе, Госпадзе. 

Ярэй: (чытае малітву)  Госпадзе Божа Ўсеўладарны! Ты ўказаў на Царкву праз 

вобраз каўчэгу пры праўдніку й дагаджальніку Ною, прадвесьцячы прышэсьце 

Прасьвятога Духа праз галуба, што прынёс аліўную галінку. Гэты вобраз зьвершылі 

дзеці юдзейскія, сустракаючы Цябе з галінкамі аліўнымі і лістотай, усклікаючы да 

Цябе: “Асанна ў вышынях! Дабраславёны той, хто йдзе ў імя Госпадава!” Сам, 

Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, што дабраславіў народ, які сустракаў Цябе з 

галінкамі, (дабраслаўляе рукою вербу) дабраслаў+ ды асьвяці+ галінкі+ і дрэвы+ 

гэтыя, каб усе, хто прымае іх, прынялі пакроў для душы сваёй і цела; каб сталі гэтыя 

галінкі лекамі для нашага збавеньня й тайнаю Ласкі Тваёй; каб усе, хто прымае іх, 

дзе б не знаходзіліся, Тваё дабраславеньне атрымалі; Ты ж, прагнаўшы ўсякую 

супраціўную сілу, пакрыў Сваёю правіцаю тых, каго выкупіў Сваёю пачэснаю 

Крывёю, каб мы ўсе агульна засьпявалі Табе: “Асанна ў вышынях! Дабраславёны 

Ты, што йдзеш судзіць праўдаю, з Айцом і Сьвятым Духам, цяпер і паўсякчас, і на 

вякі вечныя.                

Хор:  Амін.               

Ярэй: (кропіць сьвянцонаю вадою галінкі й выгалошвае тройчы):     

 Дабраслаўляюцца і асьвячаюцца галінкі вербавыя (альбо: пальмавыя) гэтыя 

Ласкаю Прасьвятога Духа і акрапленьнем вадою гэтаю сьвянцонаю ў імя Айца+ і 

Сына+, і Сьвятога+ Духа+. Амін.  (3)        

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Таксама можна пакрапіць клір і вернікаў зь вітаньнем: “Хрыстос уваходзіць у Ерусалім!” 

Далей працягваецца Служба. 

Водпуст: Што на асьляці сесьці зволіў, дзеля нашага збаўленьня, Хрыстос, 

сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, сьвятых слаўных і ўсяхвальных 

апосталаў, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, памілуе й збавіць нас, як Добры і 

Чалавекалюбча. 

Пасьля “Магутны Божа” хор пяе Трапары й Кандак сьвята, а вернікам раздаецца 

асьвячаная вярба і яны падыходзяць да сьвяточнае іконы і да крыжа. Сьвятар даючы цалаваць 

крыж, вітае са сьвятам словамі: “Хрыстос уваходзіць у Ерусалім!”, вернікі адказваюць: 

“Седзячы на асьляці!” і разбіраюць праскуркі.  

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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                   Частка ІІ-я. ПАКУТНЫ  ТЫДЗЕНЬ.             

   Поўная пасьлядоўнасьць галоўных Набажэнстваў Пакутнага Тыдня.   

Пакутная Пятніца. 

С л у ж б а   С ь в я т ы х   П а к у т а ў   Х р ы с т о в ы х  

  з   ч ы т а н ь н е м   12   Д а б р а в е с ь ц я ў.    

Адпраўляецца ў Пакутны Чацьвер увечары, каля 20:00, на Ранішні Пакутнае Пятніцы. 

Перад альбо падчас Службы ставіцца Галгота (Вялікі Крыж) пасярод храму – за аналоем, 

на якім будзе ляжаць Дабравесьце (альбо за Тэтраподам, на якім ляжыць ікона дня – “Хрыстос з 

цярновым вянком” або “Укрыжаваны Хрыстос”). Пачатак звычайны, ярэй у цёмных (барвяных) 

епітрахілі і поручах. Завеса адчыняецца, Райскія Дзьверы зачыненые. Ярэй перад Прастолам з 

кадзілам дае выгалас і робіць Малое каджэньне. 

Дыякан:  Дабраслаў, уладыка.            

Ярэй: (з кадзілам)  Дабраславёны Бог наш, Айцец (+) і Сын (+), і Сьвяты (+) Дух (+), 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.                  

Чытар:  Амін.  / Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /    

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

напаўняеш, / Скарбніца дабра й Жыцьцядаўца, / прыйдзі і ўсяліся ў нас, і ачысьці нас ад 

усяго благога, і збаў, Добры, душы нашыя. /     

 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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /         

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /  Госпадзе, памілуй. (12) / Слава... і цяпер... /  

 Прыйдзеце, паклонімся Ўладару нашаму Богу. /    

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, Ўладара нашага Бога. /

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага. / 

                                     Чытар чытае  Псальму 19:        

2. Хай пачуе цябе Госпад у дзень скрухі, хай абароніць цябе імя Бога Якубавага.        

3. Хай пашле табе дапамогу са Сьвятыні, і зь Сіёну хай падмацуе цябе. 
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4. Хай успомніць усе прынашэньні ахвяраў твае і цэласпаленьне тваё хай зробіць 

тлустым. 

5. Хай дасьць табе, што па сэрцы табе, і ўсе намеры твае няхай выканае. 

6. Мы парадуемся выратаваньню твайму, і ў імя Бога нашага падымем сьцяг. 

Няхай выканае Госпад усе просьбы твае. 

7. Сёньня спазнаў я, што Госпад ратуе памазанца Свайго; адказвае яму са сьвятых 

нябёсаў Сваіх магутнасьцю ратавальнай правіцы Сваёй. 

8. Некаторыя калясьніцамі, некаторыя конямі, а мы імем Госпада, Бога нашага, 

хвалімся: 

9. яны пахіснуліся, і ўпалі, а мы ўсталі, і стаім проста. 

10. Госпадзе! уратуй цара, і пачуй нас, калі паклічам. 
 

Псальма 20: 

2. Госпадзе! сілаю Тваёю радуецца цар, і з Твайго ратаваньня цешыцца бясконца. 

3. Ты даў яму, чаго хацела сэрца ягонае, і просьбы вуснаў ягоных не адкінуў. 

4. Бо сустрэў Ты яго дабраславеньнямі даброці, на галаву яму ўсклаў вянок з 

чыстага золата. 

5. Ён прасіў у Цябе жыцьця; Ты даў яму даўгалецьце на вякі вечныя. 

6. Вялікая слава ягоная ў ратаваньні Тваім; Ты ўсклаў на яго гонар і веліч. 

7. Ты ўсклаў на яго дабраславеньне навечна, разьвесяліў яго радасьцю аблічча 

Твайго, 

8. бо цар спадзяецца на Госпада, і з даброці Ўсявышняга не пахісьнецца. 

9. Рука Твая знойдзе ўсіх ворагаў Тваіх, правіца Твая знойдзе Тваіх ненавісьнікаў. 

10. У час гневу Твайго Ты зробіш іх, як печ вогненную; у гневе Сваім Госпад іх 

пагубіць, і паглыне іх вагонь. 

11. Ты вынішчыш плод іхні – спасярод сыноў чалавечых, 

12. бо яны ўчынілі зло супроць Цябе, змовы склалі, але ня здолелі нічога, 

13. Ты іх паставіш пад стрэлы, з лукаў Тваіх пацэліш у твар ім. 

14. Узьнясіся, Госпадзе, у сіле Тваёй: мы будзем апяваць і славіць Тваю 

магутнасьць. 
 

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

Амін. /       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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /          

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам 

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

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. / 
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                                                      Трапар, сьпеў 1:                       

Хор:  Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх / і дабраслаў набытак Свой, /  

 перамогу [праваслаўным хрысьціянам] над супраціўнымі падай, /  

 і Тваім Крыжам [сьвятым] ахоўвай сялібу Сваю. / 

Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу. /   Кандак, сьпеў 4:   

 Узьнёсься Ты дабраахвотна на Крыж, Хрысьце Божа, /     

 пашлі шчадроты Твае хрысталюбнаму новаму жыхарству, /  

 развесялі сілаю Тваёю праваслаўных хрысьціян, /   

 перамогу над супраціўнымі ім дай, /       

 бо яны маюць у помач Тваю зброю міру, / непераможны знак перамогі. / 

І цяпер... / Багародзічны (“Предстательсьво христіанъ...” – ц.сл.):  

 Заступніца хрысьціян беззаганная, / хадайніца да Творцы, надзейная, /  

 ня грэбуй маленьнямі грэшнікаў, /       

 але, як Добрая, пасьпяшы на дапамогу нам, / што зь вераю Цябе клічам. /

 Прысьпеш на малітву / і патурбуйся на просьбу, Багародзіца, /  

 бо Ты заўсёды заступаешся за тых, / хто шануе Цябе. / 

   альбо Багародзічны (“Предстательство страшное і непостыдное...” – ц.сл.): 

Заступніца магутная і непахісная, / не адкінь, Добрая, малітваў нашых, Усяслаўная 

Багародзіца, / змацуй праваслаўных людзей; / уратуй вернікаў Тваіх і падай ім зь Нябёсаў 

перамогу, / бо Ты нарадзіла Бога, / Адзіная Дабраславёная. /  

                                                      Патройная Екцяня скарочаная.                            

Дыякан (на саляі) / ярэй (перад Прастолам):   Зьмілуйся над намі, Божа, зь вялікае міласьці 

Твае, молімся Табе, выслухай і памілуй.                  

Хор:   Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / (за кожнай просьбай) 

Дыякан: Яшчэ молімся за Сьвяцейшага Барталамея, усяленскага Патрыярха 

Канстанцінопальскага, і за Ўладыку нашага Высокаправялебнага Сьвятаслава, 

архіяпіскапа Наваградзкага, і за ўсіх ў Хрысьце братоў і сёстраў нашых.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

            У Беларусі:      

 Яшчэ молімся за Богам захаваную краіну нашую Беларусь, за ўвесь Беларускі 

народ, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, за дзяржаўнасьць і збавеньне ўсіх. 

                                                           За межамі Беларусі:     

 Яшчэ молімся за (ейную міласьць Яснавяльможную Каралеву нашую Альжбету 

Другую, – у Англіі, Канадзе, Аўстраліі) Богам захаваную краіну гэтую назоў, за ўрад, 

ваярста і народ ейны, і за Богам захаваную краіну-маці нашу Беларусь, за ўвесь 

Беларускі народ, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы.    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Яшчэ молімся за парафіянаў (вернікаў) сьвятога храму гэтага (ўсё брацтва / 

сястрынства – у манастыры) і за ўсіх хрысьціянаў.                 
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Япіскап / ярэй:  Бо Ты Літасьцівы й Чалавекалюбны Бог наш, і Табе славу ўзносім, Айцу, 

і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.                          

Хор:  Амін. / Імем Госпадавым дабраслаў, ойча (уладыка). /               

Япіскап / ярэй: (перад Прастолам з кадзілам, пасьля робіць Малое каджэньне)   Слава 

Сьвятой (+), Адзінаіснай (+), і Жыцьцятворнай (+), і Непадзельнай Тройцы (+), заўсёды, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.                 

Хор:  Амін.                       

Чытар:  Слава ў вышынях Богу, на зямлі мір, паміж людзей добрая воля. / (3)

 Госпадзе, адчыні вусны мае, і яны будуць абвяшчаць хвалу Тваю. / (2) 

У часе Шасьціпсалмоўя Сьвятар чыте перад Прастолам Ранішнія малітвы. Пасьля 

трэцяе Псальмы ён выходзіць на Саляю перад Р.Д. адліччам да Алтара, дзе скончвае чытаньне 

малітваў. Калі служыць Дыякан, то Сьвятар, скончыўшы малітвы, ідзе ў алтар, калі ж не, то 

застаецца на месцы і, па сканчэньні Шасьціпсалмоўя, тутака выгалошвае Вялікую Екцяню. Калі 

служыць Дыякан, тады ён выгалошвае Екцяню на сваім месцы – перад Р.Д. 

Шасьціпсалмоўе: 
 

Псальма 3: 

Чытар: 2. Госпадзе! – як пабольшала ворагаў маіх! як многа іх на мяне паўстае! 

3. Шмат каторыя кажуць душы маёй: «Няма яму ў Богу ратунку!» 

4. Але Ты, Госпадзе, – шчыт перада мною, слава мая, і Ты ўзносіш маю галаву. 

5. Сваім голасам клічу да Госпада, – і Ён чуе мяне са сьвятое гары Свае.  

6. Кладуся я, сплю і ўстаю, бо Госпад абараняе мяне. 

7. І не збаюся я процьмы людзей, што адусюль абклалі мяне. 

8. Паўстань, Госпадзе! ацалі мяне, Божа мой! бо Ты б'еш маіх ворагаў па шчацэ, 

зубы грэшнікам крышыш. 

9. Збаўленьне ў Госпадзе. Над народам Тваім дабраславеньне Тваё. 

Я лёг і заснуў, і прачнуўся, бо Госпад захоўвае мяне. 
 

(таксама чытаюцца: Псальма 37 і 62) 
 

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

 Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. /  (3) (без паклонаў)   

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

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

 (чытаюцца: Псальма 87, 102.) 

Псальма 142: 

Чытар: Госпадзе, пачуй малітву маю, уваж маленьню майму па праўдзе Тваёй; пачуй 

мяне па праўдзе Тваёй 

2. і не ўваходзь у суд з рабом Тваім, бо не апраўдаецца прад Табою ніводзін жывы. 

3. Вораг перасьледуе душу маю, затаптаў у зямлю жыцьцё маё, прымусіў мяне жыць 

у цемры, як даўно памерлых, 

4. і засмуціўся ўва мне дух мой, зьнямела ўва мне сэрца маё. 

5. Прыгадваю дні мінулыя, думаю пра ўсе дзеі Твае, разважаю пра дзеі рук Тваіх, 

6. працягваю да Цябе рукі мае; душа мая – да Цябе, як перасохлая зямля. 
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7. Хутчэй пачуй мяне, Госпадзе: дух мой зьнемагае; не хавай аблічча Твайго ад 

мяне, каб я не спадобіўся тым, што ў магілу ідуць. 

8. Дай мне рана пачуць ласку Тваю, бо я на Цябе спадзяюся. Пакажы мне, Госпадзе, 

дарогу, па якой мне ісьці, бо да Цябе я ўзношу душу маю. 

9. Вызвалі мяне, Госпадзе, ад ворагаў маіх; да Цябе прыбягаю. 

10. Навучы мяне выконваць волю Тваю, бо Ты – Бог мой; Дух Твой добры вядзе 

мяне ў зямлю праўды. 

11. Дзеля імя Твайго, Госпадзе, ажыві мяне; дзеля праўды Тваёй выведзі зь нягоды 

душу маю 
12. і зь літасьці Тваёй зьлічы ворагаў маіх, і загубі ўсіх, што ўціскаюць душу маю, бо 

я – Твой раб. 

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

/ Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. /  Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. /  

Хор:  Алілуя, алілуя, алілуя, / слава Табе, Божа. / 

Сьвятар пасьля трох Псальмаў выходзіць з Алтара і ціха чытае Ранішнія малітвы перад 

зачыненымі Райскімі Дзьвярыма ў часе чытаньня Шасьціпсалмоўя: 

Ранішнія Малітвы: 

Ярэй: 1. Дзякуем Табе, Госпадзе Божа наш, што ўзьняў нас з пасьцелі нашай і ўклаў у 

нашыя вусны словы хвалы, каб нам пакланяцца Табе і клікаць сьвятое імя Тваё; і молім 

Тваю міласэрнасьць, якую Ты заўсёды паказваў у нашым жыцьці: пашлі дапамогу Тваю 

людзям, што стаяць перад тварам славы сьвятой Тваёй і чакаюць ад Цябе велічы Твайго 

зьмілаваньня; і дай нам, са страхам і любоўю, заўжды служыць Табе і хваліць Тваю 

невымоўную дабрыню.  

    Бо Табе належыцца ўсякая слава, пашана і пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому 

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

2. Сярод ночы дух наш імкнецца да Цябе, Божа, бо прыказаньні Твае – сьвятло на зямлі. 

Навучы нас чыніць справядлівасьць і дабро ў страху Тваім, бо Цябе славім як 

сапраўднага Бога нашага. Прыхілі вуха Тваё і пачуй нас, і ўспомні, Госпадзе, пайменна 

ўсіх тут прысутных і тых, што моляцца разам з намі, і збаў іх сілаю Тваёю. Дабраслаў 

людзей Тваіх і асьвяці набытак Твой: супакой сьвету Твайму падай, цэрквам Тваім, 

сьвятаром, належным уладам і ўсім людзям.  

   Хай будзе дабраславёнае й праслаўленае, ўсепачэснае й велічнае імя Тваё, Айца і Сына, 

і Сьвятога Духа, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 

3. Сярод ночы імкнецца дух наш да Цябе, Божа, бо прыказаньні Твае з'яўляюцца 

сьвятлом для нас. Навучы нас, Божа, справядлівасьці Тваёй, запаветам Тваім, Тваім 

загадам. Прасьвятлі нашыя духоўныя вочы, каб нам не заснуць у грахох сьмяротным 

сном. Адгані ўсякую цемру ад сэрцаў нашых, дай нам сонца справядлівасьці і захавай 

бясьпечным жыцьцё нашае пячацьцю Духа Сьвятога. Накіруй крокі нашы на мірны 
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шлях, дай нам бачыць раніцу і дзень у радасьці, каб нам славіць Цябе ў ранішніх 

малітвах.  

   Бо Тваё Ўладарства і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і паўсякчас, і на 

вякі вечныя. Амін. 

4. Уладару Божа Сьвяты і Недасяжны, які сказаў зазьзяць сьвятлу з цемры, супакоіў нас 

у начным сьне і ўзьняў, каб нам прыносіць славу і малітвы Тваёй дабрыні; Ты, які даеш 

у міласэрнасьці Тваёй упрасіць Сябе: прымі й сёньня нас, што пакланяемся Табе і 

паводле сіл нашых дзякуем Табе; і падай нам тое, што просім дзеля нашага збаўленьня. 

Учыні нас сынамі дня і спадкаемцамі вечных Тваіх дабрыняў. Успомні, Госпадзе, у 

велічы міласэрнасьці Тваёй усіх, што тут з намі моляцца, і ўсіх братоў і сёстраў нашых 

на зямлі і ў моры, (і ў паветры,) і на ўсякім месцы Ўладарства Твайго, што маюць 

патрэбу ў Тваёй помачы і любові, і ўсім ім пашлі веліч зьмілаваньня Твайго, каб яны, 

будучы збаўленыя душой і целам, заўсёды прабывалі з Табою і славілі цудоўнае і 

дабраславёнае імя Тваё.  

   Бо Ты Бог міласэрны, добры й чалавекалюбны, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і 

Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 

5. Скарбніца дабра, Крыніца невычэрпная, Ойча Сьвяты, Цудатворца вялікі і 

ўсемагутны! Усе мы пакланяемся Табе і Табе молімся, і клічам міласэрнасьць і Ласку 

Тваю на помач і заступніцтва нашай пакорнасьці. Успомні, Госпадзе, слугаў Тваіх, прымі 

ранішнія малітвы ўсіх нас, быццам кадзіла перад Табою, і ніводнага з нас не ўчыні 

няздатным, але ўсіх нас захавай ласкаю Тваёю. Успомні, Госпадзе, тых, што ня сьпяць і ў 

песьнях славяць Цябе, і адзінароднага Твайго Сына й Бога нашага, і Духа Твайго 

Сьвятога: будзь ім памочнікам і заступнікам, прымі іхнія малітвы на Твой нябесны і 

духоўны ахвярнік.  

   Бо Ты Бог наш, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і 

на вякі вечныя. Амін. 

6. Дзякуем Табе, Госпадзе, Божа збаўленьня нашага, бо Ты ўсё чыніш на дабро для 

жыцьця нашага, каб мы заўсёды ўзіраліся на Цябе, Збаўцу й Дабрадзея душаў нашых: бо 

Ты даў нам супакой мінулай ноччу і падняў нас, каб нам пакланяцца велічнаму імю 

Твайму. Дзеля гэтага молім Цябе, Госпадзе, дай нам ласку і сілу, каб мы маглі разам 

славіць Цябе і маліцца няспынна, і працаваць у страху й трапятаньні дзеля нашага 

збаўленьня заступніцтвам Хрыста Твайго. Успомні, Госпадзе, і тых, што клічуць Цябе 

ўночы: выслухай іх і зьмілуйся над імі, і скрышы пад ногі іхныя нябачных ворагаў, што 

ваююць супроць іх.  

   Бо Ты – Уладар сьвету, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
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7. Божа і Ойча Госпада нашага Ісуса Хрыста, Ты падняў нас з нашай пасьцелі і сабраў у 

час малітвы; дай нам Ласку адчыніць нашыя вусны, прымі нашую пасільную падзяку і 

навучы нас Тваім запаветам; бо мы ня ўмеем маліцца як сьлед, калі Ты, Госпадзе, не 

навучыш нас праз Сьвятога Духа Твайго. Дзеля гэтага молімся Табе: даруй нам і прабач 

усё, чым зграшылі аж да цяперашняй хвіліны, словам, учынкам і думкаю, вольна й 

міжвольна; бо калі Ты будзеш памятлівы нашых бясчынстваў, Госпадзе, Госпадзе, хто 

зможа ўстаяць? Але ж у Цябе дараваньне ёсьць. Ты адзіны Сьвяты, моцны памочнік, 

абаронца жыцьця нашага і Цябе славім заўжды ў песьнях.  

   Хай моц Уладарства Твайго, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, будзе дабраславёная і 

праслаўленая на ўсе часы, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 

8. Госпадзе Божа наш, які сонную немач забраў ад нас і паклікаў нас пакліканьнем 

сьвятым, каб мы і ўночы ўзьнімалі рукі нашыя і праслаўлялі Цябе за Твае справядлівыя 

прысуды: прымі нашыя мальбы, маленьні, вызнаньні і начныя служэньні. І падай нам, 

Божа, веру беззаганную, надзею непахісную, любоў шчырую. Дабраслаў нашы ўваходы й 

выхады, дзеяньні й словы, учынкі й думкі; і дай дачакацца пачатку дня нам, што хвалім, 

славім у песьнях і дабраславім веліч Тваёй невыказнай дабрыні.  

   Хай будзе дабраславёнае і праслаўленае Ўсесьвятое імя Тваё, Айца і Сына, і Сьвятога 

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

9. Запалі ў сэрцах нашых, чалавекалюбны Ўладару, нязгаснае сьвятло Твайго 

богапазнаньня, і адчыні вочы нашага розуму, каб нам разумець Тваё евангельскае 

прапаведваньне. Укладзі ў сэрцы нашы страх Тваіх дабраславёных прыказаньняў, каб 

мы, перамогшы ўсе цялесныя пажаданьні, маглі жыць духоўным жыцьцём, думаючы й 

робячы ўсё, што прыемна Табе.  

   Бо Ты сьветласьць душаў і целаў нашых, Хрысьце Божа наш, і Табе славу зўносім, 

разам з Спрадвечным Тваім Айцом і Ўсесьвятым, Добрым і Жыцьцятворным Тваім 

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

10. Госпадзе, Божа наш, які даў людзям дараваньне ўзамен за пакаяньне і, як вобраз 

пазнаньня й вызнаньня грахоў, паказаў нам пакаяньне і прабачэньне Давыда. Сам, 

Уладару, у вялікай міласэрнасьці Тваёй зьмілуйся над намі, якія ўпалі ў шматлікія й 

цяжкія грахі, і ў бязьмежнай дабрыні Тваёй ачысьці ўсе нашы правіны. Бо мы зграшылі 

прад Табою, Госпадзе, што ведаеш нязьведаныя глыбіні сэрца людзкога і адзін маеш 

уладу дараваць грахі. Сэрца чыстае ствары ў нас і Духам уладарным умацуй нас, і аб’яві 

нам радасьць збаўленьня Твайго; і не адкінь нас ад твару Твайго, але дазволь, як Добры 

й Чалавекалюбча, аж да апошняе хвіліны нашага жыцьця прыносіць Табе дары 

праўднасьці і складаць ахвяры на сьвятых Тваіх ахвярніках.  

   Ласкаю, міласэрнасьцю і чалавекалюбствам адзінароднага Сына Твайго, зь Якім 

дабраславёны Ты і Твой Усесьвяты, Добры і Жыцьятворны Дух, цяпер і паўсякчас, і на 
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вякі вечныя. Амін. 

11. Божа, Божа наш, які стварыў разумныя і духоўныя сілы Сваёю воляю! Просім Цябе і 

Табе молімся: прымі гэтыя пасільныя ўсхваленьні, якія ахвяруем разам з усімі 

стварэньнямі Тваімі, і дай нам узамен багацьце Ласкі Тваёй. Бо перад Табою 

пакланяецца і схіляе калены ўсякае стварэньне ў небе, на зямлі і пад зямлёю, і ўсё, што 

жыве й дыхае, славіць Тваю недасяжную веліч.  

   Бо Ты адзіны праўдны і шматміласэрны Бог, і Цябе хваляць усе сілы нябесныя, і мы 

Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. 

Амін. 

12. Хвалім, славім у песьнях, дабраславім Цябе, і дзякуем Табе, Божа айцоў нашых, за 

тое, што Ты даў мінуць начной цемры і паказаў нам зноў сьвятло дня. Молім Тваю 

дабрыню: будзь спагадлівы да нас, грэшных, і ў Тваёй вялікай добрасардэчнасьці прымі 

малітву нашую, бо мы прыхіляемся да Цябе, міласэрнага і магутнага Бога. Ты, што даў 

зазьзяць у сэрцах нашых праўдзіваму сонцу Тваёй праўднасьці, прасьвятлі наш розум і 

захавай нашыя пачуцьці, каб мы, як належыць людзям дня, ішлі шляхам запаветаў 

Тваіх і дайшлі да жыцьця вечнага, і былі годнымі радасьці ўдзелу ў Тваім недаступным 

сьвятле.  

   Бо Ты – крыніца жыцьця, і Цябе хваляць усе сілы нябесныя, і мы Табе славу ўзносім, 

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

 

                                                            Вялікая (Мірная) Екцяня     

       Р.Дз. зачыненыя, Завеса адчынена. Сьвятар альбо Дыякан выгалошвае на Саляі: 

Дыякан:  У спакоі Госпаду памолімся.            

Хор:   Госпадзе, памілуй. (гэтак пасьля кожнае просьбы)               

Дыякан:  За спакой з вышы`няў і збавеньне душаў нашых, Госпаду памолімся. 

 За спакой на ўсім сьвеце, добры стан святых Божых цэркваў і з’яднаньне ўсіх, 

Госпаду памолімся.          

 За сьвяты храм гэты і тых, што зь вераю, пабожнасьцю й страхам Божым 

уваходзяць у яго, Госпаду памолімся.       

 За Вялікага Спадара нашага Сьвяцейшага Барталамея Першага, Патрыярха 

Канстанцінопальскага, і за Спадара нашага Высокаправялебнага Сьвятаслава, 

архіяпіскапа Наваградзкага, вялебнае сьвятарства, у Хрысьце дыяканства, манаскі чын, і 

ўвесь клір царкоўны, і вернікаў, Госпаду памолімся.     

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------          

            У Беларусі:      

 За Багалюбную й Багазахаваную краіну нашую Беларусь, (прэзыдэнта, ўрад і 

ваярства ейнае,) за ўвесь Беларускі народ наш, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, 
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(за стойкасьць у веры, мужасьць у выпрабаваньнях і вернасьць свайму народу ўсіх нас,) 

Госпаду памолімся.           

                                                              За межамі Беларусі:     

 Яшчэ молімся за (ейную міласьць Яснавяльможную Каралеву нашую Альжбету 

Другую, – у Англіі, Канадзе, Аўстраліі) Багалюбную й Багазахаваную краіну гэтую назоў, 

за (прэзыдэнта,) ўрад, ваярста і народ ейны, і за Багалюбную й Багазахаваную краіну-

маці нашую Беларусь, (прэзыдэнта, ўрад і ваярства ейнае,) за ўвесь Беларускі народ наш, 

што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, (за стойкасьць у веры, мужасьць у 

выпрабаваньнях і вернасьць свайму народу ўсіх нас,) Госпаду памолімся.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

         Дадатковая просьба ў часе смуты:                                                                     

 Каб пазбавіцца Багазахаванаму народу нашаму ад горкае пакуты – незаконнае 

бязбожнае ўлады ў Беларусі, у нас саміх усталяваць аднадушнасьць, браталюбасьць і 

дабрачэсьце, Госпаду памолімся.        

 За горад гэты (наш) (або: вёску гэтую, сьвяты манастыр гэты), за ўсе гарады, 

вёскі і краіны, і за веруючых людзей, што жывуць у іх, Госпаду памолімся.  

 За спрыяльнае надвор’е, багаты ўраджай пладоў зямных і за часы спакойныя, 

Госпаду памолімся.          

 За падарожнікаў па вадзе, зямлі, і ў паветры, за нядужых, пакутуючых, 

зьняволеных і за выратаваньне іх, Госпаду памолімся.     

 Каб пазбавіцца нам ад усялякага гневу, журбы, небясьпекі й нядолі, Госпаду 

памолімся.          

 Заступіся, збаў, памілуй і захавай нас, Божа, Ласкаю Тваёю.  

 Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, Слаўную Ўладарку нашую 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самых сябе, і адзін аднаго, і 

ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо.                 

Хор:   Табе, Госпадзе.             

Ярэй: (перад Р.Дз., альбо ў алтары, калі служыць дыякан)  Бо Табе належыцца ўсякая 

слава, пашана й пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі 

вечныя.                 

Хор:   Амін. 

    Хор пяе Алілуя на сьпеў 8, – перад Р.Дз. дыякан / ярэй (альбо чытар) пачынае й чытае вершы: 

Дыякан:  Алілуя, сьпеў восьмы.          

 Верш 1: З начы нясецца дух мой да Цябе, Божа, бо запаветы Твае – сьвятло на 

зямлі.                   

Хор: Алілуя, алілуя, алілуя. / (так за кожным вершам сьпяваецца голасна Алілуя.)    

 Верш 2: Навучэцеся праўды тыя, што жывуць на зямлі.     

 Верш 3: Заздросьць ахопіць людзей ненавучаных.    

 Верш 4: Упакор іх, Госпадзе, упакор слаўных зямлі. 
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Ярэй, апрануты ў цёмныя (барвяныя) рызы (фялонь, епітрахіль, пояс, поручы), адчыняе 

Р.Дз., у часе патройнага сьпеву Трапара, кадзіць з 4-х бакоў Дабравесьце, потым бярэ з Прастолу 

Дабравесьце і выносіць яго на сярэдзіну храму (выходзіць ўвесь Клір, сьпераду алтарнік са 

сьвячою), кладзе на аналой і абкаджвае (са сьвечкаю) яго з 4-х бакоў, таксама кадзіць алтар, 

іканастас і ўвесь храм, людзей (з Сяляі) і вяртаецца да аналою і кадзіць ДВ сьпераду. Звычайна 

сьвятары чытаюць Екцяню, ДВ і кадзяць перад чытаньнем ДВ – па чарзе, пачынае старшы. 

                                  Трапар, сьпеў 8: (“Егда славніи ученицы...” – ц.сл.)        

Хор: Калі слаўныя вучні / ўмываньнем ног на вячэры прасьвятляліся, /     

тады Юда ліхамысны, / хваробаю срэбралюбства засьлеплены, /    

беззаконным судзьдзям Цябе, Праўднага Судзьдзю, прадае. /       

Убач таго, што зьбірае скарбы, / дзеля якіх павесіўся! /              

Уцякай ад тае ненасычанае душы, / што на Настаўніка так наважылася. /          

Добры да ўсіх, Госпадзе, слава Табе. /       

 Слава...   /  Калі слаўныя вучні...       

 І цяпер... /  Калі слаўныя вучні... 

                                                            Малая Екцяня                            

Дыякан / ярэй  (перад аналоем з ДВ): Зноў і зноў у спакоі Госпаду памолімся. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Заступіся, зьмілуйся, збаў і захавай нас, Божа, ласкаю Тваёю. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, слаўную Ўладарку нашу 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самых сябе, і адзін 

аднаго, і ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо. 
Хор: Табе, Госпадзе. 

Ярэй:  Бо Твая ўлада, і Тваё ёсьць Ўладарства, сіла й слава, Айца і Сына, і Сьвятога 

Духа, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.  
Хор: Амін. 

 Вернікі й клір запальваюць сьвечы кожны раз на чытаньне Дабравесьця (і гасяць іх 

кожны раз па сканчэньні чытаньня). 

Дыякан:  І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога 

молім. 
Хор: Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 

Япіскап / ярэй: (настаяльнік, які будзе чытаць 1-е ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)

 Мір усім!                

Хор: І духу твайму.                   

Япіскап (на катэдры) / ярэй (перад аналоем):  Паводле Яна Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе.                 

Дыякан:  Уважайма.                    

Япіскап / ярэй чытае  Дабравесьце 1-е:  Ян. 46 пач. (13:31 – 18:1): “Сказаў Госпад Сваім 
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вучням: цяпер праславіўся Сын Чалавечы...”            

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. 

І ўдараюць у звон 1 раз, і так, за кожным чытаньнем Дабравесьця, удараюць у звон 

столькі разоў, якое па ліку Дабравесьце прачыталася. 

Пасьля прачытаньня ДВ япіскап застаецца на Катэдры, сьвятары йдуць у алтар, ДВ – на 

аналое. (Р.Дз. зачыняюцца.) Хор пяе Антыфоны, кожны Трапар пяецца двойчы. 

                                                            Антыфон 1, сьпеў 8:     

 Князі людзкія сабраліся супраць Госпада / і супраць Хрыста Ягонага. / (2)

 Словам беззаконным абвінавачваюць мяне; / Госпадзе, Госпадзе, не пакінь 

мяне. / (2)          

 Пачуцьці нашыя чыстымі Хрысту выявім / і, як адданыя Яму, душы нашыя 

пакладзем дзеля Яго, / і не турботамі жыцьцёвымі клапоцімся, як Юда, / але ў пакоях 

нашых запяем: / Ойча наш, што ў нябёсах, ад ліхога пазбаў нас. / (2) 

 Слава...  Багародзічны:  Нарадзіла Ты, Дзева, непашкоджанаю, / і была Ты, 

Дзева – Маці некранутая. / Багародзіца Марыя, малі Хрыста Бога нашага каб 

збавіцца нам. /          

 І цяпер... той жа Багародзічны.  

                                                            Антыфон 2, сьпеў 6:      

 Кажа Юда беззаконным кніжнікам: / што мне дасьце, каб я зрадзіў Яго вам? / 

сярод жа радных Сам стаяў Ты нябачна, як радны. / Серцабачны, зьлітуйся над 

душамі нашымі. / (2)        

 Міласьцю Богу паслужым, як Марыя на вячэры, / і не выпрабуем 

срэбралюбства, як Юда; / хай заўсёды з Хрыстом Богам будзем. / (2) 

 Слава... / Багародзічны:         Яго ж нарадзіла Ты, Дзева, невымоўна, / заўжды 

да Чалавекалюбцы не спыняй маліцца, / хай ад бед ратуе ўсіх, хто да Цябе 

прыхіляецца. /          

 І цяпер... / той жа Багародзічны. 

                                                            Антыфон 3, сьпеў 2:      

 Дзеля Лазарава ўстаньня, Госпадзе, / дзеці жыдоўскія ўсклікалі “Асанна” Табе, 

Чалавекалюбча. / Беззаконны ж Юда не пажадаў зразумець гэта. / (2)  

 На вячэры Тваёй, Хрысьце Божа, / вучням Тваім прадказаў Ты: / адзін з вас 

зрадзіць Мяне. / Беззаконны ж Юда не пажадаў зразумець гэта. / (2)  

 Яну, што запытаўся: “Госпадзе, хто ж зрадзіць Цябе?”, / гэнага хлебам паказаў 

Ты. / Беззаконны ж Юда не пажадаў зразумець гэта. / (2)    

 За трыццаць срэбранікаў, Госпадзе, / і пацалункам лісьлівым шукаў Юда, як 

забіць Цябе. / Беззаконны ж Юда не пажадаў зразумець гэта. / (2)   

 На ўмываньні Тваім, Хрысьце Божа, / вучням Тваім наказаў Ты: проста 
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чыніце, як бачыце. / Беззаконны ж Юда не пажадаў зразумець гэта. / (2) 

 “Пільнуйце й маліцеся, каб не ўвайсьці ў спакусу” – / сказаў Ты, Хрысьце 

Божа наш, вучням Тваім. / Беззаконны ж Юда не пажадаў зразумець гэта. / (2)

 Слава... / Багародзічны: Ратуй ад бед слугаў Тваіх, Багародзіца, / бо ўсе, па Богу, 

да цябе прыхіляемся, / як да непарушнае сьцяны й Заступніцы. / (2)  

 І цяпер... / той жа Багародзічны. 

Дыякан на “Слава...” адчыняе Р.Дз., Сьвятарства выходзіць да аналоя з ДВ.  

                                                                 Малая Екцяня:                 

Дыякан / ярэй  (перад аналоем з ДВ): Зноў і зноў у спакоі Госпаду памолімся. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Заступіся, зьмілуйся, збаў і захавай нас, Божа, ласкаю Тваёю. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, слаўную Ўладарку нашу 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самых сябе, і адзін 

аднаго, і ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо. 
Хор: Табе, Госпадзе. 

Ярэй:  Бо Добры і Чалавекалюбны Бог ёсьць і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і 

Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.  
Хор: Амін. 
 

Ярэй, які выгалошваў Малую Екцяню і будзе чытаць наступнае ДВ, тут кадзіць ДВ з 4-х 

бакоў, алтар, іканастас, вернікаў (з Саляі) і вяртаецца да аналоя і кадзіць ДВ сьпераду.  

                                                               Сядальны, сьпеў 7:          

Хор: На вячэры вучняў карміў, / ведаючы пра пачатак зрады, / на ёй Юду выкрыў 

Ты, / ведаючы, што ён не пакаецца, / але хацеў каб усе ведалі, / што дабравольна 

аддаўся Ты, / каб сьвет вызваліць ад нячыстага, / Шматпакутны, слава Табе. /

 Слава...  / Шматпакутны, слава Табе. /      

 І цяпер... / На вячэры вучняў карміў ... 

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога 

молім. 
Хор: Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 

Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                    

Япіскап (на катэдры) / ярэй (перад аналоем):  Паводле Яна Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе.                 

Дыякан:  Уважайма.                     

Япіскап / ярэй чытае  Дабравесьце 2-е: Ян. 58 пач. (18:1-28): “У той час Ісус выйшаў з 

вучнямі Сваімі за ручэй Кедрон...”            

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. 
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І ўдараюць у звон 2 разы, Хор пяе наступныя Антыфоны. 

                                                            Антыфон 4, сьпеў 5:     

 Сёньня Юда пакідае Настаўніка / і прымае д’ябла, / асляпляецца жарсьцю 

срэбралюбства, / адпадае, сьвятлом азмрочаны, / бо як можаш бачыць, / Сьветача 

прадаўшы за трыдцаць срэбранікаў; / але нам зазьзяў Той, што пакутаваў за сьвет. / 

Да Яго ж усклікнем: / што пацярпеў і спачуваў людзям, / Госпадзе, слава Табе. /

 Слава... і цяпер... /  Багародзічны: Праслаўная, пра Цябе гаворыцца ўсюды, / бо 

нарадзіла Ты ў целе Творцу ўсіх, / Багародзіца Марыя, Усяслаўная і Цнатлівая. / 

                                                            Антыфон 5, сьпеў 6:     

 Вучань пагодзіў цану за Настаўніка / і за трыццаць срэбранікаў прадае 

Госпада, / цалаваньнем лісьлівым, аддаў Яго беззаконцам на сьмерць. /  

 Слава...  і цяпер...  /  Багародзічны:  Невыказана зачала й нарадзіла Ты 

Стваральніка, / Яго малі`, каб збавіцца душам нашым. / 

                                                            Антыфон 6, сьпеў 7:     

 Сёньня пільнуе Юда, каб зрадзіць Госпада, / Спрадвечнага Збаўцу сьвету, / Які 

пяцьцю хлябамі насыціў мноства народу. / Сёньня беззаконца адкідае Настаўніка, / 

вучнем Якога быў, Уладара зрадзіць. / За срэбра прадасьць Таго, што маннаю 

насыціў людзей. /          

 Слава... і цяпер... / Багародзічны:  Радуйся, Багародзіца, што, Неўмяшчальнага 

ў нябёсах, / умясьціла ва ўлоньні Сваім. / Радуйся, Дзева, прарокаў абвяшчэньне, / 

праз Яе ж  нам зазьзяў Эмануіл, / радуйся Маці Хрыста Бога. / 

                                                                 Малая Екцяня:                

Дыякан / ярэй  (перад аналоем з ДВ): Зноў і зноў у спакоі Госпаду памолімся. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Заступіся, зьмілуйся, збаў і захавай нас, Божа, ласкаю Тваёю. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, слаўную Ўладарку нашу 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самых сябе і адзін 

аднаго, і ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо. 
Хор: Табе, Госпадзе. 

Ярэй:  Бо Ты ёсьць Бог наш, і Табе славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя.  
Хор: Амін. 
 

Ярэй, які выгалошваў Малую Екцяню і будзе чытаць наступнае ДВ, тут кадзіць ДВ, алтар, 

іканастас, вернікаў (з Саляі) і вяртаецца да аналоя. 

                                                               Сядальны, сьпеў 7:          

Хор: Што змусіла цябе, Юда, / стацца зраднікам Збаўцы? / Хіба адкінуў цябе ад 

збору апосталаў? / Хіба адняў дар аздараўленьня? / Хіба ад стала прагнаў цябе, / калі 
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ты зь іншымі вячэраў? / Хіба, калі іншым ногі памыў, цябе абмінуў? / О, колькі 

дабротаў няпамятаў ты! / І вось выкрываецца твая няўдзячная натура, / Гэнага ж, 

прапаведваецца бязьмернае шматпакутнасьць і вялікая міласьць. / 

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога 

молім. 
Хор: Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 

Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                    

Япіскап (на катэдры) / Ярэй (перад аналоем):  Паводле Мацея Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                 

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе.                

Дыякан:  Уважайма.                    

Япіскап / ярэй чытае  Дабравесьце 3-е: Мц. 109 пач. (26:57-75): “У той час ваяры, што 

ўзялі Ісуса, прывялі Яго да Каяпы першасьвятара...”         

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. 

І ўдараюць у звон 3 разы. Далей сьпяваюцца наступныя Антыфоны. 

                                                            Антыфон 7, сьпеў 8:     

 Да тых, што елі Цябе, да беззаконцаў, / пакутуючы, проста лямантаваў Ты, 

Госпадзе: / “Калі заб’еце Пастыра / і разгоніце дванаццаць авечак – вучняў Маіх, / 

магчыма ўбачыце болей, чым дванаццаць легіёнаў анёлаў. / Але шмат пакутую каб 

выканалася, / каб явіў вам прарокаў Маіх, / невядомае, і тайнае.” / Госпадзе, слава 

Табе. /            

 Слава... і цяпер... /  Багародзічны:  Як брамы збаўныя, і рай прыгожы, / і 

воблака Сьвятла заўсёды існага, / і`сную Сьвятую Дзеву праславім усе, / 

прамаўляючы да Яе: радуйся! / 

                                                            Антыфон 8, сьпеў 2:      

 Скажыце, беззаконцы, / што чуеце ад Збаўцы нашага; / ці закон адкінулі і 

прароцкае вучэньне, / таму й задумваеце Пілату аддаць Таго, / Які ад Бога – Бога 

Слова, / і Збаўцу душаў нашых. /       

 Слава...  і цяпер...  /  Багародзічны:  Калі ня маем адвагі за шматлікія грахі 

нашыя, / тады малі Таго, што нарадзіла Ты, Багародзіца Дзева, / бо шмат можа 

маленьне Матчынае да дабрасардэчнасьці Ўладара, / не пагрэбуй малітвамі 

грэшнікаў, Усячыстая, / бо Міласьцівы Ён і можа збавіць, / Які й пакутваць за нас 

зволіў. / 

                                                            Антыфон 9, сьпеў 3:      

 Паставіўшы трыццаць срэбранікаў, кошт ацэненага, / Яго ж ацанілі сыны 

Ізрайлевы. / Пільнуйце й маліцеся, каб не ўвайсьці ў спакусу, / таму дух добры, цела 
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ж нямоглае, / дзеля гэтага пільнуйце. /      

 Слава... і цяпер... / Багародзічны:  Усе народы славяць Цябе, Багародзіца 

Чыстая, / бо Хрыста Бога нарадзіла Ты, / ад кляцьбы людзі, праз Цябе, звальняюцца. 

                                                                 Малая Екцяня:                 

Дыякан / ярэй  (перад аналоем з ДВ): Зноў і зноў у спакоі Госпаду памолімся. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Заступіся, зьмілуйся, збаў і захавай нас, Божа, ласкаю Тваёю. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, слаўную Ўладарку нашу 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самых сябе і адзін 

аднаго, і ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо. 
Хор: Табе, Госпадзе. 

Ярэй:  Бо Міласьцівы й Чалавекалюбны Бог ёсьць, і Табе славу ўзносім, Айцу і 

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

Ярэй, які выгалошваў Малую Екцяню і будзе чытаць наступнае ДВ, кадзіць ДВ, алтар, 

іканастас, вернікаў і вяртаецца да аналоя з ДВ. 

                                                               Сядальны, сьпеў 8:                     

Хор: О, як Юда, некалі Твой вучань, / зрадзіць наважыўся Цябе, на вячэры 

лісьліва, / паклёпнік і няпраўднік ішоў і казаў сьвятаром: / што мне дасьце, калі 

аддам вам Гэнага, / што закон пераступіў і зьняважыў сыботу? / Шматпакутны 

Госпадзе, слава Табе. / 

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога 

молім. 
Хор: Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 

Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                   

Япіскап (на катэдры) / Ярэй (перад аналоем):  Паводле Яна Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                

Дыякан:  Уважайма.                    

Япіскап / ярэй чытае  Дабравесьце 4-е: Ян. 59 пач. (18:28 – 19:16): “У той час павялі 

Ісуса да Каяпы...”  Сканчэньне: “...Тады нарэшце ён аддаў Яго ім на ўкрыжаваньне.” 

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. / 

І ўдараюць у звон 4 разы. 

                                                          Антыфон 10, сьпеў 6:    

 Апраніся ў сьвятло, як у рызу, / каб голым на судзе не стаяць / і па шчакам 

удар ўтрымаць ад рук, якія іх жа сатварылі. / Калі ж беззаконныя людзі ўкрыжывалі 
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Госпада славы, / тады ж завеса царкоўная разьдзерлася, / і сонца памеркла, / ня 

церпячы бачыць Бога зьняважанага, / прад Якім жа трымціць усялякі. / Яму 

паклонімся. /            

 Слава... і цяпер... /  Багародзічны:  Супакой сьвет, Госпадзе, / што зволіў цела ад 

Дзевы насіць дзеля людзей, / мы супольна праслаўляем Цябе, Чалавекалюбча. / 

                                                           Антыфон 11, сьпеў 6:    

 За дабро, якое ўчыніў Ты, Хрысьце, роду жыдоўскаму, / на ўкрыжаваньне 

Цябе засудзілі, / воцатам і жоўцю напаілі Цябе, / але дай ім, Госпадзе, па справам 

іхнім, / бо не разумелі яны Твае спагадлівасьці. /     

 Слава...  і цяпер...  /  Багародзічны:  Бога, ад Цябе ўцелаўлёнага, спазналі, 

Багародзіца Дзева, / Адзіная Чыстая, Адзіна Дабраславёная, / таму паўсякчас Цябе 

апяваючы, узьвялічваем. / 

                                                         Антыфон 12, сьпеў 8:      

 Гэтае кажа Госпад юдзеям: / людзі мае, што ўчыніць вам, / альбо чым вас 

патурбаваць? / Сьлепакоў вашых прасьвятліў, пракажонных ачысьціў, / чалавека 

сапраўднага з ложка падняў. / Людзі мае, што ўчыніць вам, / і чым Мне адплоціце? / 

За манну – жоўць, за ваду – воцат, / замест таго, каб любіць Мяне, укрыжуеце Мяне. / 

Надалей ня вытрываю болей, / заклічу Мае народы, / і тыя Мяне праславяць з 

Айцом і Духам; / і Я ім падару жыцьцё вечнае. /     

 Слава... і цяпер... / Багародзічны:    Радуйся, брама Ўладара славы, / праз якую 

Ўсявышні адзіны пройдзе, / і зноў запячатанай пакіне, / на збавеньне душ нашых. / 

                                                                  Малая Екцяня:                 

Дыякан / ярэй  (перад аналоем з ДВ): Зноў і зноў у спакоі Госпаду памолімся. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Заступіся, зьмілуйся, збаў і захавай нас, Божа, ласкаю Тваёю. 

Хор: Госпадзе, памілуй. 

Дыякан:  Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, слаўную Ўладарку нашу 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самых сябе і адзін 

аднаго, і ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо. 
Хор: Табе, Госпадзе. 

Ярэй:  Няхай будзе ўлада Ўладарства Твайго дабраславёна й праслаўлена, Айца і 

Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.  
Хор: Амін. 
 

Ярэй, які выгалошваў Малую Екцяню і будзе чытаць наступнае ДВ, кадзіць ДВ, алтар, 

іканастас, вернікаў і вяртаецца да аналоя. 

                                                              Сядальны, сьпеў 8:           

Хор: Калі Ты, Божа, стаў перад Каяпаю, / і аддаў Сябе на суд Пілату, / нябесныя 

сілы ад страху захваляваліся. / Калі ж Ты ўзьнёсься быў на дрэва, / пасярод дзвух 
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разбойнікаў, / далучаны Ты быў да беззаконцаў, Бязгрэшны, / каб гэтым збавіць 

людзей. / Незласьлівы Госпадзе, слава Табе. / 

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога 

молім. 
Хор: Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 

Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                   

Япіскап (на катэдры) / Ярэй (перад аналоем):  Паводле Мацея Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                 

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                 

Дыякан:  Уважайма.                    

Япіскап / ярэй  чытае  Дабравесьце 5-е: Мц. 111 пач. (27:3-32): “У той час Юда, які 

выдаў Ісуса, убачыўшы, што асудзілі Яго...”             

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. /     

І ўдараюць у звон 5 разоў. 

                                                          Антыфон 13, сьпеў 6:     

 Зборышча юдзейскае ў Пілата вымагала ўкрыжаваць Цябе, Госпадзе, / бо калі 

віны ў Цябе не знайшлі, / вінаватага Вараву вызвалілі, / і Цябе Праўднага засудзілі, / 

агіднага забойства грэх успадкаваўшы. / Але дай ім, Госпадзе, аддзяку, якую 

заслужылі, / бо дарэмна супраць Цябе наважыліся. /      

 Слава... і цяпер... /  Багародзічны:   Багародзіца, Якая нарадзіла словам 

большае слова, Стваральніка Свайго, / Яго малі каб збавіць душы нашы. / 

                                                          Антыфон 14, сьпеў 8:      

 Госпадзе, Які разбойніка ў спадарожнікі прыняў, / што рукі ў крыві запляміў, / 

і нас да яго прылучы, / як Добры й Чалавекалюбча. /    

 Слава...  і цяпер...  /  Багародзічны:  Радуйся, што праз анёла радасьць 

сьвету прыняла, / радуйся, што нарадзіла Творцу Свайго й Госпада, / радуйся, што 

ўганаравалася быць Маткай Божай. / 

У часе сьпеву Антыфона 15, па звычаю выносіцца Галгота (Вялікае Ўкрыжаваньне) і 

ставіцца за аналоем з ДВ, альбо за тэтраподам (на якім ляжыць ікона “Ўкрыжываньне”, альбо 

“Хрыстос у тэрновым вянцы”), калі не выносілася перад пачаткам Службы. 

                                                          Антыфон 15, сьпеў 6:      

 Сёньня вісіць на дрэве, / Які на водах зямлю зьмясьціў; / вянцом цярновым 

пакрываецца, / Які анёлам – Уладар; / у ілжывую барвяніцу апранаецца, / Які 

ўпрыгожвае неба ў воблакі; / аплявухі прымае, / Які ў Ярдане вызваліў Адама; / 

цьвікамі прыбіты Жаніх царкоўны; / дзідаю прабіты Сын Дзевы. / Пакланяемся 
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пакутам Тваім, Хрысьце, / пакланяемся пакутам Тваім, Хрысьце, / пакланяемся 

пакутам Тваім, Хрысьце, / пакажы нам і слаўнае Тваё Ўваскрасеньне. /  

 Слава... і цяпер... / Багародзічны:    Бачачы Цябе, вісячага, Хрысьце, Тая, што 

Цябе нарадзіла, загаласіла: / якую дзіўную бачу таямніцу, Сыне Мой? / як на дрэве 

паміраеш, целам узьняты, Жыцьцядаўча. / 

        Таксама Малая Екцяня (дыякан / ярэй  перад аналоем з ДВ)  і Вокліч:       

Ярэй:  Хай дабраславіцца імя Тваё і праславіцца Ўладарства Тваё, Айца і Сына, і 

Сьвятога Духа, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.            

Хор: Амін. 

Ярэй, які выгалошваў Малую Екцяню і будзе чытаць наступнае ДВ, тут кадзіць ДВ, алтар, 

іканастас, вернікаў (з Саляі) і вяртаецца да аналоя. 

                                                               Сядальны, сьпеў 4:          

Хор: Адкупіў Ты нас ад праклёну старазаконнага, пачэснаю Тваёю крывёю, / на 

Крыжы прыбіты, і дзідаю прабіты, несьмяротнасьць струменіў Ты людзям, / Збаўца 

наш, слава Табе. / 

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога 

молім. 
Хор: Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 

Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                   

Япіскап (на катэдры) / Ярэй (перад аналоем):  Паводле Маркі Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                

Дыякан:  Уважайма.                    

Япіскап / ярэй  чытае  Дабравесьце 6-е: Мк. 67 пач. (15:16-32): “У той час ваяры адвялі 

Ісуса ўсярэдзіну двара...”  Сканчэньне: “...каб мы ўбачылі і ўверавалі ў Яго.”       

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. / 

І ўдараюць у звон 6 разоў. Сьвятарства йдзе ў алтар.  

                                              Дабрашчасныя на 8 Вершаў, сьпеў 4:    

 Ва Ўладарстве Тваім згадай нас, Госпадзе, калі прыйдзеш ва Ўладаврства Тваё./

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

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

 5. Дабрашчасныя лагодныя, бо яны ўспадкуюць зямлю. /    

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

усяліўся. / Гэны, плод спазнаўшы, адхіліў запавет Творцы; / гэты ж, разам 

укрыжаваны, спавядаўся Богу Паміраючаму. / Успомні й нас ва Ўладарстве Тваім. / 
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6. Дабрашчасныя тыя, хто жадае і прагне праўды, бо яны спатоляцца. /  

 Права купілі беззаконцы ад вучня Творцы / і, як злодзея, прывялі Яго на суд 

Пілату, галосячы: “укрыжуй!” – / Таго, што пасылаў ім манну ў пустэлі. / Мы ж, 

праўднага разбойніка пераймаючы, зь вераю клічам: / Успомні нас, Збаўца, ва 

Ўладарстве Тваім. / 

7. Дабрашчасныя міласэрныя, бо яны памілаваны будуць. /  

Багазабойцаў сабор, жыдоўскі народ беззаконны, / апантанна крычэў да 

Пілата, кажучы: / укрыжуй Хрыста нявіннага, а Вараву ж нам выпусьці. / Мы ж 

зьвяртаемся да Хрыста словамі разбойніка разважлівага: / успомні й нас, Збаўца, ва 

Ўладарстве Тваім. /   

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

Жыцьцядайныя Твае рэбры, нібы з Эдэму крыніца струменіць, / Царкву Тваю, 

Хрысьце, напаўняе як славесны рай, / адгэтуль падзяляецца на рэчышчы – у чатыры 

Дабравесьці, сьвет напойваючы, / цешучы стварэньне і народы навучаючы зь вераю 

пакланяцца Ўладарству Твайму. / 

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

Укрыжаваўся Ты дзеля мяне, каб мне здабыць выбачэньне; / прабіты Ты быў 

у рэбры, каб кроплі жыцьця падаць мне; / цьвікамі прыбіты быў, каб я, глыбінёю 

пакутаў Тваіх, да вышыні ўлады Твае змацаваў веру, / гукаю Табе: Жыцьцядаўча 

Хрысьце, слава Крыжу Твайму, Збаўца, і пакуце Тваёй. / 

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

Ўкрыжаванага Цябе, Хрысьце, усё стварэньне, бачачы, трымцела, / асновы 

зямлі хісталіся страхам улады Твае, / сьвяцілы схаваліся, і царкоўная завеса 

разьдзёрлася, / горы затрымцелі і камяні пакрушыліся, / і верны разбойнік кліча з 

намі: / Збаўца, успомні ва Ўладарстве Тваім. /      

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

несправядліва зьневажаць за Мяне. /  

Рукапіс правін нашых на Крыжы разадраў Ты, Госпадзе, / і, да мёртвых 

залічаны, тамашняга мучыцеля зьвязаў Ты, / пазбавіўшы ўсіх ад путаў пякельных 

Уваскрасеньнем Тваім, / праз яго ж мы прасьвяціліся, Чалавекалюбча Госпадзе, і 

гукаем Табе: / “Успомні й нас, Збаўца, ва Ўладарстве Сваім.” / 

12. Радуйцеся і весяліцеся, бо ўзнагарода ваша вялікая ў Нябёсах. /  
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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, Збаўца, ва Ўладарстве Сваім.” / 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /    

Траечны:  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. / 

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

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 падаць нам заўсёды 

гукаем: / “Успомні й нас, Збаўца, ва Ўладарстве Сваім.” / 

На Слава... сьвятарства выходзіць з алтара да ДВ. 

     Таксама Малая Екцяня (дыякан / ярэй  перад аналоем з ДВ) і Вокліч:       

Ярэй: (вокліч)  Бо Ты Бог міласьці, шчадротаў і чалавекалюбнасьці, і мы Табе славу 

ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.                

Хор: Амін. 

Дыякан:  Уважайма. 

Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім! 

Хор: І духу твайму.                   

Дыякан:  Прамудрасьць. 

Ярэй, які выгалошваў Малую Екцяню і будзе чытаць наступнае ДВ, у часе Пракімну 

кадзіць ДВ, алтар, іканастас, вернікаў (з Саляі) і вяртаецца да аналоя. Сьпяваецца Пракімен. 

Чытар  (дыякан/ярэй):  Пракімен, сьпеў чацьвёрты. / Падзялілі рызы Мае паміж 

сабою, / і за вопратку Маю кідаюць жэрабя. 

Хор: Падзялілі рызы Мае паміж сабою, / і за вопратку Маю кідаюць жэрабя. 

Чытар: Верш:  Божа, Божа мой, пачуй мяне, чаму Ты пакінуў мяне. / 

Хор: Падзялілі рызы Мае паміж сабою, / і за вопратку Маю кідаюць жэрабя. 

Чытар:   Падзялілі рызы Мае паміж сабою. / 

Хор: І за вопратку Маю кідаюць жэрабя. / 
 

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога 

молім. 
Хор: Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 
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Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                   

Япіскап (на катэдры) / Ярэй (перад аналоем):  Паводле Мацея Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                 

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                 

Дыякан:  Уважайма.                    

Япіскап / ярэй  чытае  Дабравесьце 7-е: Мц. 113 пач. (27:33-54): “У той час, ваяры 

прыйшоўшы да месца, якое зьвецца Галгота, што значыць “месца чэрапа”, далі Ісусу 

піць воцат, зьмяшаны з жоўцю...”  Сканчэньне: “...сапраўды Ён быў Сын Божы.”    

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. / 

І ўдараюць у звон 7 разоў. Тут скончваюцца Екцяні і каджэньні аж да апошняга 12-га ДВ. 

Чытар чытае Псальму 50: 

3. Зьлітуйся, Божа, зь мяне ў вялікай Ласцы Тваёй, і ў мностве шчадротаў Тваіх 

загладзь беззаконьні мае! 

4. Адмый мяне шматкроць ад беззаконьня майго, і ад грэху майго ачысьці мяне: 

5. бо беззаконьне маё я ўсьведамляю, і грэх мой заўсёды перада мною. 

6. Табе, Табе аднаму я зграшыў і прад вачыма Тваімі благое ўчыніў: таму 

справядлівы Ты будзеш у прысудзе Тваім, і чысты ў судзе Тваім. 

7. Вось, я ў беззаконьні зачаты, і ў грэху маці мая нарадзіла мяне. 

8. Вось, палюбіў Ты праўду ў сэрцы і ўліў у мяне тайную мудрасьць. 

9. Акрапі мяне ісопам, і ачышчуся: абмый мяне, і бялей за сьнег адбялюся. 

10. Дай мне ўцеху пачуць і радасьць, і ўзрадуюцца косьці, Табою паламаныя. 

11. Адвярні аблічча Тваё ад грахоў маіх і загладзь усе беззаконьні мае. 

12. Чыстае сэрца ўмацуй ува мне, Божа, і дух праўдны аднаві ўва мне. 

13. Не адкінь мяне ад аблічча Твайго і Духа Твайго Сьвятога не адбірай у мяне. 

14. Вярні мне радасьць збавеньня Твайго, і Духам Уладным мяне падтрымай. 

15. Я навучу беззаконцаў дарогам Тваім, і бязбожныя да Цябе навернуцца. 

16. Вызваль мяне ад крывавасьці, Божа, Божа ратунку майго; і язык мой уславіць 

праўду Тваю. 

17. Госпадзе! адкрый вусны мае, і вусны мае прагалосяць славу Табе: 

18. бо калі б ахвяры Ты пажадаў, я даў бы яе; цэласпаленьне Табе не падабаецца. 

19. Ахвяра Богу – дух упакораны; сэрца ўпакоранае і зьміранае Бог не зьнішчае. 

20. Ушчасьліў, Госпадзе, добраю воляю Тваёю Сіён, і хай паўстануць муры 

Ерусалімскія. 

21. Тады ўпадабаеш Ты ахвяру праўды, прынашэньні і цэласпаленьні; тады 

пакладуць на алтар Твой цялят. 
 

Дыякан:   І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога молім. 

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

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 

Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                   

Япіскап (на катэдры) / ярэй (перад аналоем):  Паводле Лукаша Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                  
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Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                

Дыякан:  Уважайма.                     

Япіскап / ярэй  чытае  Дабравесьце 8-е: Лк. 111 пач. (23:32-49): “У той час, вялі з Ісусам 

яшчэ і дзвух злачынцаў, каб пакараць сьмерцю...”             

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. / 

І ўдараюць у звон 8 разоў. Сьвятарства йдзе ў алтар. Хор пяе Канон. 

                                    Канон – Трыпясьнец, сьпеў 6:                 

(Ірмасы па двойчы, трапары на 12) 

                                                                   Песьня 5:           

Хор:  Ірмос: Ад золаку малюся Табе, што дзеля міласэрдзя, / зьнясіліў Сябе да 

ўбогасьці  непарушана / і да пакутаў непераможна давёў Сябе, Слова Божае, / мір 

падай мне, грэшнаму, Чалавекалюбча. /                

Чытар: Прысьпеў (да кожнага Трапара):  Слава пакутам Тваім, Госпадзе.  

 Умыўшы ногі і ачысьціўшы сябе сёньня / прычасьцем Боскіх Тайнаў Тваіх, 

Хрысьце, / службіты сіёнскія ўзыйшлі з Табою на высокую гару Аліўную, / славячы 

Цябе, Чалавекалюбча. / (6)         

 Глядзіце, – сказаў Ты: сябры не жахайцеся, / бо ўжо набліжаецца час пасткі 

Мне, / і буду забіты рукамі бяспраўнікаў; / усе ж разьбягуцца, Мяне пакінуўшы, / іх 

жа зьбяру, каб абвясьцілі пра Мяне, Чалавекалюбцу. /  (4)    

 Слава... і цяпер... /  хор: Катавасія – Ірмос: Ад золаку малюся... 

                          Таксама Малая Екцяня (сьвятары ў алтары) і Вокліч:              

Япіскап / ярэй:  Бо Ты ёсьць Уладар сьвету і Збаўца душаў нашых, і Табе славу 

ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.             

Хор: Амін. 

                                             Кандак Пакутнае Пятніцы, сьпеў 8:                 

Хор:  Прыйдзіце, усе, праславім, / дзеля нас Укрыжаванага, / што бачачы Яго на 

Крыжу, Марыя прамовіла: / хоць і ўкрыжаваньне церпіш, / але Ты – Сын і Бог мой. /  

  Ікас: Як пабачыла свайго Сына, што, як ягня, вялі на пакуты, / зь іншымі 

жанчынамі ішла Марыя з распушчанымі валасамі, галосячы: / куды йдзеш, Дзіця? 

Чаго пасьпяшаешся Ты? / Ці ня другі шлюб зноў ладзяць у Кане Галілейскай, / і туды 

цяпер сьпяшыш, каб ім воду на віно ператварыць? / Ці йсьці мне з Табою, Сыне, або 

чакаць Цябе? / Скажы ж Мне хоць слова, не праходзь моўчкі паўз Мяне, / Чыстаю 

захавай Мяне, бо Ты – Сын і Бог Мой. /  

                                                                   Песьня 8:                   

Ірмос: Слуп злосьці багасупраціўнае, / боскія юнакі выкрылі; / на Хрыста ж 
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бясьлітаснае, беззаконцаў зборышча, / радзяцца дарэмна, забіць намагаюцца, / што 

жыцьцё трымае далоньню, /Яго ж усё стварэньне дабраславіць, славячы ва ўсе вякі./  

Прысьпеў (да кожнага Трапара): Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /  

 Праганіце сон з вачэй вашых сёньня – / сказаў вучням Ты, Хрысьце, – / у 

малітве ж пільнуйце, каб не ўвасьці ў спакусу, / асабліва ты, Сімане, бо мацнейшаму 

– большы іспыт. / Разумей Мяне, Пётра, што Яго ўсё стварэньне дабраславіць, 

славячы ва ўсе вякі. / 

Прысьпеў:  Дабраславім Айца і Сына, і Сьвятога Духа, Госпада. /     

 Кепскае слова ніколі ня вымаўлю Табе, / з Табою памру, Уладару, як 

разважлівы, / хоць бы і ўсе адракліся, – усклікнуў Пётра: / ні цела, ані кроў, але 

Айцец Твой мне адкрыў Цябе, / Якога ўсё стварэньне дабраславіць, праслаўляючы 

павек!  /          

Прысьпеў:  Цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. /     

 Ня ўсю глыбіню Боскае Прамудрасьці і розуму ты дасьледаваў, / і бездані судоў 

Маіх не спазнаў ты, чалавек, – сказаў Госпад / – будучы целам, не хваліся, бо тройчы 

адрачэшся ад Мяне, / Якога ўсё стварэньне дабраславіць, праслаўляючы павек! /  

Прысьпеў:  Хвалім, дабраславім, пакланяемся Госпаду, / сьпяваючы й ўзносячы Яго 

ва ўсе вякі. /            

 Адмаўляешся ты, Сімане Пётра, / але хутка пераканаешся ў тым, што сказана; 

/ адна толькі служанка падыйшоўшы, / спалохае цябе, – сказаў Госпад – / аднак, 

заплакаўшы горка, ты міласьцівым знойдзеш Мяне, / Якога ўсё стварэньне 

дабраславіць, праслаўляючы павек! /         

Слава... і цяпер... /  хор: Катавасія – Ірмос: Слуп злосьці ... 

Пасьля Песьні 8 песьню Багародзіцы “Узьвялічвае душа Мая...” і “Пачэсьнейшую” 

зь вершамі не пяем. 

                                                                   Песьня 9:                   

Ірмос: Пачэсьнейшую за Херувімаў / і, без параўнаньня, слаўнейшую за Сэрахвімаў, / 

што без сораму Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу Цябе праслаўляем. /  

Прысьпеў (да кожнага Трапара): Слава пакутам Тваім, Госпадзе.   

 Згубнае зборышча багаагідных, крывадушных, багазабойцаў натоўп / стаў 

прад Табою, Хрысьце, / і, як злачынцу, схапіў Стваральніка ўсіх, / Якога ж 

узьвялічваем. /  (3)          

 Закону не разумеючы, паганцы, / і выслоўі прарокаў вывучаючы марна, / як 

авечку валаклі, каб несправядліва закалоць Цябе, Уладара ўсіх, / Якога ж 

узьвялічваем. /  (3)           

 Народам дадзенае Жыцьцё, / рабіны з кніжнікамі, уражаныя собскаю 



 

 

 57 

зайздроснаю злобаю, / аддалі на забойства Жыцьцядаўцу па існасьці, / Якога ж 

узьвялічваем. / (2)         

 Атачыўшы, як шмат псоў, / сталі біць Цябе, Уладара, удараючы па шчацэ, 

дапытваючы Цябе, / на Цябе ж ілжыва сьведчылі. / І ўсё вытрымаўшы, усіх збавіў 

Ты. /  (2)          

 Слава... і цяпер... /  хор: Катавасія – Ірмос:  Пачэсьнейшую... 

                Таксама Малая Екцяня (сьвятары ў алтары) і Вокліч:              

Япіскап / ярэй:  Бо Цябе хваляць усе сілы нябесныя і мы Табе славу ўзносім, Айцу і 

Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.         

Хор: Амін. 

Сьвятарства выходзіць да ДВ. 

      Сьвяцільны (Экзапастыляр) пяецца тройчы – сьвятары 1 раз, потым хор двойчы:

 Разбойніка разважлівага, / у адну часіну рая, удастоіў Ты, Госпадзе, / і мяне 

дрэвам крыжовым прасьвятлі, / і збаў мяне. /   (тройчы) 

Дыякан:  І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога молім. 

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

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 

Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                   

Япіскап (на катэдры) / ярэй (перад аналоем):  Паводле Яна Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                 

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                

Дыякан:  Уважайма.                    

Япіскап / ярэй  чытае  Дабравесьце 9-е: Ян. 61 пач. (19:25-37): “У той час стаялі каля 

крыжа Ісусавага Маці Ягоная, і сястра Маці Ягонае, Марыя Клявопава, і Марыя 

Магдалена...”                 

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. / 

І ўдараюць у звон 9 разоў. Сьвятарства йдзе ў алтар. 

          Сьпяваюцца Хвалітныя Псальмы 148, 149, 150 “Кожная дыханьне...” на сьпеў 3: 

Хор / чытар:  148.1. Кожнае дыханьне хай хваліць Госпада. / Хвалеце Госпада зь 

нябёсаў, / хваліце Яго ў вышынях. / Табе належыць сьпяваць Богу. /   

 2. Хвалеце Яго, усе анёлы Ягоныя, / хвалеце Яго, усе сілы Ягоныя. /  Табе 

належыць сьпяваць Богу. / 

                                         Чытар працягвае чытаць Псальмы:        

148.3. Хвалеце Яго, сонца і месяц, хавалеце Яго, усе зоркі сьвету. 

4. Хвалеце Яго, нябёсы нябёсаў і воды, якія вышэй за неба. 

5. Хай хваляць імя Госпада, бо Ён сказаў - і сталася, Ён загадаў, і стварылася, 
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6. паставіў іх на векі вечныя; даў наказ, які не праміне. 

7. Хвалеце Госпада зь зямлі, вялікія рыбы і ўсе прадоньні, 

8. вагонь і град, сьнег і туман, буйны вецер, які напаўняе слова Ягонае, 

9. горы і ўсе пагоркі, дрэвы плодныя і ўсе кедры, 

10. зьвяры і ўсякае быдла, паўзуны і птушкі крылатыя, 

11. цары зямныя і ўсе народы, князі і ўсе судзьдзі зямныя, 

12. хлопцы і дзяўчаты, старцы і падлеткі 

13. хай хваляць імя Госпада; бо толькі Ягонае імя высока ўзьнесена, слава Ягоная 

на зямлі і ў нябёсах. 

14. Ён падняў рог народу Свайго, славу ўсіх сьвятых Сваіх, сыноў Ізраілевых, 

народу, блізкага Яму.  
 

                                                   Псальма 149:       

 Сьпявайце Госпаду песьню новую; слава Яму на сходні сьвятых. 

2. Хай радуецца Ізраіль за Творцу свайго; сыны Сіёна хай радуюцца за Цара свайго. 

3. Хай хваляць імя Ягонае скокамі; на тымпане і арфе хай сьпяваюць Яму, 

4. бо дабраволіць Госпад народу Свайму, праслаўляе пакорных ратункам. 

5. Хай радуюцца сьвятыя ў славе, хай сьпяваюць на ложках сваіх. 

6. Хай будуць праслаўленьні Богу ў іхніх вуснах, і меч двусечны ў руцэ іхняй, 

7. каб помсьціць народам, караць плямёны, 

8. закоўваць цароў іхніх у кайданы і вяльможаў іхніх – у путы жалезныя, 

9. чыніць над імі суд пісаны. Гонар гэты – усім сьвятым Ягоным.  
 

                                                               Псальма 150: 

1. Хвалеце Бога ў сьвятыні Ягонай; хвалеце Яго на цьвердзі сілы Ягонай. 
(Далей Псальма працягваецца ў Вершах) 
 

Хвальныя Сьціхіры тры самасьпеўныя, на сьпеў 3: (1-я паўтараецца; ставім 4 Вершы) 

Верш4: (2.) Хвалеце Яго за магутнасьць Ягоную, хваліце Яго за мноства велічы Ягонае. /   

Хор: Два ліхія ўчынкі зрабіў першародны сын мой Ізраіль: / пакінуў Мяне, крыніцу 

жывое вады, а сабе выкапаў студню атрутную. / Мяне на дрэве ўкрыжаваў, Вараву ж 

запатрабаваў і вызваліў. / Неба жахнулася з-за гэтага і сонца схавала праменьні. / Ты ж, 

Ізраілю, не пасароміўся, а на сьмерць выдаў Мяне. / Даруй ім, Ойча Сьвяты, бо ня 

ведаюць, што ўчынілі. / 

Верш3: (3.) Хвалеце Яго гукам трубным, хваліце Яго на псалтырах і гусьлях. /

 Пяецца тая ж Сьціхіра: Два ліхія ўчынкі... 

Верш2:  (4.) Хвалеце Яго тымпанам і танцам, хвалеце Яго на струнах і аргане. /   

 Кожная частка сьвятога Твайго цела / зазнала зьнявагу дзеля нас: / галава – 

церні, аблічча – заплёваньне, / шчокі – удары, вусны – смак расчыненае ў воцаце жоўці, / 

вушы – ліхамысныя зьнявагі, сьпіна – хвастаньне, / і рука – трасьціну, усё цела – 

расьцяжэньне на Крыжы, / канечнасьці – цьвікі, і рэбры – дзіду. / Што пацярпеў за нас і 

ад пакутаў звольніў нас, / зышоў да нас паводле чалавекалюбасьці, і ўзьнёс нас, / 

Усемагутны Збаўца, памілуй нас! / 
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Верш1: 5. Хвалеце Яго гучнымі кімваламі, хвалеце Яго кімваламі гучнагалоснымі. /       

6. Усё, што дыхае, хай славіць Госпада. /        

 Калі Ты, Хрысьце, быў укрыжаваны, / усё стварэньне, убачыўшы гэта, 

затрымцела, / асновы зямлі пахіснуліся ў страсе магутнасьці Тваёй. / Бо калі Ты ў гэты 

дзень быў узьнесены, род жыдоўскі загінуў, / завеса храму разьдзерлася напалам, / і 

памёрлыя ўваскросьлі з магілаў; / сотнік, убачыўшы цуда, жахнуўся. / Маці ж Твая, што 

стаяла там, плачачы горка, усклікала: / “Як Мне ня плакаць і не разьдзіраць Сябе, / 

бачачы Цябе як засуджанага, распранутага, на дрэве вісячага?” / Укрыжаваны й 

пахаваны, і ўваскрослы зь мёртвых, Госпадзе, слава Табе. / 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /       

 Сьпеў 6: Зьнялі зь Мяне вопратку Маю / і апранулі Мяне ў барвяны хітон, / 

усклаўшы, на галаву Маю, цярновы вянок / і ў правую руку Маю даўшы трасьціну. / Але 

патрушчу іх, як збаны гліняныя. /   

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

 Сьпеў 6: Сьпіну Маю даў на хвастаньне, / аблічча ж Свайго не адвараціў ад 

заплёваньня, / стаяў на судзе прад Пілатам, / і на Крыжы пакутаваў за збавеньне сьвету. /  

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога молім. 

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

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 
Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!    

Хор: І духу твайму.                    

Япіскап (на катэдры) / ярэй (перад аналоем):  Паводле Маркі Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                 

Дыякан:  Уважайма.                     

Япіскап / ярэй  чытае  Дабравесьце 10-е: Мк. 69 пач. (15:43-47): “У той час прыйшоў Язэп, 

што з Арамытэі, паважаны раднік, які й сам чакаў Уладарства Божага...”            

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. / 

І ўдараюць у звон 10 разоў.  

                                                  Штодзённае Славаслоўе (Праслаўленьне):                            

Япіскап (на катэдры) / ярэй (перад ДВ):  Слава табе, што паказаў нам сьвятло!           

Чытар:  Слава ў вышынях Богу, і на зямлі мір, паміж людзей дабрая воля. /            

 Хвалім Цябе, дабраславім Цябе, пакланяемся Табе, услаўляем Цябе, дзякуем Табе, 

дзеля вялікае славы Твае. /                

 Госпадзе, Уладару Нябесны, Божа, Ойча Ўсемагутны, Госпадзе, Сыне 

Адзінанароджаны, Ісусе Хрысьце і Сьвяты Духу! /     

 Госпадзе Божа, Ягня Божае, Сыне Айца, што ўзяў грахі сьвету, памілуй нас; / што 

ўзяў грахі сьвету, прымі малітву нашу; / што сядзіш праваруч Айца, памілуй нас. / 
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 Бо Ты Адзіны Сьвяты, Ты Адзіны Госпад, Ісус Хрыстос, у славу Бога Айца. Амін./ 

 Кожнага дня буду дабраславіць Цябе і ўсхвалю Імя Тваё павек і давеку. / Госпадзе, 

Прыстанкам быў Ты нам з пакаленьня ў пакаленьне. / Я скажу: Госпадзе, памілуй мяне, 

ацалі душу маю, бо саграшыў я прад Табою. / Госпадзе, да Цябе прыхіляюся, навучы 

мяне выконваць волю Тваю, / бо Ты ёсьць Бог мой, бо ў Цябе Крыніца жыцьця, у 

Зьзяньні Тваім убачым сьвятло. / Хай будзе заўжды міласьць Твая з тымі, што спазналі 

Цябе. / 

                                                   Таксама “Удастой, Госпадзе...”:    

 Удастой, Госпадзе, у гэты дзень без граху захавацца нам. / Дабраславёны Ты,     

Госпадзе, Божа бацькоў нашых, / і хвальнае, і праслаўлена Імя Тваё давеку. Амін. / 

 Хай будзе, Госпадзе, міласьць Твая над намі, бо мы спадзяёмся на Цябе. /

 Дабраславёны Ты, Госпадзе, навучы мяне запаветаў Тваіх. /  

 Дабраславёны Ты, Уладару, настаў мяне запаветамі Тваімі. /  

 Дабраславёны Ты, Сьвяты, прасьвятлі мяне запаветамі Тваімі. /  

 Госпадзе, міласьць Твая павек, / стварэньнямі рук Сваіх не пагарджай. / Табе 

належыць хвала, / Табе належыць сьпяваньне, / Табе слава належыць – / Айцу і Сыну, і 

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

                                                               Екцяня Просьбы:                 

Дыякан (перад ДВ): Выканаем ранішнюю малітву нашу Госпаду.         

Хор:    Госпадзе, памілуй.                    

Дыякан:  Заступіся, збаў, памілуй і захавай нас, Божа, Ласкаю Тваёю.                    

Хор:     Госпадзе, памілуй.                    

Дыякан:  Дня ўсяго дасканалага, сьвятога, мірнага й бязгрэшнага, у Госпада просім.   

Хор:  Падай, Госпадзе. (так за кожнай просьбай)               

Дыякан:  Анёла спакою, вернага настаўніка, апекуна душаў і целаў нашых, у Госпада 

просім.          

 Прабачэньня і дараваньня грахоў і правінаў нашых у Госпада просім.

 Добрага й карыснага для душаў нашых, і спакою на сьвеце ў Госпада просім.

 Рэшту жыцьця нашага ў спакоі й пакаяньні правесьці, у Госпада просім.

 Хрысьціянскага скону жыцьця нашага, бязбольнага, бездакорнага, спакойнага й 

добрага апраўданьня на Страшным Судзе Хрыстовым просім.   

 Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, слаўную Ўладарку нашу 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самі сябе, і адзін аднаго, і 

ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо.                         

Хор:  Табе, Госпадзе.                     

Япіскап / ярэй:  Бо Ты Бог міласьці, дабротаў і чалавекалюбасьці, і Табе славу ўзносім, 

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

Хор:  Амін. 

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога молім. 

Хор: Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / 
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Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 
Япіскап / Ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!    

Хор: І духу твайму.                     

Япіскап (на катэдры) /ярэй (перад аналоем): Паводле Яна Сьвятога Дабравесьця чытаньне  

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                  

Дыякан:  Уважайма.                     

Япіскап / ярэй  чытае  Дабравесьце 11-е: Ян. 62 пач. (19:38-42): “У той час Язэп з 

Арамытэі, які быў вучнем Ісуса, але тайным з-за страху перад юдзеямі...”          

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. / 

І ўдараюць у звон 11 разоў. Р.Дз. адчыненыя. Дыякан / ярэй кадзіць увесь храм, пачынаючы 

ад ДВ (з 4-х бакоў), потым алтар, іканастас, храм, вернікаў з Саляі, ДВ сьпераду. 

     Сьпяваюцца Сьціхіры Вершаваныя (на Сьціхоўні) самасьпеўныя, сьпеў 1:  

 Усё стварэньне зьмянялася ад страху, / бачачы Цябе на Крыжы прыбітага, 

Хрысьце; / сонца азмрочылася і асновы зямлі захісталіся, – / усё спачувала Стваральніку 

ўсяго. / Што дзеля нас дабравольна пакутаваў, Госпадзе, слава Табе. / 

Верш, сьпеў 2: Падзялілі рызы Мае паміж сабою, і за вопратку Маю кідаюць жэрабя. / 

 Народ ліхамысны й  беззаконны, / чаму задумвае марнае? / Чаму Жыцьцё ўсіх на 

сьмерць ён засудзіў? / Вялікае цуда – бо Творца сьвету ў рукі беззаконных даецца, / і на 

Дрэва ўздымаецца Чалавекалюбча, / каб звольніць з пекла вязьняў, што ўсклікаюць: / 

“Шматпакутны Госпадзе, слава Табе!” / 

Верш: Далі ў ежу Мне жоўць, і каб спатоліць смагу маю, напаілі Мяне воцатам. /  

 У гэты дзень беззаганная Дзева, / бачачы Цябе, Слова, на Крыжы ўзьнятым, /  

смуткуючы матчыным улоньнем, мучылася сэрцам горка / і, стогнучы балюча з глыбіні 

душы, аблічча з валасамі разьдзірала. / Таму, удараючы Сябе ў грудзь, усклікала 

жаласьліва: / “На жаль Мне, Боскае Дзіця! / На жаль Мне, Сьвятло сьвету! / Чаму ж Ты 

схаваўся з вачэй Маіх, Агнец Божы?” / Таму й ваярства бесьцялеснае, трымценьнем 

ахопленае, выгуквала: / “Неасяжны Госпадзе, слава Табе!” / 

Верш: Бог жа, Уладар наш, адвеку наканаваў збавеньне нам пасярод зямлі. /  

 Бачачы ўкрыжаванага, Хрысьце, / Цябе, усіх Стваральніка й Бога, / Тая, што без 

семя нарадзіла Цябе, галасіла горка: / “Сыне мой, куды схавалася прыгажосьць  

выгляду Твайго? /  Не пераношу бачыць, як Цябе крыжуюць няпраўдна; / пасьпяшайся 

ж, устань, каб і Я змагла ўбачыць / Тваё ўваскрасеньне зь мёртвых, на трэці дзень. /  

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /          

сьпеў 8: Госпадзе, калі ўзыходзіў Ты на Крыж, / жах і трымценьне ахапілі ўсё стварэньне, 

/ але Ты не дазволіў, каб зямля праглынула тых, што ўкрыжоўвалі Цябе, / пеклу ж 

загадаў Ты выпусьціць вязьняў. / Дзеля адраджэньня людзей, Судзьдзя жывых і 

памёрлых, / Ты прыйшоў, каб даць жыцьцё, а ня сьмерць. / Чалавекалюбча, слава Табе. / 
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І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. /          

сьпеў 6: Вось ужо ўмакаецца трасьціна выраку, ад судзьдзяў няпраўдных, / Ісуса судзяць і 

засуджуюць на ўкрыжаваньне, / і ўсё стварэньне пакутуе, бачачы на крыжы Госпада. / 

Але дзеля мяне існым целам пакутаваў, Добры, / Госпадзе, слава Табе. / 

Дыякан: І каб нам быць годнымі выслухаць сьвятое Дабравесьце, Госпада Бога молім. 

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

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 
Япіскап / ярэй: (ярэй, які будзе чытаць ДВ, дабраслаўляе людзей у бок алтара)  Мір усім!     

Хор: І духу твайму.                    

Япіскап (на катэдры) / ярэй (перад аналоем):  Паводле Мацея Сьвятога Дабравесьця 

чытаньне.                 

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе. /                 

Дыякан:  Уважайма.                     

Япіскап / ярэй  чытае  Дабравесьце 12-е: Мц. 114 пач. (27:62-66): “На другі дзень, наступны 

пасьля пятніцы, сабраліся першасьвятары і фарысэі да Пілата...”                  

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. / 

І ўдараюць у звон 12  разоў. 

Хор: Добра дзякаваць Госпаду, сьпяваць хвалы Імю Твайму, Усявышні, / павядаць 

кожнае раніцы Ласку Тваю, а вернасьць Тваю – што ночы. / 

Чытар:  Сьвяты Божа... / (3)  Слава... і цяпер... / Прасьвятая Тройца... / Госпадзе, 

памілуй. (3) /   Слава... і цяпер... /   Ойча наш... /                     

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства...                   

Чытар:    Амін. / 

 Сьвятар, у часе сьпеву Трапара, уносіць Дабравесьце ў алтар (заходзіць увесь Клір), 

дабраслаўляе ім вернікаў з Саляі, кладзе на Прастол. Райскія Дзьверы зачыняюцца. 

                                                                   Трапар, сьпеў 4:          

Хор: Выкупіў Ты нас з пракляцьця права / пачэснаю Тваёю крывёю, /        

калі ўкрыжавалі Цябе, і дзідаю прабілі, / крыніцаю несьмяротнасьці стаў Ты людзям, / 

Збаўца наш, слава Табе. /  

          Патройная Екцяня скарочаная:                            

Дыякан (перад Р.Дз.) / ярэй (перад Прастолам):   Зьмілуйся над намі, Божа, зь вялікае 

міласьці Твае, молімся Табе, выслухай і памілуй.           

Хор:   Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / (за кожнай просьбай) 

Дыякан: Яшчэ молімся за Сьвяцейшага Барталамея, усяленскага Патрыярха 

Канстанцінопальскага, і за Ўладыку нашага Высокаправялебнага Сьвятаслава, 

архіяпіскапа Наваградзкага, і за ўсіх ў Хрысьце братоў і сёстраў нашых.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

             У Беларусі:      
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 Яшчэ молімся за Богам захаваную краіну нашую Беларусь, за ўвесь Беларускі 

народ, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, за дзяржаўнасьць і збавеньне ўсіх. 

     За межамі Беларусі:      

 Яшчэ молімся за (ейную міласьць Яснавяльможную Каралеву нашую Альжбету 

Другую, – у Англіі, Канадзе, Аўстраліі) Богам захаваную краіну гэтую назоў, за 

(прэзыдэнта,) ўрад, ваярста і народ ейны, і за Богам захаваную краіну-маці нашу 

Беларусь, за ўвесь Беларускі народ, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Яшчэ молімся за ўсіх парафіянаў / вернікаў (ўсё брацтва / сястрынства) сьвятога 

храму (манастыра) гэтага і за ўсіх праваслаўных хрысьціянаў.              

Япіскап / ярэй: (перад Прастолам)   Бо Ты Літасьцівы й Чалавекалюбны Бог наш, і Табе 

славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.      

Хор:  Амін.                       

Дыякан:  Прамудрасьць.               

Хор:  Дабраслаў.                                  

Япіскап / ярэй:  Дабраславёны Хрыстос Бог наш, заўсёды, цяпер, і паўсякчас, і на вякі 

вечныя.                 

Хор:  Амін. / Змацуй, Божа, / сьвятую праваслаўную веру / і ўсіх праваслаўных 

хрысьціянаў / на вякі вечныя. /                    

Япіскап / ярэй:  Прасьвятая Багародзіца, выратуй нас.                       

Хор:  Пачэсьнейшую за Херувімаў / і, без параўнаньня, слаўнейшую за Сэрахвімаў, / 

што непарушанаю Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу, Цябе праслаўляем. /  

Япіскап / ярэй:  Слава Табе, Хрысьце Божа, спадзяваньне нашае, слава Табе.      

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

Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / Уладыка (ойча), дабраслаў. / 

Япіскап / ярэй: (Водпуст з Саляі з Крыжом у руках)  Што аплёўваньне, і біцьцё, і зьдзекі, і 

Крыж, і сьмерць пацярпеў дзеля збавеньня сьвету, Хрыстос, сапраўдны Бог наш, 

малітвамі Прачыстае Свае Маці, сьвятых слаўных і ўсяхвальных апосталаў, сьвятых 

праўдных Багабацькоў Акіма і Ганны, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, памілуе й 

збавіць нас, як Добры і Чалавекалюбны.            

Хор:  Амін. 

 Сьвятар гаворыць Казань. Пасьля чаго сьвятарства падыходзіць да Галготы і робіць 3 

зямных паклоны, таксама й вернікі. Паводле звычаю, вернікі нясуць дамоў запаленыя сьвечкі з 

чытаньня Дабравесьця, робяць агнём Крыж над уваходам у хату (памешканьне).   
 

1-я Гадзіна не чытаецца цяпер, а – на Каралеўскіх Гадзінах у Пт. каля 8:00 раніцы. 

Пакутная Пятіца – самы строгі посны дзень у годзе, не ямо нічога да вынасу Плашчаніцы. 

 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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К а р а л е ў с к і я   Г а д з і н ы   сьвятое Пакутнае Пятніцы. 
(Тварэньне Кірылы, архіяпіскапа Александрыйскага) 

 

Служацца ў дзень Пакутнае Пятніцы каля 8:00 гадзіны раніцы (2:00 гадзіна дня за 

царкоўным часам) усе Гадзіны запар. Усё па Трыёдзі. Ярэй пачынае Выгалас ў хвялоні з алтара. 
 

Гадзіна 1-я 
 

Дыякан:   Дабраслаў, уладыка.            

Ярэй:       Дабраславёны Бог наш, заўсёды, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.       

Чытар:   Амін. /   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /   

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

напаўняеш, / Скарбніца дабра й Жыцьцядаўца, / прыйдзі і ўсяліся ў нас, і ачысьці нас ад 

усяго благога, і збаў, Добры, душы нашыя. /      

 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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /         

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /  Госпадзе, памілуй. (12) /      

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

 Прыйдзеце, паклонімся Ўладару нашаму Богу. /    

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, Ўладара нашага Бога. /

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага. / 

Райскія Дзьверы адчыняюцца, Ярэй у хвялоні выносіць праз іх ДВ і кладзе на аналое, які 

стаіць перад Галготай на сярэдзіне храму. Падчас чытаньня Псальмаў Гадзіны 1-е – Поўнае 

каджэньне храму, пачынаецца ад аналою з ДВ; на Гадзінах 3-й і 6-й – каджэньне Малое, на 

Гадзіне 9-й – зноў Поўнае. Кадзіць на Гадзіне 1-й – ярэй з дыяканам, на Гадзінах 3,6,9 – дыякан. 
 

Псальма 5: 

2. Пачуй, Госпадзе, словы мае, зразумей мае думкі. 

3. Дай увагі енку скаргі маёй, Цару мой і мой Божа! Я малюся Табе. 

4. Госпадзе! раніцай голас пачуй мой, – раніцай стану прад Табою і буду чакаць. 

5. Бо Ты, Божа, беззаконьняў ня любіш; ліхадзей пры Табе не аселіцца; 

6. бязбожнікі прад вачыма Тваімі ня выстаяць: Ты ненавідзіш усіх ліхадзеяў. 

7. Ты загубіш усіх ашуканцаў; крыважэрцамі і падступнымі Госпад пагарджае. 

8. А я, зь вялікай ласкі Тваёй, увайду ў харомы Твае, пакланюся храму сьвятому 

твайму богабаязна. 



 

 

 65 

9. Госпадзе! вядзі мяне па дарозе ў праўдзе Тваёй, на супастатаў маіх; спрастуй 

перада мною дарогу Тваю. 

10. Бо ў іх вуснах праўды няма: сэрца іхняе – згубнасьць, горла іхняе – дамавіна 

адчыненая, лісьлівяць яны языком сваім. 

11. Асудзі іх, Божа! Няхай прападуць ад намыслаў сваіх; за ліхадзействы вялікія 

адкінь іх, бо яны ўзбунтаваліся на Цябе. 

12. А ўсе, хто на Цябе спадзяецца, будуць радавацца вечна; і Ты будзеш іх асланяць; 

і будуць хваліцца Табою тыя, хто любіць імя Тваё. 

13. Дабраслаўляеш Ты, Госпадзе, праўдніка; упадабаньнем, нібы шчытом, ахінаеш 

яго. 

Псальма 2: 

    Навошта бунтуюць народы, і намышляюць плямёны марнае? 

2. Паўстаюць зямныя цары, і ўмаўляюцца разам князі супраць Госпада і супраць 

Памазанца Ягонага: 

3. «Парвёмце ж іхнія кайданы і скінем зь сябе іхнія ланцугі». 

4. Той, Хто ў нябёсах жыве, пасьмяецца, Госпад паганьбіць іх. 

5. Тады Ён у гневе Сваім скажа ім, і лютасьцю Сваёй іх настрашыць; 

6. «Я памазаў Цара Майго над Сіёнам, сьвятою гарою Маёю. 

7. Я абвяшчу пастанову: Госпад сказаў Мне: «Ты Сын Мой; Я сёньня Цябе 

спарадзіў; 

8. прасі ў Мяне, і дам народы ў спадчыну Табе, і ўладаньні Твае – аж па край зямлі! 

9. Ты паб'еш іх жалезным жазлом, патаўчэш іх, як посуд ганчарны». 

10. Дык вось – урымсьціцеся, цары; навучэцеся, судзьдзі зямныя, 

11. служэце Госпаду богабаязна, і радуйцеся з трымценьнем. 

12. Ушануйце Сына, каб Ён не загневаўся, і каб не загінуць вам у дарозе вашай, бо 

гнеў Ягоны загарыцца неўзабаве. Шчасныя ўсе, хто на Яго спадзяецца. 
 

Псальма 21: 

2. Божа мой! Божа мой! нашто Ты пакінуў мяне? Далёкія словы крыку майго ад 

ратунку майго. 

3. Божа мой! я клічу ўдзень – і Ты не аказваешся, уначы – і няма мне супакаеньня. 

4. Але Ты, Сьвяты, жывеш сярод пахвалаў Ізраіля. 

5. На Цябе спадзяваліся нашы бацькі; спадзяваліся, і Ты вызваляў іх, 

6. да Цябе заклікалі яны, і былі ратаваныя; на Цябе спадзяваліся, і ня былі 

пасаромленыя. 

7. А я чарвяк, а не чалавек, зьнявага ў людзей і пагарда ў народзе. 

8. Усе, хто бачыць мяне, клянуць мяне; кажуць вуснамі, галавою ківаюць: 

9. «ён спадзяваўся на Госпада; хай вызваліць яго, хай уратуе, калі ён даспадобы 

Яму». 

10. Але Ты вывеў мяне з улоньня матчынага; уклаў у мяне надзею каля грудзей 

маці маёй. 

11. Табе я даручаны ад нараджэньня; ад улоньня маці маёй Ты – мой Бог. 

12. Не адыходзь ад мяне, бо блізіцца скруха, а памочніка няма. 

13. Многа цялят абступілі мяне, тлустыя Васанскія акружылі мяне; 

14. разьзявілі пашчу сваю на мяне, як леў, які прагне здабычы і рыкае. 

15. Я разьліўся, нібы вада; усе косткі мае рассыпаліся; сэрца маё, быццам воск, 

зрабілася, растала ў нутрыне маёй. 
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16. Моц мая высахла, як чарапок; язык мой прыліп да гартані маёй, і Ты зьвёў 

мяне ў пыл сьмяротны. 

17. Бо сабакі мяне атачылі, хэўра злыдняў мяне абступіла, прабілі рукі мае і ногі 

мае; 

18. можна было палічыць усе косткі мае, а яны дзівяцца, робяць зь мяне відовішча, 

19. дзеляць рызы мае між сабою; і за адзежу маю кідаюць жэрабя. 

20. Але Ты, Госпадзе, не адыходзь ад мяне; сіла мая! пасьпяшайся мне на дапамогу; 

21. душу маю аслані ад меча і ад сабак самотную маю; 

22. уратуй мяне ад ільвінае пашчы і ад рагоў аднарогаў, пачуўшы, выратуй мяне. 

23. Буду абвяшчаць імя Тваё братам маім, славіць буду Цябе на сходзе. 

24. Вы, што баіцеся Госпада! Усхвалеце Яго. Увесь род Якубаў! праслаў Яго. Хай 

баіцца Яго ўвесь род Ізраілеў! 

25. Бо Ён не пагрэбаваў скрухаю спрагненага і не адцураўся яе, і ня ўхіліў ад яго 

аблічча Свайго, а пачуў яго, калі той паклікаў Яго. 

26. Табе хвала мая на сходзе вялікім; спраўджу свае абяцаньні перад тымі, хто 

баіцца Яго. 

27. Хай ядуць бедныя і насычаюцца; хай уславяць Госпада тыя, што шукаюць Яго; 

хай жывуць сэрцы вашыя векапомна! 

28. Схамянуцца і да Госпада вернуцца ўсе канцы зямлі, і схіляцца прад Табою ўсе 

плямёны язычнікаў, 

29. бо Гасподняе ёсьць царства, і Ён – Уладар над народамі. 

30. Будуць есьці і пакланяцца ўсе сытыя на зямлі; схіляцца прад Ім усе, што 

сыходзяць у тло і ня могуць захаваць жыцьця свайго. 

31. І нашчадкі служыцьмуць Яму, і будуць звацца Гасподнімі вечна, 

32. прыйдуць і абвяшчацьмуць праўду Ягоную людзям, якія народзяцца, якіх 

стварыў Госпад. 
 

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

 / Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. / (3)    

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

Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу. /  Трапар, сьпеў 1:           

Хор:    Калі ўкрыжавалі Цябе, Хрысьце, / зьнік прыгнёт, пераадолена была сіла варожая,/

 бо ані анёл, ані чалавек, але Сам Ты, Госпадзе, / збавіў нас, слава Табе. / 

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

Як назваць Цябе, Дабрадатная? / Небам, – бо зазьзяла Ты як Сонца праўды; / Раем, – бо 

Ты вырасьціла нятленную кветку; / Дзеваю, – бо засталася Ты некранутаю; / Чыстаю 

Маткаю, – бо насіла ў Тваіх сьвятых абдымках Сына – Бога ўсіх. / Яго малі, каб збавіцца 

душам нашым./ 

  Сьпяваюцца тры Трапары з 12-ці, якія паўтараюцца; 1-ы Трапар пяецца без Вершу, яго паўтарае 

2-гі хор; Пяецца 1-шы Верш і 2-гі Трапар, потым 2-гі Верш пяецца другім хорам і 2-гі Трапар, калі 

ён паўтараецца. Потым пяецца: Слава... і 3-ці Трапар і дгугі хор – І цяпер... і 3-ці Трапар 

паўтараецца. Тое ж на іншых Гадзінах 3, 6 і 9. Дзеля скароту можна сьпяваць Трапары па разу. 
 

                                                               Сьціхіра (Трапар), сьпеў 8:                

Сёньня царкоўная завеса, на дакор бяспраўнікам, разьдзіраецца, / і сонца праменьні свае 

хавае, / бачачы Ўладара ўкрыжаванага. / 
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 Трапар паўтарае 2-гі хор. 
 

1-ы хор пяе Верш і 2-гі Трапар: 

Верш: Навошта бунтуюцца народы, і людзі задумляюць марнае?   
 

2-гі Трапар: 

Як авечка, ведзены быў на закол, Хрысьце Ўладару, / і як ягня незласьлівае, 

прыбіты да Крыжа бяспраўнікамі / за грахі нашыя, Чалавекалюбча. / 
 

2-гі хор пяе 2-гі Верш і паўтарае 2-гі Трапар: 

Верш: Паўстаюць каралі зямныя, і князі радзяцца супраць Госпада, і супраць 

Хрыста Ягонага. 
 

1-ы хор пяе: Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  і Трапар: 

 Бяспраўнікам, што схапілі Цябе, / зазнаючы, так казаў Ты, Госпадзе: / хоць і 

заб’яце вы пастыра, / і разгоніце дванаццаць авечак – вучняў Маіх, / змагу болей, чым 

дванаццаць легіёнаў анёлаў выставіць, / але пакутую шмат, каб выканалася тое, / што 

аб’явіў вам праз прарокаў Маіх, – / невядомае й таемнае, Госпадзе, слава Табе. /  
 

2-гі хор пяе: І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / і паўтарае Трапар. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць. Уважайма.     (Падобна выгалошваюцца Воклічы Сьвятарства перад 

(і пасьля): Пракімнамі, чытаньнямі Парэміяў, Апосталаў, Дабравесьцяў і на Гадзінах 3, 6, 9.)   

    Чытаецца й сьпяваецца Пракімен:                           

Чытар:   Пракімен прароцтва, сьпеў 4:  Сэрца Ягонае зьбірае / да сябе крыўду.       

Хор: Сэрца Ягонае зьбірае / да сябе крыўду.                  

Чытар:   (Верш:) Дабрашчасны, хто дбае пра ўбогага!          

Хор: Сэрца Ягонае зьбірае / да сябе крыўду.                 

Чытар:   Сэрца Ягонае зьбірае. /              

Хор: Да сябе крыўду. 

Пасьля Пракімну Чытар чытае Парэмію. 
Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:  З Прароцтваў Захара чытаньне.                             

Дыякан:  Уважайма! 

Парэмія 255 (Захара 11:10-13): 

Чытар:  Гэтак кажа Госпад: 10. І вазьму жазло Маё добрага ўпадабаньня і зламаю яго, 

каб зьнішчыць запавет, які заключыў Я з усімі народамі. 

11. І ён зьнішчаны будзе ў той дзень, і тады даведаюцца бедныя з авечак, якія 

чакаюць Мяне, што гэта – слова Госпада. 

12. І скажу ім: калі заўгодна вам, дык дайце Мне плату Маю; калі ж не, – не 

давайце; і яны наважаць як плату Мне трыццаць срэбранікаў. 

13. І сказаў мне Госпад: кінь іх у царкоўнае сховішча, – высокая цана, у Якую яны 

ацанілі Мяне! І ўзяў Я трыццаць срэбранікаў і кінуў іх у дом Гасподні ганчару. 
 

Пасьля Парэміі Чытар чытае Апостал: пач. 215 ад паловы (Гал. 6:14-18):       

Дыякан:  Прамудрасьць.  
Чытар:  З пасланьня да Галятаў сьвятога апостала Паўла чытаньне.             

Дыякан:  Уважайма!                     
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Чытар:  Браты, 14. не хачу хваліцца, хіба толькі крыжам Госпада нашага Ісуса Хрыста, 

Якім для мяне сьвет укрыжаваны, а я для сьвету. 15. Бо ў Хрысьце Ісусе ня мае сілы ні 

абразаньне, ні неабразаньне, а новае стварэньне. 16. Тым, якія чыняць у згодзе з гэтым 

правілам, мір ім і міласьць, і Ізраілю Божаму. 17. У астатнім, хай ніхто не стурбуе мяне, 

бо я нашу раны Ісусавыя на целе маім. 18. Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам 

вашым, браты. Амін. 

Япіскап / ярэй:  Мір табе. 

Чытар:   І духу твайму.    

Дыякан:  Прамудрасьць, стойце проста, выслухаем сьвятое Дабравесьце. 
Япіскап / ярэй: (дабраслаўляе людзей)   Мір усім!            

Хор: І духу твайму.                    

Япіскап / ярэй (перад аналоем):  Паводле Мацея Сьвятога Дабравесьця чытаньне.       

Хор: Слава пакутам Тваім, Госпадзе.                 

Дыякан:  Уважайма.                     

Япіскап / ярэй чытае  Дабравесьце 1-е Гадзіны:  Мц. 110 - 113 пач. (27:1-56): “У той час, калі 

настала раніца, усе архірэі...”               

Хор: Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. 

 Прачытаўшы ДВ, ярэй/дыякан ідзе ў алтар, ДВ застаецца на аналое да Гадзіны 9-е. 

Чытар:  Стопы мае накіруй паводле слова Твайго / і няхай не апануе мяне ўсялякае 

бяспраўе. / Пазбаў мяне ад паклёпу людзкога / і буду датрымоўвацца запавету Твайго. / 

Сьвятлом аблічча Твайго апрамень слугу Свайго / і навучы мяне загадам Тваім. /  

 Хай напоўняцца вусны мае хвалы Твае, Госпадзе, / каб мне апяваць славу Тваю, / 

увесь дзень – вялічнасьць Тваю. / 

Чытар:   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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /         

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /   

Кондак, сьпеў 8: 
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Хор: Прыйдзіце ўсе, праславім Укрыжаванага за нас, / бо бачачы Яго на дрэве, Марыя 

казала: / хоць і церпіш укрыжаваньне, / але Ты – Сын і Бог Мой. /  

Чытар:     Госпадзе, памілуй. (40) / 

Малітва: 

Чытар:  Паўсякчас у нябёсах і на зямлі пакланяемы й слаўлёны, Хрысьце Божа, 

шматцярплівы, шматміласьцівы, шматдабрасардэчны, што праўдных любіш і грэшных 

мілуеш, што ўсіх клічаш да збавеньня абяцаньнем будучага дабра.  

Сам, Госпадзе, прымі й нашы малітвы ў час гэты, і накіруй нашае жыцьцё паводле 

запаветаў Тваіх, душы нашыя асьвяці, целы ачысьці, помыслы скіруй, думкі ачысьці; і 

пазбаў нас ад усялякае журбы, зла і хваробаў; аслані нас сьвятымі Тваімі анёламі, каб 

захаваныя й настаўляемыя імі, дасяглі еднасьці веры й да пазнаньня недаступнае Твае 

славы, бо дабраславёны Ты на вякі вечныя. Амін.  
 

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

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

Пачэсьнейшую за Херувімаў / і, без параўнаньня, слаўнейшую за Сэрахвімаў, / 

што непарушанаю Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу, Цябе праслаўляем. /  

 Імем Госпадавым дабраслаў, ойча (Уладыка). /                 

Япіскап / ярэй:  Божа, абдаруй нас і дабраслаў нас, сьвятлом аблічча Твайго асьвятлі нас, і 

памілуй нас. 

Малітва: 

Япіскап / ярэй:  Хрысьце, Сьвятло ісьцінае, што прасьвятляеш і асьвячваеш кожнага 

чалавека, які прыходзіць на сьвет, хай выявіцца на нас сьвятло аблічча Твайго, каб у ім 

нам пабачыць сьвятло недаступнае; і накіруй ступні нашыя да выкананьня запаветаў 

Тваіх, малітвамі Прачыстае Твае Маці і ўсіх сьвятых Тваіх. Амін. 
 

Гадзіна 3: 
 

Чытар:  Прыйдзеце, паклонімся Ўладару нашаму Богу. /      

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, Ўладара нашага Бога. /

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага./ 

Псальма 34 (Малітва на дапамогу): 

Заступіся, Госпадзе, перад тымі, хто судзіцца са мною, зваюй тых, хто ваюе мяне; 

2. вазьмі шчыт і латы, і ўстань на дапамогу мне; 

3. агалі меч, і заступі дарогу тым, што гоняць мяне; скажы душы маёй: Я – ратунак 

твой! 

4. Хай пасаромяцца і паганьбуюцца тыя, хто цікуе душу маю, хай адступяцца і 

пакрыюцца ганьбаю тыя, хто шкоду мне намышляе; 

5. хай будуць яны, як пыл на ветры, і анёл Гасподні хай праганяе іх. 

6. Хай будзе шлях іхні цёмны і коўзкі, і анёл Гасподні няхай гоніць іх, 

7. бо яны бязь віны схавалі мне яму – сетку сваю; выкапалі яе на бязьвінную душу 

маю! 

8. Хай спадзе на яго пагібель нянаджаная, і сетка ягоная, якую ён схаваў на мяне, 

хай яго самога і ўловіць; хай у яе і ўпадзе на пропадзь сваю. 

9. А душа мая зарадуецца ў Госпадзе; усьцешыцца збавеньнем ад Яго. 
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10. Усе косткі мае скажуць: «Госпадзе! хто да Цябе падобны? Ты ратуеш слабога ад 

дужага, беднага і ўбогага ад зьдзірцы ягонага?» 

11. Паўсталі на мяне сьведкі няправедныя: чаго я ня ведаю, – выпытваюць у мяне; 

12. плацяць мне злом за дабро, сіроцтвам душы маёй. 

13. А як былі хварэлі яны, я апранаўся ў вярэту, душу маю таміў пастом, і малітва 

мая вярталася ў нетру маю. 

14. Я рабіў, быццам сябру, як брату майму; я хадзіў смутны, панурыўшы голаў, як 

бы аплакваючы маці. 

15. А калі я спатыкаўся, яны радаваліся і зьбіраліся; зьбіраліся агуднікі супроць 

мяне, ня ведаю завошта, ганілі мяне, і не пераставалі; 

16. з крывадушнымі пакепнікамі скрыгаталі на мяне зубамі сваімі. 

17. Госпадзе! ці доўга будзеш глядзець на гэта? Адвядзі душу маю ад злачынстваў 

іхніх, ад ільвоў – самотную душу маю! 

18. Я праслаўлю Цябе на сходзе вялікім, сярод процьмы народу ўсхвалю Цябе, 

19. каб не збыткавалі зь мяне тыя, што ваявалі супроць мяне несправядліва, і не 

перамігваліся вачыма тыя, што ненавідзяць мяне бязьвіннага; 

20. бо не за мір прамаўляюць яны, а супроць мірных на землях плятуць аблудныя 

намыслы; 

21. разьзьяўляюць на мяне вусны свае; кажуць: «добра! добра! бачыла наша вока». 

22. Ты бачыў, Госпадзе, не змаўчы; Госпадзе! не аддаляйся ад мяне. 

23. Устань, прачніся на суд мой, на цяжбіну маю, Божа мой і Госпадзе мой! 

24. Судзі мяне па праўдзе Тваёй, Госпадзе, Божа мой, і хай ня радуюцца яны празь 

мяне; 

25. хай ня кажуць у сэрцы сваім: «добра! добра!, нам да душы!» Хай ня кажуць: «мы 

праглынулі яго». 

26. Няхай пасаромяцца і паганьбуюцца ўсе, хто радуецца зь няшчасьця майго; хай 

убяруцца ў сорам і ганьбу, хай фанабэрацца над мною. 

27. Няхай радуюцца і весяляцца, хто маёй слушнасьці прагне, і няхай кажуць 

заўсёды: «хай праславіцца Госпад, Які зычыць міру слузе Свайму!» 

28. І язык мой будзе абвяшчаць Тваю праўду і хвалу Табе дзень у дзень. 
 

Псальма 108: 

Божа хвалы маёй! не прамаўчы, 

2. бо разьзявіліся на мяне вусны бязбожныя і вусны падступныя; 

3. адусюль атачылі мяне словамі нянавісьці, узбройваюць супраць мяне бяз 

прычыны; 

4. за любоў маю ваююць супраць мяне; а я малюся; 

5. аддаюць мне злом за дабро, за любоў маю – нянавісьцю. 

6. Пастаў над імі бязбожнага, і д'ябал хай стане праваруч яго. 

7. Калі будзе судзіцца, хай будзе вінаваты, і малітва ягоная няхай стане грэхам; 

8. хай дні ягоныя будуць кароткія, і пасад ягоны іншы хай прыймае; 

9. дзеці ягоныя няхай будуць сіротамі, а жонка ягоная – удавою; 

10. хай бадзяюцца дзеці ягоныя і жабруюць, і просяць хлеба з руінаў сваіх; 

11. хай захопіць ліхвяр усё, што ёсьць у яго, хай другія захопяць працу ягоную; 

12. хай ніхто яму не паспагадае; хай ніхто ня зьлітуецца зь сіротаў ягоных; 

13. хай будуць нашчадкі ягоныя на пагібель, і хай забудзецца іхняе імя ў наступным 

родзе; 



 

 

 71 

14. хай згадаецца прад Госпадам беззаконьне бацькоў ягоных, і грэх маці ягонай хай 

не загладзіцца; 

15. хай будуць заўсёды яны ў вачах Госпада, і хай вынішчыць Ён на зямлі пра іх 

памяць 

16. за тое, што ён ня думаў пра літасьць, а гнаў чалавека беднага і ўбогага і 

зламанага сэрцам, каб забіць яго; 

17. палюбіў праклён, і праклён спадобіць яго; не захацеў дабраславеньня, яно ад яго 

і адыдзе; 

18. хай у пракляцьце апранецца, быццам у рызу, і хай увойдзе яно, як вада, у 

нутробу ягоную і, як алей, у косткі ягоныя; 

19. хай будзе яно яму, нібы вопратка, у якую ён апранецца, і як пояс, якім заўсёды 

перапаясваецца. 

20. Такая аддача ад Госпада ворагам маім і тым, што ліхасловяць душу маю! 

21. Са мною, Госпадзе, Госпадзе, чыні дзеля імя Твайго, бо добрая міласьць Твая; 

уратуй мяне, 

22. бо я бедны і ўбогі, і сэрца маё паранена ўва мне. 

23. Я зьнікаю, быццам цень, калі хіліцца дзень, гоняць мяне, як саранчу. 

24. Калені мае зьнемаглі ад посту, і цела маё засталося бяз тлушчу. 

25. Я зрабіўся для іх пасьмешышчам; убачыўшы мяне, галовамі круцяць. 

26. Памажы мне, Госпадзе, Божа мой; уратуй мяне з ласкі Тваёй, 

27. хай уведаюць, што гэта Твая рука, і што Ты, Госпадзе, учыніў гэта. 

28. Яны праклінаюць, а Ты дабраслаў; яны паўстаюць, але няхай будуць 

пасаромленыя; а слуга Твой хай радуецца. 

29. Хай апрануцца праціўнікі мае ў ганьбу і, як вопраткаю, хай накрыюцца сорамам 

сваім. 

30. І я голасна буду вуснамі сваімі славіць Госпада і сярод мноства Яго 

праслаўляць: 

31. бо Ён стаіць праваруч беднага, каб ратаваць яго ад судзьдзяў душы ягонай. 
 

Дыякан робіць Малое каджэньне (таксама кадзіць ДВ на аналое). 
 

Псальма 50: 

3. Зьлітуйся, Божа, зь мяне ў вялікай ласцы Тваёй, і ў мностве шчадротаў Тваіх 

загладзь беззаконьні мае! 

4. Адмый мяне шматкроць ад беззаконьня майго, і ад грэху майго ачысьці мяне: 

5. бо беззаконьне маё я ўсьведамляю, і грэх мой заўсёды перада мною. 

6. Табе, Табе аднаму я зграшыў і прад вачыма Тваімі благое ўчыніў: таму 

справядлівы Ты будзеш у прысудзе Тваім, і чысты ў судзе Тваім. 

7. Вось, я ў беззаконьні зачаты, і ў грэху маці мая нарадзіла мяне. 

8. Вось, палюбіў Ты праўду ў сэрцы і ўліў у мяне тайную мудрасьць. 

9. Акрапі мяне ісопам, і ачышчуся: абмый мяне, і бялей за сьнег адбялюся. 

10. Дай мне ўцеху пачуць і радасьць, і ўзрадуюцца косьці, Табою паламаныя. 

11. Адвярні аблічча Тваё ад грахоў маіх і загладзь усе беззаконьні мае. 

12. Чыстае сэрца ўмацуй ува мне, Божа, і дух справядлівы аднаві ўва мне. 

13. Не адкінь мяне ад аблічча Твайго і Духа Твайго Сьвятога не адбірай у мяне. 

14. Вярні мне радасьць збавеньня Твайго, і Духам Уладным мяне падтрымай. 

15. Я навучу беззаконцаў дарогам Тваім, і бязбожныя да Цябе навернуцца. 

16. Вызваль мяне ад крывавасьці, Божа, Божа ратунку майго; і язык мой уславіць 

праўду Тваю. 
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17. Госпадзе! адкрый вусны мае, і вусны мае прагалосяць славу Табе: 

18. бо калі б ахвяры Ты пажадаў, я даў бы яе; цэласпаленьне Табе не падабаецца. 

19. Ахвяра Богу – дух упакораны; сэрца ўпакоранае і зьміранае Бог не зьнішчае. 

20. Ушчасьліў, Госпадзе, добрай воляй Тваёю Сіён, і хай паўстануць муры 

Ерусалімскія. 

21. Тады ўпадабаеш Ты ахвяру праўды, прынашэньні і цэласпаленьні; тады 

пакладуць на алтар Твой цялят. 
 

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

 / Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. /  (3)    

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

                          Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  Трапар, сьпеў 6:        

Хор:  Госпадзе, Цябе, Жыцьцё ўсіх, засудзілі на сьмерць юдзеі, / што прайшлі праз 

Чырвонае мора, жазлом разьдзеленае, укрыжавалі Цябе; / тыя, што мёд з каменя пілі, 

жоўч Табе прынесьлі. / Але дабравольна пакутаваў Ты, каб нас вызвліць зь няволі 

варожае, / Хрысьце Божа, слава Табе. / 

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

Багародзіца, Ты лаза сапраўдная, / што вырасьціла нам плод жыцьця. / Просім 

Цябе, маліся, / Уладарка, са сьвятымі апосталамі, / каб былі памілаваны душы нашы. / 
 

І сьпяваем тры Трапары з 12-ці, якія паўтараюцца, сьпеў 8: 

Дзеля жаху юдзейскага, / сябра Твой і блізкі, Пётра, адрокся Цябе, Госпадзе, / і, 

плачучы, так галасіў: / “Не пагрэбуй сьлязьмі маімі, Шчодры, / бо прыракаў я захаваць 

веру, ды не захаваў”; / і наша пакаяньне таксама прымі, і памілуй нас. /  

І паўтараецца Трапар. 

Верш: Словы мае пачуй, Госпадзе, зразумей просьбу маю. 

Калі перад укрыжаваньнем Тваім, / жаўнёры зьдзекаваліся над Табою, Госпадзе, / 

нябеснае ваярства зьдзіўлялася: / як Ты, што зямлю упрыгожыў кветкамі, цярнёвую 

карону надзеў на Сябе; / як Ты, што неба ў хмары апранаеш, / у пурпур пасьмяховішча 

апрануўся. / Бо гэтаю прадбачнасьцю выяўляецца Тваё міласэрдзе, Хрысьце, / і вялікая 

Твая міласьць, слава Табе. / 

Верш: Пачуй голас маленьня майго, Уладару мой і Божа мой, бо да Цябе я 

малюся.  І паўтараецца Трапар. 

Слава... /  Трапар, сьпеў 5: 

Калі на Крыж Цябе вялі, так усклікаў Ты, Госпадзе: / За які ўчынак хочаце 

ўкрыжаваць Мяне, юдзеі? / Ці за тое, што хворых вашых умацаваў, / ці што мёртвых, 

быццам ад сну, абудзіў, / крывацечную жанчыну ацаліў, хананеянку памілаваў? / За які 

ўчынак хочаце Мяне забіць, юдзеі? / Але ў Тым, каго сёньня праколваеце, / бяспраўнікі, 

убачыце Хрыста. /  

І цяпер... /  паўтараецца Трапар. 
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Пракімен, сьпеў 4:  Я да ўпадку падрыхтаваны, / і скруха мая паўсякчас перада мною. 

       Верш: Госпадзе, не выкрывай мяне ў лютасьці Тваёй, і не карай мяне ў гневе Тваім. 
 

З Прароцтва Ісаінага чытаньне. Парэмія 186 (Ісая 50:4-11): 

4. Госпад Бог даў Мне язык мудрых, каб Я мог словам мацаваць зьнямоглага: 

кожнае раніцы Ён будзіць, будзіць вуха Маё, каб Я чуў, быццам вучань. 

5. Госпад Бог адкрыў Мне вуха, і Я не ўсупрацівіўся, не адступіў назад. 

6. Я аддаў хрыбет Мой тым, што б'юць, і шчокі Мае – пабойцам; твару Майго не 

засланяў ад кляцьбы і апляваньня. 

7. І Госпад Бог дапамагае Мне: таму Я не саромеюся, таму Я трымаю твар Мой, як 

крэмень, і ведаю, што не застануся ў ганьбе. 

8. Блізкі Апраўдальнік Мой; хто хоча спаборнічаць са Мною? станем разам. Хто 

хоча судзіцца са Мною? хто падыдзе да Мяне. 

9. Вось, Госпад Бог дапамагае Мне: хто асудзіць Мяне? Вось, усе яны як вопратка 

зьлядашчацца; моль зьесьць іх. 

10. Хто з вас баіцца Госпада, слухаецца голасу Раба Ягонага? Хто ходзіць у мораку, 

безь сьвятла, хай спадзяецца на імя Госпада і хай мацуецца ў Богу сваім. 

11. Вось, усе вы, што разводзіце агонь, запасеныя запальнымі стрэламі, ідзеце ў 

полымя агню вашага і стрэлаў, распаленых вамі! Гэта будзе вам ад рукі Маёй: у пакутах 

сканаеце. 

Апостал пач. 88 ад паловы (Рым. 5:6-11): 

Браты! 6. Хрыстос, калі яшчэ мы былі нямоглыя, ва ўстаноўлены час памёр за 

бязбожнікаў. 7. Бо наўрад ці хто памрэ за праўдніка; хіба што за дабрачынца, магчыма, 

хто і адважыцца памерці. 8. А Бог Сваю любоў даказвае нам тым, што, калі мы былі 

яшчэ грэшнікі, Хрыстос памёр за нас. 9. Таму тым болей цяпер, калі мы апраўданыя 

Крывёю Ягонаю, ратуемся Ім ад гневу. 10. Бо калі мы, будучы ворагамі, прымірыліся з 

Богам сьмерцю Сына Ягонага, дык тым болей, прымірыўшыся, уратуемся жыцьцём 

Ягоным; 11. і мала таго, але і хвалімся Богам праз Госпада нашага Ісуса Хрыста, празь 

Якога мы атрымалі цяпер прымірэньне. 
 

  Дабравесьце: Мк. 67, 68 пач. (15:1-41): «У той час жаўнёры завялі Ісуса ў панадворак...» 

(Па ДВ чытаецца Казань Крыжовая.) Прачытаўшы ДВ, ярэй/дыякан ідзе ў алтар. 

Чытар:  Анёламі, каб захоўваючыся й напаўняючыся пад іхнай аховай, / асягнулі мы 

еднасьці веры й веды недаступнае Твае славы, / бо Ты дабраславёны на вякі вечныя. 

Амін. /                

альбо Чытар: Госпад Бог дабраславёны, дабраславёны Госпад у кожны дзень, / спрыяць будзе 

нам Бог збавеньня нашага; / Бог наш – Бог у збавеньне. / 

Чытар:   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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /          

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

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

нам дай, / і даруй нам правіны нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, / але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /   

Кондак, сьпеў 8: 

Хор:    Прыйдзіце ўсе, праславім Укрыжаванага за нас, / бо бачачы Яго на дрэве, Марыя 

казала: / хоць і церпіш укрыжаваньне, / але Ты – Сын і Бог Мой. /  
 

Чытар:     Госпадзе, памілуй. (40) / 

Малітва: 

Чытар:  Паўсякчас у нябёсах і на зямлі пакланяемы й слаўлёны, Хрысьце Божа, 

шматцярплівы, шматміласьцівы, шматдабрасардэчны, што праўдных любіш і грэшных 

мілуеш, што ўсіх клічаш да збавеньня абяцаньнем будучага дабра.  

Сам, Госпадзе, прымі й нашы малітвы ў час гэты, і накіруй нашае жыцьцё паводле 

запаветаў Тваіх, душы нашыя асьвяці, целы ачысьці, помыслы скіруй, думкі ачысьці; і 

пазбаў нас ад усялякае журбы, зла і хваробаў; аслані нас сьвятымі Тваімі анёламі, каб 

захаваныя й настаўляемыя імі, дасяглі еднасьці веры й да пазнаньня недаступнае Твае 

славы, бо дабраславёны Ты на вякі вечныя. Амін.  
 

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

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

Пачэсьнейшую за Херувімаў / і, без параўнаньня, слаўнейшую за Сэрахвімаў, / 

што непарушанаю Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу, Цябе праслаўляем. /  

 Імем Госпадавым дабраслаў, ойча (Уладыка). /                  

Япіскап / ярэй:  Божа, абдаруй нас і дабраслаў нас, сьвятлом аблічча Твайго асьвятлі нас, і 

памілуй нас. 

Малітва: 

Япіскап / ярэй:  Уладару Божа Ойча Ўсеўладарны, Госпадзе Сыне Адзінародны, Ісусе 

Хрысьце, і Сьвяты Дух, Адзінае Баство, адзіная сіла, памілуй мяне грэшнага, і Табе 

вядомымі шляхамі, збаў мяне, нягоднага слугу Твайго, бо дабраславёны Ты на вякі 

вечныя. Амін. 
 

Гадзіна 6: 
 

Чытар: Прыйдзеце, паклонімся Ўладару нашаму Богу. /   

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, Ўладара нашага Бога. /

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага. / 

Псальма 53 (Малітва пакутніка): 

3. Божа! імем Тваім уратуй мяне, і сілаю Тваёю судзі мяне. 

4. Божа! пачуй малітву маю; уваж словам вуснаў маіх, 

5. бо на мяне чужыя паўсталі, і дужыя шукаюць душы мае; яны ня маюць Бога 

перад сабою. 

6. Вось, Бог мой памочнік; Госпад мацуе душу маю. 
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7. Ён за зло ворагаў маіх пакарае; ісьцінай Тваёю зьнішчыць іх. 

8. Я рупліва ахвяру Табе прынясу, праслаўлю імя Тваё, Госпадзе, бо яно добрае, 

9. бо Ты выбавіў мяне ад усіх нягодаў, і на воргаў глядзела вока маё. 
 

Псальма 139: 

2. Пазбаў мяне, Госпадзе, ад чалавека ліхога; ахавай мяне ад прыгнятальніка: 

3. яны ліхое думаюць у сэрцы, кожны дзень на бойку ладзяцца, 

4. яны востраць свой язык, як зьмей, яд асьпіда пад вуснамі іхнімі. 

5. Упільнуй мяне, Госпадзе, ад рук бязбожнага, ахавай мяне ад прыгнятальнікаў, 

якія намысьлілі пахіснуць ногі мае. 

6. Гардзеі паставілі на мяне пасткі і петлі, раскінулі сетку на дарозе, цянёты 

раскінулі на мяне. 

7. Я сказаў Госпаду: Ты – Бог мой; пачуй, Госпадзе, голас маленьняў маіх! 

8. Госпадзе, Госпадзе, сіла ратунку майго! Ты пакрыў галаву маю ў дзень бою. 

9. Ня дай, Госпадзе, жаданага бязбожніку; ня дай посьпеху ліхому намыслу яго; яны 

заганарацца. 

10. Хай пакрые галовы тых, што мяне абступілі, ліха ад іхніх жа вуснаў. 

11. Хай ападзе на іх распалены жар; хай будуць укінуты ў вагонь, у прорвы, каб і ня 

ўсталі. 

12. Чалавек злаязыкі хай ня ўмацуецца на зямлі; а ліха няхай прыгнятальніка ў 

пропадзь зьвядзе. 

13. Ведаю, што Госпад учыніць суд над прыгнятальнікамі і справядлівасьць 

бедным. 

14. Так! праўдныя ўславяць імя Тваё: беззаганныя будуць жыць прад абліччам 

Тваім. 
 

Дыякан зьвершвае Малое каджэньне. 
 

Псальма 90: 

Хто жыве пад аслонаю Ўсявышняга, той пакоіцца ў засені ўсемагутнага, 

2. кажа Госпаду: прыстанішча мне і Заступніку мой, Божа мой, на Цябе спадзяюся! 

3. Ён цябе вызваліць зь сетак лаўца, ад пагібельнай пошасьці; 

4. пер'ем Сваім Ён цябе ўзасьціць, і пад крыльлем ягоным убясьпечышся; шчыт і 

аслона - ісьціна Ягоная. 

5. Не збаішся страху начнога, ні стралы, што ўдзень пралятае, 

6. ні пошасьці, што ў цемры ходзіць, ані пошасьці, што нішчыць апоўдні. 

7. Упадзе тысяча побач з табою, і дзесяць тысяч праваруч ад цябе; але да цябе не 

наблізіцца: 

8. толькі глядзецьмеш вачыма тваімі і ўбачыш помсту бязбожнікам. 

9. Бо сказаў Ты: Гасподзь - надзея мая; Усявышняга выбраў ты прыстанішчам 

тваім; 

10. ліха цябе не спаткае, і пошасьць жытла твайго не зачэпіць; 

11. бо анёлам Сваім наказвае пра цябе - ахоўваць цябе на ўсіх дарогах тваіх, 

12. і на руках цябе панясуць, каб не спатыкнуўся ты аб камень нагою тваёю; 

13. на асьпіда і васіліска наступіш і патопчаш ільва і дракона. 

14. «За тое, што ён палюбіў Мяне, уратую яго; абараню яго, бо ён спазнаў імя Маё. 

15. Пакліча Мяне і пачую яго: зь ім Я ў жалобе, вызвалю яго, і праслаўлю яго; 

16. даўжынёю дзён напоўню яго, і пакажу яму выратаваньне Маё». 
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Чытар: Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 

/ Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. /  (3)    

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

                           Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  Трапар, сьпеў 2:        

Хор:  Збавеньне ўчыніў Ты пасярод зямлі, Хрысьце Божа, / на Крыжы прачыстыя рукі 

Свае прасьцёр Ты, / зьбіраючы ўсе народы, што ўсклікаюць: / Госпадзе, слава Табе. / 

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

Ня маем адвагі з-за шмат грахоў нашых, / Ты, Багародзіца Дзева, малі 

Народжанага Табою, / бо магутная малітва Маці да міласэрдзя Ўладара. / Не пагрэбуй 

маленьнямі грэшных, Прачыстая, / бо міласьцівы і збавіць можа Той, што й пакутаваць 

за нас зволіў. /  
 

І сьпяваем тры Трапары з 12-ці, якія паўтараюцца, сьпеў 8: 

Гэтак кажа Госпад да жыдоў: / народзе Мой, што Я зрабіў табе? / альбо чым цябе 

абцяжваў? / сьлепакоў вашых я прасьвятліў, пракажоных ачысьціў, чалавека хворага з 

ложку падняў. / Народзе Мой, што Я зрабіў вам, / і чым адплацілі Мне? / За манну – 

жоўчай, за ваду – воцтам, / замест любові да Мяне – да Крыжа Мяне прыбілі. / Далей ня 

буду цярпець болей, / паклічу іншыя Мае народы, / і яны праславяць Мяне з Айцом і 

Духам; / і Я дам ім жыцьцё вечнае. /  

І паўтараецца Трапар. 

Верш: І далі ў ежы Мне жоўць, і каб спатоліць смагу Маю, напаілі Мяне воцтам. 

Заканадаўцы ізраельскія, юдзеі і хварысеі, / сойм апостальскі так гаворыць да вас: 

/ вось Храм, Які вы спустошылі, / вось Ягня, Якое вы ўкрыжавалі і ў магіле пахавалі; / 

але не лісьліўце, юдзеі, – ўладаю Сваёю Ён уваскрос; / Ён Той, што ў моры ўратаваў вас і 

ў пустэлі нагадаваў; / Ён ёсьць Жыцьцё і Сьвятло, і Мір сьвету. / 

Верш: Выратуй мяне, Божа, бо воды дайшлі да душы маёй.  І паўтараецца Трапар. 

Слава... /  Трапар, сьпеў 5: 

Прыйдзеце, народ Хрыстовы, / пабачым, змову Юды зрадніка / з бяспраўнымі 

сьвятарамі, на Збаўцу нашага. / Сёньня да сьмерці несьмяротнае Слова прысудзілі, / і 

Пілату аддаўшы, на месьцы Лобным укрыжавалі. / І ў гэтых пакутах усклікнуў Збаўца 

наш, кажучы: / выбач ім, Ойча, грэх гэты, / каб спазналі народы Маё зь мёртвых 

уваскрасеньне. /  

І цяпер... /  паўтараецца Трапар. 
 

Пракімен, сьпеў 4:  Госпадзе, Божа наш, / як велічна імя Тваё па ўсёй зямлі. 

        Верш:   Слава Твая сягае вышей за нябёсы. 
 

З Прароцтваў Ісаіных чытаньне. Парэмія 188 (Ісая 52:13 – 54:1): 

Так кажа Госпад: 13. Вось, раб мой будзе ўсьцешаны посьпехам, узвысіцца і 

ўзьнясецца і ўзьвялічыцца. 
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14. Як многія дзіву даваліся, гледзячы на Цябе, – так было зьнявечана больш за 

ўсякага чалавека аблічча Яго, і выгляд Ягоны больш за сыноў чалавечых! 

15. Так многія народы прывядзе Ён да подзіву; цары затуляць перад Ім вусны свае, 

бо яны ўбачаць тое, пра што ня было казана ім, і даведаюцца пра тое, чаго ня чулі.  

53.1. Госпадзе! хто паверыў чутаму ад нас, і каму адкрылася сіла Гасподняя? 

2. Бо ён узышоў перад Ім, як атожылак і як росьцік з сухой зямлі; няма ў Ім ні 

выгляду, ні велічы; і мы бачылі Яго, і ня было ў Ім выгляду, які вабіў бы нас да Яго. 

3. Ён быў пагарджаны і прыніжаны перад людзьмі, Муж скрухі і дасьведчаны ў 

хваробах, і мы адварочвалі ад Яго твар свой; Ён быў пагарджаны, і мы ані ў што ня 

ставілі Яго. 

4. Але Ён узяў на Сябе нашыя немачы і забраў нашыя хваробы; а мы думалі, што 

Ён быў паранены, пакараны і зьнішчаны Богам. 

5. Але Ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконьні нашыя; кара 

міру нашага была на Ім, і ранамі Яго мы ацаліліся. 

6. Усе мы блукалі, як авечкі, зьвярнулі кожны на сваю дарогу, - і Гасподзь усклаў 

на Яго грахі ўсіх нас. 

7. Ён катаваны быў, але цярпеў з добрай волі і не размыкаў вуснаў Сваіх; як авечку, 

вялі Яго на закол, і як ягня перад стрыгалём ягоным, маўчыць, так Ён не размыкаў 

вуснаў Сваіх. 

8. Зь вязьніцы і суду Ён быў узяты; але род Ягоны хто высьветліць? бо Ён адарваны 

ад зямлі жывых; за злачынствы народу Майго перацерпеў сьмерць. 

9. Яму выраклі магілу са зладзеямі, але Ён пахаваны ў багатага, бо ня ўчыніў граху, 

і ня было маны ў вуснах Ягоных. 

10. Але Госпаду заўгодна было ўтрапіць Яго цярпеньнямі, і Ён аддаў Яго на пакуты; 

калі ж душа Ягоная прынясе ахвяру ўмілажаленьня, Ён убачыць нашчадства 

даўгавечнае, і воля Госпадава пасьпяхова будзе зьдзяйсьняцца рукою Ягонаю. 

11. На подзьвіг душы Сваёй Ён будзе глядзець з прыемнасьцю; праз спазнаньне Яго 

Ён, Праўднік, Раб Мой, апраўдае многіх і грахі іх на Сабе панясе. 

12. Пасьля гэтага Я дам Яму долю паміж вялікімі, і з моцнымі будзе дзяліць 

здабычу, за тое, што аддаў душу Сваю на сьмерць, і да зладзеяў залічаны быў, тады як 

Ён панёс на Сабе грахі многіх і за злачынцаў зрабіўся хадайнікам.  

54.1. Разьвесяліся, няплодная, неўрадлівая; усклікні і голасам скажы ты, якая ня 

мучылася родамі; бо ў пакінутай намнога болей дзяцей, чым у замужняе. 
 

Апостал пач. 306 ад паловы (Жыд. 2:11-18): 

Браты! 11. Бо, і Той, Хто асьвячае, і каго асьвячаюць, усе – ад Адзінага; таму ён 

не саромеецца называць іх братамі, кажучы: 12. «абвяшчу Тваё імя брата`м Маім, сярод 

царквы апяю Цябе». 13. І яшчэ: «Я буду спадзявацца на Яго». І яшчэ: «вось, Я і дзеці, 

якіх даў Мне Бог». 14. А як дзеці былі ўдзельнікамі цела і крыві, дык Ён таксама прыняў 

іх, каб сьмерцю пазбавіць сілы таго, хто меў уладу сьмерці, гэта значыцца - д'ябла, 15. і 

выратаваць тых, якія ад страху сьмерці праз усё жыцьцё былі ў рабстве. 16. Бо не ад 

анёлаў прыме Ён, а прыме семя Абрагамавае. 17. Таму Ён павінен быў ва ўсім 

прыпадобніцца да братоў, каб быць міласэрным і верным Першасьвятаром прад Богам 

на ўмілажальваньне за грахі народу. 18. Бо, як сам Ён перацярпеў, быў спакуша`ны, дык 

можа памагчы і тым, каго спакушаюць. 
 

Дабравесьце Лк. 111 пач. (23:32-49): «У той час вялі з Ісусам яшчэ й дзвох злачынцаў...» 
 

(Па ДВ чытаецца Казань Крыжовая.) Прачытаўшы ДВ, ярэй/дыякан ідзе ў алтар. 
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Чытар: Хай хутчэй прыйдуць на нас шчодрасьці Твае, Госпадзе, бо мы зьбяднелі вельмі; 

Дапамажы нам, Божа, Збаўца наш, дзеля славы Імя Твайго; Госпадзе, пазбаў нас і 

ачысьці ад грахоў нашых, дзеля Імя Твайго.                  

Чытар:   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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /         

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, / але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /   

Кандак, сьпеў 8: 

Хор:    Прыйдзіце ўсе, праславім Укрыжаванага за нас, / бо бачачы Яго на дрэве, Марыя 

казала: / хоць і церпіш укрыжаваньне, / але Ты – Сын і Бог Мой. /  
 

Чытар:     Госпадзе, памілуй. (40) / 

Малітва: 

Чытар:  Паўсякчас у нябёсах і на зямлі пакланяемы й слаўлёны, Хрысьце Божа, 

шматцярплівы, шматміласьцівы, шматдабрасардэчны, што праўдных любіш і грэшных 

мілуеш, што ўсіх клічаш да збавеньня абяцаньнем будучага дабра.  

Сам, Госпадзе, прымі й нашы малітвы ў час гэты, і накіруй нашае жыцьцё паводле 

запаветаў Тваіх, душы нашыя асьвяці, целы ачысьці, помыслы скіруй, думкі ачысьці; і 

пазбаў нас ад усялякае журбы, зла і хваробаў; аслані нас сьвятымі Тваімі анёламі, каб 

захаваныя й настаўляемыя імі, дасяглі еднасьці веры й да пазнаньня недаступнае Твае 

славы, бо дабраславёны Ты на вякі вечныя. Амін.  
 

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

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

Пачэсьнейшую за Херувімаў / і, без параўнаньня, слаўнейшую за Сэрахвімаў, / 

што непарушанаю Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу, Цябе праслаўляем.  

 Імем Госпадавым дабраслаў, ойча (Уладыка). /                 

Япіскап / ярэй:  Божа, абдаруй нас і дабраслаў нас, сьвятлом аблічча Твайго асьвятлі нас, і 

памілуй нас. 

Малітва сьвятога Васіля Вялікага: 

Япіскап / ярэй:  Божа й Госпадзе Сілаў і ўсяго стварэньня Стваральніку, Які з-за 

міласэрдзя неверагоднае міласьці Твае, Адзінароднага Сына Твайго, Госпада нашага 

Ісуса Хрыста, паслаў на збавеньне роду нашага, і Пачэсным Ягоным Крыжам летапіс 
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грахоў нашых разадраў і пераадолеў ім пачатак і ўладу цемры. Сам, Уладару 

Чалавекалюбча, прымі і ад нас, грэшных, гэтыя падзячныя і прасіцельныя малітвы, і 

пазбаў нас ад усякае ўсязгубнае й змрочнае правіны, і ад усіх бачных і нябачных ворагаў 

нашых, што імкнуцца нашкодзіць нам. Прымацуй да страху Твайго целы нашы, і ня дай 

ухіліцца сэрцам нашым да словаў альбо думак ліхіх, але любасьцю Тваёю насычы душы 

нашы, каб мы, заўсёды на Цябе пазіраючы і сьвятлом Тваім настаўляемыя, бачачы 

Цябе, недаступнае й спрадвечнае Сьвятло, няспынна Табе веравызнаньне і падзяку 

ўзносім Спрадвечнаму Айцу, з Адзінародным Тваім Сынам і Ўсесьвятым, і Добрым, і 

Жыцьцятворным Тваім Духам, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

Гадзіна 9: 
 

Чытар: Прыйдзеце, паклонімся Ўладару нашаму Богу.    

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, Ўладара нашага Бога. /

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага. / 

Псальма 68 (Малітва за збавеньне): 

2. Збаў мяне, Божа; бо воды дайшлі да душы маёй. 

3. Я заграз у глыбокай багне, і няма на чым стаць; увайшоў у глыбіні водаў, і хуткая 

плынь іх панесла мяне. 

4. Я зьнямог ад крыку; засьмягла горла маё; стаміліся вочы мае, выглядаючы Бога 

майго. 

5. Тых, што ненавідзяць мяне бязь віны, болей, чым валос на маёй галаве: ворагі 

мае, што бязьвінна мяне перасьледуюць, набраліся сілы; чаго я не адбіраў, тое мушу 

аддаць. 

6. Божа! Ты ведаеш дурасьць маю, і грахі мае ад цябе не схаваны. 

7. Хай не пасаромяцца празь мяне тыя, што на Цябе спадзяюцца, Госпадзе, Божа 

сілы. Хай не пасаромяцца празь мяне тыя, што шукаюць Цябе, Божа Ізраілеў; 

8. бо дзеля Цябе я цярплю зьнявагу, і ганьбаю пакрываюць аблічча маё. 

9. Счужынеў я братам маім, чужынцам зрабіўся сынам маці маёй, 

10. бо клопат па доме Тваім пажырае мяне, і ліхаслоўе тых, што Цябе ліхасловяць, 

падае на мяне, 

11. і постам выплакаў я душу маю, і гэта робяць зьнявагаю мне. 

12. І замест вопраткі я на сябе нацягнуў валасяніцу – і раблюся ім прытчаю; 

13. і пра мяне балабоняць, седзячы каля брамы, і сьпяваюць у песьнях тыя, што 

п'юць віно. 

14. А я з малітвай маёю да Цябе, Госпадзе; у час добрай зычлівасьці, Божа, па 

вялікай даброці Тваёй, пачуй мяне ў праўдзе ратунку Твайго; 

15. дастань мяне з багавіньня, каб не загразнуў я: хай я вызвалюся ад ненавісьнікаў 

маіх і ад глыбокіх водаў; 

16. хай не пацягне мяне цячэньне вады, хай не паглыне мяне багна, хай не замкне 

нада мною прорва пашчы свае. 

17. Пачуй мяне, Госпадзе, бо добрая міласьць Твая; у мностве шчадротаў Тваіх 

дагледзь мяне, 

18. не хавай твару Твайго ад раба Твайго, бо я смуткую; хутка пачуеш мяне; 

19. Наблізься да душы маёй, вызваль яе; дзеля ворагаў маіх уратуй мяне. 

20. Ты ведаеш паганьбеньне маё, сорам мой і агуду маю; ворагі мае ўсе прад Табою. 

21. Маё сэрца зламала агуда, і я зьнямогся; чакаў спагады, але няма яе – і 

спагадцаў, ды не знаходжу. 
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22. І далі мне за ежу жоўць, і ў смазе маёй воцатам напаілі мяне. 

23. Няхай стане трапеза іхняя сеткаю ім, і мірнае застольле іхняе – пасткаю; 

24. няхай запамрочацца іхнія вочы, каб ім ня бачыць, і сьцёгны расслабі ім 

назаўсёды; 

25. вылі на іх лютасьць Тваю, і полымя гневу Твайго хай абдыме іх; 

26. селішча іхняе няхай запусьцее, і ў палатках іхніх хай ніхто ня жыве, 

27. бо, каго Ты забіў, яны яшчэ перасьледуюць, і пакуты Табою параненых 

памнажаюць. 

28. Прыкладзі беззаконьне да іхняга беззаконьня, і хай ня ўвойдуць яны ў праўду 

Тваю; 

29. няхай скрэсьлены будуць з кнігі жывых, і хай ня будуць запісаны з праўднымі. 

30. А я бедны і пакутую; дапамога Твая, Божа, хай адродзіць мяне. 

31. Я буду славіць імя Бога майго ў песьні, буду ўзьвялічваць яго праслаўленьнем, 

32. і будзе гэта даспадобы Госпаду болей, чым вол, чым цяля з рагамі і з капытамі. 

33. Угледзяць гэта спрагненыя, і зарадуюцца. І ажыве сэрца ваша, богашукальнікі; 

34. бо Госпад чуе ўбогіх і не пагарджае вязьнямі Сваімі. 

35. Хай праславяць Яго зямля і нябёсы, моры, і ўсё рухомае ў іх, 

36. бо ўратуе Бог Сіён, створыць гарады Юдавыя, і паселяцца там, і ўспадкуюць 

яго, 

37. і нашчадкі рабоў Ягоных умацуюцца ў ім, і тыя, што любяць імя Ягонае, сяліцца 

ў ім будуць. 
 

Псальма 69: 

2. Пасьпяшайся, Божа, вызваль мяне, пасьпяшайся, Госпадзе, на дапамогу мне. 

3. Хай пасаромяцца і хай паганьбаваныя будуць усе, што шукаюць загубы душы 

маёй! Няхай адхіснуцца і абсьмяяныя будуць тыя, што зычаць мне ліха! 

4. Няхай адхіснуцца за паганьбаваньне мяне і тыя, што кажуць мне: «добра! 

добра!». 

5. Няхай радуюцца і весяляцца Табою ўсе, што Цябе шукаюць, і хто любіць 

збавеньне Тваё, хай кажуць заўсёды: вялікі Госпад! 

6. А я гаротны і ўбогі: Божа, пасьпяшайся да мяне! Ты – дапамога мая і Збаўца мой; 

Госпадзе! не спазьніся. 
 

Дыякан зьвершвае Вялікае каджэньне. 
 

Псальма 85: 

Нахілі, Госпадзе вуха Тваё, і пачуй мяне; бо я бедны і ўбогі. 

2. Ахавай душу маю, бо я богабаязны; уратуй, Божа мой, раба Твайго, які на Цябе 

спадзяецца. 

3. Зьлітуйся зь мяне, Госпадзе, бо Цябе я клічу кожнага дня. 

4. Разьвесялі душу раба Твайго, бо да Цябе, Госпадзе, узношу душу сваю, 

5. бо Ты, Госпадзе, добры і міласэрны і мілажальны да ўсіх, хто кліча Цябе. 

6. Пачуй, Госпадзе, малітву маю, і прыслухайся да голасу маленьня майго. 

7. У дзень смутку майго я клічу Цябе, бо Ты пачуеш мяне. 

8. Няма, Госпадзе, паміж багамі такога, як Ты, і дзеяў няма, як Твае. 

9. Усе народы, Табою створаныя, прыйдуць і схіляцца прад Табою, Госпадзе, і 

праславяць імя Тваё, 

10. бо Ты вялікі, творыш дзівосы, – Ты, Божа, адзіны Ты. 
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11. Настаў мяне, Госпадзе, на дарогу Тваю, і хадзіцьму ў праўдзе Тваёй; умацуй 

сэрца маё ў страху імя Твайго 

12. Буду славіць Цябе, Госпадзе, Божа мой, усім сэрцам маім і славіць імя Тваё 

вечна, 

13. бо вялікая ласка Твая да мяне; Ты выбавіў душу маю ад пекла апраметнага. 

14. Божа! на мяне гардуны паўсталі, і хэўра мяцежнікаў шукае душы маёй; і перад 

сабою ня ставяць Цябе. 

15. Але Ты, Госпадзе, Божа шчодры і сэрцам шчыры, доўгацярплівы і 

шматлітасьцівы і справядлівы, 

16. паглядзі на мяне і ўмілажалься зь мяне; дай моц Тваю рабу Твайму, і ўратуй 

сына рабы Тваёй; 

17. учыні на мне азнаку на добрае, хай бачаць мяне ненавісьнікі мае і пасаромяцца, 

бо Ты, Госпадзе, дапамог мне і суцешыў мяне. 

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

/ Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. /  (3)    

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

                            Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  Трапар, сьпеў 2:    

Хор: Разбойнік, бачачы Пачынальніка жыцьця на Крыжы вісячым, прамовіў: / калі б з 

намі Ўкрыжаваны ня быў Богам у целе, / сонца не схавала б свайго праменьня, / і зямля 

ў трымценьні не траслася. / Але, Госпадзе, што ўсё церпіш, / успомні мяне ва Ўладарстве 

Тваім. / 

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

Добры, што дзеля нас народжаны быў Дзеваю і ўкрыжаваньне зазнаў, / сьмерцяю 

сьмерць пераадолеў і ўваскрасеньне з’явіў як Бог, / не пагрэбуй тымі, каго сатварыў 

рукою Сваёю, Міласьцівы, / прымі малітвы за нас Багародзіцы, што нарадзіла Цябе, / і 

збаў, Збаўца наш, людзей бездапаможных. /  
 

І сьпяваем тры Трапары з 12-ці, якія паўтараюцца, сьпеў 7: 

Жудасна была бачыць Творцу неба й зямлі на Крыжы вісячым, / як сонца  

памеркла і дзень ператварыўся ў ноч, / і зямля павяртае з магілаў целы памерлых. / Зь 

імі ж пакланяемся Табе, Збаўца наш. /  

І паўтараецца Трапар. 

Верш: Падзялілі рызы Мае паміж сабою і за вопратку Маю кідалі жэрабя. 

                                                              Трапар, сьпеў 2:     

 Калі бяспраўнікі прыбілі на Крыжы Госпада славы, Ён усклікаў да іх: / “Чым вас 

зьняважыў, альбо чым вас разгневаў? / Хто апроч Мяне пазбавіў вас ад смутку? / І чаму 

цяпер адплочваеце Мне злом за дабро? / За слуп вогнены – на Крыжы Мяне прыбілі, / за 

хмару – магілу Мне выкапалі, / за манну – жоўч Мне прынесьлі, / за ваду – воцтам Мяне 

напаілі. / Далей паклічу народы і яны праславяць Мяне / з Айцом і са Сьвятым Духам. / 
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Верш: Далі ў ежы Мне жоўць, і каб спатоліць смагу, напаілі Мяне воцатам.   

І паўтараецца Трапар. 

Слава... /  Трапар, сьпеў 6: 

Сёньня вісіць на дрэве Той, што на водах зямлю зьмясьціў, / вянцом зь церня 

вянчаецца Кароль анёлаў, / у вопратку зьдзекаў апранаецца Той, што неба ў хмары 

апранае, / аплявуху прымае Той, што ў Ярдане звольніў Адама; / цьвікамі прыбіта 

Жаніха Царквы; / дзідаю працяты Сын Дзевы. / Пакланяемся пакутам Тваім, Хрысьце; / 

пакланяемся пакутам Тваім, Хрысьце; / пакланяемся пакутам Тваім, Хрысьце; / 

пакажы нам і слаўнае Тваё Ўваскрасеньне. /  

І цяпер... /  паўтараецца Трапар. 
 

Пракімен, сьпеў 6:  Сказаў вар’ят / у сэрцы сваім: няма Бога.  

        Верш:  Ніхто ня робіць дабра, ніхто аніводзін. 
 

З Прароцтваў Ярэмы чытаньне. Парэмія 211 (Ярэмы 11:18 – 12:5, 9-11, 14-15): 

11.18. Госпад адкрыў мне, і я ведаю; Ты паказаў мне іхнія дзеі. 

19. А я, як паслухмянае ягня, якое вядуць на закол, і ня ведаў, што яны складаюць 

намыслы супроць мяне, кажучы: «пакладзем атрутнае дрэва за ежу яму і адарвем яго ад 

зямлі жывых, каб і імя яго болей не спаміналася». 

20. Але, Госпадзе Саваофе, Судзьдзя праўдны, выпрабавальнік сэрца і нутробы! дай 

пабачыць мне помсту Тваю над імі, бо Табе даверыў я справу маю. 

21. Таму так кажа Госпад пра мужоў Анатота, якія шукаюць душы тваёй і кажуць: 

не прарочы ў імя Госпада, каб не памерці табе ад рук нашых; 

22. таму так кажа Госпад Саваоф: вось, Я наведаю іх: юнакі іхнія памруць ад меча; 

сыны іхнія і дочкі іхнія памруць з голаду. 

23. І астатку ня будзе ад іх; бо Я навяду бедства на мужоў Анатота ў год наведваньня 

іх.  

12.1. Справядлівы будзеш Ты, Госпадзе, калі я пачну судзіцца з Табою; і аднак жа 

буду гаварыць з Табою пра правасудзьдзе; чаму шлях бязбожных пасьпяховы, і ўсе 

вераломныя дабрашчасьцяцца? 

2. Ты пасадзіў іх, і яны ўкараніліся, вырасьлі і даюць плод. У іхніх вуснах Ты блізкі, 

але далёкі ад сэрца іх. 

3. А мяне, Госпадзе, Ты ведаеш, бачыш мяне і выпрабоўваеш сэрца маё, якое яно к 

Табе. Аддзялі іх, як авечак на закол, і падрыхтуй іх на дзень забіваньня. 

4. Ці доўга будзе жаліцца зямля, і трава на ўсіх палях – сохнуць? быдла і птушкі 

гінуць за бязбожнасьць жыхароў яе; бо яны кажуць: Ён ня ўбачыць, што з намі будзе. 

5. Калі ты зь пешымі бег, і яны стамілі цябе, як жа табе спаборнічаць з конямі? і 

калі ў краіне мірнай ты быў у бясьпецы, дык што будзеш рабіць у павадак Ярдана. 

9. Доля Мая зрабілася ў Мяне, як стракатая птушка, на якую з усіх бакоў напалі 

іншыя драпежныя птушкі. Ідзеце, зьбірайцеся ўсе польныя зьвяры: ідзеце жэрці яго. 

10. Мноства пастухоў сапсавалі Мой вінаграднік, вытапталі нагамі дзялянку Маю; 

любімую дзялянку Маю зрабілі пустым стэпам, 

11. зрабілі яе пустыняю, і ў запусьценьні яна плача перад Мною; уся зямля 

спустошана, бо ніводзін чалавек не бярэ гэтага да сэрца. 

14. Так кажа Госпад пра ўсіх ліхіх маіх суседзяў, якія нападаюць на надзел, які Я даў 

у спадчыну народу Майму, Ізраілю: вось, Я вырву іх зь зямлі іхняй, і дом Юдаў вырву з 

асяродзьдзя іхняга. 
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15. Але пасьля таго, як Я вырву іх, зноў вярну і памілую іх, і прывяду кожнага ў 

надзел ягоны, і кожнага – у зямлю ягоную. 
 

Апостал пач. 324 ад паловы (Жыд. 10:19-31): 

 Браты, 19. маючы адвагу ўваходзіць у сьвяцілішча праз Кроў Ісуса Хрыста, 

шляхам новым і жывым, 20. які Ён зноў адкрыў нам праз заслону, гэта значыцца, праз 

плоць Сваю, 21. і маючы вялікага Сьвятара над домам Божым, 22. прыступайма са 

шчырым сэрцам, з поўнаю вераю, крапленьнем ачысьціўшы сэрцы ад пахібнага 

сумленьня, і абмыўшы цела вадою чыстаю, 23. будзем трымацца вызнаньня надзеі 

непахісна, бо верны Той, Хто абяцаў; 24. будзем уважлівыя адно да аднаго, 

заахвочваючы ў любові і добрых учынках; 25. ня будзем пакідаць сходу свайго, як гэта ў 

некаторых у звычаі; а будзем намаўляць адно аднаго, і тым болей, чым выразьней 

бачыце набліжэньне дня таго. 26. Бо, калі мы, атрымаўшы спазнаньне ісьціны, самахоць 

грэшым, дык не застаецца больш ахвяры за грахі, 27. а нейкае страшнае чаканьне суду і 

лютасьці вагню, гатовага зжэрці супраціўцаў. 28. Калі чалавек, які адкінуў закон 

Майсееў, пры двух і трох сьведках, безь мілажалю караецца сьмерцю, 29. дык наколькі 

ж цяжэйшае, думаеце, кары варты будзе той, хто топча Сына Божага і не ўважае за 

сьвятыню Кроў запавета, якою асьвечаны, і Духа мілаты абражае? 30. Мы ведаем Таго, 

Хто сказаў: «у Мяне адпомста, Я аддам, кажа Госпад». І яшчэ: «Госпад будзе судзіць 

народ Свой». 31. Страшна трапіць у рукі Бога Жывога! 
 

Дабравесьце Ян. 59, 60, 61 пач. (18:28 – 19:37): «У той час павялі Ісуса ад Каяпы ў 

прэторыю...» 
       (Па ДВ можа чытацца “Слова Крыжовае”.) Прачытаўшы ДВ, ярэй/дыякан ідзе з ДВ ў алтар, 

кладзе яго на Прастоле. Р.Дз. зачыняюцца. Ярэй распранае хвялонь, застаецца ў епітрахілі. 

Чытар:  Не пакінь нас да канца дзеля Імя Твайго, / не зруйнуй запавет Твой і не аддаляй 

міласьць Тваю ад нас / дзеля любаснага Табе Аўрама / і дзеля Ісака, слугі Твайго, / і 

сьвятога Ізраіля Твайго. /  

Чытар:   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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /         

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, / але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /   

Кондак, сьпеў 8: 
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Хор:    Прыйдзіце ўсе, праславім Укрыжаванага за нас, / бо бачачы Яго на дрэве, Марыя 

казала: / хоць і церпіш укрыжаваньне, / але Ты – Сын і Бог Мой. /  
 

Чытар:     Госпадзе, памілуй. (40) / 

Малітва: 

Чытар:  Паўсякчас у нябёсах і на зямлі пакланяемы й слаўлёны, Хрысьце Божа, 

шматцярплівы, шматміласьцівы, шматдабрасардэчны, што праўдных любіш і грэшных 

мілуеш, што ўсіх клічаш да збавеньня абяцаньнем будучага дабра.  

Сам, Госпадзе, прымі й нашы малітвы ў час гэты, і накіруй нашае жыцьцё паводле 

запаветаў Тваіх, душы нашыя асьвяці, целы ачысьці, помыслы скіруй, думкі ачысьці; і 

пазбаў нас ад усялякае журбы, зла і хваробаў; аслані нас сьвятымі Тваімі анёламі, каб 

захаваныя й настаўляемыя імі, дасяглі еднасьці веры й да пазнаньня недаступнае Твае 

славы, бо дабраславёны Ты на вякі вечныя. Амін.  
 

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

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

Пачэсьнейшую за Херувімаў / і, без параўнаньня, слаўнейшую за Сэрахвімаў, / 

што непарушанаю Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу, Цябе праслаўляем. /  

 Імем Госпадавым дабраслаў, ойча (Уладыка). /                 

Япіскап / ярэй:  Божа, абдаруй нас і дабраслаў нас, сьвятлом аблічча Твайго асьвятлі нас, і 

памілуй нас. 

Малітва: 

Япіскап / ярэй:  Уладару, Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, шматцярплівы да нашых 

правінаў, што ўдастоіў нас дажыць да гэтага часу, калі на жыцьцятворным дрэве 

вісячы, дабраразумнаму разбойніку Ты адчыніў уваход да раю, і сьмерцю сьмерць 

пераадолеў; ачысьці нас, грэшных і недастойных слугаў Тваіх, бо мы саграшылі й 

бяспраўе натварылі, і нягодныя паднесьці вочы нашы й глянуць на вышыню нябесную, 

таму, што пакінулі шлях праўды Твае і хадзілі паводле волі сэрцаў нашых. Але молім 

Тваю бязьмерную Ласку, пашкадуй нас, Госпадзе, па мноству міласьці Твае, і збаў нас 

дзеля імя Твайго Сьвятога, бо марна мінаюць дні нашы. Вызвалі нас з рук супраціўнага 

і даруй нам грахі нашыя; і ўмярцьві жарсьці цела нашага, каб пазбыўшыся старога 

чалавека, мы апрануліся ў новага, ды жылі для Цябе, нашага Ўладара й Дабрачынцы. І 

гэтак ідучы паводле Тваёй волі, дасяглі вечнага спакою, дзе ёсьць сяліба ўсіх, што 

цешацца. Бо Ты ёсьць сапрадная ўцеха й радасьць для тых, што любяць Цябе, Хрысьце 

Божа наш, і Табе славу ўзносім, са спрадвечным Тваім Айцом і з прасьвятым, і з 

добрым, і з жыцьцятворным Тваім Духам, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

Чытаюцца хутка (сьпяваюцца) Дабрашчасныя: 

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

Сваё. / 

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

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

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

         6. Дабрашчасныя тыя, хто жадае й прагне праўды, / бо яны насыцяцца. / 

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

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

         9. Дабрашчасныя міратворцы, / бо яны сынамі Божымі назавуцца. / 
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         10. Дабрашчасныя гнаныя за праўду, / бо іхняе 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./ 

Згадай нас, Госпадзе, калі прыйдзеш ва Ўладарства Сваё. / 

Згадай нас, Уладыка, калі прыйдзеш ва Ўладарства Сваё. / 

Згадай нас, Сьвяты, калі прыйдзеш ва Ўладарства Сваё. / 
 

Збор нябесны апявае Цябе й кажа: / Сьвяты, Сьвяты, Сьвяты Госпад Саваоф, / 

неба і зямля поўныя славы Твае. / 
 

Верш: Прыйдзеце да Яго, і прасьвятліцеся, і абліччы вашы не пасаромяцца. 
 

Збор сьвятых ангелаў і архангелаў / з усімі сіламі нябеснымі апяваюць Цябе й 

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

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. / 
 

Збор сьвятых ангелаў і архангелаў / з усімі сіламі нябеснымі апяваюць Цябе й 

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

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

                                                                      Сымбаль веры:             

Хор / чытар:    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, 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 ўваскрасеньня памерлых / і жыцьця будучага веку. Амін. / 

Чытаецца Малітва: 

Чытар:    Аблягчы, пакінь, прабач, Божа, правіны нашы, вольныя й нявольныя, словам 

і справаю, сьвядомыя й несьвядомыя, удзень і ўначы, што розумам і думкаю ўчынілі, усё 

нам даруй, як Добры і Чалавекалюбны. 
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Хор сьпявае Ойча наш: 

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

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

і даруй нам правіны нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, /                

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

Япіскап / ярэй:   Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.              

Хор:    Амін. / 

Кондак, сьпеў 8: 

Хор:    Прыйдзіце ўсе, праславім Укрыжаванага за нас, / бо бачачы Яго на дрэве, Марыя 

казала: / хоць і церпіш укрыжаваньне, / але Ты – Сын і Бог Мой. /  
 

Чытар:     Госпадзе, памілуй. (40) / 

                                                          Чытаецца Малітва:                

Чытар:    Усесьвятая Тройца, адзінаісная Ўлада, непадзельнае Ўладарства, пачатак 

усяго дабра, спрыяй і мне, грэшнаму; умацуй, настаўляй сэрца маё, і ачысьці мяне ад 

усяе брыдоты. Прасьвятлі мае думкі, каб я славіў, сьпяваў, і пакланяўся, і ўсклікаў: 

Адзіны Сьвяты, Адзіны Госпад, Ісус Хрыстос, на славу Бога Айца. 

 Хор:    Амін. /  Хай будзе Імя Госпадава дабраславёнае ад сёньня і павек. / (3) 

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

Сьпяваецца Псальма 33.2-11 (альбо чытаецца ўся Псальма 33): 

Чытар / хор:  2. Дабраслаўляю Госпада ва ўсякую пору; / хвала Яму няспынная ў вуснах 

маіх. / 

3. Госпадам будзе хваліцца душа мая; / [хай] пачуюць пакорныя 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 вызваліў мяне. / 

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

сораму. / 

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

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

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

Яго спадзяецца! / 

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. /                      

Чытар:     12. Прыйдзеце, дзеці, паслухайце мяне: страху Госпадаваму 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 рабі дабро; шукай міру і йдзі за ім. 

16. Вочы Госпадавы – на праўдных, і вушы Ягоныя – на скаргу іхнюю. 

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

пра іх. 
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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. Шмат турботаў у праўдніка, і ад усіх іх Госпад вызваляе. 

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

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

23. Госпад вызваліць душу рабоў Сваіх, і не загіне ніхто, хто на Яго спадзяецца. 
 

Райскія Дзьверы адчыняюцца. 
 

Дыякан: Прамудрасьць.                

Хор:  Дастойна ёсьць сапраўды / славіць Цябе, Багародзіцу, /   

 заўсёды шчасную і беззаганную, / і Маці Бога нашага. /        

Япіскап / ярэй:   Прасьвятая Багародзіца, выратуй нас.                          

Хор:  Пачэсьнейшую за Херувімаў / і слаўнейшую, без параўнаньня, за Серахвімаў, /

 што непарушанаю Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу, Цябе праслаўляем. / 

Япіскап / ярэй:  Слава Табе, Хрысьце Божа, спадзяваньне нашае, слава Табе.       

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

 Госпадзе памілуй, Госпадзе памілуй, Госпадзе памілуй. / Дабраслаў. / 

         Сьвятар у епітрахілі выходзіць праз Р.Дз. да Плашчаніцы на Водпуст з Крыжом у руках: 
 

Япіскап / ярэй: Што дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўленьня, жахлівые пакуты і 

жыцьцятворны Крыж, і дабравольнае пахаваньне целам зволіў зазнаць,  

Хрыстос, сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, сьвятых слаўных і 

ўсяхвальных апосталаў, сьвятых праўдных Багабацькоў Акіма і Ганны,  

усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, памілуе+ й збавіць нас+, як Добры+ і 

Чалавекалюбны+. 
 

 Альбо: Малы Водпуст з Саляі: 

Архірэй / ярэй:  Хрыстос сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, 

звышгодных і баганосных айцоў нашых, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, 

зьлітуецца над намі і збавіць нас, як Добры й Чалавекалюбны. 
 

Паводле Ерусалімскага Багаслужбовага Статуту, у Пакутную Пятніцу ня служым ані 

Першасьвячаных Дароў, ані якую іншую Літургію, калі толькі прыпадае ў гэты дзень сьвята 

Дабравешчаньня Прасьвятое Багародзіцы, тады служыцца Літургія сьв. Яна Залатавуснага 

адразу пасьля Каралеўскіх Гадзінаў. Пакутная Пятніца – самы посны дзень у годзе, таму не ямо ў 

гэты дзень, толькі немачныя і старцы, па заходу сонца ядуць хлеб і ваду.  

 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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В я л і к а я   В я ч о р н я   з   ч ы н а м   в ы н а с у   П л а ш ч а н і ц ы. 
Служыцца каля 3-е (4-е) гадзіны дня (9-10 гадз. вечара за царкоўным часам) Пакутнае Пятніцы. 

 

 Перад Вячорняю, дыякан пераносіць Плашчаніцу (з вобразам пахаванага ІХ) на Прастол, 

зьверху кладзе Дабравесьце. Уносіцца з сярэдзіны храму Галгота (Укрыжываньне ІХ), ставіцца на 

ягонае месца стол (у выглядзе труны) для Плашчаніцы. Сьвятарства апранае цёмныя (барвяныя 

альбо чорныя) рызы. Уся Служба па Трыёдзі. Пачатак Вячорні звычайны. Адчыняецца Завеса. 

Р.Дз. зачыненыя. 
 

Дыякан:   Дабраслаў, уладыка.           

Ярэй:       Дабраславёны Бог наш, заўсёды, цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя.      

Чытар:   Амін. /  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /   

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

напаўняеш, / Скарбніца дабра й Жыцьцядаўца, / прыйдзі і ўсяліся ў нас, і ачысьці нас ад 

усяго благога, і збаў, Добры, душы нашыя. /     

 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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /          

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /  Госпадзе, памілуй. (12) /      

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

 Прыйдзеце, паклонімся Ўладару нашаму Богу. /    

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, Ўладара нашага Бога. /

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага. / 

Сьпяваюцца Вершы з пачынальнае Псальмы 103: 

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

Госпадзе, Божа мой, Ты дзівосна ўзьвялічыўся. / [ Дабраславёны Ты, Госпадзе. ] / 

На горах стаяць воды. / [ Дзіўныя дзеі Твае, Госпадзе. ] / 

Паміж гор цякуць воды. / [ Дзіўныя дзеі Твае, Госпадзе. ] / 

Якія вялікія дзеі Твае, Госпадзе. / Усё прамудра стварыў Ты. / 

[ Слава Табе, Госпадзе, што Ты сатварыў усё. ] / 

Альбо чытаецца ўся пачынальная Псальма 103: 

Чытар:   Дабраслаў, душа мая, Госпада! Госпадзе, Божа мой! Ты дзівосна вялікі. Ты 

ўбраны ў славу і ў веліч, 

2. Ты ўбіраешся ў сьвятло, як у шаты, прасьціраеш нябёсы, як заслону, 
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3. ладзіш над водамі вышынныя харомы Твае, робіш хмары Твае калясьніцаю, крочыш 

на крылах ветру. 

4. Ты творыш анёлаў Тваіх з духаў, слуг Тваіх – з вагню палымянага. 

5. Ты паставіў зямлю на цьвёрдых асновах: не пахісьнецца яна векавечна. 

6. Безданьню, як вопраткаю, накрыў Ты яе; на горах воды стаяць. 

7. Ад пагрозы Тваёй уцякаюць яны, ад голасу грому Твайго пабеглі яны; 

8. узыходзяць на горы, сыходзяць у даліны, на месца, якое Ты ім назначыў. 

9. Ты паклаў мяжу, якой не пяройдуць, і ня вернуцца зямлю пакрыць. 

10. Ты паслаў крыніцы ў даліны; паміж гор цякуць воды, 

11. пояць усіх зьвяроў польных; дзікія аслы спатольваюць смагу сваю. 

12. Каля іх жывуць птушкі нябесныя, з гольля падаюць галасы. 

13. Ты напойваеш горы з вышыняў Тваіх, плёнам дзеяў Тваіх зямля насычаецца. 

14. Ты росьціш быдлу траву, і зеляніну на спажытак чалавеку, каб ежу зь зямлі 

здабываў, 

15. і віно, якое вяселіць сэрца чалавеку, і алей, ад якога блішчыць твар ягоны, і хлеб, 

які мацуе сэрца чалавеку. 

16. Насычаюцца дрэвы Госпада, кедры Ліванскія, якія Ён пасадзіў; 

17. на іх гняздуюцца птушкі: яліны – пад гняздо буслам, 

18. высокія горы – сарнам; каменныя скалы – сховы зайцам. 

19. Ён стварыў месяц на азначэньне часу; сонца ведае свой захад. 

20. Ты прасьціраеш цемру, і бывае ноч: уначы бадзяюцца ўсе лясныя зьвяры; 

21. ільвы, якія рыкаюць па здабычы і просяць у Бога ежы сабе. 

22. Устае сонца, і яны зьбіраюцца і кладуцца ў свае логвішчы; 

23. выходзіць чалавек на дзеі свае і на працу сваю да вечара. 

24. Як многа дзеяў Тваіх, Госпадзе! Усё стварыў Ты мудра; зямля поўная твораў Тваіх. 

25. Гэта мора – вялікае і шырокае: там паўзуны, якім ліку няма, жывёлы малыя і 

вялікія; 

26. там плаваюць караблі, там гэты левіяфан, якога Ты стварыў гуляць у ім. 

27. Усе яны ад Цябе чакаюць, каб Ты даў ім ежу сваечасова. 

28. Даеш ім – прымаюць; адкрываеш далоню Тваю – насычаюцца дабром; 

29. схаваеш аблічча Тваё – палохаюцца; забіраеш у іх дух – паміраюць, і ў пыл свой 

вяртаюцца. 

30. пашлеш дух Твой – ствараюцца, і Ты абнаўляеш улоньне зямлі. 

31. Хай будзе Госпаду слава навечна; хай радуецца Госпад дзеямі Сваімі. 

32. Паглядзіць на зямлю, і яна трасецца; дакранецца да гор, і дымяцца. 

33. Буду сьпяваць Госпаду ўсё жыцьцё маё, буду сьпяваць Богу майму, пакуль я ёсьць. 

34. Хай Яму паспрыяе песьня мая; буду радавацца ў Госпадзе. 

35. Хай зьнікнуць грэшнікі зь зямлі, і бязбожных хай болей ня будзе.  

       Дабраслаў, душа мая, Госпада! 

   Сонца ведае захад свой. Ты робіш цемру, і ноч настае. 

  Якія вялікія справы Твае, Госпадзе! Усё прамудрасьцю сатварыў Ты. 
 

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

 Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. /  (3) 

 Пакуль чытаецца Пачынальная Псальма, сьвятар перад зачыненымі Р.Дз. моліцца ціха: 

Малітвы Сьвяцільныя: 
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  1. Госпадзе Шчодры і Міласьцівы, Шматпакутны і Шматлітасьцівы, выслухай малітву 

нашу і ўваж на голас маленьня нашага, учыні нам знаменьне на дабро, накіруй нас на шлях 

Твой, каб хадзіць нам у ісьціне Тваёй; узьвесялі сэрцы нашыя, каб шанаваць імя Тваё 

Сьвятое, бо Ты Вялікі і творыш цуды, Ты – Бог Адзіны, і няма падобнага Табе паміж багамі, 

Госпадзе. Ты Дужы ў міласьці і Добры ў магутнасьці, каб дапамагаць і суцяшаць, і збаўляць 

ўсіх, хто спадзяецца на Сьвятое Імя Тваё. 

   Бо належыць Табе ўсякая слава, пашана і пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

  2. Госпадзе, ня ў лютасьці Тваёй выкрывай нас і ня ў гневе Тваім карай нас, але ўчыні з 

намі па міласьці Тваёй, Лекару і Ацаляльнік душаў нашых. Прывядзі нас да жаданага 

Табою прыстанішча, прасьвятлі вочы сэрцаў нашых дзеля спазнаньня Твае ісьціны, і падай 

нам рэшту сёньняшняга дня мірнай і бязгрэшнай, і таксама ўвесь час жыцьця нашага, па 

малітвах Сьвятое Багародзіцы і ўсіх Сьвятых. 

   Бо Твая ўлада, і Тваё ёсьць Ўладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер 

і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

   3. Госпадзе, Божа наш, успамяні нас, грэшных і нягодных слугаў Тваіх, калі мы заклікаем 

Сьвятое Імя Тваё, і не пасаром спадзяваньня нашага на міласьць Тваю, а дай нам, Госпадзе, 

усё, што просім для збавеньня, і ўдастой нас любіць і паважаць Цябе ад усяго сэрца нашага, і 

выконваць ува ўсім волю Тваю. 

   Бо Ты Добры й Чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

  4. У несьціханых сьпевах і няспынных праслаўленьнях апяваемы Сьвятымі сіламі, напоўні 

й нашы вусны ўсхваленьнем Цябе, каб узьвялічваць Сьвятое імя Тваё, і дай нам быць 

удзельнікамі й спадкаемцамі з усімі, хто сапраўды шануе Цябе і захоўвае запаветы Твае, па 

малітвах Сьвятое Багародзіцы і ўсіх Сьвятых Тваіх. 

   Бо належыць Табе ўсякая слава, пашана й пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

  5. Госпадзе, Госпадзе! Ты ў прачыстай далоні Сваёй усё трымаеш і доўга церпіш усіх нас, і 

журышся з-за злых учынкаў нашых. Успомні шчадроты Свае й міласьць Сваю, наведай нас 

Сваёю Дабрынёю, і дай нам рэшту сёньняшняга дня, Тваёю Ласкаю, пазьбегнуць розных 

падкопаў ліхога, і жыцьцё нашае ў бясьпецы захавай Ласкаю Ўсесьвятога Твайго Духа. 

   Міласьцю й Чалавекалюбасьцю Адзінароднага Твайго Сына, зь Якім дабраславёны Ты, з 

Усесьвятым і Добрым, і Жыцьцятворным Тваім Духам, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. 

Амін.  
 

  6. Божа Вялікі й Дзіўны, што зь невымоўнаю добрасьцяю й вялікім прадбачаньнем кіруеш 

усім, і даў нам зямныя даброты, і даў нам заклад абяцанае Ўладарства ўжо данымі нам 

дабротамі. Ты дапамог нам за мінулы час гэтага дня ўхіліцца ад усякага зла, дай нам і рэшту 

дня правесьці беззаганна перад сьвятою славаю Тваёю, апяваючы Цябе, Адзінага Добрага й 

Чалавекалюбнага Бога нашага. 

   Бо Ты – Бог наш, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і 

на вякі вечныя. Амін.  
 

   7. Божа Вялікі і Ўсявышні, адзіны Несьмяротны, што жывеш у сьвятле непрыступным, усё 

створанае Ты зрабіў прамудра, сьвятло ад цемры адзьдзяліў і паставіў сонца ўладарыць 

днём, а месяц і зоркі – ноччу; Ты спадобіў нас, грэшных, і ў цяперашні час стаць прад 

Абліччам Тваім з хвалою і вячорнее славаслоўе Табе прынесьці. Сам, Чалавекалюбча, учыні 

малітву нашу, як кадзіла прад Табою, і, як духмянасьці, прымі яе. Пашлі ж нам вечар гэты і 
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ноч, што надыходзіць, спакойнымі. Апрані нас у зброю сьвятла, пазбаў нас ад жаху начнога і 

ад усяго, што прыходзіць у цемры; і сон, які даў нам на адпачынак ад немачы нашай, пашлі 

нам вольным ад усялякіх д’ябальскіх мар. Так, Уладару, Дабрадаўца, хай і на ложах нашых 

каючыся, будзем успамінаць уначы Імя Тваё і, навучаемыя настаўленьнямі Тваіх запаветаў, 

у радасьці душэўнай устанем на хвалу Твае добрасьці, прыносячы Табе маленьні і малітвы 

за правіны свае і ўсіх людзей Тваіх, на якіх, па малітвах Прасьвятое Багародзіцы, міласьціва 

зірні. 

   Бо Ты Добры й Чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін.  
 

Райскія Дзьверы зачыненыя, Завеса адчынена. Ярэй альбо Дыякан выгалошвае на Саляі: 

                                                              Вялікая (Мірная) Екцяня              

Дыякан:  У спакоі Госпаду памолімся.             

Хор:   Госпадзе, памілуй. (гэтак пасьля кожнае просьбы)              

Дыякан:  За спакой з вышыняў і збавеньне душаў нашых, Госпаду памолімся. 

 За спакой на ўсім сьвеце, добры стан святых Божых цэркваў і з’яднаньне ўсіх, 

Госпаду памолімся.          

 За сьвяты храм гэты і тых, што зь вераю, пабожнасьцю й страхам Божым 

уваходзяць у яго, Госпаду памолімся.       

 За Вялікага Спадара нашага Сьвяцейшага Барталамея Першага, Патрыярха 

Канстанцінопальскага, і за Спадара нашага Высокаправялебнага Сьвятаслава, 

архіяпіскапа Наваградзкага, вялебнае сьвятарства, у Хрысьце дыяканства, манаскі чын, і 

ўвесь клір царкоўны, і вернікаў, Госпаду памолімся.     

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                     У Беларусі:      

 За Багалюбную й Багазахаваную краіну нашую Беларусь, (прэзыдэнта, ўрад і 

ваярства ейнае,) за ўвесь Беларускі народ наш, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, 

(за стойкасьць у веры, мужасьць у выпрабаваньнях і вернасьць свайму народу ўсіх нас,) 

Госпаду памолімся. 

                                                                За межамі Беларусі:      

 Яшчэ молімся за (ейную міласьць Яснавяльможную Каралеву нашую Альжбету 

Другую, – у Англіі, Канадзе, Аўстраліі) Багалюбную й Багазахаваную краіну гэтую назоў, 

за (прэзыдэнта,) ўрад, ваярста і народ ейны, і за Багалюбную й Багазахаваную краіну-

маці нашую Беларусь, (прэзыдэнта, ўрад і ваярства ейнае,) за ўвесь Беларускі народ наш, 

што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, (за стойкасьць у веры, мужасьць у 

выпрабаваньнях і вернасьць свайму народу ўсіх нас,) Госпаду памолімся.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 Дадатковая просьба ў часе смуты:     

 Каб пазбавіцца пабожнаму народу нашаму ад горкае пакуты – беззаконнае 

бязбожнае ўлады ў Беларусі; у нас саміх усталяваць аднадушнасьць, браталюбасьць і 

дабрачэсьце, Госпаду памолімся.        
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 За горад гэты (наш) (або: вёску гэтую, сьвяты манастыр гэты), за ўсе гарады, 

вёскі і краіны, і за веруючых людзей, што жывуць у іх, Госпаду памолімся.  

 За спрыяльнае надвор’е, багаты ўраджай пладоў зямных і за часы спакойныя, 

Госпаду памолімся.          

 За падарожнікаў па вадзе, зямлі, і ў паветры, за нядужых, пакутуючых, 

зьняволеных і за выратаваньне іх, Госпаду памолімся.     

 Каб пазбавіцца нам ад усялякага гневу, журбы, небясьпекі й нядолі, Госпаду 

памолімся.           

 Заступіся, збаў, памілуй і захавай нас, Божа, Ласкаю Тваёю.   

 Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, Слаўную Ўладарку нашую 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымы ўспомніўшы, самых сябе, і адзін аднаго, 

і ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо.             

Хор:   Табе, Госпадзе.             

Ярэй: (перад Р.Дз., альбо ў алтары – калі служыць дыякан)  Бо Табе належыцца ўсякая 

слава, пашана й пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі 

вечныя.                

Хор:   Амін. 

             Кафізмы няма. Пяецца з Псальмы 140 “Госпадзе, клічу...” (на сьпеў Сьціхіры) – сьпеў 1:      

Хор:  Госпадзе, клічу да Цябе, пачуй мяне. / Пачуй мяне, Госпадзе. / Госпадзе, клічу да 

Цябе, пачуй мяне. / Пачуй голас маленьня майго, / калі буду ўсклікаць да Цябе. / Пачуй 

мяне, Госпадзе. /          

 Хай узносіцца малітва мая, / як кадзіла прад Табою, / узьніманьне рук маіх – / як 

ахвяра вячорняя. / Пачуй мяне, Госпадзе. / 

Дыякан (ярэй) чыніць Малое каджэньне ад сьпеву: “Хай узносіцца малітва...”.   

Чытаецца з Псальмаў 140, 141: 

Чытар:  3. Пакладзі, Госпадзе, ахову на вусны мае, і аслані дзьверы вуснаў маіх; 

4. ня дай нахіліцца сэрцу майму да словаў падступных, і на перапросіны дзеяў 

грахоўных і людзей, што беззаконьне ўчыняюць, і хай не скаштую я іхніх прысмакаў. 

5. Хай карае мяне праўднік: гэта – міласьць; хай выкрывае мяне: гэта – найлепшы 

алей, які не пашкодзіць галаве маёй; а малітвы мае – супраць зладзействаў іхніх. 

6. Іхнія правадыры рассыпаліся па скалах, і чуюць, што словы мае лагодныя. 

7. Быццам зямлю расьсякаюць і трушчаць нас; сыплюцца косткі нашыя ў шчэлепы 

апраметнай. 

8. Але да Цябе, Госпадзе, Госпадзе, вочы мае; на Цябе спадзяюся, не адкінь душы 

маёй! 

9. Ахавай мяне ад пастак, пастаўленых на мяне, ад цянётаў беззаконцаў. 

10. Хай трапяць бязбожнікі ў сеткі свае, а я перайду. 
 

Псальма 141: 

    Голасам маім да Госпада заклікаў я, голасам маім Госпаду памаліўся; 

2. выліў прад ім малітву маю; адкрыў Яму скруху маю. 
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3. Калі зьнемагаў ува мне дух мой, Ты ведаў сьцежку маю. На дарозе, па якой я 

хадзіў, яны тайна паставілі сеткі на мяне. 

4. Гляджу праваруч і бачу, што ніхто не прызнае мяне: ня стала мне сховаў, ніхто за 

душу маю ня мае турботы. 

5. Я паклікаў Цябе, Госпадзе, я сказаў: Ты прыстанішча маё і частка мая на зямлі 

жывых. 

6. Уваж енку майму, бо я вельмі зьнямогся. Аслані мяне ад ганіцеляў маіх, бо яны 

дужэйшыя за мяне. 

7. (Верш на 10:)  Выведзі зь цямніцы душу маю, каб я славіў імя Тваё.  

Вакол мяне зьбяруцца праўдныя, калі Ты пакажаш мне дабрадзейнасьць 

Чытар чытае Вершы і хор пяе (альбо чытаюцца) Сьціхіры на 6, сьпеў 1: 

Верш на 6: Калі Ты, Госпадзе, будзеш заўважаць беззаконьні, – Госпадзе, хто ўстоіць? 

Бо ў Цябе ачышчэньне ёсьць.         

Сьціхіра: Увесь сьвет зьмяняўся са страху, бачачы Цябе ўкрыжаваным, Хрысьце; /    

сонца азмрочылася, і асновы зямлі затрасьліся: усё спачувала Творцы ўсяго. /      

Госпадзе, што дабравольна дзеля нас пакутаваў, слава Табе. / 

Спадзяюся на Госпада, спадзяецца душа мая; на слова Ягонае спадзяюся.   

Паўтараецца 1-я Сьціхіра: Увесь сьвет...  

Душа мая чакае на Госпада болей, чым варта – раніцы, болей, чым варта – раніцы. 

Хай спадзяецца Ізраель на Госпада.   

сьпеў 2:  Людзі ліхамысныя й бяспраўнікі, навошта наважваюцца марна? / Навошта 

Жыцьцё ўсіх на сьмерць засудзілі? / Вялікі цуд – Стваральнік сьвету ў рукі бяспраўнікаў 

аддаецца, / і на дрэва ўзносіцца Чалавекалюбча, каб вызваліць з пекла вязьняў, што 

гукаюць: / Шматпакутны Госпадзе, слава Табе. / 

Бо ў Госпада літасьць і вялікае ў Яго збавеньне. І ён пазбавіць Ізрайля ад усіх 

беззаконьняў ягоных.  

Як пабачыла сёньня на крыжы Цябе, Слова, беззаганная Дзева, / як Маці, з жалю 

плачам зайшлася й сэрцам цяжка зранілася, / стагнаючы балюча з глыбіні душы, 

аблічча з валасамі разьдзіраючы. / Таму й біла сябе ў грудзі і сьлёзна галасіла: / Гора 

мне, Боскае Дзіця! / Гора мне, Сьвятло сьвету, / што схаваўся Ты з вачэй маіх, Агнец 

Божы! / Таму нават ваярства анёлаў, спалохаўшыся, гукалі: / Недаступны Госпадзе, 

слава Табе! / 

Хвалеце Госпада ўсе народы, праслаўляйце Яго ўсе плямёны.  

Як пабачыла Цябе ўкрыжаванага, Хрысьце, Стваральніка ўсіх і Бога, / Дзева, 

што нявінна нарадзіла Цябе, горка загаласіла: / Сыне мой, куды зьнікла краса аблічча 
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Твайго? / Не вытрываю глядзець, як несправядліва крыжуюць Цябе. / Але хутка 

паўстань, каб і я пабачыла Тваё, / зь мёртвых, на трэці дзень, Уваскрасеньне. /  

Бо вялікая літасьць Ягоная да нас і праўда Госпадава трывае вечна.    

сьпеў 6:  Сёньня Ўладар стварэньня стаіць перад Пілатам, / і на крыж аддаецца Творца 

ўсяго, / як ягня, прыводзіцца дабравольна. / Цьвікамі прыбіваецца і ў рэбры 

праколваецца, / і з губкі напойваецца Той, што манну, як дождж пасылаў; / па шчакам 

б’юць Збаўцу сьвету, / і слугамі Сваімі ганьбіцца Стваральнік ўсіх. / О, якая 

чалавекалюбнасьць Уладара! / Што за ўкрыжавальнікаў моліцца да Свайго Айца, 

кажучы: / Ойча, даруй ім грэх гэты, бо ня ведаюць бяспраўнікі, што злочын чыняць. / 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /  сьпеў той жа: 

О, як беззаконный збор засудзіў на сьмерць Уладара сьвету, / не пасароміўшыся 

дабрадзействаў, пра якія ўспамінаў раней, кажучы да іх: / людзі Мае, што Я ўчыніў вам? 

/ Ці ня цудамі напоўніў Юдзею? / Ці ня ўваскрашаў я мёртвых аднім словам? / Ці не 

ацаляў Я ўсялякую хваробу й немач? / Але чым мне адзьдзячылі? Чаму забыліся Мяне? 

/ За аздараўленьне зранілі Мяне, за жыцьцё забіваеце; / як злачынцу, крыжуеце на дрэве 

Дабрачынцу; / як беззаконнага, Заканадаўцу; як засуджанага, Уладара ўсіх. / 

Шматпакутны Госпадзе, слава Табе! / 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. /  сьпеў той жа: 

Страшнае і слаўнае таемства сёньня бачна дзеецца. / Недасяжны схоплены. / Таго, 

што Адама вызваліў з праклёну, зьвязана. / Той, што ведае таямніцы душы, 

несправядліва дапытваецца. / У цямніцу замыкаецца Той, што бяздоньне замкнуў. / 

Перад Пілатам стаіць Той, перад Якім з трымценьнем стаяць нябесныя сілы. / Б’ецца, 

рукою стварэньня, Стваральнік. / На ўкрыжаваньне засуджваецца Судзьдзя жывых і 

мёртвых. / У магілу кладзецца Зьнішчальнік пекла. / Што ўсё сьцярпеў міласэрна, і ўсіх 

звальняеш ад праклёну, / незласьлівы Госпадзе, слава Табе. / 

На “Слава...” Дыякан адчыняе Райскія Дзьверы і робіцца Ўваход з Дабравесьцем:  

Настаяльнік дае Дыякану ДВ і падняўшы яго ў гару, першым, разам са сьвятарамі, выходзяць з 

алтара Паўночнымі Дзьвярыма на саляю і супыняюцца перад Р.Д. абліччам да алтара: 

                                                             Малітва ўваходу:               

Дыякан:  Госпаду памолімся.                       

Ярэй: (ціха) Увечары і раніцай, і апоўдні хвалім і дабраславім Цябе, дзякуем і молімся 

Табе, Уладару ўсіх: узьнясі малітву нашу, як кадзіла перад Табою і ня дай схіліцца сэрцам 

нашым да слоў або думак ілжывых, але пазбаў нас ад усіх, хто ловіць душы нашы, бо да 

Цябе, Госпадзе, Госпадзе, глядзяць вочы нашы, і на Цябе мы спадзяёмся, не засаром нас, 

Божа наш.           

 Бо належыцца Табе ўсякая слава, пашана й пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому 

Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін.                 
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Дыякан: (стаіць з ДВ праваруч ярэя на Саляі) Дабраслаў, уладыка, сьвяты ўваход. 

Ярэй: (дабраслаўляе рукою Ўваход да алтара) Дабраславёны ўваход сьвятых Тваіх, 

спрадвеку (+), цяпер (+), і паўсякчас (+), і на вякі вечныя (+).              

Дыякан:  Амін. 

Дыякан становіцца наперадзе сьвятара, робячы ДВ знак Крыжа перад Р. Д. і выгалошвае: 

Дыякан:  (+) Прамудрасьць! (+) Стойце (+) проста! (+)    

Сьвятарства заходзіць у алтар, Дыякан кладзе ДВ на Прастол, старшы сьвятар (ідзе 

апошнім) цалуе ўваходную ікону ІХ, дабраслаўляе вернікаў, цалуе ўваходную ікону БМ, заходзіць у 

алтар, і сьвятары йдуць на Горнае месца. 

                                         Сьвятло Радаснае (“Свете Тихій...” – ц.сл.):         

Хор: Сьвятло Радаснае сьвятое славы Несьмяротнага Айца Нябеснага, /   

 Сьвятога й Шчаснага, – Ісусе Хрысьце! /     

 Дажыўшы да заходу сонца, убачыўшы зару вячорнюю, /   

 праслаўляем Айца і Сына, і Сьвятога Духа – Бога. /     

 Годны Ты ва ўсе часы быць апяваемы галасамі звышгоднымі, /   

 Сыне Божы, што жыцьцё даеш, / таму й сьвет Цябе славіць. / 

Дыякан:  Уважайма!              

Ярэй:     Мір усім!  (дабраславіць правіцаю ўсіх з Горнага месца)               

Чытар:  І духу твайму.                   

Дыякан:  Прамудрасьць.  

Чытар:  Пракімен, сьпеў 4: / Дзеляць рызы Мае паміж сабою, / і на вопратку маю 

кідаюць жэрабя.                   

Хор: (пяе Пракімен)  Дзеляць рызы Мае паміж сабою, / і на вопратку Маю кідаюць 

жэрабя.                          

Чытар:  (чытае Верш Пракімну)  Божа, Божа мой, чаму Ты пакінуў мяне?        

Хор: (пяе Пракімен)  Дзеляць рызы Мае паміж сабою, / і на вопратку Маю кідаюць 

жэрабя.                        

Чытар:  (чытае 1-ю палову Пракімну) Дзеляць рызы Мае паміж сабою. /        

Хор: (пяе 2-ю палову Пракімну)  І на вопратку Маю кідаюць жэрабя. /  

Пасьля Пракімну Р.Дз. зачыняюцца і Чытар чытае Парэмію. 

Дыякан:  Прамудрасьць.                      

Чытар:  З кнігі Выхаду чытаньне.                  

Дыякан:  Уважайма! 

                                                   Парэмія 55 (Выхад 33:11-23):               

Чытар:  11. І гаварыў Госпад з Майсеем вока на вока, як бы гаварыў хто зь сябрам 

сваім; і ён вяртаўся ў табар; а служка ягоны Ісус, сын Наваў, хлопец, не адлучаўся ад 

скініі.               

12. Майсей сказаў Госпаду: вось, Ты кажаш мне: вядзі народ гэты, а не адкрыў мне, каго 
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пашлеш са мною, хоць ты сказаў: «Я ведаю цябе па імю, і ты набыў упадабаньне ў вачах 

Маіх»;                    

13. дык вось калі я набыў упадабаньне ў вачах Тваіх, дык прашу: адкрый мне шлях 

Твой, каб я спазнаў Цябе, каб набыў упадабаньне ў вачах Тваіх; і падумай, што гэтыя 

людзі народ Твой.                   

14. А Ён сказаў: Сам Я пайду і ўвяду цябе ў спакой.             

15. сказаў Яму: калі ня пойдзеш Ты Сам, дык і ня выводзь нас адгэтуль:           

16. бо з чаго даведацца, што я і народ Твой набылі ўпадабаньне ў вачах Тваіх? ці не з 

таго, што Ты пойдзеш з намі? тады я і народ Твой будзем слаўнейшыя за любы народ на 

зямлі.                     

17. І сказаў Госпад Майсею: і тое, пра што ты казаў, Я зраблю, бо ты набыў упадабаньне 

ў вачах Маіх, і Я ведаю цябе па імю.               

18. Сказаў: пакажы мне славу Тваю.               

19. І сказаў: Я правяду перад табою ўсю славу Маю і абвяшчу імя Яговы перад табою: і 

каго памілаваць – памілую, каго пашкадаваць – пашкадую.            

20. І потым сказаў Ён: аблічча Майго табе нельга ўбачыць, бо чалавек ня можа ўбачыць 

Мяне і застацца жывым.                  

21. І сказаў Госпад: вось месца ў Мяне: стань на гэтай скале;            

22. а калі будзе праходзіць слава Мая, Я пастаўлю цябе ў расколіне скалы і накрыю цябе 

рукою Маёю, пакуль не прайду;                 

23. і калі прыму руку Маю, ты ўбачыш Мяне ззаду, а аблічча Маё ня будзе відно. 

Р.Дз. адчыняюцца. Таксама – 2-гі Пракімен. 
Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Пракімен, сьпеў 4: Судзі`, Госпадзе, тых, што крыўдзяць мяне, / перамажы` тых, што 

змагаюцца са мною.  Верш: Вазьмі зброю і шчыт, і паўстань на дапамогу мне. 

Пасьля Пракімну Райскія Дзьверы зачыняюцца і Чытар чытае Парэміі. 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:  З кнігі Ёва чытаньне.                  

Дыякан:  Уважайма! 

Парэмія 93 (Ёва 42:12-17): 

Чытар:  12. І дабраславіў Бог апошнія дні Ёва болей, чым ранейшыя: у яго было 

чатырнаццаць тысяч дробнага быдла, шэсьць тысяч вярблюдаў, тысяча пар валоў і 

тысяча асьліц. 

13. І было ў яго сем сыноў і тры дачкі. 

14. І даў ён першай імя Эміма, імя другой – Касія, а імя трэцяй – Керэнгапух. 

15. І ня было на цэлай зямлі такіх прыгожых жанчын, як Ёвавы дочкі, і даў ім 

бацька іхні спадчыну паміж братамі іхнімі. 

16. Пасьля таго Ёў жыў сто сорак гадоў, і бачыў сыноў сваіх і сыноў сыноўніх да 

чацьвёртага роду. 

17. І памёр Ёў у старасьці насычаны днямі. 
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Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:  З кнігі прароцтва Ісайнага чытаньне.                

Дыякан:  Уважайма! 

Парэмія 188 (Ісая 52:13 – 54:1): 

Чытар:  Так кажа Госпад: 52:13. вось, раб мой будзе ўсьцешаны посьпехам, узвысіцца і 

ўзьнясецца, і ўзьвялічыцца. 

14. Як многія дзіву даваліся, гледзячы на Цябе, – так было зьнявечана больш за 

ўсякага чалавека аблічча Яго, і выгляд Ягоны больш за сыноў чалавечых! 

15. Так многія народы прывядзе Ён да подзіву; цары затуляць перад Ім вусны свае, 

бо яны ўбачаць тое, пра што ня было казана ім, і даведаюцца пра тое, чаго ня чулі. 

53:1. Госпадзе! хто паверыў чутаму ад нас, і каму адкрылася сіла Гасподняя? 

2. Бо ён узышоў перад Ім, як атожылак і як росьцік з сухой зямлі; няма ў Ім ні 

выгляду, ні велічы; і мы бачылі Яго, і ня было ў Ім выгляду, які вабіў бы нас да Яго. 

3. Ён быў пагарджаны і прыніжаны перад людзьмі, Муж скрухі і дасьведчаны ў 

хваробах, і мы адварочвалі ад Яго твар свой; Ён быў пагарджаны, і мы ані ў што ня 

ставілі Яго. 

4. Але Ён узяў на Сябе нашыя немачы і забраў нашыя хваробы; а мы думалі, што 

Ён быў паранены, пакараны і зьнішчаны Богам. 

5. Але Ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконьні нашыя; кара 

міру нашага была на Ім, і ранамі Яго мы ацаліліся. 

6. Усе мы блукалі, як авечкі, зьвярнулі кожны на сваю дарогу, – і Госпад усклаў на 

Яго грахі ўсіх нас. 

7. Ён катаваны быў, але цярпеў з добрай волі і не размыкаў вуснаў Сваіх; як авечку, 

вялі Яго на закол, і як ягня перад стрыгалём ягоным, маўчыць, так Ён не размыкаў 

вуснаў Сваіх. 

8. Зь вязьніцы і суду Ён быў узяты; але род Ягоны хто высьветліць? бо Ён адарваны 

ад зямлі жывых; за злачынствы народу Майго перацерпеў сьмерць. 

9. Яму выраклі магілу са зладзеямі, але Ён пахаваны ў багатага, бо ня ўчыніў грэху, 

і ня было маны ў вуснах Ягоных. 

10. Але Госпаду заўгодна было ўтрапіць Яго цярпеньнямі, і Ён аддаў Яго на пакуты; 

калі ж душа Яго прынясе ахвяру ўмілажаленьня, Ён убачыць нашчадства даўгавечнае, і 

воля Гасподняя пасьпяхова будзе зьдзяйсьняцца рукою Ягонай. 

11. На подзьвіг душы Сваёй Ён будзе глядзець з прыемнасьцю; праз спазнаньне Яго 

Ён, Праўднік, Раб Мой, апраўдае многіх і грахі іх на Сабе панясе. 

12. Пасьля гэтага Я дам Яму долю паміж вялікімі, і з моцнымі будзе дзяліць 

здабычу, за тое, што аддаў душу Сваю на сьмерць, і да зладзеяў залічаны быў, тады як 

Ён панёс на Сабе грахі многіх і за злачынцаў зрабіўся хадайнікам.   

54:1. Разьвесяліся, няплодная, неўрадлівая; усклікні і голасам скажы ты, якая ня 

мучылася родамі; бо ў пакінутай намнога болей дзяцей, чым у замужняе, кажа Госпад. 
 

Пасьля Парэмій Р.Дз. адчыняюцца, сьпяваецца Пракімен і чытаецца Апостал. 
 

Дыякан:  Уважайма!              

Ярэй:     Мір усім!  (дабраславіць правіцаю ўсіх з Саляі)                

Чытар:  І духу твайму.                   

Дыякан:  Прамудрасьць.  

Пракімен, сьпеў 6:  Паклаў мяне ў роў апраметны, / у морак і ў бездань. 
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Верш:   Госпадзе, Божа збавеньня майго! удзень лямантую і ўначы прад Табою. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                    

Чытар:  Да Карынцянаў пасланьня сьвятога апостала Паўла чытаньне.                  

Дыякан:  Уважайма! 

Чытаецца Апостал, пачатак 125 (1 Кар. І:18 – ІІ:2): 

Чытар:  Браты, 1:18. слова пра крыж для пагібельных – юродзтва ёсьць, а нам, што 

ратуемся, – сіла Божая! 

19. Бо напісана: «Я зьнішчу мудрасьць мудрацоў, і розум разумных адкіну». 

20. Дзе мудрэц? дзе кніжнік? дзе суразмоўца веку гэтага? Ці не абярнуў Бог 

мудрасьць сьвету гэтага ў неразумнасьць? 

21. Бо калі сьвет сваёй мудрасьцю не спазнаў Бога ў мудрасьці Божай, дык заўгодна 

было Богу юродзтвам пропаведзі выратаваць веруючых. 

22. Бо і Юдзеі патрабуюць цудаў, і Эліны шукаюць мудрасьці; 

23. а мы прапаведуем Хрыста ўкрыжаванага, для Юдзеяў камень спатыкненьня, а 

для Элінаў неразумнасьць, 

24. а для саміх пакліканых, Юдзеяў і Элінаў, Хрыста, Божую сілу і Божую 

мудрасьць; 

25. бо і буянае Божае мудрэйшае за людзей, і нямоцнае Божае мацнейшае за людзей. 

26. Паглядзеце, браты, хто вы, закліканыя: няшмат сярод вас мудрых па плоці, 

няшмат моцных, няшмат высакародных; 

27. але Бог выбраў буянае сьвету, каб пасароміць мудрых, і нямоглае сьвету выбраў 

Бог, каб пасароміць моцнае; 

28. і бязроднае сьвету і пагарджанае, і нічога ня значнае выбраў Бог, каб зьнясіліць 

значнае; 

29. на тое, каб ніякая плоць не пахвалялася перад Богам. 

30. Ад Яго і вы ў Хрысьце Ісусе, Які зрабіўся нам мудрасьцю ад Бога, праўднасьцю і 

асьвячэньнем, і адкупленьнем, 

31. каб было, як напісана: «хто хваліцца, хваліся Госпадам». 

2:1. І калі я прыходзіў да вас, браты, прыходзіў абвяшчаць вам сьведчаньне Божае 

не ў высока ўзьнёсласьці слова ці мудрасьці. 

2. Бо я пастанавіў сабе нічога іншага між вамі ня ведаць, апроч Ісуса Хрыста, і пры 

тым – укрыжаванага. 
 

Дыякан чыніць Малое каджэньне. 

Ярэй: (з Горнага месца)  Мір табе (, Чытару).                  

Чытар:  І духу твайму.                    

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:  Алілуя, сьпеў 1. / Выратуй мяне, Божа, бо воды дайшлі да душы маёй. /       

Хор:   Алілуя, алілуя, алілуя. /                   

Чытар:  Верш 1: Сорам адчувае душа мая і агуду. /           

Хор:   Алілуя, алілуя, алілуя. /                   

Чытар:  Верш 2: Няхай запамрочацца вочы іхнія, каб ім ня бачыць. /         

Хор:   Алілуя, алілуя, алілуя. / 
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Дыякан: (калі чытае Дабравесьце, пакадзіўшы, падыходзіць да Прастолу, схіляе галаву прад 

Ярэем, паказвае на Сьвятое Дабравесьце й выгалошвае:)     

 Дабраслаў, уладыка, дабравесьніка сьвятога апостала і евангеліста Мацея.      

Ярэй: (дабраслаўляючы дыякана)  Бог, малітвамі сьвятога слаўнага ўсяхвальнага апостала 

і евангеліста Мацея, няхай дасьць табе слова дабравесьціць сілаю вялікаю дзеля 

выкананьня Евангельля Сына Свайго, Госпада+ нашага+ Ісуса+ Хрыста+.            

Дыякан:  Амін. 

Старшы сьвятар падае дыякану Сьв. Евангельле, а дыякан прымае яго і выходзіць 

Райскімі Дзьвярыма на Саляю, з бакоў ад яго стаяць сьвечканосцы.  

Дыякан:  Прамудрасьць. Стойце проста, выслухаем Сьвятое Дабравесьце.                     

Ярэй: Мір усім !                 

Хор:  І духу твайму.                   

Дыякан:  Паводле Мацея Сьвятога Дабравесьця чытаньне.          

Хор:  Слава пакутам Тваім, Госпадзе.           

Ярэй: Уважайма.                    

Дыякан: чытае ДВ Мц. пач. 110 (Мц.27:1-38, Лк.23:39-43, Мц.27:39-54, Ян.19:31-37, Мц.27:55-61)

 “У той час, як настала раніца, усе...” 

 Пасьля прачытаньня ўсяго Дабравесьця:          

Ярэй: Мір табе, дабравесьніку.              

Хор:  Слава даўгацярпеньню Твайму, Госпадзе. 

 Райскія Дзьверы зачыняюцца. Дыякан або ярэй выгалошваюць Екцяню на Саляі, калі 

служыць дыякан, ярэй стаіць перад Прастолам. 

                Патройная Екцяня:       

Дыякан / ярэй:  Скажам усе ад усяе душы і ад усяго разуменьня нашага, скажам.        

Хор:   Госпадзе, памілуй.                    

Дыякан:  Госпадзе Ўсеўладарны, Божа бацькоў нашых, молімся Табе, выслухай і памілуй. 

Хор:   Госпадзе, памілуй.                    

Дыякан:   Зьмілуйся над намі, Божа, зь вялікае міласьці Твае, молімся Табе, выслухай і 

памілуй.                 

Хор:   Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / (за кожнай просьбай) 

Дыякан: Яшчэ молімся за вялікага спадара нашага Сьвяцейшага Барталамея, 

Патрыярха Канстанцінопальскага, і за спадара нашага Высокаправялебнага 

Сьвятаслава, архіяпіскапа Наваградзкага, і за ўсіх ў Хрысьце братоў і сёстраў нашых.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                    У Беларусі:      

 Яшчэ молімся за Богам захаваную краіну нашую Беларусь, за ўвесь Беларускі 

народ, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, за дзяржаўнасьць і збавеньне ўсіх. 



 

 

 100 

                                                             За межамі Беларусі:      

 Яшчэ молімся за (ейную міласьць Яснавяльможную Каралеву нашую Альжбету 

Другую, – у Англіі, Канадзе, Аўстраліі) Богам захаваную краіну гэтую назоў, за 

(прэзыдэнта) ўрад, ваярста і народ ейны, і за Богам захаваную краіну-маці нашу 

Беларусь, за ўвесь Беларускі народ, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Яшчэ молімся за сьвяцейшых усходніх Патрыярхаў праваслаўных, пабожных і 

павекнезабыўных князёў і вялікіх Гаспадароў Беларускіх, за павекпамятных 

заснавальнікаў сьвятога храму (манастыра) гэтага і за ўсіх раней спачылых айцоў, 

братоў і сёстраў нашых, што тут і паўсюль ляжаць, праваслаўных. 

Яшчэ молімся за міласьць, жыцьцё, мір, здароўе, збавеньне, Божае завітаньне, 

прабачэньне й дараваньне грахоў слугаў Божых, парафіянаў (вернікаў) сьвятога храму 

гэтага (братоў / сёстраў сьвятога манастыра гэтага). 

Яшчэ молімся за тых, што дары прыносяць і дабро чыняць у сьвятым і 

шанаваным храме гэтым; за тых, што працуюць, сьпяваюць, і за ўсіх прысутных 

людзей, што спадзяюцца ад Цябе вялікае й багатае міласьці. 

Япіскап / ярэй:  Бо Ты Міласьцівы й Чалавекалюбны Бог наш, і Табе славу ўзносім, Айцу 

і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.         

Хор:  Амін. 

                                                               Удастой, Госпадзе:           

Чытар / хор:  Удастой, Госпадзе, у гэты вечар без граху захавацца нам. / Дабраславёны 

Ты, Госпадзе, Божа бацькоў нашых, / і хвальна і праслаўлена Імя Тваё давеку. Амін. /       

 Хай будзе, Госпадзе, міласьць Твая над намі, / бо мы спадзяёмся на Цябе. / 

Дабраславёны Ты, Госпадзе, навучы мяне запаветаў Тваіх. / Дабраславёны Ты, Уладару, 

настаў мяне запаветамі Тваімі. / Дабраславёны Ты, Сьвяты, прасьвятлі мяне запаветамі 

Тваімі. /           

 Госпадзе, / міласьць Твая павек, / стварэньнямі рук Сваіх не пагарджай. / Табе 

належыць хвала, / Табе належаць сьпевы, / Табе слава належыць – / Айцу і Сыну, і 

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

 Ярэй перад Прастолам, Райскія Дзьверы зачыненыя. 

                                                             Прасіцельная Екцяня:                

Дыякан:  Дапоўнім вячорнюю малітву нашу Госпаду.            

Хор:   Госпадзе, памілуй.                   

Дыякан:  Заступіся, збаў, памілуй і захавай нас, Божа, Ласкаю Тваёю.         

Хор:  Госпадзе, памілуй.                    

Дыякан:  Вечара ўсяго дасканалага, сьвятога, мірнага й бязгрэшнага, у Госпада просім. 
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Хор:  Падай, Госпадзе. (так пасьля наступных прашэньняў)              

Дыякан:  Анёла міру, вернага настаўніка, апекуна душаў і целаў нашых у Госпада просім.  

 Прабачэньня і дараваньня грахоў і правінаў нашых у Госпада просім.  

 Добрага й карыснага для душаў нашых, і спакою для сьвету ў Госпада просім.  

 Каб рэшту жыцьця нашага ў супакоі й пакаяньні правесьці, у Госпада просім.  

 Хрысьціянскага канца жыцьця нашага, бязбольнага, бездакорнага, спакойнага і 

добрага адказу на страшным судзе Хрыстовым просім.    

 Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, слаўную Ўладарку нашу 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самых сябе і адзін аднаго, і 

ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо.            

Хор:  Табе, Госпадзе.                    

Япіскап / ярэй:  Бо Ты Добры й Чалавекалюбны Бог ёсьць, і Табе славу ўзносім, Айцу і 

Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.          

Хор:  Амін.                      

Япіскап / ярэй:  Мір усім!               

Хор:  І духу твайму.                   

Дыякан:  Галовы нашы прад Госпадам схілім.            

Хор:  Табе, Госпадзе. 

                                                             Галавасхільная малітва:               

Япіскап / ярэй: (ціха, перад Прастолам): Госпадзе, Божа наш, Ты схіліў нябёсы і зыйшоў 

для збавеньня роду чалавечага, спаглянь на слугаў Сваіх і на набытак Свой, бо перад 

Табою, страшным і чалавекалюбным Судзьдзёю, Твае слугі схілілі галовы і скарылі 

сябе, не на людзкую дапамогу спадзяючыся, а чакаючы Тваёй міласьці і ад Цябе 

чакаючы збавеньня. Захавай іх ва ўсякі час, і ў цяперашні вечар, і ў наступную ноч, ад 

усякага ворага, ад усялякага супраціўнага дзеяньня д’ябальскага, і ад думак марных, і 

ад успамінаў кепскіх.             

Вокліч:  Няхай будзе ўлада Ўладарства Твайго дабраславёная і праслаўленая, Айца і 

Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.          

Хор:   Амін. 

Сьпяваюцца Сьціхіры Вершаваныя (на Сьціхоўні), сьпеў 2: 

 Калі Язэп Арыматэйскі зьняў з крыжа Цябе мёртвага, Жыцьцё ўсіх, / сьмірнаю і 

плашчаніцаю Цябе, Хрысьце, ахінуў / і зь любоўю імкнуўся сэрцам і вуснамі нятленнае 

цела Тваё пацалаваць. / Зрэшты, апантаны жахам, радасна выгаласіў Табе: / слава 

паблажлівасьці Тваёй, Чалавекалюбча. / 

Верш: Госпад уладарыць, у веліч Ён апрануўся. 
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Калі ў магіле новай за ўсіх былі паклалі Цябе, Збаўцу ўсіх, / пекла, што ўсіх 

зьневажала, пабачыўшы Цябе, спалохалася, / кайданы парваліся, брамы паламаліся, / 

магілы адкрыліся, мёртвыя паўставалі. / Тады Адам, радуючыся, з удзячнасьцю гукаў да 

Цябе: / слава паблажлівасьці Тваёй, Чалавекалюбча. / 

Верш: Нават умацаваў сусьвет, каб не пахіснуўся. 

Калі ў магіле дабравольна замкнуўся Ты цялесна, / што існасьцю Боства 

прабываў Неапісаны і Невымоўны, / замкнуў Ты сховішча сьмерці, і ўсё пякельнае 

ўладаньне зьнішчыў Ты, Хрысьце, / – тады й сыботу гэтую Боскага дабраславеньня і 

славы, і Твае славутасьці ўдастоіў Ты. / 

Верш: Дому Твайму належыць сьвятасьць, Госпадзе, на доўгія дні. 

Калі анёлы пабачылі, / што Цябе, Хрысьце, бяспраўнікі абгаварылі як 

спакусьніка, / і камень магілы запячатаны рукамі, / якімі ж прабілі Твае нятленныя 

рэбры, / – спалохаліся невымоўнай доўгацярплівасьці Тваёй. / Аднак, нашаму збавеньню 

радуючыся, гукалі да Цябе: / слава паблажлівасьці Тваёй, Чалавекалюбча. / 

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

      Р.Дз. адчыняюцца, вернікі і сьвятарства запальваюць сьвечы, пяецца Сьціхіра, сьпеў 5: 

Цябе, што апранаешся ў сьвятло як вопраткаю, / зьняўшы з крыжа, Язэп з 

Мікадымам, / і ўбачыўшы Цябе мёртвага, голага й непахаванага, / жаласьлівы плач 

узьняў і, галосячы, прамаўляў: / о, гора мне, любасны Ісусе, / бо Цябе ўкрыжаванага, 

зьзяючае сонца ўгледзіўшы, / у цемру ахінулася, і зямля зь ляку скалыхнулася, / і 

разьдзерлася царкоўная завеса. / Але ж я цяпер бачу Цябе, што дзеля мяне зволіў 

прыняць сьмерць. / Як жа пахаваю Цябе, Божа мой, / альбо якою плашчаніцаю абвіну? / 

Якімі ж рукамі дакрануся да нятленнага Твайго цела? / Альбо якія песьні запяю Твайму 

скону, Шчодры? / Узьвялічваю пакуты Твае, / праслаўляю й паховіны Твае з 

Уваскрасеньнем, гукаючы: / Госпадзе, слава Табе! / 

   У часе апошняе сьціхіры, Прадстаяльнік, у поўных барвяных (цёмных) рызах, як на 

Літургіі, з дыяканам (які нясе сьвячу перад ярэем), кадзіць тройчы з 4-х бакоў Плашчаніцу, якая 

ляжыць на Прастоле і ўсю царкву, вяртаецца і кадзіць зноў 1 раз Плашчаніцу з 4-х бакоў. Іншыя 

сьвятары – у поўных рызах (альбо – у епітрахілях і хвялонях).  

Чытар / ярэй:   Цяпер адпускаеш слугу Свайго, Уладару, / паводле слова Твайго, зь мірам, 

/ бо бачылі вочы мае збаўленьне Тваё, / якое Ты падрыхтаваў перад абліччам усіх 

людзей, / сьвятло на прасьвятленьне народаў, / і славу людзям Тваім, выбраным. / 

Чытар:   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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 
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Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /         

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.             

Хор:    Амін. / 

Пакадзіўшы, у часе сьпеву Трапара “Шляхотны Язэп” клір тройчы кленчыць прад 

Прастолам, бярэ Плашчаніцу (настаяльнік здымае шапку, – з ДВ ідзе пад Плашчаніцаю) і навокал 

абыходзячы Прастол, нясуць (нагамі ўперад, як на паховінах) з алтара праз Паўночныя Дзьверы і 

выходзяць з царквы на Крыжовую хаду (хор ідзе перад Плашчаніцай і пяе Трапар), абыходзячы 

навокал храму, заходзяць у храм і кладуць Плашчаніцу на прыгатаваны стол у выглядзе труны на 

сярэдзіне храму, галавою на Поўнач, зьверху кладуць ДВ, і пакрывае барвяным Покрывам аблічча 

ІХ. Калі няма абыходу навокал храму, тады Плашчаніцу абносяць у храме, падыходзяць да Р.Дз., 

ярэй: Прамудрасьць, стойце проста. І кладуць на стол. На Слава... кадзяць Плашчаніцу з 4-х 

бакоў (3). У часе вынасу Плашчаніцы, Хор павольна пяе тройчы (альбо болей разоў)  

                                                                      Трапар, сьпеў 2:          

Хор: Шляхотны Язэп, / з крыжа зьняўшы прачыстае цела Тваё, / палатном чыстым 

спавіўшы / і, з духмянасьцямі ў магіле новай, пакрыўшы, паклаў. /    (тройчы) 

                                      Хор павольна пяе Слава… і цяпер... і іншы Трапар:   

 Міраносьбіткам жонам пры магіле / з’явіўся анёл, прамовіўшы: / міра мёртвым, 

як належыць, – / Хрыстос жа тленьня не зазнаў. / 

  Тут сьвятар гаворыць Казань з крыжом, стоячы каля Плашчаніцы. Калі чытаем Канон – 

тады адразу сьвятары чытаюць Трапары Канону, пасьля Водпуст Вял. Вячорні. 

Дыякан:  Прамудрасьць.               

Хор:  (Ойча /Уладыка,) дабраслаў.          

Ярэй: Хай будзе праслаўлены Хрыстос Бог наш, заўсёды, цяпер, і паўсякчас, і на вякі 

вечныя.                

Хор:  Амін. / Змацуй, Божа, / сьвятую праваслаўную веру / і ўсіх праваслаўных 

хрысьціянаў / на вякі вечныя. /                   

Япіскап / ярэй:  Прасьвятая Багародзіца, выратуй нас.                

Хор:  Пачэсьнейшую за Херувімаў / і, без параўнаньня, слаўнейшую за Сэрахвімаў, / 

што непарушанаю Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу, Цябе праслаўляем. /  

Япіскап / ярэй:  Слава Табе, Хрысьце Божа, спадзяваньне нашае, слава Табе. /       
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Хор: Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / 

Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / Уладыка (ойча), дабраслаў. / 

Водпуст каля Плашчаніцы да вернікаў з Крыжом у руках: 

Япіскап / ярэй: Што дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўленьня, жахлівые пакуты і 

жыцьцятворны Крыж, і дабравольнае пахаваньне целам зволіў зазнаць,  

Хрыстос, сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, сьвятых слаўных і 

ўсяхвальных апосталаў, сьвятых праўдных Багабацькоў Акіма і Ганны,  

усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, памілуе+ й збавіць нас+, як Добры+ і 

Чалавекалюбны+. 

Хор:  Амін. 
 

Усе сьвятары, пасьля іх і вернікі, кленчаць перад Плашчаніцаю і цалуюць яе (раны на нагах 

і, калі непакрытыя, – на руках); сьвятарства йдзе ў алтар, Р.Дз. і Завеса зачыняюцца.  

                                                   У гэты час пяецца Сьціхіра, сьпеў 5:                    

Хор:  Прыйдзеце, ушануйма Язэпа памятнага, /            

што ўначы прыйшоў да Пілата і Жыцьцё ўсіх выпрасіў: /           

дай мне Гэтага вандроўцу, што ня мае дзе галавы прытуліць; /          

дай мне Гэтага вандроўцу, Яго ж вучань крывадушны на сьмерць выдаў; /         

дай мне Гэтага вандроўцу, Яго ж Маці, бачачы ўкрыжаванага, /           

плачучы, галасіла й па-матчынаму, усклікала: / О, гора Мне, Дзіця Маё! /             

О, гора Мне, Сьвятло Маё і Сэрца Маё любаснае! /               

Бо Сымонам прадказанае, у царкве сёньня збылося. / Маё сэрца мечам уражанае, /       

але ў радасьць Уваскрасеньня Твайго, мой плач адвярні. /      

Пакланяемся пакутам Тваім, Хрысьце. / Пакланяемся пакутам Тваім, Хрысьце. / 

Пакланяемся пакутам Тваім, Хрысьце, / і Сьвятому Ўваскрасеньню. / 

Ярэй адразу дабраслаўляе Малое Павячэр’е, і распрануўшыся – у епітрахілі, сам чытае 

Канон пра ўкрыжаваньне Госпадава і на плач Прасьвятое Багародзіцы на аналое, збоку ад 

Плашчаніцы, каб малельнікі, у гэты час, маглі кленчыць і прыкладацца да яе. Водпуст Малы. 

Альбо чытаецца толькі Канон без Малога Павячэр’я. На наступных Службах, пакуль Плашчаніца 

знаходзіцца пасярод храму, – Екцяні, Уваходы, чытаньні Апостала, ДВ, Парамеяў, Заамбоннае, 

уваходных Малітваў... адбываюцца перад Плашчаніцаю. 

                                                           Малое Павячор’е     

     (адразу пасьля Вячорні з вынасам Плашчаніцы служыцца ў храме, альбо ў келіях) 

Дыякан:  Дабраслаў, уладыка.           

Ярэй:      Дабраславёны Бог наш, Айцец і Сын, і Сьвяты Дух, цяпер і паўсякчас, і на вякі 

вечныя.                      

Чытар:  Амін.  /  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /    

 Уладару нябесны... ;   Сьвяты Божа... (3); Слава... і цяпер... ; Прасьвятая Тройца...; 

Госпадзе, памілуй. (3);  Слава... і цяпер... ;  Ойча наш...;         



 

 

 105 

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства... ;                   

Чытар:    Амін. / Госпадзе, памілуй. (12); Слава... і цяпер... ; Прыйдзеце, паклонімся... (3).  

Чытар чытае Псальму 50: 

3. Зьлітуйся, Божа, зь мяне ў вялікай Ласцы Тваёй, і ў мностве шчадротаў Тваіх 

загладзь беззаконьні мае! 

4. Адмый мяне шматкроць ад беззаконьня майго, і ад грэху майго ачысьці мяне: 

5. бо беззаконьне маё я ўсьведамляю, і грэх мой заўсёды перада мною. 

6. Табе, Табе аднаму я зграшыў і прад вачыма Тваімі благое ўчыніў: таму справядлівы 

Ты будзеш у прысудзе Тваім, і чысты ў судзе Тваім. 

7. Вось, я ў беззаконьні зачаты, і ў грэху маці мая нарадзіла мяне. 

8. Вось, палюбіў Ты праўду ў сэрцы і ўліў у мяне тайную мудрасьць. 

9. Акрапі мяне ісопам, і ачышчуся: абмый мяне, і бялей за сьнег адбялюся. 

10. Дай мне ўцеху пачуць і радасьць, і ўзрадуюцца косьці, Табою паламаныя. 

11. Адвярні аблічча Тваё ад грахоў маіх і загладзь усе беззаконьні мае. 

12. Чыстае сэрца ўмацуй ува мне, Божа, і дух праўдны аднаві ўва мне. 

13. Не адкінь мяне ад аблічча Твайго і Духа Твайго Сьвятога не адбірай у мяне. 

14. Вярні мне радасьць збавеньня Твайго, і Духам Уладным мяне падтрымай. 

15. Я навучу беззаконцаў дарогам Тваім, і бязбожныя да Цябе навернуцца. 

16. Вызваль мяне ад крывавасьці, Божа, Божа ратунку майго; і язык мой уславіць 

праўду Тваю. 

17. Госпадзе! адкрый вусны мае, і вусны мае прагалосяць славу Табе: 

18. бо калі б ахвяры Ты пажадаў, я даў бы яе; цэласпаленьне Табе не падабаецца. 

19. Ахвяра Богу – дух упакораны; сэрца ўпакоранае і зьміранае Бог ня зьнішчае. 

20. Ушчасьліў, Госпадзе, добрай воляй Тваёю Сіён, і хай паўстануць муры Ерусалімскія. 

21. Тады ўпадабаеш Ты ахвяру праўды, прынашэньні і цэласпаленьні; тады пакладуць 

на алтар Твой цялят. 
 

Псальма 69: 

2. Пасьпяшайся, Божа, вызваль мяне, пасьпяшайся, Госпадзе, на дапамогу мне. 

3. Хай пасаромяцца і хай паганьбаваныя будуць усе, што шукаюць загубы душы маёй! 

Няхай адхіснуцца і абсьмяяныя будуць тыя, што зычаць мне ліха! 

4. Няхай адхіснуцца за паганьбаваньне мяне і тыя, што кажуць мне: «добра! добра!». 

5. Няхай радуюцца і весяляцца Табою ўсе, што Цябе шукаюць, і хто любіць збавеньне 

Тваё, хай кажуць заўсёды: вялікі Госпад! 

6. А я гаротны і ўбогі: Божа, пасьпяшайся да мяне! Ты – дапамога мая і Збаўца мой; 

Госпадзе, не спазьніся. 
 

Псальма 142: 

Чытар: Госпадзе, пачуй малітву маю, уваж маленьню майму па праўдзе Тваёй; пачуй 

мяне па праўдзе Тваёй 

2. і не ўваходзь у суд з рабом Тваім, бо не апраўдаецца прад Табою ніводзін жывы. 

3. Вораг перасьледуе душу маю, затаптаў у зямлю жыцьцё маё, прымусіў мяне жыць 

у цемры, як даўно памерлых, 

4. і засмуціўся ўва мне дух мой, зьнямела ўва мне сэрца маё. 

5. Прыгадваю дні мінулыя, думаю пра ўсе дзеі Твае, разважаю пра дзеі рук Тваіх, 

6. працягваю да Цябе рукі мае; душа мая – да Цябе, як перасохлая зямля. 

7. Хутчэй пачуй мяне, Госпадзе: дух мой зьнемагае; не хавай аблічча Твайго ад 

мяне, каб я не спадобіўся тым, што ў магілу ідуць. 

8. Дай мне рана пачуць ласку Тваю, бо я на Цябе спадзяюся. Пакажы мне, Госпадзе, 

дарогу, па якой мне ісьці, бо да Цябе я ўзношу душу маю. 



 

 

 106 

9. Вызвалі мяне, Госпадзе, ад ворагаў маіх; да Цябе прыбягаю. 

10. Навучы мяне выконваць волю Тваю, бо Ты – Бог мой; Дух Твой добры вядзе 

мяне ў зямлю праўды. 

11. Дзеля імя Твайго, Госпадзе, ажыві мяне; дзеля праўды Тваёй выведзі зь нягоды 

душу маю 
12. і зь літасьці Тваёй зьлічы ворагаў маіх, і загубі ўсіх, што ўціскаюць душу маю, бо 

я – Твой раб. 

                                              Праслаўленьне (Славаслоўе) паўсякдзённае:              

Чытар:  Слава ў вышынях Богу, і на зямлі мір, сярод людзей добрая воля. /  

 Хвалім Цябе, дабраславім Цябе, пакланяемся Табе, праслаўляем Цябе, дзякуем 

Табе дзеля вялікае славы Твае. /       

 Госпадзе, Уладару Нябесны, Божа, Ойча Ўсемагутны; Госпадзе, Сыне 

Адзінародны, Ісусе Хрысьце, і Сьвяты Духу! /      

 Госпадзе Божа, ягня Божае, Сыне Айца, што ўзяў грахі сьвету, памілуй нас; / 

 Ты, што ўзяў грахі сьвету, прымі малітву нашу; / што сядзіш праваруч Айца, 

памілуй нас. / Бо Ты Адзіны Сьвяты, Ты ёсьць Адзіны Госпад, Ісус Хрыстос, у славу 

Бога Айца. Амін. /         

 Кожную ноч буду дабраславіць Цябе і буду праслаўляць імя Тваё давеку і ў вякі 

вечныя. / (Пс.144.2)         

 Госпадзе, прыстанкам быў Ты нам з пакаленьня ў пакаленьне. / (Пс.89.1) 

 Я сказаў: Госпадзе, памілуй мяне, ацалі душу маю, бо я саграшыў прад Табою. / 

(Пс.40.5)          

 Госпадзе, да Цябе зьвярнуўся, навучы мяне выконваць волю Тваю, бо Ты – Бог 

мой. /  (Пс.142.9-10)  Бо ў Табе крыніца жыцьця; / у сьвятле Тваім мы бачым сьвятло. /

 Пашыры міласьць Тваю на тых, што ведаюць Цябе. /  (Пс.35.10-11) 

                                                              Удастой, Госпадзе:                

Чытар: Удастой, Госпадзе, у гэтую ноч без граху захавацца нам. / Дабраславёны Ты,     

Госпадзе, Божа бацькоў нашых, / і хвальна і праслаўлена Імя Тваё давеку. Амін. /  

 Хай будзе, Госпадзе, міласьць Твая над намі, / як мы спадзяёмся на Цябе. / 

Дабраславёны Ты, Госпадзе, навучы мяне запаветаў Тваіх. / Дабраславёны Ты, Уладару, 

настаў мяне запаветамі Тваімі. / Дабраславёны Ты, Сьвяты, прасьвятлі мяне запаветамі 

Тваімі. /           

 Госпадзе, / міласьць Твая павек, / стварэньнямі рук Сваіх не пагарджай. / Табе 

належыць хвала, / Табе належаць сьпевы, / Табе слава належыць – / Айцу і Сыну, і 

Сьвятому Духу, / 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 
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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 пакутаваў 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 ўваскрасеньня памерлых / і жыцьця будучага веку. Амін. / 

                         Канон пра Ўкрыжаваньне Госпадава і на плач Багародзіцы   

          Тварэньне Сымона Лагафета, Ірмос па двойчы, Трапары на 4, сьпеў 6: 

                                                                       Песьня 1:           

Хор:  Ірмос: Як быццам па сушы хадзіў пяшком Ізраель па бездані, / бачачы, як 

прыгнятальнік фараон топіцца, усклікаў: / Песьню перамогі Богу сьпяваем. /      

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /     

 Бачачы ўкрыжаванага Сына і Госпада, / Дзева Прачыстая, разьдзіраючыся, горка 

плакала, / з іншымі жанчынамі, уздыхаючы, усклікала. /               

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Бачу Цябе сёньня, любаснае Дзіця Маё, укрыжаванага, / і да болю ўражаецца 

сэрца Маё – прамаўляла Чыстая: / скажы хоць слова, Добры, слузе Тваёй. /               

Слава... / Дабравольна, Сыне мой і Творца, прымаеш на крыжы лютую сьмерць, – / 

прамаўляла Дзева, калі ля крыжа стаяла з любасным вучнем. / 

І цяпер... / Сёньня Маёй надзеі, радасьці й уцехі – Сына Майго й Госпада, пазбаўлена 

была. / “О, гора Мне! Баліць Маё сэрца.” – Прачыстая, плачучы, галасіла. / 

                                                                          Песьня 3:        

Ірмос: Няма Сьвятога, як Ты, Госпадзе, Божа мой, / што ўзьнёс сілу верных Сваіх, 

Добры, / і ўмацуй нас на камені / веравызнаньня Твайго. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /       

 Дзеля страху юдзейскага схаваўся Пётра, / і ўсе верныя разбегліся, пакінуўшчы 

Хрыста, Дзева, плачучы, мовіла. / 
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Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Незвычайным і дзіўным нараджэньнем Тваім, Сыне Мой, / болей за ўсіх матак, 

праслаўлена была Я. / Але, гора мне, цяпер бачачы Цябе на дрэве, згараю ўся ўнутры. /  

Слава... / Хачу Дзіця Маё на рукі, якімі Яго немаўлям трымала, / з крыжа ўзяць, – 

прамаўляла Прачыстая: / але, гора Мне, ніхто ўжо Яго ня дасьць. / 

І цяпер... / Вось Сьвятло Маё салодкае, Надзея і Жыцьцё Маё мілае, / Бог Мой згасае на 

крыжы, гарыць Маё сэрца – Дзева, сумуючы, прамовіла. / 

                                                                         Песьня 4:       

Ірмос: Хрыстос мая сіла, Бог і Гасподзь, – / шаноўная Царква пабожна сьпявае, 

усклікаючы, / ад чыстага сэрца ў Госпадзе сьвяткуючы. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /       

 Сонца незаходзячае, Божа Спрадвечны, і Творца ўяго стварэньня, Госпадзе, / як 

Ты церпіш пакуты на крыжы? – / Прачыстая, плачучы, мовіла. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Плачучы, казала некранутая да дабрароднага: / пасьпяшы, Язэпе, да Пілата 

прыйдзі / і выпрасі зьняць з дрэва Настаўніка твайго. /  

Слава... / Бачачы Прачыстую ў горкіх сьлязах, / Язэп засумаваў, і плачучы прыйшоў да 

Пілата, / просячы ў сьлязах: дай мне цела Бога майго. / 

І цяпер... / Параненага Цябе бачачы, зьняважанага, голага на крыжы, / Дзіця Маё, 

сэрцам згараючы, – / плачучы як Маці, Дзева галасіла. / 

                                                                         Песьня 5:        

Ірмос:  Боскім сьвятлом Тваім, Добры, / малюся, азары душы тых, што з любасьцю 

раніцай сьпяшаюцца да Цябе,  / каб спазнаць Цябе, Слова Божае, сапраўднага Бога, / 

што з цемры грахоўнае вызваляе. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /     

 Разьдзіраючыся і плачучы, / Язэп разам зь Мікадымам, зьняў і пацалаваў 

Прачыстае Цела, / плакаў і ўздыхаў, апяваючы Яго як Бога. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Прыняўшы Яго на рукі з плачам, / Маці Некранутая, паклала на калені, / молячы 

Яго ў сьлязах і цалуючы, / горка ж плакала й галасіла. /  

Слава... / Адзіную Надзею і Жыцьцё, / Уладару, Сыне мой і Божа, / колькі сьвятла ў вачох 

мела раба Твая, / цяпер жа пазбаўлена была Цябе, / салодкае і любаснае Дзіця Маё. /  
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 І цяпер... / Болі і смутак, і ўздыхі авалодалі Мною, / о, гора Мне, – Прачыстая 

горка плачучы, мовіла: / бачачы Цябе, Дзіця Маё любаснае, / голага й самотнага, і 

пахашчамі памазанага, памерлага. / 

Песьня 6: 

Ірмос:  Жыцьцёвае мора, / усхваляванае навальніцаю спакусаў, бачачы, / да ціхага 

прыстанку Твайго, прыйшоўшы, усклікаю да Цябе: / вызвалі ад тла жыцьцё маё, 

Шматміласьцівы. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Мёртвым Цябе бачу, Чалавекалюбча, / што падымаў з памерлых і валодаў усім, / 

люта ўражана ў сэрца. / Хацела б з Табою памерці, – Прачыстая казала: / бо не магу 

цярпець пакуты, / калі бачу Цябе без подыху, мёртвым. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Прыняўшы Яго на рукі з плачам, / Маці Некранутая, паклала на калені, / молячы 

Яго ў сьлязах і цалуючы, / горка ж плакала й галасіла. /  

Слава... / Ці ўжо не прамовіш слова Слузе Тваёй, Слова Божае? / Ці ўжо не абдаруеш, 

Уладару, Тую, што Цябе нарадзіла? – / казала Прачыстая, плачучы й галосячы, / і 

цалуючы Цела Госпада Свайго. /  

І цяпер... / Думаю, Уладару, / што ўжо болей не пачую салодкага Твайго голасу, / ані 

дабрыні аблічча Твайго ня ўбачу / Я, Слуга Твая, як было раней. / Бо сышоў Ты, Сыне 

Мой, ад вачэй Маіх. / 

                                                                   Кандак, сьпеў 8:      

 Прыйдзіце ўсе, дзеля нас Укрыжаванага праславім, / бо Яго бачыла Марыя на 

дрэве, кажучы: / хоць і церпіш укрыжаваньне, але Ты – Сын і Бог Мой. /   

 Ікас:  Сваё Ягня Агніца пабачыла, як на забойства вялі, / пайшла за імі Марыя, з 

распушчанымі валасамі, зь іншымі жанчынамі, галосячы: / куды йдзеш, Дзіця, дзеля 

чаго так сьпяшаесься? / Няўжо другі шлюб зноў спраўляюць у Кане, / і туды цяпер 

сьпяшаесься, каб воду на віно ператварыць? / Ці йсьці з Табою, Дзіця, альбо дачакацца 

Цябе? / Скажы хоць слова Мне, Слова Божае, / не праходзь моўчкі паўз Мяне, Чыстаю 

захавай Мяне. / Бо Ты – Сын і Бог Мой. / 

Песьня 7: 
Ірмос:  Прахалоднаю печ зрабіў анёл звышгодным юнакам, / Халдзеяў жа яна паліла з 

волі Божае, / катавальніка ж змусіла ўсклікнуць: / дабраславёны Ты, Божа бацькоў 

нашых. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /       

 Дзе, Сыне Мой і Божа, / Дабравешчаньне даўняе, якое Мне Гаўрыла абвясьціў, / 

назваўшы Цябе Ўладаром, Сынам і Богам Усявышнім? / Цяпер жа бачу Цябе, Сьвятло 

Маё салодкае, голага й параненага, і памерлага. / 
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Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Пазбаў ад болю, цяпер вазьмі Мяне з Сабою, Сыне Мой і Божа, / хай сыйду да 

пекла з Табою і Я, / Уладару, не пакінь Мяне Саму. / Бо ўжо ня маю сілы жыць, / ня 

бачачы Цябе, салодкага Майго Сьвятла. /  

Слава... / Зь іншымі жонамі міраносьбіткамі, плачучы горка, Беззаганная, / і ўбачыўшы 

прынесенага Хрыста, галасіла: / о гора Мне, што бачу? / Куды йдзеш, Сыне Мой, а Мяне 

самотнай пакідаеш. /  

І цяпер... / Зьнемагаючы й плачучы, Беззаганная міраносьбіткам казала: / галасіце й 

плачце горка са Мною, / вось бо Сьвятло Маё салодкае / і Настаўнік ваш у магілу 

кладзецца. / 

Песьня 8: 
Ірмос:  З полымя звышгодным расу сатварыў Ты, / і ахвяру праўднага вадою папаліў Ты; 

/ бо Ты чыніш, Хрысьце, усё што зволіш. / Праслаўляем Цябе на ўсе вякі. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Бачыўшы, як Дзева плакала, / Язэп, разьдзіраючыся весь, горка загаласіў: / як 

жа Цябе, Божа Мой, сёньня пахаваю я, слуга Твой? / якімі палотнамі ахіну цела Тваё? / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /       

 Болей за ўсякі розум перасягне дзіўная Твая з’ява, / што ўсё стварэньне носіш, 

Госпадзе, / дзеля гэтага Цябе, як мёртвага, / Язэп на руках сваіх, з Мікадымам 

пераносіць і хавае. /  

Слава... / Дзіўную й праслаўную таямніцу бачу, – / прамовіла Дзева да Сына і Госпада: / 

як у беднай магіле пакладзены, /што памерлым загадваеш уставаць з магілаў. /  

І цяпер... / Не адыйду ад магілы Тваёй, Дзіця Маё, / не перастану сьлёзы праліваць Я, 

слуга Твая, / пакуль і Сама сыйду да пекла, / бо не магу цярпець разлукі з Табою, Сыне 

Мой. /  

                                                                         Песьня 9:       

Ірмос:  Бога людзям не магчыма бачыць, / на Яго ж не адважацца станы анёльскія 

глядзець, / праз Цябе ж, Усячыстая, / з’явілася людзям Слова, што сталася целам, / Яго ж 

узьвялічваючы, зь нябеснымі сіламі Цябе ўслаўляем. / 

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /       

 Радасьць да Мяне ніколі ўжо, ад сёньня, не дакранецца, – / плачачы, прамовіла 

Беззаганная: / Сьвятло Маё і Радасьць Мая ў магілу зышла; / але не застаўлю Яго 

Самога, / тутака памру і лягу ў магілу зь Ім. /  

Прысьпеў:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

 Душэўную Маю рану / вылечы сёньня, Дзіця Маё, – / Прачыстая ў сьлязах 
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галасіла: / уваскрэсьні і ўтамуй Мой боль і смутак, / бо можаш, Уладару, тварыць, што 

хочаш, / нават і пахаваны быў Ты дабравольна. /  

Слава... / Як жа ўтаілася ад Цябе бездань шчадрот? – таемна да Маці прамовіў  Госпад. / 

Стварэньне Маё жадаючы збавіць, / зволіў Сам памерці. / Але, і ўвасрэсну й Цябе 

праслаўлю, як Бог неба і зямлі. /  

І цяпер... / Апяю міласэрдзе Тваё, Чалавекалюбча, / і пакланяюся багацьцю міласьці 

Тваёй, Уладару. / Бо стварэньне Сваё жадаючы збавіць, сьмерць прыняў Ты – прамовіла 

Прачыстая. / Але ўваскрасеньнем Сваім, Збаўца, памілуй усіх нас. /  

                                         Замест “Дастойна ёсьць...” чытаецца Ірмас:               

Чытар:  Бога людзям не магчыма бачыць, / на Яго ж не адважацца станы анёльскія 

глядзець, / праз Цябе ж, Усячыстая, / з’явілася людзям Слова, што сталася целам, / Яго ж 

узьвялічваючы, зь нябеснымі сіламі Цябе ўслаўляем. / 

 Трысьвятое; Слава, і цяпер; Прасьвятая Тройца; Госпадзе, памілуй (3); Ойча наш. 

Сьвятар: Бо Тваё ёсьць Уладарства Айца і Сына, і Сьвятога Духа...   Хор: Амін. / 

                                                                    Кандак, сьпеў 8:          

Хор: Прыйдзіце ўсе, дзеля нас Укрыжаванага праславім, / бо Яго бачыла Марыя на 

дрэве, кажучы: / хоць і церпіш укрыжаваньне, але Ты – Сын і Бог Мой. /  

Чытар: Госпадзе, памілуй. (40) 

Чытар: Кожнага часу й кожнае гадзіны, у Нябёсах і на зямлі пакланяемы й слаўлёны, 

Хрысьце Божа, Доўгацярплівы, Шматміласьцівы, Шматміласэрны, што праўдных 

любіць і грэшных мілуе, што ўсіх кліча да збавеньня абяцаньнем будучых дабрыняў! / 

Сам, Госпадзе, прымі ў час гэты нашыя малітвы, і накіруй жыцьцё нашае да запаветаў 

Тваіх; / душы нашыя прасьвятлі, целы ачысьці, думкі скіруй, намеры накіруй, думкі 

ачысьці й пазбаў нас ад усялякага смутку, бяды й хваробаў. / Атачы нас сьвятымі Тваімі 

Анёламі, каб захаваныя і ведзеныя імі, дасяглі мы еднасьці ў веры і разуменьня 

непрыступнае Твае славы, бо дабраславёны Ты на вякі вечныя. Амін. / 

Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / Слава... і цяпер... / 

Хор:  Пачэсьнейшую за Херувімаў / і, без параўнаньня, слаўнейшую за Сэрахвімаў, / 

што непарушанаю Бога Слова нарадзіла, / існую Багародзіцу, Цябе праслаўляем. /  

 Імем Госпадавым дабраслаў Уладыка (ойча). /                 

Япіскап / ярэй:  Па малітвах сьвятых айцоў нашых, Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, 

памілуй нас.                      

Чытар: Амін. 

                                                  Малітва да Прасьвятое Багародзіцы    

  Паўла манаха манастыра Божае Маці Эвергеціды (Дабрадзейніцы): 
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 Нябрыдкая, Некранутая, Нявінная, Беззаганная, Чыстая Дзева, Божая Нявеста, 

Уладарка! / Ты слаўным Нараджэньнем Бога-Слова зь людзьмі злучыла, і адпалую 

прыроду  рода нашага спалучыла зь нябеснаю; / зьнявераных – адзіная Надзея, і помач 

тым, на каго нападаюць; / вернае заступніцтва для тых, хто да Цябе зьвяртаецца, і для 

ўсіх хрысьціян прыстанішча. / Ня грэбуй мною, грэшным, агідным, што ганебнымі 

думкамі, і словамі, і ўчынкамі ўсяго сябе зрабіў нягодным, і праз бестурботнасьць розуму 

стаўся рабом жыцьцёвых асалодаў. / Але, як Маці Чалавекалюбнага Бога, зжалься 

чалавекалюбна нада мною, грэшным і аблудным, і прымі маю, нячыстымі вуснамі 

ўзнасімую, мальбу Табе, і з Тваёю матчынаю адвагаю ўпрасі Сына Твайго, а нашага 

Ўладара й Госпада, каб адчыніў і мне чалавекалюбныя ўлоньня Свае дабрыні, і 

пагарджаючы маімі нязьлічонымі правінамі, навярнуў мяне да пакаяньня, і шчырым 

выканаўцам запаветаў Сваіх паказаў мяне. / І будзь са мною заўсёды, як мілажальная і 

міласэрная, і дабралюбасная, у гэтым жыцьці цёплаю Заступніцаю й Памочніцаю, 

абараняючы ад нападаў ворагаў і да збавеньня мяне накіроўваючы. / А ў часе маёй 

сьмерці дбай пра няшчасную маю душу, і змрочныя прывіды ліхіх нячысьцікаў далёка 

ад яе адганяй. / У страшны жа дзень суду вызвалі мяне зь вечнае пакуты і ўчыні мяне 

спадкаемцам невымоўнае славы Сына Твайго й Бога нашага. / О, калі б я атрымаў яе, 

Уладарка мая, Прасьвятая Багародзіца, праз Тваё хадайніцтва й заступніцтва, 

дабрадзейніцтвам й чалавекалюбнасьцю Адзінароднага Сына Твайго, Госпада і Бога, і 

Збаўцы нашага Ісуса Хрыста. / Яму належыць усякая слава, пашана і пакланеньне са 

Спрадвечным Ягоным Айцом і Ўсесьвятым, і Добрым, Жыцьцятворным Ягоным 

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

Япіскап / ярэй:  Слава Табе, Хрысьце Божа, спадзяваньне нашае, слава Табе. 

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

Амін. / Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. /  Дабраслаў. / 

Водпуст Малы – каля Плашчаніцы з Крыжом у руках да вернікаў: 

Япіскап / ярэй: Хрыстос, сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, 

звышгодных і баганосных айцоў нашых, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, 

памілуе(+) й збавіць нас(+), як Добры(+) і Чалавекалюбны(+).    

Хор:  Амін.   

 

Паўночніцу ў гэтую ноч (з Пт. на Сб.) пяем у келіях. 

 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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Пакутная Сыбота (перад Вялікаднём) 

                       Л і т у р г і я   сьв. Васіля Вялікага   зь   В я ч о р н я ю .  

 Час Літургіі вызначае настаяльнік; паводле Статуту гэтая Літургія пазьнейшая ў годзе. 

Перад пачаткам службы апранаюць Прастол, Ахвярнік, аналоі і інш. у сьветлае, а зьверху 

сьветлых пакрываюць барвяным (чорным), каб хутка можна было зьмяніць. Сьвятарста апранае 

барвяныя (цёмныя) рызы. Гадзіны 3-я, 6-я і 9-я чытаюцца раніцай, асобна ад Літургіі. Уся Служба 

па Трыёдзі (акрамя, калі прыпадае сьвята Дабравешчаньня). Перад пачаткам Набажэнства 

чытаюцца Ўваходныя малітвы, як звычайна перад Літургіяй. Робіцца Праскамідыя зараней, альбо 

падчас чытаньня Парэмій. Ярэй перад Прастолам чытае “Уладару нябесны...”, “Слава ў 

вышынях Богу...” (2), “Госпадзе адкрый вусны...” і адчыняе Завесу і Р.Дз.  Пачынаецца Вячорняю, 

пачатак Вячорні звычайны. Усе Выхады й чытаньні адбываюцца перад Плашчаніцаю (але каб 

маглі вернікі пакланіцца і прыкласьціся да яе), якая знаходзіцца на сярэдзіне храму ад Пятніцы. 

Дыякан:  Дабраслаў, уладыка.            

Ярэй: (бярэ ДВ як на пачатку Літургіі) Дабраславёнае Ўладарства Айца (+) і Сына (+), і 

Сьвятога (+) Духа (+), заўсёды, цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя.              

Чытар:   Амін.  /  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /   

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

напаўняеш, / Скарбніца дабра й Жыцьцядаўца, / прыйдзі і ўсяліся ў нас, і ачысьці нас ад 

усяго благога, і збаў, Добры, душы нашыя. /      

 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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /         

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

 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /  Госпадзе, памілуй. (12) /      

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

 Прыйдзеце, паклонімся Ўладару нашаму Богу. /    

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, Ўладара нашага Бога. /

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага. / 

Перад Плашчаніцаю чытаецца ўся пачынальная Псальма 103: 

Чытар:   Дабраслаў, душа мая, Госпада! Госпадзе, Божа мой! Ты дзівосна вялікі. Ты ўбраны 

ў славу і ў веліч, 

2. Ты ўбіраешся ў сьвятло, як у шаты, прасьціраеш нябёсы, як заслону, 
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3. ладзіш над водамі вышынныя харомы Твае, робіш хмары Твае калясьніцаю, крочыш 

на крылах ветру. 

4. Ты творыш анёлаў Тваіх з духаў, слуг Тваіх – з вагню палымянага. 

5. Ты паставіў зямлю на цьвёрдых асновах: не пахісьнецца яна векавечна. 

6. Безданьню, як вопраткаю, накрыў Ты яе; на горах воды стаяць. 

7. Ад пагрозы Тваёй уцякаюць яны, ад голасу грому Твайго пабеглі яны; 

8. узыходзяць на горы, сыходзяць у даліны, на месца, якое Ты ім назначыў. 

9. Ты паклаў мяжу, якой не пяройдуць, і ня вернуцца зямлю пакрыць. 

10. Ты паслаў крыніцы ў даліны; паміж гор цякуць воды, 

11. пояць усіх зьвяроў польных; дзікія аслы спатольваюць смагу сваю. 

12. Каля іх жывуць птушкі нябесныя, з гольля падаюць галасы. 

13. Ты напойваеш горы з вышыняў Тваіх, плёнам дзеяў Тваіх зямля насычаецца. 

14. Ты росьціш быдлу траву, і зеляніну на спажытак чалавеку, каб ежу зь зямлі 

здабываў, 

15. і віно, якое вяселіць сэрца чалавеку, і алей, ад якога блішчыць твар ягоны, і хлеб, 

які мацуе сэрца чалавеку. 

16. Насычаюцца дрэвы Госпада, кедры Ліванскія, якія Ён пасадзіў; 

17. на іх гняздуюцца птушкі: яліны – пад гняздо буслам, 

18. высокія горы – сарнам; каменныя скалы – сховы зайцам. 

19. Ён стварыў месяц на азначэньне часу; сонца ведае свой захад. 

20. Ты прасьціраеш цемру, і бывае ноч: уначы бадзяюцца ўсе лясныя зьвяры; 

21. ільвы, якія рыкаюць па здабычы і просяць у Бога ежы сабе. 

22. Устае сонца, і яны зьбіраюцца і кладуцца ў свае логвішчы; 

23. выходзіць чалавек на дзеі свае і на працу сваю да вечара. 

24. Як многа дзеяў Тваіх, Госпадзе! Усё стварыў Ты мудра; зямля поўная твораў Тваіх. 

25. Гэта мора – вялікае і шырокае: там паўзуны, якім ліку няма, жывёлы малыя і 

вялікія; 

26. там плаваюць караблі, там гэты левіяфан, якога Ты стварыў гуляць у ім. 

27. Усе яны ад Цябе чакаюць, каб Ты даў ім ежу сваечасова. 

28. Даеш ім – прымаюць; адкрываеш далоню Тваю – насычаюцца дабром; 

29. схаваеш аблічча Тваё – палохаюцца; забіраеш у іх дух – паміраюць, і ў пыл свой 

вяртаюцца; 

30. пашлеш дух Твой – ствараюцца, і Ты абнаўляеш улоньне зямлі. 

31. Хай будзе Госпаду слава навечна; хай радуецца Госпад дзеямі Сваімі. 

32. Паглядзіць на зямлю, і яна трасецца; дакранецца да гор, і дымяцца. 

33. Буду сьпяваць Госпаду ўсё жыцьцё маё, буду сьпяваць Богу майму, пакуль я ёсьць. 

34. Хай Яму паспрыяе песьня мая; буду радавацца ў Госпадзе. 

35. Хай зьнікнуць грэшнікі зь зямлі, і бязбожных хай болей ня будзе.  

      Дабраслаў, душа мая, Госпада! 

   Сонца ведае захад свой. Ты робіш цемру, і ноч настае. 

  Якія вялікія справы Твае, Госпадзе! Усё прамудрасьцю сатварыў Ты. 
 

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

 Алілуя, алілуя, алілуя, слава Табе, Божа. /  (3) 

 Пакуль чытаецца Пачынальная Псальма, сьвятар перад Плашчаніцаю моліцца ціха: 

Малітвы Сьвяцільныя: 
 

  1. Госпадзе Шчодры і Міласьцівы, Шматпакутны і Шматміласьцівы, выслухай малітву 

нашу і ўваж на голас маленьня нашага, учыні нам знаменьне на дабро, накіруй нас на шлях 

Твой, каб хадзіць нам у ісьціне Тваёй; узьвесялі сэрцы нашыя, каб шанаваць імя Тваё 
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Сьвятое, бо Ты Вялікі і творыш цуды, Ты – Бог Адзіны, і няма падобнага Табе паміж багамі, 

Госпадзе. Ты Дужы ў міласьці і Добры ў магутнасьці, каб дапамагаць і суцяшаць, і збаўляць 

ўсіх, хто спадзяецца на Сьвятое Імя Тваё. 

   Бо належыць Табе ўсякая слава, пашана і пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

  2. Госпадзе, ня ў лютасьці Тваёй выкрывай нас і ня ў гневе Тваім карай нас, але ўчыні з 

намі па міласьці Тваёй, Лекару і Ацаляльнік душаў нашых. Прывядзі нас да жаданага 

Табою прыстанішча, прасьвятлі вочы сэрцаў нашых дзеля спазнаньня Твае ісьціны, і падай 

нам рэшту сёньняшняга дня мірнай і бязгрэшнай, і таксама ўвесь час жыцьця нашага, па 

малітвах Сьвятое Багародзіцы і ўсіх Сьвятых. 

   Бо Твая ўлада, і Тваё ёсьць Ўладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер 

і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

   3. Госпадзе, Божа наш, успамяні нас, грэшных і нягодных слугаў Тваіх, калі мы заклікаем 

Сьвятое Імя Тваё, і не пасаром спадзяваньня нашага на міласьць Тваю, а дай нам, Госпадзе, 

усё, што просім для збавеньня, і ўдастой нас любіць і паважаць Цябе ад усяго сэрца нашага, і 

выконваць ува ўсім волю Тваю. 

   Бо Ты Добры й Чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

  4. У несьціханых сьпевах і няспынных праслаўленьнях апяваемы Сьвятымі сіламі, напоўні 

й нашы вусны ўсхваленьнем Цябе, каб узьвялічваць Сьвятое імя Тваё, і дай нам быць 

удзельнікамі й спадкаемцамі з усімі, хто сапраўды шануе Цябе і захоўвае запаветы Твае, па 

малітвах Сьвятое Багародзіцы і ўсіх Сьвятых Тваіх. 

   Бо належыць Табе ўсякая слава, пашана й пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

  5. Госпадзе, Госпадзе! Ты ў прачыстай далоні Сваёй усё трымаеш і доўга церпіш усіх нас, і 

журышся з-за злых учынкаў нашых. Успомні шчадроты Свае й міласьць Сваю, наведай нас 

Сваёю Дабрынёю, і дай нам рэшту сёньняшняга дня, Тваёю Ласкаю, пазьбегнуць розных 

падкопаў ліхога, і жыцьцё нашае ў бясьпецы захавай Ласкаю Ўсесьвятога Твайго Духа. 

   Міласьцю й Чалавекалюбасьцю Адзінароднага Твайго Сына, зь Якім дабраславёны Ты, з 

Усесьвятым і Добрым, і Жыцьцятворным Тваім Духам, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. 

Амін.  
 

  6. Божа Вялікі й Дзіўны, што зь невымоўнаю добрасьцяю й вялікім прадбачаньнем кіруеш 

усім, і даў нам зямныя даброты, і даў нам заклад абяцанае Ўладарства ўжо данымі нам 

дабротамі. Ты дапамог нам за мінулы час гэтага дня ўхіліцца ад усякага зла, дай нам і рэшту 

дня правесьці беззаганна перад сьвятою славаю Тваёю, апяваючы Цябе, Адзінага Добрага й 

Чалавекалюбнага Бога нашага. 

   Бо Ты – Бог наш, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і 

на вякі вечныя. Амін.  
 

   7. Божа Вялікі і Ўсявышні, адзіны Несьмяротны, што жывеш у сьвятле непрыступным, усё 

створанае Ты зрабіў прамудра, сьвятло ад цемры адзьдзяліў і паставіў сонца ўладарыць 

днём, а месяц і зоркі – ноччу; Ты спадобіў нас, грэшных, і ў цяперашні час стаць прад 

Абліччам Тваім з хвалою і вячорнее славаслоўе Табе прынесьці. Сам, Чалавекалюбча, учыні 

малітву нашу, як кадзіла прад Табою, і, як духмянасьці, прымі яе. Пашлі ж нам вечар гэты і 

ноч, што надыходзіць, спакойнымі. Апрані нас у зброю сьвятла, пазбаў нас ад жаху начнога і 

ад усяго, што прыходзіць у цемры; і сон, які даў нам на адпачынак ад немачы нашай, пашлі 

нам вольным ад усялякіх д’ябальскіх мар. Так, Уладару, Дабрадаўца, хай і на ложах нашых 
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каючыся, будзем успамінаць уначы Імя Тваё і, навучаемыя настаўленьнямі Тваіх запаветаў, 

у радасьці душэўнай устанем на хвалу Твае добрасьці, прыносячы Табе маленьні і малітвы 

за правіны свае і ўсіх людзей Тваіх, на якіх, па малітвах Прасьвятое Багародзіцы, міласьціва 

зірні. 

   Бо Ты Добры й Чалавекалюбны Бог, і Табе славу ўзносім, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, 

цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. 
 

Р.Дз. зачыненыя, Завеса адчынена. Дыякан /ярэй выгалошвае перад Плашчаніцаю да алтара: 
 

                                                          Вялікая (Мірная) Екцяня                

Дыякан:  У спакоі Госпаду памолімся.             

Хор:   Госпадзе, памілуй. (гэтак пасьля кожнае просьбы)              

Дыякан:  За спакой з вышыняў і збавеньне душаў нашых, Госпаду памолімся. 

 За спакой на ўсім сьвеце, добры стан святых Божых цэркваў і з’яднаньне ўсіх, 

Госпаду памолімся.          

 За сьвяты храм гэты і тых, што зь вераю, пабожнасьцю й страхам Божым 

уваходзяць у яго, Госпаду памолімся.       

 За Вялікага Спадара нашага Сьвяцейшага Барталамея Першага, Патрыярха 

Канстанцінопальскага, і за Спадара нашага Высокаправялебнага Сьвятаслава, 

архіяпіскапа Наваградзкага, вялебнае сьвятарства, у Хрысьце дыяканства, манаскі чын, і 

ўвесь клір царкоўны, і вернікаў, Госпаду памолімся.     

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                        У Беларусі:      

 За Багалюбную й Багазахаваную краіну нашую Беларусь, (прэзыдэнта, ўрад і 

ваярства ейнае,) за ўвесь Беларускі народ наш, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, 

(за стойкасьць у веры, мужнасьць у выпрабаваньнях і вернасьць свайму народу ўсіх нас,) 

Госпаду памолімся. 

                                                               За межамі Беларусі:      

 Яшчэ молімся за (ейную міласьць Яснавяльможную Каралеву нашую Альжбету 

Другую, – у Англіі, Канадзе, Аўстраліі) Багалюбную й Багазахаваную краіну гэтую назоў, 

за (прэзыдэнта,) ўрад, ваярста і народ ейны, і за Багалюбную й Багазахаваную краіну-

маці нашую Беларусь, (прэзыдэнта, ўрад і ваярства ейнае,) за ўвесь Беларускі народ наш, 

што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, (за стойкасьць у веры, мужнасьць у 

выпрабаваньнях і вернасьць свайму народу ўсіх нас,) Госпаду памолімся.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                               Дадатковая просьба ў часе смуты:     

 Каб пазбавіцца пабожнаму народу нашаму ад горкае пакуты – беззаконнае 

бязбожнае ўлады ў Беларусі; у нас саміх усталяваць аднадушнасьць, браталюбасьць і 

дабрачэсьце, Госпаду памолімся.        

 За горад гэты (наш) (або: вёску гэтую, сьвяты манастыр гэты), за ўсе гарады, 

вёскі і краіны, і за веруючых людзей, што жывуць у іх, Госпаду памолімся.  

 За спрыяльнае надвор’е, багаты ўраджай пладоў зямных і за часы спакойныя, 
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Госпаду памолімся.          

 За падарожнікаў па вадзе, зямлі, і ў паветры, за нядужых, пакутуючых, 

зьняволеных і за выратаваньне іх, Госпаду памолімся.     

 Каб пазбавіцца нам ад усялякага гневу, журбы, небясьпекі й нядолі, Госпаду 

памолімся.          

 Заступіся, збаў, памілуй і захавай нас, Божа, Ласкаю Тваёю.  

 Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, Слаўную Ўладарку нашую 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымы ўспомніўшы, самых сябе, і адзін аднаго, 

і ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо.            

Хор:   Табе, Госпадзе.            

Ярэй: (перад Р.Дз., альбо ў алтары – калі служыць дыякан)  Бо Табе належыцца ўсякая 

слава, пашана й пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі 

вечныя.                

Хор:   Амін. 

                                         Пяецца Псальма 140, “Госпадзе, клічу...”, сьпеў 1:    

Хор / чытар:  1. Госпадзе, клічу да Цябе, пачуй мяне. / Пачуй мяне, Госпадзе. / Госпадзе, 

клічу да Цябе, пачуй мяне. / Пачуй голас маленьня майго, / калі буду ўсклікаць да Цябе. / 

Пачуй мяне, Госпадзе. /          

 2. Хай узносіцца малітва мая, / як кадзіла прад Табою, / узьніманьне рук маіх – / 

як ахвяра вячорняя. / Пачуй мяне, Госпадзе. / 

Дыякан (ярэй) чыніць Малое каджэньне ад сьпеву: “Хай узносіцца малітва...”, выходзячы 

таксама да Плашчаніцы. Калі “Госпадзе, клічу...” не пяецца, тады чытаецца з Псальмаў 140, 141: 

Чытар:  3. Пакладзі, Госпадзе, ахову на вусны мае, і аслані дзьверы вуснаў маіх; 

4. ня дай нахіліцца сэрцу майму да словаў падступных, і на перапросіны дзеяў 

грахоўных і людзей, што беззаконьне ўчыняюць, і хай не скаштую я іхніх прысмакаў. 

5. Хай карае мяне праўднік: гэта – міласьць; хай выкрывае мяне: гэта – найлепшы 

алей, які не пашкодзіць галаве маёй; а малітвы мае – супраць зладзействаў іхніх. 

6. Іхнія правадыры рассыпаліся па скалах, і чуюць, што словы мае лагодныя. 

7. Быццам зямлю расьсякаюць і трушчаць нас; сыплюцца косткі нашыя ў шчэлепы 

апраметнай. 

8. Але да Цябе, Госпадзе, Госпадзе, вочы мае; на Цябе спадзяюся, не адкінь душы маёй! 

9. Ахавай мяне ад пастак, пастаўленых на мяне, ад цянётаў беззаконцаў. 

10. Хай трапяць бязбожнікі ў сеткі свае, а я перайду. 
 

Псальма 141: 

    Голасам маім да Госпада заклікаў я, голасам маім Госпаду памаліўся; 

2. выліў прад ім малітву маю; адкрыў Яму скруху маю. 

3. Калі зьнемагаў ува мне дух мой, Ты ведаў сьцежку маю. На дарозе, па якой я хадзіў, 

яны тайна паставілі сеткі на мяне. 

4. Гляджу праваруч і бачу, што ніхто не прызнае мяне: ня стала мне сховаў, ніхто за 

душу маю ня мае турботы. 

5. Я паклікаў Цябе, Госпадзе, я сказаў: Ты прыстанішча маё і частка мая на зямлі 

жывых. 
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6. Уваж енку майму, бо я вельмі зьнямогся. Аслані мяне ад ганіцеляў маіх, бо яны 

дужэйшыя за мяне. 

7. (Верш на 10:)  Выведзі зь цямніцы душу маю, каб я славіў імя Тваё.  

Вакол мяне зьбяруцца праўдныя, калі Ты пакажаш мне дабрадзейнасьць. 
 

         Чытар перад Плашчаницаю чытае Вершы і хор пяе (або чытаюцца) Сьціхіры на 8:

 Нядзельныя Актоіха – 3 і ад Сьціхоўны – 1, сьпеў 1, і Трыёдзі на 4, сьпеў 8: 

Верш на 8:  З глыбіні ўсклікаю да Цябе, Госпадзе; Госпадзе, пачуй голас мой. 

Сьціхіра: Вячорнія нашыя малітвы / прымі, Сьвяты Госпадзе, / і падай нам дараваньне 

грахоў, / бо адзіны Ты явіў сьвету Ўваскрасеньне. / 

Хай будуць вушы Твае ўважлівымі да голасу маленьня майго.   

Абыдзеце, людзі, Сіён, і абдымеце яго, / і ў ім узьнясіце славу Ўваскрэсламу зь 

мёртвых; / бо Ён ёсьць Бог наш, / што звальняе нас ад беззаконстваў нашых. /  

Верш на 6:  Калі Ты, Госпадзе, будзеш заўважаць беззаконьні, – Госпадзе, хто ўстоіць? Бо ў 

Цябе ачышчэньне ёсьць.         

Прыйдзеце, людзі, праславім і паклонімся Хрысту, / славячы Ягонае 

Ўваскрасеньне зь мёртвых; / бо Ён ёсьць Бог наш, / што сьвет ад падступстваў варожых 

пазбаўляе. / 

Дзеля Імя Твайго пакутаваў за Цябе, Госпадзе, пакутуе душа мая за Слова Тваё, бо 

спадзяецца душа мая на Госпада. 

Пакутаю Тваёю, Хрысьце, / ад пакутаў звальняемся, / і Ўваскрасеньнем Тваім / ад 

спарахненьня пазбаўляемся. / Госпадзе, слава Табе. /  

Верш на 4:  Ад золаку да ночы, ад сьвітаньня хай спадзяецца Ізраіль на Госпада.   

                                    Сьціхіры – стварэньне звг. Яна Дамаскіна, сьпеў 8:    

 Сёньня пекла, стогнучы, лямантуе: / “Лепей мне было б / не прымаць 

Народжанага  Марыяй, / бо Ён прыйшоў і ўладу маю зруйнаў / і брамы медныя паламаў; 

/ а душы, якія трымаў я раней, / як Бог існы ўваскрасіў.” / Слава, Госпадзе, Крыжу 

Твайму і Ўваскрасеньню Твайму! / 

Бо ў Госпада літасьць і вялікае ў Яго збавеньне. І ён звольніць Ізраіля ад усіх 

беззаконьняў ягоных. 

Паўтарае Сьціхіру:  Сёньня пекла, стогнучы, лямантуе: / “Лепей мне было б / не ...” 

Хвалеце Госпада ўсе народы, праслаўляйце Яго ўсе плямёны.  

Сёньня пекла, стогнучы, лямантуе: / “Зруйнавана мая ўлада, / бо прыняў 

Мёртвага як аднаго з памерлых; / Яго трымаць зусім не магу, / бо страчу зь Ім тых, над 
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якімі ўладарыў; / адвеку я меў памёрлых, / але Ён ўсіх падымае.” / Слава, Госпадзе, 

Крыжу Твайму і Ўваскрасеньню Твайму! / 

Бо вялікая літасьць Ягоная да нас і праўда Госпадава трывае вечна.    

Сёньня пекла, стогнучы, лямантуе: / “Згінула была мая ўлада, / Пастыр быў 

укрыжаваны і Адама ўваскрасіў; / над кім уладарыў, гэных пазбаўлены, / і каго змог 

праглынуць, ўсіх выпусьціў. / Спустошыў магілы Ўкрыжаваны, зьнемагае сьмяротная 

ўлада.” / Слава, Госпадзе, Крыжу Твайму і Ўваскрасеньню Твайму! / 

Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу. /                      

сьпеў 6:  Сёньняшні вялікі дзень / Майсей тайна прадказваючы, кажа: / “І дабраславіў 

Бог дзень сёмы”. / Бо гэта ёсьць дабраславёная сыбота, / гэта ёсьць дзень супачынку, / 

вось жа адпачыў ад усіх спраў Сваіх / Адзінародны Сын Божы. / Праз прадбачную 

сьмерць целам супачыўшы / і зноў вярнушыўся да таго, чым быў, праз Уваскрасеньне, / 

падарыў нам жыцьцё вечнае, / як адзіны Добры й Чалавекалюбча. / 

І цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. / Багародзічны (Дагматык), сьпеў 1:

 Сусьветна слаўную, / што ад людзей паходзіць і Ўладара нарадзіла, / праславім 

Марыю Дзеву, / нябесныя дзьверы, Бесьцялесных песьню і верных упрыгожаньне. / Бо 

з’явілася яна небам і храмам Боства, / Яна, варожую перашкоду зруйнаваўшы, / мір 

усталявала і Ўладарства адчыніла. / Таму, трымаючыся Яе, апірышча нашае веры, / 

маем мы Абаронцу – Ёю народжанага Госпада. /  

На “Слава...” Дыякан адчыняе Райскія Дзьверы і робіцца Ўваход з Дабравесьцем: 

Настаяльнік дае Дыякану ДВ, той падняўшы яго ўгару, першым, разам са сьвятарамі, выходзяць з 

алтара Паўночнымі Дзьвярыма навокал Плашчаніцы на саляю і супыняюцца перад адчыненымі 

Р.Д., абліччам да алтара: 

                                                                     Малітва ўваходу:               

Дыякан:  Госпаду памолімся.                       

Ярэй: (ціха) Увечары і раніцай, і апоўдні хвалім і дабраславім Цябе, дзякуем і молімся 

Табе, Уладару ўсіх: узьнясі малітву нашу, як кадзіла прад Табою і ня дай схіліцца сэрцам 

нашым да слоў або думак ілжывых, але пазбаў нас ад усіх, хто ловіць душы нашы, бо да 

Цябе, Госпадзе, Госпадзе, глядзяць вочы нашы, і на Цябе мы спадзяёмся, не засаром нас, 

Божа наш.             

Вокліч: Бо належыцца Табе ўсякая слава, пашана й пакланеньне, Айцу і Сыну, і Сьвятому 

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

Дыякан: (стаіць з ДВ праваруч ярэя на Саляі) Дабраслаў, уладыка, сьвяты ўваход. 

Ярэй: (дабраслаўляе рукою ўваход да алтара) Дабраславёны ўваход сьвятых Тваіх, 

заўсёды (+), цяпер (+), і паўсякчас (+), і на вякі вечныя (+).               

Дыякан:  Амін. 

Дыякан становіцца наперадзе сьвятара, робячы ДВ знак Крыжа перад Р. Д. і выгалошвае: 
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Дыякан:  (+) Прамудрасьць! (+) Стойце (+) проста! (+)   і заходзіць у алтар. 

Сьвятарства заходзіць у алтар, Дыякан кладзе ДВ на Прастол, старшы сьвятар (ідзе 

апошнім) цалуе ўваходную ікону ІХ, дабраслаўляе вернікаў, цалуе ўваходную ікону БМ, заходзіць у 

алтар, і сьвятары йдуць на Горнае месца. 

                                            Сьвятло Радаснае (“Свете Тихій...” – ц.сл.):        

Хор: Сьвятло Радаснае сьвятое славы Несьмяротнага Айца Нябеснага, /  

 Сьвятога й Шчаснага, – Ісусе Хрысьце! /     

 Дажыўшы да заходу сонца, убачыўшы зару вячорнюю, /   

 праслаўляем Айца і Сына, і Сьвятога Духа, – Бога. /     

 Годны Ты ва ўсе часы быць апяваемы галасамі звышгоднымі, /   

 Сыне Божы, што жыцьцё даеш, / таму й сьвет Цябе славіць. / 

Дыякан:  Уважайма!                     

Япіскап / ярэй: (з Горнага месца)  Мір усім! 

 Пракімна не выгалошваем, а адразу:                   

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З кнігі Быцья чытаньне.                   

Дыякан:  Уважайма! 

        Райскія Дзьверы зачыняюцца. Чытаюцца 15 Парэмій. (1) Парэмія 1 (Быцьцё 1:1-13):          

Чытар:  1. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю.       

 2. А зямля была нябачная і пустая і цемра над безданьню, і Дух Божы лунаў над 

вадою.            

 3. І сказаў Бог: хай будзе сьвятло. І сталася сьвятло.     

 4. І ўбачыў Бог сьвятло, што яно добра, і аддзяліў Бог сьвятло ад цемры.  

 5. І назваў Бог сьвятло днём, а цемру ноччу. І быў вечар, і была раніца: дзень адзін. 

 6. І сказаў Бог: хай будзе цьвердзь пасярод вады, і хай аддзяляе яна ваду ад вады. 

 7. І стварыў Бог цьвердзь, і аддзяліў ваду, якая пад цьвердзю, ад вады, якая над 

цьвердзю. І сталася так.          

 8. І назваў Бог цьвердзь небам. І быў вечар, і была раніца: дзень другі.   

 9. І сказаў Бог: хай зьбярэцца вада, якая пад небам, у адно месца, і хай явіцца суша. І 

сталася так.            

 10. І назваў Бог сушу зямлёю, а збор вады назваў морамі. І ўбачыў Бог, што гэта 

добра.              

 11. І сказаў Бог: хай уродзіць зямля зеляніну, траву, каб сеяла насеньне, дрэва 

плоднае, каб радзіла паводле роду свайго плод, у якім насеньне яго на зямлі. І сталася так. 

  12. І ўтварыла зямля зеляніну, траву, што сеяла насеньне паводле роду яе, і дрэва, 

што радзіла плод, у якім насеньне паводле роду ягонага. І ўбачыў Бог, што гэта добра. 

 13. І быў вечар, і была раніца: дзень трэці. 
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Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З прароцтва Ісаінага чытаньне.                 

Дыякан:  Уважайма! 

 (2) Парэмія 193 (Ісая 60:1-16): 

Чытар:  1. Паўстань, сьвяціся, Ерусаліме; бо прыйшло сьвятло тваё, і слава Гасподняя 

ўзышла над табою. 

2. Бо вось, цемра пакрые зямлю, і змрок – народы; а над табою зазьзяе Госпад, і слава 

Ягоная зьявіцца над табою. 

3. І прыйдуць народы да сьвятла твайго, і цары – да зьзяньня, якое ўзыходзіць над 

табою. 

4. Падымі вочы твае і паглядзі навокал: усе яны зьбіраюцца і ідуць да цябе: сыны твае 

здалёк ідуць і дачок тваіх на руках нясуць. 

5. Тады ўбачыш і зарадуешся, і затрымціць і расхінецца сэрца тваё, бо багацьце мора 

зьвернецца да цябе, здабытак народу прыйдзе да цябе. 

6. Мноства вярблюдаў пакрые цябе – драмадэры з Мадыяма і Эфы; усе яны з Савы 

прыйдуць, прынясуць золата і ладан, і ўзьвесьцяць славу Гасподнюю. 

7. Усе авечкі Кідарскія будуць сабраныя да цябе; бараны Нэваёцкія паслужаць табе: 

узыдуць на алтар Мой ахвяраю спадабанаю, і Я праслаўлю дом славы Маёй. 

8. Хто гэта ляціць, як воблакі, і як галубы – да галубятняў сваіх? 

9. Так, Мяне чакаюць выспы і наперадзе іх – караблі Фарсіскія, каб перавезьці сыноў 

тваіх здалёк і зь імі срэбра іхняе і золата іхняе, у імя Госпада Бога твайго і Сьвятога 

Ізраілевага, бо Ён праславіць цябе. 

10. Тады сыны іншаземцаў будавацьмуць сьцены твае, і цары іхнія будуць служыць 

табе; бо ў гневе Маім Я пабіваў цябе, а ва ўпадабаньні Маім буду мілажальны да цябе. 

11. І заўсёды будуць адчынены брамы твае, зачыняцца ня будуць ні ўдзень, ні ўначы, 

каб прыносілі табе здабытак народаў і прыводзілі цароў іхніх. 

12. Бо народ і царства, якія не захочуць служыць табе, – загінуць, і такія народы 

цалкавіта вынішчацца. 

13. Слава Лівана прыйдзе да цябе, кіпарыс, ядловец і кедр злучацца, каб упрыгожыць 

месца сьвяцілішча Майго, – і Я праслаўлю падножжа ног Маіх. 

14. І прыйдуць да цябе ў пакоры сыны прыгнятальнікаў тваіх, і ўпадуць да ступакоў 

ног тваіх усе, хто пагарджаў табою, і назавуць цябе горадам Госпада, Сіёнам Сьвятога 

Ізраілевага. 

15. Замест таго, што ты быў пакінуты і зьненавіджаны, так што ніхто не праходзіў празь 

цябе, – Я зраблю цябе веліччу навек, радасьцю ў роды родаў. 

16. Ты будзеш насычацца малаком народаў, і грудзі царскія смактаць будзеш, і ўведаеш, 

што Я Госпад – Збаўца твой і Адкупнік твой, Моцны Ізраілеў. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З кнігі Выхаду чытаньне.                  

Дыякан:  Уважайма! 

                                                        (3) Парэмія 44 (Выхад 12:1-11):                

Чытар:  1. І сказаў Госпад Майсею і Аарону ў зямлі Егіпецкай, кажучы:   

 2. месяц гэты хай будзе ў вас пачаткам месяцаў, першым хай будзе ён у вас паміж 

месяцамі года.          

 3. Скажэце ўсяму супольству Ізраілеваму: у дзясяты дзень гэтага месяца няхай 

возьме кожны адно ягня па семэях, па ягняці на сямейства;    
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 4. а калі сямэя такая малая, што ня зьесьць ягняці, дык няхай возьме з суседам сваім, 

бліжэйшым да дома свайго, па ліку душ: паводле той меры, колькі кожны зьесьць, 

палічэцеся на ягня.          

 5. Ягня ў вас павінна быць бяз хібы, мужчынскага полу, аднагодак; вазьмеце яго ад 

авечак альбо ад коз,          

 6. і няхай яно захоўваецца ў вас да чатырнаццатага дня гэтага месяца: тады хай 

заколе яго ўвесь сход грамады Ізраільскай увечары,     

 7. і хай возьмуць ад крыві і памажуць на абодвух вушаках і на папярэчыне дзьвярэй у 

дамах, дзе будуць есьці яго;         

 8. няхай зьядуць мяса зь яго ў гэтую самую ноч, сьпечанае на агні, – з прэсным 

хлебам і з горкімі травамі няхай зьядуць яго;       

 9. ня ежце ад яго недапечанага, альбо гатаванага ў вадзе, а ежце сьпечанае на агні, 

галаву з нагамі і вантробамі;        

 10. не пакідайце ад яго да раніцы; а астатак яго да раніцы спалеце на агні. 

 11. А ежце яго так: хай будзе паясьніца ваша перапяразана, абутак ваш на нагах 

вашых і кіі вашыя ў руках вашых, і ежце яго пасьпешліва: гэта – Пасха Гасподняя. 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З прароцтва Ёнінага чытаньне.                  

Дыякан:  Уважайма! 

 (4) Парэмія 241 (Ёна 1:1 – 4:11): 

Чытар:  1:1. І было слова Гасподняе Ёну, сыну Амафіінаму: 
2. «устань, ідзі ў Нінэвію – горад вялікі і прапаведуй у ім, бо зладзействы яго дайшлі да 

Мяне». 

3. І ўстаў Ёна, каб бегчы ў Тарсіс ад аблічча Гасподняга, і прыйшоўшы ў Ёпію і 

знайшоўшы карабель, які выпраўляўся ў Тарсіс, аддаў плату за правоз і ўзышоў на яго, каб 

плыць зь імі ў Тарсіс ад аблічча Госпада. 

4. Але Госпад падняў на моры моцны вецер, і зрабілася на моры вялікая бура, і 

карабель гатовы быў разьбіцца. 

5. І спалохаліся карабельнікі і заклікалі кожны свайго бога, і пачалі кідаць у мора 

паклады з карабля, каб аблегчыць яго ад іх; а Ёна апусьціўся ў нутро карабля, лёг і моцна 

заснуў. 

6. І прыйшоў да яго начальнік карабля і сказаў яму: «чаго ты сьпіш? устань, закліч 

Бога твайго; можа быць, Бог успомніць пра нас, і мы не загінем». 

7. І сказалі адзін аднаму: «хадзем, кінем жэрабя, каб даведацца, за каго спасьцігае нас 

гэтая бяда». І кінулі жэрабя, і ўпала жэрабя на Ёну. 

8. Тады сказалі яму: «скажы нам, за каго спасьцігла нас гэтая бяда? які твой занятак, і 

адкуль ідзеш ты? дзе твая краіна, і зь якога ты народу?» 

9. І ён сказаў ім: «я – юдзей, шаную Госпада Бога нябёсаў, Які стварыў мора і сушу». 

10. І спалохаліся людзі страхам вялікім і сказалі яму: «дзеля чаго ты гэта зрабіў», бо 

даведаліся гэтыя людзі, што ён уцякае ад аблічча Гасподняга, як ён сам абвясьціў ім. 

11. І сказалі яму: «што зрабіць нам з табою, каб мора аціхла для нас?», бо мора не 

пераставала хвалявацца. 

12. Тады ён сказаў ім: «вазьмеце мяне і кіньце мяне ў мора, – і мора аціхне для вас, бо я 

ведаю, што празь мяне спасьцігла вас гэта вялікая бура». 

13. Але гэтыя людзі пачалі моцна веславаць, каб прыстаць да зямлі, але не маглі, бо 

мора ўсё бушавала і бушавала супроць іх. 
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14. Тады заклікалі яны Госпада і сказалі: «молім Цябе, Госпадзе, хай не загінем за душу 

чалавека гэтага, і хай не залічыш на нас кроў невінаватую; бо Ты, Госпадзе, зрабіў, што 

заўгодна Табе!» 

15. І ўзялі Ёну і кінулі яго ў мора; і аціхла мора ад лютасьці сваёй. 

16. І спалохаліся гэтыя людзі Госпада вялікім страхам і прынесьлі Госпаду ахвяру і далі 

абяцаньні. 

2.1. І загадаў Госпад вялікаму кіту праглынуць Ёну; і быў Ёна ў чэраве гэтага кіта тры 

дні і тры ночы. 

2. І памаліўся Ёна Госпаду Богу свайму з чэрава кіта 3. і сказаў:  
 

Малітва (Ёна 2:3-11, 3:1-10, 4:1-11): 

2.3. «да Госпада заклікаў я ў смутку маім, – і Ён пачуў мяне; з чэрава апраметнай я 

загаласіў, – і Ты пачуў голас мой. 

4. Ты ўкінуў мяне ў глыбіню, у сэрца мора, і патокі акружылі мяне, усе воды Твае і 

хвалі Твае праходзілі над мною. 

5. І я сказаў: адкінуты я ад вачэй Тваіх, аднак я зноў убачу сьвяты храм Твой. 

6. Абнялі мяне воды да душы маёй, бездань замкнула мяне; марскою травою абвіта 

была галава мая. 

7. Да асновы гор я сышоў, зямля сваімі замкамі навек загарадзіла мяне; але Ты, 

Госпадзе Божа мой, душу маю выведзеш зь пекла. 

8. Калі зьнемагла ўва мне душа мая, я ўспомніў пра Госпада, і малітва мая дайшла да 

Цябе, да храма сьвятога Твайго. 

9. Пашаноўцы марных і фальшывых божышчаў пакінулі Мілажальнага свайго, 

10. а я голасам хвалы прынясу Табе ахвяру; што абяцаў, выканаю. У Госпада 

выратаваньне!» 

11. І сказаў Госпад кіту, і ён выкінуў Ёну на сушу.  

3.1. І было слова Гасподняе Ёну другі раз: 

2. «устань, ідзі ў Нінэвію – горад вялікі і прапаведуй у ёй, што Я загадаў табе». 

3. І ўстаў Ёна і пайшоў у Нінэвію па слове Гасподнім; а Нінэвія была горад вялікі ў 

Бога, на тры дні хады. 

4. І пачаў Ёна хадзіць па горадзе, колькі можна прайсьці за адзін дзень, і прапаведаваў, 

кажучы: «яшчэ сорак дзён, – і Нінэвія будзе разбурана!» 

5. І паверылі Нінэвіцяне Богу: і абвясьцілі пост і апрануліся ў вярэты, ад вялікага зь іх 

да малога. 

6. Гэтае слова дайшло да цара Нінэвіі, – і ён устаў з трона свайго і зьняў зь сябе царскае 

адзеньне сваё, і апрануўся ў вярэту і сеў на попеле, 

7. і загадаў абвясьціць і сказаць у Нінэвіі ад імя цара і вяльможаў ягоных, «каб ні людзі, 

ні быдла, ні валы, ні авечкі нічога ня елі, ні хадзілі на пашу, і вады ня пілі, 

8. і каб пакрытыя былі вярэтай людзі і быдла, і моцна галасілі да Бога, і каб кожны 

адвярнуўся ад ліхога шляху свайго ад гвалту рук сваіх. 

9. Хто ведае, можа, яшчэ Бог умілажаліцца і ўхіліць ад нас полымны гнеў Свой, і мы не 

загінем». 

10. І ўбачыў Бог дзеі іхнія, што яны зьвярнулі ад ліхога шляху свайго, і пашкадаваў Бог 

за бедства, пра якое сказаў, што навядзе на іх, і не навёў.  

4.1. Ёна моцна засмуціўся з гэтага і быў раздражнёны. 

2. І маліўся ён Госпаду і сказаў: «о, Госпадзе! ці ж ня раз гэта казаў я, калі быў яшчэ ў 

краіне маёй? Таму я і пабег у Тарсіс, бо ведаў, што Ты – Бог добры і міласэрны, 

шматцярплівы і шматлітасьцівы, і шкадуеш за бедства. 

3. І сёньня, Госпадзе, вазьмі душу маю ад мяне, бо лепей мне памерці, чым жыць». 

4. І сказаў Госпад: «няўжо гэта засмуціла цябе так моцна?» 
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5. І выйшаў Ёна з горада і сеў з усходняга боку каля горада, і зрабіў сабе там намёт і сеў 

пад ім у цяні, каб убачыць, што будзе з горадам, 

6. І вырасьціў Госпад Бог расьліну, і яна паднялася над Ёнам, каб над галавою ягонай 

быў цень і каб выбавіць яго ад засмучэньня ягонага; Ёна вельмі ўзрадаваўся расьліне гэтай. 

7. І зрабіў Бог так, што на другі дзень з зарою чарвяк падтачыў расьліну, і яна засохла. 

8. А калі ўзышло сонца, навёў Бог сьпякотны ўсходні вецер, і сонца пачало пячы галаву 

Ёны, так што ён зьнямог і прасіў сабе сьмерці і сказаў: «лепей мне памерці, чым жыць». 

9. І сказаў Бог Ёну: «няўжо так моцна засмуціўся ты за расьліну?» Ён сказаў: «вельмі 

засмуціўся, нават да сьмерці». 

10. Тады сказаў Госпад: «ты шкадуеш за расьліну, над якою ты не працаваў і якое не 

гадаваў, якая за адну ноч вырасла і за адну ж ноч і прапала: 

11. Мне ці ж не пашкадаваць Нінэвіі, горада вялікага, у якім больш за сто дваццаць 

тысяч чалавек, якія ня ўмеюць адрозьніць правай рукі ад левай, і мноства быдла?» 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З прароцтва Ісаінага чытаньне.                 

Дыякан:  Уважайма! 

 (5) Парэмія 67 (Навін 5:10-15): 

Чытар:  10. І стаялі сыны Ізраілевыя табарам у Галгале і ўчынілі Пасху ў 

чатырнаццаты дзень месяца ўвечары на раўнінах Ерыхонскіх; 

11. і на другі дзень Пасхі пачалі есьці з пладоў зямлі гэтай, праснакі і сушаныя зярняты 

ў самы той дзень; 

12. а манна перастала падаць на другі дзень пасьля таго, як яны пачалі есьці плады 

зямлі, і ня было болей манны ў сыноў Ізраілевых, а яны елі ў той год плады зямлі 

Ханаанскай. 

13. Ісус, будучы паблізу Ерыхона, зірнуў і бачыць, і вось стаіць перад ім чалавек, і ў 

руцэ ў яго аголены меч. Ісус падышоў да яго і сказаў яму: ці наш ты, ці зь непрыяцеляў 

нашых? 

14. Ён сказаў: не, я правадыр войска Гасподняга, цяпер прыйшоў. Ісус упаў тварам 

сваім на зямлю і пакланіўся і сказаў яму: што гаспадар мой скажа рабу свайму? 

15. Правадыр войска Гасподняга сказаў Ісусу: здымі абутак твой з ног тваіх, бо месца, 

на якім ты стаіш, сьвятое. Ісус так і зрабіў. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З кнігі Выхаду чытаньне.                 

Дыякан:  Уважайма! 

                                             (6) Парэмія 46 (Выхад 13:20-22, 14:1-32, 15:1-19):               

Чытар:  20. І рушылі з Сакхота і разьмясьціліся табарам у Этаме, на краі пустыні. 

 21. А Госпад ішоў перад імі ўдзень у слупе воблачным, паказваючы ім дарогу, а ўначы 

ў слупе вогненным, сьвецячы ім, каб ішлі яны і ўдзень і ўначы.    

 22. Ня ўхіляўся слуп воблачны ўдзень і слуп вогненны ўначы з вачэй народа. 

 14.1. І наказаў Госпад Майсею сказаць:      

 2. скажы сынам Ізраілевым, каб яны павярнуліся і сталі табарам перад Пі-Гахіротам, 

паміж Мігдолам і морам, перад Ваал-Цафонам; насупраць яго атабарцеся каля мора. 

 3. І скажа фараон пра сыноў Ізраілевых: яны заблукалі ў зямлі гэтай, замкнула іх 

пустыня.           

 4. А Я напоўню чэрствасьцю сэрца фараону, і ён пагоніцца за імі, і пакажу славу Маю 
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на фараоне і на ўсім войску ягоным; і ўведаюць Егіпцяне, што Я Госпад. І зрабілі так. 

 5. І абвешчана было цару Егіпецкаму, што народ уцёк; і абярнулася сэрца фараонава і 

рабоў ягоных супроць народу гэтага, і яны сказалі: што гэта мы зрабілі? навошта мы 

адпусьцілі Ізраільцянаў, каб яны не працавалі на нас?     

 6. Фараон запрог калясьніцу сваю і народ свой узяў з сабою;   

 7. і ўзяў шасьцьсот калясьніц адборных, і ўсе калясьніцы Егіпецкія, і правадыроў над 

усімі імі.           

 8. І ачарсьцьвіў Госпад сэрца фараону, цару Егіпецкаму, і ён пагнаўся за сынамі 

Ізраілевымі; а сыны Ізраілевыя йшлі пад рукою высокаю.    

 9. І пагналіся за імі Егіпцяне, і ўсе коні з калясьніцамі фараонавымі, і верхаўцы, і ўсё 

войска ягонае, і дагналі іх атабараных каля мора, пры Пі-Гахіроце, перад Ваал-Цафонам.

 10. Фараон наблізіўся, і сыны Ізраілевыя азірнуліся, і вось, Егіпцяне ідуць за імі: і 

вельмі спалохаліся і закрычалі сыны Ізраілевыя да Госпада,    

 11. і сказалі Майсею: хіба няма магілаў у Егіпце, што ты прывёў нас паміраць у 

пустыні? што гэта ты зрабіў з намі, вывеўшы нас зь Егіпта?    

 12. Ці ж ня гэта самае казалі мы табе ў Егіпце, сказаўшы: пакінь нас, няхай мы 

будзем працаваць на Егіпцянаў. Бо лепш нам быць у рабстве ў Егіпцянаў, чым памерці ў 

пустыні.           

 13. Але Майсей сказаў народу: ня бойцеся, стойце – і ўбачыце выратаваньне ад 

Госпада, якое Ён дасьць вам і сёньня, бо Егіпцянаў, якіх вы бачыце сёньня, больш ня 

ўбачыце вавек;          

 14. Госпад будзе змагацца за вас, і вы будзьце спакойныя.    

 15. І сказаў Госпад Майсею: чаго ты крычыш да Мяне? скажы сынам Ізраілевым, каб 

яны йшлі;           

 16. а ты падымі посах твой, і працягні руку тваю на мора, і падзялі яго, і пройдуць 

сыны Ізраілевыя сярод мора па сухім;       

 17. А Я зраблю чэрствым сэрца Егіпцянам, і яны пойдуць сьледам за імі; і пакажу 

славу Маю на фараоне і на ўсім войску ягоным і на верхаўцах ягоных:    

 18. І спазнаюць Егіпцяне, што Я Госпад, калі пакажу славу Маю на фараоне, на 

калясьніцах ягоных і на вераўцах ягоных.       

 19. І рушыўся анёл Божы, які йшоў за імі; рушыўся і слуп воблачны ад аблічча 

іхняга, і стаў па-за імі.         

 20. і ўвайшоў усярэдзіну паміж табарам Егіпецкім і табарам Ізраілевым, і быў 

воблакам і змрокам адным і асьвятляў ноч другім, і ня зьблізіліся яны адны з аднымі праз 

усю ноч.           

 21. І прасьцёр Майсей руку сваю на мора, і гнаў Госпад мора моцным усходнім ветрам 

усю ноч і зрабіў мора сушаю; і расступіліся воды.      

 22. І пайшлі сыны Ізраілевыя сярод мора па сухім: а воды былі ім сьцяною з правага і 

зь левага боку.          

 23. Пагналіся Егіпцяне, і ўвайшлі за імі ўсярэдзіну мора ўсе коні фараонавыя, 

калясьніцы ягоныя і верхаўцы ягоныя.       

 24. І ў ранішнюю варту паглядзеў Госпад на табар Егіпцянаў з слупа вогненнага і 

воблачнага і прывёў у замяшаньне табар Егіпцянаў;     

 25. і зьнярухоміў колы ў калясьніцах іхніх, так што яны валаклі іх зь цяжкасьцю. І 
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сказалі Егіпцяне: пабяжым ад Ізраільцянаў, бо Госпад змагаецца за іх супроць Егіпцянаў. 

 26. І сказаў Госпад Майсею: працягні руку тваю на мора, і хай павернуцца воды на 

Егіпцянаў, на калясьніцы іхнія і на верхаўцоў іхніх.     

 27. І прасьцёр Майсей руку сваю на мора, і пад раніцу вада вярнулася ў сваё месца; а 

Егіпцяне беглі насустрач. Так патапіў Госпад Егіпцянаў сярод мора.   

 28. І вада вярнулася і пакрыла калясьніцы і верхаўцоў усяго войска фараонавага, 

якія ўвайшлі за імі ў мора; не засталося ніводнага зь іх.     

 29. А сыны Ізраілевыя прайшлі па сушы сярод мора: воды былі ім сьцяною па правы 

і па левы бок.            

 30. І выбавіў Госпад у дзень той Ізраільцянаў з рук Егіпцянаў, і ўбачылі сыны 

Ізраілевыя Егіпцянаў мёртвых на беразе мора.      

 31. І ўбачылі Ізраільцяне руку вялікую, якую прасьцёр Госпад над Егіпцянамі, і 

спалохаўся народ Госпада і паверыў Госпаду і Майсею, рабу Ягонаму.   

 15.1. Тады Майсей і сыны Ізраілевыя засьпявалі Госпаду песьню гэтую і казалі:  

                                                           Песьня Мар'ямы (Выхад 15:1-19):                 

Чытар: Засьпявайма Госпаду.                

Хор: (сьпеў 5)  Бо слаўна Ён праславіўся.          

Райскія Дзьверы адчыняюцца.                    

Чытар: (чытае Вершы)     Каня і верхаўца яго ўкінуў у мора. Засьпявайма Госпаду.         

Хор: (за кожным вершам)  Бо слаўна Ён праславіўся.                    

Чытар: 2. Госпад цьвярдыня мая і слава мая, Ён стаў мне ратункам. Засьпявайма Госпаду. 

Ён Бог мой, і праслаўлю Яго; Бог бацькі майго, і ўсхвалю Яго. Засьпявайма Госпаду. 

3. Госпад муж бітвы, Ягова імя Яму. 4. Калясьніцы фараонавыя і войска ягонае 

ўкінуў Ён у мора.   Засьпявайма Госпаду.   

І выбраныя ваеначальнікі Ягоныя патанулі ў Чэрмным моры. Засьпявайма Госпаду. 

5. Багны пакрылі іх: яны пайшлі ў глыбіню, як камень.  Засьпявайма Госпаду. 

6. Правіца Твая, Госпадзе, праславілася сілаю.  Засьпявайма Госпаду.   

Правіца Твая, Госпадзе, пабіла ворага. 7. Велічнасьцю славы Тваёй Ты скінуў тых, 

што паўсталі супроць Цябе.  Засьпявайма Госпаду. 

Ты паслаў гнеў Твой, і ён папаліў іх, як салому.  Засьпявайма Госпаду. 

8. Ад дыханьня Твайго цякучыя воды спыніліся сьцяною, застылі глыбіні ўсэрцы 

мора.   Засьпявайма Госпаду. 

9. Вораг сказаў: паганю, даганю, падзялю здабычу; насыціцца імі душа мая, агалю 

меч мой, зьнішчыць іх рука мая.  Засьпявайма Госпаду.  
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10. Ты дыхнуў духам Тваім, і накрыла іх мора: яны апусьціліся, як волава, у вялікіх 

водах.   Засьпявайма Госпаду. 

11. Хто, як Ты, Госпадзе, паміж багамі? Хто, як Ты, велічны сьвятасьцю, срашны 

пахваламі, творца цудаў?   Засьпявайма Госпаду. 

12. Ты прасьцёр правіцу Тваю: паглынула іх зямля. 13. Ты вёў міласьцю Тваёю народ 

гэты, які Ты выбавіў.   Засьпявайма Госпаду. 

Павёў сілаю Тваёю да сьвятой сялібы Тваёй. 14. Пачулі народы і дрыжаць: жудасьць 

ахапіла жыхароў Філістымскіх.   Засьпявайма Госпаду. 

15. тады сумеліся князі Эдэмавыя, дрыжаньне апанавала правадыроў Маавіцкіх, 

замаркоціліся ўсе жыхары Ханаана.   Засьпявайма Госпаду. 

16. Хай апануе іх страх і жудасьць; ад велічы мышцы Тваёй хай анямеюць яны, як 

камень.   Засьпявайма Госпаду. 

Пакуль праходзіць народ Твой, Госпадзе, пакуль праходзіць гэты народ, які Ты 

прыдбаў.   Засьпявайма Госпаду. 

17. Увядзі яго і пасадзі яго на гары здабытку Твайго, на месцы, якое Ты зрабіў 

жытлом Сабе, Госпадзе, у сьвятыню, якую стварылі рукі Твае, Уладыка.   Засьпявайма 

Госпаду. 

18. Госпад будзе панаваць вавекі і ў вечнасьць. 19. Калі ўвайшлі коні фараонавыя і зь 

верхаўцамі ягонымі ў мора, дык Госпад абярнуў на іх воды марскія.   Засьпявайма Госпаду. 

Сыны ж Ізраілевыя прайшлі па сушы сярод мора.   Засьпявайма Госпаду. 

 Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу.   Засьпявайма Госпаду. 

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

Хор:  Бо слаўна Ён праславіўся.  

Чытар: (сьпявае)  Бо слаўна Ён праславіўся. 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З прароцтва Сахонавага чытаньне.                

Дыякан:  Уважайма! 

Райскія Дзьверы зачыняюцца. Чытаецца (7) Парэмія 248 (Сахон 3:8-15): 

Чытар: Так кажа Госпад: 8. Дык вось, чакайце мяне, кажа Госпад, да таго дня, калі Я 

паўстану дзеля спусташэньня, бо Мною вызначана сабраць народы, склікаць царствы, каб 

выліць на іх абурэньне Маё; бо агнём палкасьці Маёй зжэрта будзе ўся зямля. 

9. Тады зноў Я дам народам вусны чыстыя, каб усе заклікалі імя Госпада і служылі Яму 

аднадушна. 
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10. З пазарэчных краін Эфіопіі прыхільнікі Мае – дзеці расьсеяных Маіх – прынясуць 

Мне дарункі. 

11. У той дзень ты ня будзеш сарамаціць сябе рознымі ўчынкамі тваімі, якімі ты 

грашыў супроць Мяне, бо тады Я выдалю спасярод цябе тых, якія марнаславяцца тваёй 

знакамітасьцю, і ня будзеш болей упадаць у пыху на сьвятой гары Маёй. 

12. Але пакіну сярод цябе народ пакорлівы і просты, і яны будуць спадзявацца на імя 

Гасподняе. 

13. Рэшта Ізраіля ня будзе рабіць няпраўды, ня будзе гаварыць маны, і ня знойдзецца ў 

вуснах у іх языка падступнага, бо самыя будуць пасьвіцца і пакоіцца, і ніхто не 

патрывожыць іх. 

14. Радуйся, дачка Сіёна! трыюмфуй, Ізраіле! Весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дачка 

Ерусаліма! 

15. Адмяніў Госпад прысуд над табою, прагнаў ворага твайго! Госпад, цар Ізраілеў, 

пасярод цябе: ужо болей ня ўбачыш ліха. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З трэцяе кнігі Царстваў чытаньне.                 

Дыякан:  Уважайма! 

 (8) Парэмія 78 (З Царстваў 17:8-24): 

Чытар: 8. І было [да Ільлі] слова Гасподняе: 
9. Устань і йдзі ў Сарапэту Сідонскую і заставайся там; Я загадаў там жанчыне ўдаве 

карміць цябе. 

10. І ўстаў ён і пайшоў у Сарапэту. І калі прыйшоў да брамы горада, вось, там жанчына 

ўдава зьбірае дровы. І паклікаў ён яе і сказаў: дай мне крыху вады ў посудзе напіцца. 

11. І пайшла яна, каб узяць; а ён закрычаў усьлед ёй і сказаў: вазьмі дзеля мяне і 

кавалак хлеба ў рукі свае. 

12. Яна сказала: жывы Госпад Бог твой, у мяне нічога няма печанага, а толькі ёсьць 

прыгаршчы мукі ў кадушцы і крыху алею ў збанку; і вось, я зьбяру палена-другое дроў, і 

пайду, і прыгатую гэта сабе і сыну майму; зьямо гэта і памром. 

13. І сказаў ёй Ільля: ня бойся, ідзі, зрабі, што сказала; але раней з гэтага зрабі невялікі 

праснак мне і прынясі мне; а сабе і сыну свайму зробіш пасьля; 

14. бо так кажа Господ Бог Ізраілеў: мука ў кадушцы ня кончыцца, і алей у збанку ня 

ўбудзе да таго дня, калі Господ дасьць дождж на зямлю. 

15. І пайшла яна і зрабіла так, як сказаў Ільля; і кармілася яна, і ён, і дом яе некаторы 

час. 

16. Мука ў кадушцы ня кончылася, і алею ў збанку ня ўбывала, паводле слова Госпада, 

якое Ён сказаў празь Ільлю. 

17. Пасьля гэтага захварэў сын гэтай жанчыны, гаспадыні дома, і хвароба яго была 

такая моцная, што не засталося ў ім дыханьня. 

18. І сказала яна Ільлю: што мне і табе, чалавеча Божы? ты прыйшоў да мяне нагадаць 

грахі мае і ўсьмерціць сына майго. 

19. І сказаў ён ёй: дай мне сына твайго. І ўзяў яго з рук яе, і панёс яго ў сьвяцёлку, дзе ён 

жыў, і паклаў яго на сваю пасьцель; 

20. і зьвярнуўся да Госпада і сказаў: Госпадзе Божа мой! няўжо Ты і ўдаве, у якой я 

жыву, зробіш благое, усьмерціўшы сына ейнага? 

21. І схіліўшыся над хлопчыкам тры разы, ён зьвярнуўся да Госпада і сказаў: Госпадзе 

Божа мой! хай вернецца душа хлопчыка гэтага ў яго! 

22. І пачуў Господ голас Ільлі, і вярнулася душа хлопчыка гэтага ў яго, і ён ажыў. 
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23. І ўзяў Ільля хлопчыка, і адвёў яго з сьвяцёлкі ў дом, і аддаў яго маці ягонай, і сказаў 

Ільля: глядзі, сын твой жывы. 

24. І сказала тая жанчына Ільлю: вось цяпер я ўведала, што ты чалавек Божы і што 

слова Гасподняе ў вуснах тваіх праўдзівае. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З прароцтва Ісаінага чытаньне.                 

Дыякан:  Уважайма! 

 (9) Парэмія 197 (Ісая 61:10 – 62:5): 

Чытар: 10. Радасьцю буду радавацца ў Госпадзе, разьвесяліцца душа мая ў Богу маім: бо Ён 

апрануў мяне ў шаты ратаваньня, адзеньнем праўды ахінуў мяне, як на жаніха ўсклаў вянок 

і, як нявесту, аздобіў убранствам. 

11. Бо – як зямля ўтварае расьліны свае, і як сад гадуе пасеянае ў ім, – так Госпад Бог 

выявіць праўду і славу перад усімі народамі. 

62.1. Ня змоўкну дзеля Сіёна, і дзеля Ерусаліма не супакоюся, пакуль ня ўзыйдзе, як 

сьвятло, праўда яго, і збавеньне яго – як запаленая сьвяцільня. 

2. І ўбачаць народы праўду тваю і ўсе цары – славу тваю, і назавуць цябе новым імем, 

якое дадуць вусны Гасподнія. 

3. І будзеш вянком славы ў руцэ ў Госпада і царскаю дыядэмаю – на далоні Бога твайго. 

4. Ня будуць ужо называць цябе «пакінутым», і зямлю тваю ня будуць называць 

«пустыняю», а будуць называць цябе: «Маё ўпадабаньне да яго», а зямлю тваю – 

«замужняю», бо Госпад упадабаў цябе, і зямля твая спалучаецца. 

5. Як юнак спалучаецца зь дзяўчынаю, так спалучаюцца з табою сыны твае; і як жаніх 

радуецца за нявесту, так будзе радавацца за Цябе Бог твой. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                      

Чытар:   З кнігі Быцья чытаньне.                   

Дыякан:  Уважайма! 

                                                         (10) Парэмія 30 (Быцьцё 22:1-18):                

Чытар:  1. І было, пасьля гэтых падзей Бог спакушаў Абрагама і сказаў яму: Абрагаме! Ён 

сказаў: вось я.             

 2. Бог сказаў: вазьмі сына твайго, адзінага твайго, якога ты любіш, Ісака; і ідзі ў 

зямлю Морыя і там прынясі яго на цэласпаленьне на адной з гор, пра якую Я скажу табе.  

 3. Абрагам устаў з самага рана, асядлаў асла свайго, узяў з сабою двух падлеткаў сваіх 

і Ісака, сына свайго; накалоў дроў на цэласпаленьне і ўстаўшы пайшоў да месца, пра якое 

сказаў яму Бог.            

 4. На трэці дзень Абрагам узьвёў вочы свае і ўбачыў тое месца здалёк.    

 5. І сказаў Абрагам падлеткам сваім: застаньцеся тут з аслом; а я і сын пойдзем туды і 

паклонімся, і вернемся да вас.          

 6. І ўзяў Абрагам дровы на цэласпаленьне і паклаў на Ісаака, сына свайго; узяў у рукі 

агонь і нож, і пайшлі абодва разам.          

 7. І пачаў Ісак гаварыць Абрагаму, бацьку свайму, і сказаў: бацька мой! Ён адказаў: 

вось я, сыне мой. Ён сказаў: вось агонь і дровы, дзе ж ягня на цэласпаленьне?    

 8. Абрагам сказаў: Бог нагледзіць сабе ягня на цэласпаленьне, сыне мой. І яны ішлі 

абодва разам.            



 

 

 130 

 9. і прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог; і зладзіў там Абрагам ахвярнік, 

расклаў дровы і, зьвязаўшы сына свайго Ісака, паклаў яго на ахвярнік паўзьверх дроў.  

 10. І падняў Абрагам руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго.    

 11. Але анёл Гасподні заклікаў яго зь неба і сказаў: Абрагаме! Абрагаме! Ён сказаў: 

вось я.             

 12. Анёл сказаў: не падымай рукі тваёй на хлопчыка, і не рабі зь ім нічога; бо цяпер Я 

ведаю, што баішся ты Бога і не пашкадаваў сына твайго, адзінага твайго, дзеля Мяне.  

 13. І ўзьвёў Абрагам вочы свае і ўбачыў: і вось, за табою баран, які заблытаўся ў 

гушчобе рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на цэласпаленьне замест 

сына свайго.             

 14. І даў Абрагам назву месцу таму: Ягова-ірэ*. Таму і сёньня гаворыцца: на гары 

Яговы ўгледзіцца.            

 15. І другі раз заклікаў анёл Гасподні зь неба.      

 16. і сказаў: Сабою прысягаю, кажа Госпад, што так, як ты зрабіў гэта і не 

пашкадаваў сына твайго, адзінага твайго,         

 17. дык Я, дабраслаўляючы, дабраслаўлю цябе і, множачы, памножу семя тваё 

гарадамі ворагаў сваіх;           

 18. і дабраславяцца ў семені тваім усе народы зямлі за тое, што ты паслухаўся голасу 

Майго. 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З прароцтва Ісаінага чытаньне.                 

Дыякан:  Уважайма! 

 (11) Парэмія 195 (Ісая 61:1-9): 

Чытар: 1. Дух Госпада Бога на Мне, бо Госпад памазаў Мяне зьвеставаць убогім, паслаў 

Мяне ацаляць зламаных сэрцам, прапаведаваць палонным вызваленьне і вязьням – 

адкрыцьцё цямніцы, 

2. прапаведаваць год Гасподні спрыяльны і дзень помсты Бога нашага; суцешыць усіх, 

хто бядуе, 

3. абвясьціць тым, хто жаліцца на Сіён, што ім замест попелу дасца акраса, замест 

плачу – алей радасьці, замест заняпалага духу – слаўная вопратка; і назавуць іх моцнымі 

праўдаю, асалодаю Госпада ў славу Яго. 

4. І забудуюць пустыні спрадвечныя, адновяць старадаўнія руіны і адновяць гарады 

разбураныя, запусьцелыя з даўніх родаў. 

5. І прыйдуць іншаземцы, і будуць пасьвіць статкі вашыя; і сыны чужаземцаў будуць 

вашымі ратаямі і вашымі вінаградарамі. 

6. А вы будзеце называцца сьвятарамі Госпада, – службітамі Бога нашага 

называцьмуць вас; будзеце карыстацца здабыткамі народаў і славіцца славаю іхняю. 

7. За пасаромленьне вам будзе ўдвая; за паглумленьне яны будуць радавацца сваёй долі, 

бо ў зямлі сваёй удвая атрымаюць; весялосьць вечная будзе ў іх. 

8. Бо Я, Госпад, люблю правасудзьдзе, ненавіджу рабункі з гвалтам, і дам узнагароду ім 

паводле ісьціны, і запавет вечны пастаўлю зь імі; 

9. і будзе вядома між народамі семя іхняе, і нашчадкі іхнія – сярод плямёнаў; усе, хто 

бачыць іх, спазнаюць, што яны – насеньне, дабраславёнае Госпадам. 
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Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З чацьвёртае кнігі Царстваў чытаньне.               

Дыякан:  Уважайма! 

 (12) Парэмія 86 (З Царстваў 4:8-37): 

Чытар: 8. Аднаго разу прыйшоў Алісей у Сонам. Там адна багатая жанчына запрасіла яго да 
сябе есьці хлеб, і калі б ён ні прыходзіў, заходзіў туды есьці хлеб. 

9. І сказала яна мужу свайму: вось, я ведаю, што чалавек Божы, які пастаянна 

праходзіць міма нас, сьвяты; 

10. зробім невялікую сьвяцёлку над сьцяною і паставім яму там пасьцель і стол, і 

сядзеньне і сьвяцільню, і калі ён будзе прыходзіць да нас, хай заходзіць туды. 

11. Аднаго дня ён прыйшоў туды, і зайшоў у сьвяцёлку, і лёг там, 

12. і сказаў Гіезію, слузе свайму: пакліч гэту Санаміцянку. І паклікаў яе, і яна стала 

перад ім. 

13. І сказаў яму: скажы ёй: вось, ты так клапоцішся за нас: што б зрабіць табе? ці ня 

трэба табе пагаварыць з царом, альбо з ваеначальнікам? Яна сказала: не, сярод свайго 

народу я жыву. 

14. І сказаў ён: што б зрабіць ёй? І сказаў Гіезій: ды вось, сына няма ў яе, а муж яе 

стары. 

15. І сказаў ён: пакліч яе. Ён паклікаў яе, і стала яна ў дзьвярах. 

16. І сказаў ён: праз год, у гэты самы час ты будзеш трымаць на руках сына. І сказала 

яна: не, спадару мой, чалавеча Божы, не падманвай рабы тваёй. 

17. І жанчына стала цяжарная і нарадзіла сына на другі год, у той самы час, як сказаў 

ёй Алісей. 

18. І падрасло дзіця і аднаго дня пайшло да бацькі свайго, да жняцоў. 

19. І сказала бацьку свайму: галава мая! Галава мне баліць. І сказаў той слузе свайму: 

занясі гэта маці ягонай. 

20. І панёс яго і прынёс яго маці ягонай. І яно сядзела на каленях у яго да полудня і 

памерла. 

21. І пайшла яна, і паклала яго на пасьцелі чалавека Божага, і замкнула яго, і выйшла, 

22. і паклікала мужа свайго і сказала: прышлі мне аднаго слугу і адну асьліцу, я паеду 

да чалавека Божага і вярнуся. 

23. Ён сказаў: навошта табе ехаць да яго? сёньня не навамесячны час і ня субота. Але 

яна сказала: добра. 

24. І асядлала яна асьліцу і сказала слузе свайму: вядзі і йдзі; ня спыняйся, пакуль не 

скажу табе. 

25. І выправілася і прыбыла да чалавека Божага, да гары Карміл. І калі ўбачыў 

чалавек Божы яе здалёк, дык сказаў слузе свайму Гіезію: гэта тая Санаміцянка; 

26. бяжы ёй насустрач і скажы ёй: ці здаровая ты? ці здаровы твой муж? ці здаровае 

дзіця? – Яна сказала: здаровыя. 

27. А калі прыйшла да чалавека Божага на гару, ухапілася за ногі ягоныя. І падышоў 

Гіезій, каб адвесьці яе; але чалавек Божы сказаў: пакінь яе, душа ў яе засмучаная, а Госпад 

утоіў ад мяне і не абвясьціў мне. 

28. І сказала яна: ці прасіла я сына ў гаспадара майго? ці ж не казала я: не падманвай 

мяне? 

29. І сказаў ён Гіезію: аперажы сьцёгны твае і вазьмі жазло маё ў руку тваю і йдзі; калі 

сустрэнеш каго, ня вітай яго, і калі хто будзе цябе вітаць, не адказвай яму; і пакладзі кій мой 

на твар дзіцяці. 

30. І сказала маці дзіцяціна: жывы Госпад і жывая душа твая! не адстану ад цябе. І ён 

устаў і пайшоў зь ёю. 
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31. Гіезій пайшоў паперадзе іх і паклаў жазло на твар дзіцяці. Але ня было ні голасу, ні 

адказу. І выйшаў насустрач яму, і данёс яму, і сказаў: ня будзіцца дзіця. 

32. І ўвайшоў Алісей у дом, і вось, дзіця памерлае ляжыць на пасьцелі ягонай. 

33. І ўвайшоў, і замкнуў дзьверы за сабою, і памаліўся Госпаду; 

34. і падняўся і лёг над дзіцём, і прыклаў свае вусны да яго вуснаў, і свае вочы да яго 

вачэй, і свае далоні да яго далоняў, і прасьцёрся на ім, і сагрэлася цела дзіцяці. 

35. І ўстаў і прайшоў па сьвяцёлцы ўзад і ўперад; потым зноў падняўся і прасьцёрся на 

ім. І чыхнула дзіця разоў сем, і расплюшчыла дзіця вочы свае. 

36. І паклікаў ён Гіезія і сказаў: пакліч гэтую Санаміцянку. І той паклікаў яе. Яна 

прыйшла да яго, і ён сказаў: вазьмі сына твайго. 

37. І падышла, і ўпала яму ў ногі, і пакланілася да зямлі; і ўзяла сына свайго і пайшла. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З прароцтва Ісаінага чытаньне.                 

Дыякан:  Уважайма! 

 (13) Парэмія 199 (Ісая 63:11 – 64:5): 

Чытар: 11. Тады народ Ягоны ўспомніў даўнія дні Майсеевыя: дзе Той, Які вывеў іх з мора з 

пастырам авечак Сваіх? дзе Той, Які ўклаў у сэрца ягонае Сьвятога Духа Свайго, 

12. Які вёў Майсея за правую руку велічнаю мышцаю Сваёю, разьдзяліў перад ім воды, 

каб зрабіць сабе вечнае імя; 

13. Які вёў іх церазь бездані, як каня па стэпе, і яны не спатыкаліся? 

14. Як статак сыходзіць у даліну, – Дух Гасподні вёў іх да спакою. Так вёў Ты народ 

Твой, каб зрабіць Сабе славутае імя. 

15. Прыгледзься зь нябёсаў і паглядзі з жытлішча сьвятыні Тваёй і славы Тваёй: дзе 

руплівасьць Твая і магутнасьць Твая? – узрушэньне нутробы Тваёй і міласьці Твае да мяне 

затрыманы. 

16. Толькі Ты – Айцец наш; бо Абрагам не пазнае нас, і Ізраіль не прызнае нас за сваіх; 

Ты, Госпадзе, – Айцец наш, ад веку імя Тваё: «Адкупнік наш». 

17. Навошта, Госпадзе, Ты дапусьціў нам зьбіцца з дарог Тваіх, зжарсьцьвець сэрцу 

нашаму, каб не баяцца Цябе? Зьвярніся дзеля рабоў Тваіх, дзеля родаў спадчыны Тваёй. 

18. Нядоўгі час валодаў ім народ сьвятыні Тваёй: ворагі нашыя патапталі сьвяцілішча 

Тваё. 

19. Мы зрабіліся такімі, над якімі Ты як бы ніколі не валадарыў, і над якімі не 

называлася імя Тваё. 

64.1. О, калі б Ты разадраў нябёсы і сышоў! горы расталі б ад аблічча Твайго, 

2. як ад палючага агню, як ад таго, што кіпяціць ваду, каб імя Тваё зрабіць вядомым 

ворагам Тваім; ад аблічча Твайго здрыгануліся б народы. 

3. Калі Ты ўчыняў страшэнныя дзеі, якіх мы не чакалі, і сыходзіў, – горы ратавалі ад 

аблічча Твайго. 

4. Бо адвеку ня чулі, ня слухалі вухам, і ніякае вока ня бачыла іншага бога, акрамя 

Цябе, каб столькі зрабіў тым, што спадзяюцца на яго. 

5. Ты літасьціва сустракаў таго, хто радуецца і робіць праўду, спамінае Цябе на шляхах 

Тваіх. Але вось, Ты згневаўся, бо мы здавён грашылі; і як жа мы будзем выратаваны? 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                     

Чытар:   З прароцтва Ярэміна чытаньне.                 

Дыякан:  Уважайма! 

 (14) Парэмія 216 (Ярэма 31:31-34): 



 

 

 133 

Чытар: 31. Гэтак кажа Госпад: Вось настаюць дні, калі Я заключу з домам Ізраіля і з домам 

Юды новы запавет, 

32. не такі запавет, які Я заключыў з бацькамі іхнімі ў той дзень, калі ўзяў іх за руку, 

каб вывесьці іх зь зямлі Егіпецкай; той запавет Мой яны парушылі, хоць я заставаўся ў 

еднасьці зь імі, кажа Госпад. 

33. А той запавет, які Я заключу з домам Ізраілевым пасьля тых дзён, кажа Госпад: 

укладу закон Мой у іхнюю нутрыну і на сэрцах іх напішу яго, і буду ім Богам, а яны будуць 

Маім народам. 

34. І ўжо ня будуць вучыць адзін аднаго, брат – брата і казаць: «спазнайце Госпада», бо 

ўсе самі будуць ведаць Мяне, ад малога да старога, кажа Госпад, бо Я дарую беззаконьні 

іхнія і грахоў іхніх ужо не спамяну болей. 
 

Дыякан:  Прамудрасьць.                      

Чытар:   З прароцтва Данілава чытаньне.                

Дыякан:  Уважайма! 

 (15) Парэмія 216 (Даніла 3:1-88, тэкст 3:24-88 – паводле грэцкага выданьня): 

Чытар: 1. Цар Навухаданосар зрабіў залатога ідала, у вышыню шэсьцьдзясят локцяў, у 

шырыню шэсьць локцяў, паставіў яго ў даліне Дэіра, у Вавілонскім краі, 

2. і паслаў цар Навухаданосар сабраць сатрапаў, намесьнікаў, ваяводаў, вышэйшых 

судоўцаў, скарбоўцаў, законазнаўцаў, судаўпраўцаў, і ўсіх акруговых валадароў, каб яны 

прыйшлі на ўрачыстае пасьвячэньне ідала, якога паставіў цар Навухаданосар. 

3. І сабраліся сатрапы, намесьнікі, ваеначальнікі, вышэйшыя судоўцы, скарбоўцы, 

законазнаўцы, судаўпраўцы і ўсе акруговыя валадары на пасьвячэньне ідала, якога паставіў 

цар Навухаданосар, і сталі перад ідалам, якога паставіў Навухаданосар. 

4. Тады спавесьнік голасна ўсклікнуў: «абвяшчаецца вам, народы, плямёны і роды: 

5. у той час, як пачуеце гук трубы, жалейкі, цытры, цаўніцы, гусьляў і псалтыра, і 

ўсякай іншай музыкі, упадзеце і пакланецеся залатому ідалу, якога паставіў цар 

Навухаданосар, 

6. а хто не ўпадзе і не паклоніцца, адразу ўкінуты будзе ў распаленую вогненную печ». 

7. Пасьля таго, як усе народы пачулі голас трубы, жалейкі, цытры, цаўніцы, гусьляў і 

ўсякага роду музыкі, пападалі ўсе народы, плямёны і роды і пакланіліся залатому ідалу, 

якога паставіў цар Навухаданосар. 

8. У гэты самы час падступіліся некаторыя Халдэі і данесьлі на Юдэяў. 

9. Яны сказалі цару Навухаданосару: «цару, вавек жыві! 

10. Ты, цару, выдаў загад, каб кожны чалавек, які пачуе голас трубы, жалейкі, цытры, 

цаўніцы, гусьляў і псалтыра і ўсякага роду музыкі, упаў і пакланіўся залатому ідалу; 

11. а хто не ўпадзе і не паклоніцца, той будзе ўкінуты ў распаленую вогненную печ». 

12. Ёсьць мужы Юдэйскія, якіх ты паставіў над справамі Вавілонскага краю, Сэдрах, 

Місах і Аўдэнага; гэтыя мужы не паслухаліся твайго загаду, цару, багам тваім ня служаць і 

залатому ідалу, якога ты паставіў, не пакланяюцца». 

13. Тады Навухаданосар у гневе і лютасьці загадаў прывесьці Сэдраха, Місаха і 

Аўдэнага; і прывялі гэтых мужоў да цара. 

14. Навухаданосар сказаў ім: «ці з намыслам вы, Сэдрах, Місах і Аўдэнага, багам маім 

ня служыце і залатому ідалу, якога я паставіў, не пакланяецеся? 

15. Ад сёньня, калі вы гатовыя, як толькі пачуеце голас трубы, жалейкі, цытры, 

цаўніцы, гусьляў, псалтыра і ўсякага роду музыкі, упадзеце і пакланецеся ідалу, якога я 

зрабіў; а як не паклоніцеся, дык у той самы час будзеце ўкінуты ў печ распаленую, 

вогненнную печ, і тады хто той Бог, Які ўратуе вас ад маёй рукі?» 
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16. І адказвалі Сэдрах, Місах і Аўдэнага і сказалі цару Навухаданосару: «няма нам 

патрэбы адказваць табе на гэта. 

17. Бог наш, Якому мы служым, мае сілу ўратаваць нас ад распаленай вогненнай печы, 

і ад тваёй рукі, цару, выбавіць. 

18. Калі ж і ня будзе таго, дык хай будзе вядома табе, цару, што мы багам тваім 

служыць ня будзем і залатому ідалу, якога ты паставіў, не паклонімся». 

19. Тады Навухаданосар напоўніўся лютасьцю, і выгляд ягонага твару зьмяніўся перад 

Сэдрахам, Місахам і Аўдэнагам, і ён загадаў напаліць печ у сем разоў мацней, чым як трэба 

было напаліць яе, 

20. і самым дужым мужам з войска свайго загадаў зьвязаць Сэдраха, Місаха і Аўдэнага і 

ўкінуць іх у распаленую вогненную печ. 

21. Тады мужы гэтыя былі зьвязаны ў сваім споднім і верхнім адзеньні, у галаўных 

павязках і ў іншым убраньні і ўкінуты ў распаленую вогненную печ. 

22. І як загад цара быў строгі, і печ напалена была вельмі моцна, дык вогненнае 

полымя забіла тых людзей, якія ўкідалі Сэдраха, Місаха і Аўдэнага. 

23. А гэтыя тры мужы – Сэдрах, Місах і Аўдэнага – упалі ў распаленую вогненную печ 

зьвязаныя. 

24. І яны хадзілі сярод полымя, хвалячы Бога й дабраслаўляючы Госпада. 

25. І стаў зь імі Азар памаліцца і, адчыніўшы вусны свае сярод агню, агаласіў: 
 

26. “Дабраславёны Ты, Госпадзе Божа бацькоў нашых, хвальнае й праслаўленае Імя 

Тваё на вякі. 

27. Бо Ты праўдны ўва ўсім, што ўчыніў з намі, і ўсе ўчынкі Твае праўдныя й шляхі 

Твае простыя і ўсе прысуды Твае верныя. 

28. Бо выдаў Ты праўдзівыя прысуды ўва ўсім, што Ты навёў на нас і на Ерусалім, 

сьвяты горад нашых бацькоў, бо ў праўдзе і законнасьці навёў Ты ўсё гэта на нас з 

прычыны нашых грахоў. 

29. Бо зграшылі мы й дапусьціліся беззаконнасьці, адыходзячы ад Цябе, і пакінулі мы 

Цябе ўва ўсім; і прыказаньняў Тваіх не спаўнялі мы, 

30. і не бераглі іх, ані не спаўнялі таго, што нам загадваў, каб нам добра было. 

31. Такім чынам, усё, што Ты нанас навёў, ды ўсё, што нам зрабіў, зрабіў Ты паводле 

справядлівага рашэньня; 

32. і выдаў нас у рукі нашых ліхіх непрыяцеляў і найгоршых паміж адступнікаў і 

несправядліваму цару, найболей крывадушнаму на ўсёй зямлі; 

33. і цяпер не маем сьмеласьці адкрыць вусны свае; сорам і ганьба акуталі тваіх 

паслугачоў і тых, што Цябе славяць. 

34. Просім: не кідай нас назаўсёды – дзеля імя Твайго, і не разрывай Твайго Запавету, 

35. і не ўхіляй ад нас Сваёй міласэрнасьці з увагі да Твайго прыяцеля Абрагама, і да 

паслугач Твайго Ісака, ды Твайго сьвятога Ізраіля, 

36. якім сказаў Ты, што размножыш патомства іх, як зоркі ў небе, ды як пясок на беразе 

мора; 

37. бо, Госпадзе, мы найменшая сярод усіх народаў; і мы сёньня паніжаны на ўсёй зямлі 

з прычыны грахоў нашых; 

38. і няма цяпер уладара, ані прарока, ані правадыра, ані цэласпаленьня, ані ахвяр, ані 

дароў зь ежы, ані ўспаленьня, ані месца дзеля пяршыняў дзя Цябе, каб маглі мы спазнаць 

Тваю міласэрнасьць; 

39. аднаку душы стурбаванай і ў духу пакорлівасьці няхай нас прымуць, як 

цэласпаленьне з бараноў і быкоў, ды як з тысяч тлустых авечак, 

40. дык хай сёньня нашая ахвяра стане на віду ў Цябе, і ўдасканаль тых, хто йдзе за 

Табою, бо тыя, што пакладаюцца на Цябе, не пасаромяцца. 
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41. І цяпер ідзём за Табою ўсім сэрцам, і адчуваем страх перад Табою, ды шукаем 

Твайго аблічча; 

42. не сарамаці нас, але рабі з намі паводле Сваёй спагадлівасьці і паводле Сваёй 

вялікай міласэрнасьці, 

43. і выбаві нас Сваімі цудамі, і праслаў  імя Сваё, Госпадзе. 

44. І ўсе тыя, што крыўдзяць паслугачоў тваіх, хай спазнаюць ганьбу; хай іх сорам 

пакрые, пазбавіць усякае сілы, і моц іх хай будзе прыдушана. 

45. Хай бо яны пазнаюць, што Ты – Госпад Бог адзіны і поўны славы на зямлі”. 
 

46. І паслугачы царскія, якія іх укінулі, не пераставалі распальваць печ нафтаю і 

смалою, і пакульлем, і гальлём; 

47. і полымя ўдымалася на сорак дзевяць локцяў над печчу, 

48. і захапіла і спаліла тых халдзейцаў, якія знаходзіліся каля печы. 

49. Аднак Анёл Госпадаў сышоў у печ разам з Азарам і ягонымі сябрамі, і ўхіліў полымя 

агню з печы, 

50. і зрабіў у сярэдзіне печы быццам вільготны вецер, і агонь не дакрануўся да іх зусім, і 

не выклікаў болю, ані не зрабіў ніякай крыўды. 

51. Тады гэтыя трое як бы адным голасам славілі й хвалілі ды дабраслаўлялі Бога ў 

печы, кажучы: 

52. “Дабраславёны Ты, Госпадзе, Божа бацькоў нашых, і поўны славы й найузвышаны 

на вякі; і дабраславёна хай будзе сьвятое імя Тваё, поўнае хвалы й найслаўнейшае, і 

найузвышанае на вякі. 

53. Дабраславёны Ты ў сьвятыні Твае сьвятое славы, і найслаўнейшы, і славуты на 

вякі. 

54. Дабраславёны Ты на пасадзе Твайго ўладарства, і найслаўнейшы, і найўзвышаны 

на вякі. 

55. Дабраславёны Ты, што глядзіш у апраметную, седзячы на херувімах, і славуты, 

найузвышаны на вякі. 

56. Дабраславёны Ты на небасхіле, і слаўны, і славуты на вякі. 
 

Райскія Дзьверы адчыняюцца. Усе ўстаюць і сьпяваюць:  

Песьня трох юнакоў у пячы вогненай: (Даніла 3:57-88) 
 

Чытар:     Госпада хваліце і праслаўляйце Яго павек.            

Хор: (два хора разам)  Госпада хваліце і праслаўляйце Яго павек.               

Чытар: (чытае Верш)  57. Дабраслаўце, ўсе справы  Госпадавы.          

Хор: Госпада хваліце і праслаўляйце Яго павек.  (так сьпяваецца пасьля кожнага верша) 

Чытар: (Верш)  59. Дабраслаўце, Анёлы Госпадавы.     

 58. Дабраслаўце, нябёсы.        

 60. Дабраслаўце,  усе воды паднябесныя.      

 61. Дабраслаўце,  усе Сілы Госпадавы.      

 62. Дабраслаўце,  сонца і месяц.       

 63. Дабраслаўце,  зоркі нябесныя.       

 64. Дабраслаўце,  усе дажджы і росы.      

 65. Дабраслаўце,  усе вятры.       

 66. Дабраслаўце,  агонь і жар.       

 67. Дабраслаўце,  халады і сьпякота.      

 68. Дабраслаўце,  росы і іней.       

 71. Дабраслаўце,  ночы і дні.       
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 72. Дабраслаўце,  сьвятло і цемра.       

 69-70. Дабраслаўце,  лёд і мароз.      

 Дабраслаўце,  жывёлы і паўзуны.       

 73. Дабраслаўце,  маланкі і хмары.      

 74. Хай дабраславіць зямля.       

 75. Дабраслаўце,  горы і пагоркі.       

 76. Дабраслаўце,  усё ўзыйшоўшае на зямлі.     

 78. Дабраслаўце,  крыніцы.        

 77. Дабраслаўце,  моры і рэкі.       

 79. Дабраслаўце,  кіты і ўсё, што рухаецца ў вадзе.    

 80. Дабраслаўце,  усе птушкі нябесныя.      

 81. Дабраслаўце,  зьвяры дзікія і ўсё быдла.     

 82. Дабраслаўце,  сыны людзкія.       

 83. Хай дабраславіць Ізраіль.       

 84. Дабраслаўце,  сьвятары Госпадавы.       

 85. Дабраслаўце,  слугі Госпадавы.      

 86. Дабраслаўце,  духі і душы праўдных.      

 87. Дабраслаўце,  звышгодныя і пакорныя сэрцам.    

 88. Дабраслаўце,  Анань, Азар і Місайла.      

 Дабраслаўце, апосталы, прарокі і мучанікі Госпадавы.    

 Дабраславім Айца і Сына, і Сьвятога Духа.     

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

Хор:  Госпада хваліце і праслаўляйце Яго павек.                 

Чытар:  Хвалім, дабраславім, пакланяемся Госпаду.            

Хор:  Хвалячы і праслаўляючы давеку.  

І пачынаецца Літургія сьв. Васіля Вялікага: 

                                                                   Малая Екценьня:                

Дыякан: (перад Плашчаніцаю): Зноў і зноў у спакоі Госпаду памолімся.         

Хор: Госпадзе, памілуй.                    

Дыякан:  Заступіся, зьмілуйся, збаў і захавай нас, Божа, ласкаю Тваёю.         

Хор: Госпадзе, памілуй.                     

Дыякан: Прасьвятую, Прачыстую, Прадабраславёную, слаўную Ўладарку нашу 

Багародзіцу і Ўсядзеву Марыю з усімі сьвятымі ўспомніўшы, самых сябе, і адзін аднаго, і 

ўсё жыцьцё нашае Хрысту Богу аддамо.              

Хор: Табе, Госпадзе.                          

Ярэй: (Вокліч перад Прастолам)  Бо Ты сьвяты, Божа наш, і Табе славу ўзносім, Айцу і 

Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас.                     

Дыякан:  І на вякі вечныя.               

Хор: Амін. 
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Далей Літургія па Службоўніку. Малітва Трысьвятога.Замест Трысьвятога сьпяваецца: 

Хор: 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. /   

Пракімен, сьпеў 5: Уся зямля хай паклоніцца Табе і сьпявае Табе, / хай сьпявае ж імю 

Твайму, Усявышні!      Верш:  Усклікніце Госпаду, уся зямля, сьпявайце ж імю Ягонаму. 

У пачатку чытаньня Апостала адбываецца Малое каджэньне, пасьля – зачыняюцца Р.Дз. і 

Завеса для пераапрананьня Кліру зь цёмных рызаў у белыя. 

                              Перад Плашчаніцаю чытаецца Апостал:  пач. 91 (Рым. 6:3-11):  

 Браты, 3. усе мы, хрышчаныя ў Ісуса Хрыста, у сьмерць Ягоную хрысьціліся.     

4. Дык вось, мы і пахаваныя зь Ім хрышчэньнем у сьмерць, каб, як Хрыстос уваскрэс зь 

мёртвых славаю Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцьці.  5. Бо калі мы 

паяднаныя зь Ім падабенствам сьмерці Ягонай, дык павінны быць паяднаныя і 

падабенствам уваскрэсеньня,  6. ведаючы тое, што даўні наш чалавек крыжаваны зь ім, 

каб зьнішчылася цела грэшнае, каб нам ня быць ужо рабамі грэху;  7. бо, хто памёр, той 

вызваліўся ад грэху.  8. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, дык верым, што і жыць будзем зь 

Ім,  9. ведаючы, што Хрыстос, уваскрэсшы зь мёртвых, ужо ня ўмірае: сьмерць ужо ня 

мае над Ім улады.  10. Бо, што Ён памёр, дык памёр раз назаўсёды для грэху, а што жыве, 

дык жыве дзеля Бога.  11. Гэтак сама і вы лічэце сябе мёртвымі для грэху, а жывымі 

дзеля Бога ў Хрысьце Ісусе, Госпадзе нашым. 

Япіскап / ярэй:   Мір табе.                      

Чытар:   І духу твайму.                   

Дыякан:  Прамудрасьць.  

                Замест “Алілуя” сьпяваем Прысьпеў зь Вершамі (з Псальмы 81:8, 2-6), сьпеў 7:             

Чытар:  Уваскрэсьні, Божа, судзі зямлю, бо Ты спадчыну будзеш мець ува ўсіх народах. 

Хор:      Уваскрэсьні, Божа, судзі зямлю, бо Ты спадчыну будзеш мець ува ўсіх народах. 

  (так пасьля кожнага Верша)                  

Чытар: (Верш 1.)  Хрыстос – Новая Пасха, ахвяра жывая, Агнец Божы, што бярэ грахі 

сьвету.            

 2. Сьпяшаліся жанчыны паведаміць апосталам: мацуйцеся і сьпявайце, бо 

ўваскрос Хрыстос.           

 3. Анёл усклікнуў Дабрадатнай: Чыстая Дзева, радуйся! І зноў кажу: Радуйся! 

Твой Сын уваскрос на трэці дзень з магілы.      

 4. Бог стаў у сойме багоў, пасярод багоў зьдзяйсьняе суд.   

 5. Дакуль будзеце судзіць няпраўдна і крывадушнічаць да грэшнікаў? 

 6. Судзіце па праўдзе сірату і ўбогага, пакорлівага і жабрака апраўдайце. 

 7. Выратуйце жабрака і ўбогага, ад рук грэшнікаў пазбаўце яго.  
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 8. Ня зьведалі яны, ані зразумелі, у цемры ходзяць, – захістаюцца ўсе асновы 

зямлі.            

 9. Я сказаў: вы – багі і сыны Ўсявышняга ўсе, але як людзі, паўміраеце, і як 

кожны князь, упадзеце.                

Хор:      Уваскрэсьні, Божа, судзі зямлю, бо Ты спадчыну будзеш мець ува ўсіх народах. 

Чытар:  Уваскрэсьні, Божа, судзі зямлю.              

Хор:      Бо Ты спадчыну будзеш мець ува ўсіх народах. 

Увесь клір пасьля сьпеву ”Уваскрэсьні, Божа” пераапрануты зь цёмных рызаў у белыя, 

таксама апранаецца ў белае Прастол і Ахвярнік, і аналоі ў храме.  Адчыняецца Завеса і Р.Дз., 

дыякан /ярэй выходзіць (з ДВ) праз Р.Дз. да Плашчаніцы і на аналое (або на Плашчаніцы) чытае: 

Дабравесьце: Мц. 115 пач.(28:1-20): “Мінула сыбота і на сьвітаньні першага дня тыдня...”  

(Хор: перад і пасьля Дабравесьця: “Слава Табе, Госпадзе, слава Табе”.) 

 Далей – па чыну Літургія сьв. Васіля Вялікага. 

               Замест Херувімскае песьні хор сьпявае (сьвятарства чытае)  Трапар, сьпеў 8:       

Хор: (перад Вялікім Уваходам) Хай маўчыць усё людзкое, / і хай стаіць са страхам і 

трымценьнем, / ані пра што зямное ў сабе хай ня думае, / бо Ўладар над уладарамі і 

Гаспадар над гаспадарамі / прыходзіць прынесьці Сябе ў ахвяру і даць Сябе на спажыву 

верным. /                

Хор: (па Ўваходзе, замест: “Амін. Каб і нам...”:)  Амін. / Прад Ім жа йдуць чыны анёльскія 

/ з усімі іхнімі Узначаленьнем і Ўладаю, / шматвокія Херувімы і шасьцікрылыя 

Серахвімы, / абліччы закрываючы і сьпяваючы песьню: / Алілуя, алілуя, алілуя. /

 Япіскап / ярэй пасьля Каджэньня, прад Прастолам, замест Херувімскае, тройчы чытае: 

Хай маўчыць усё людзкое, / і хай стаіць са страхам і трымценьнем, / ані пра што зямное ў 

сабе хай ня думае, / бо Ўладар над уладарамі і Гаспадар над гаспадарамі / прыходзіць 

прынесьці Сябе ў ахвяру і даць Сябе на спажыву верным. /    

 Дыякан (альбо іншы ярэй) працягвае: Прад Ім жа йдуць чыны анёльскія / з усімі іхнімі 

Узначаленьнем і Ўладаю, / шматвокія Херувімы і шасьцікрылыя Серахвімы, / абліччы 

закрываючы і сьпяваючы песьню: / Алілуя, алілуя, алілуя. / 

 На Екцянях замест “Дня ўсяго...” гаворыцца: “Вечара ўсяго...” 

                        Задастойнік: Ірмас 9-е Песьні Канона Пакутнае Сыботы, сьпеў 6:  

 Ня плач нада Мною, Маці, / бачачы ў магіле Сына, / Якога ўва ўлоньні без семя 

зачала` Ты, / бо ўстану Я й буду праслаўлены, / і ў славе ўзьнясу, як Бог, / тых, што 

няспынна, зь вераю й любасьцю, / Цябе праслаўляць будуць. / 

Прычасны, сьпеў 4:  Устаў, нібы ад сну, Госпад, / і ўваскрос, збаўляючы нас. /

 Алілуя, алілуя, алілуя. /           

Запрычасны: Канон (Ірмасы) з Ранішняе Пакутнае Сыботы; Малітвы перад Прычасьцем.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      Пасьля Замбоннае малітвы, альбо пасьля Водпусту адбываецца асьвячэньне хлеба і віна.  

Ярэй чытае Заамбонную малітву перад Плашчаніцаю. Алтарнік прыносіць (альбо ставіцца 

зараней) Ліційнае (альбо звычайнае) блюда з 5 хлябцамі і віном, і ставіць яго на столік перад 

Плашчаніцаю (альбо на  Плашчаніцу). Як скончыцца Заамбонная малітва (калі асьвячэньне – 

пасьля Водпусту, тады выходзіць настаяльнік зь іншым Сьвятарствам да Плашчаніцы).  

Пачынаецца сьпевам Трапароў Вялікае Сыботы, сьпеў 2: 

Хор: Шляхотны Язэп, / з крыжа зьняўшы прачыстае цела Тваё, / палатном чыстым 

спавіўшы / і з духмянасьцямі ў магіле новай, пакрыўшы, паклаў. /   

    Слава… /   Калі зышоў Ты да сьмерці, Жыцьцё Несьмяротнае, / тады пекла 

зьнішчыў Ты зьзяньнем Баства. / Калі ж і памёрлых з апраметнае ўваскрасіў быў, / усе 

Сілы нябесныя ўсклікалі: / Жыцьцядаўца, Хрысьце Божа наш, слава Табе. / 

     І цяпер... /  Міраносьбіткам жонам пры магіле / з’явіўся анёл і прамовіў: /      

міра мёртвым, як належыць, – / Хрыстос жа тленьня не зазнаў. /  

Ярэй, у часе сьпеву, кадзіць блюда з 4-х бакоў тройчы і чытае звычную Ліційную 

малітву на дабраславеньне дароў (толькі не гаворыць: “пшаніцу... і алей”):            

Дыякан: Госпаду памолімся.             

Хор:     Госпадзе, памілуй.                    

Япіскап / ярэй: (здымае шапку)  Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, (бярэ хлябец у правую 

руку і дабраслаўляе ім іншыя хлябцы і кладзе назад) Ты (+) дабраславіў (+) пяць (+) хлябоў 

(+) і пяць тысяч народу насыціў. Сам дабраслаў (дабраслаўляе рукою) і гэтыя (+) хлябы (+) 

і (+) віно, (+) і памнож іх у горадзе гэтым (вёсцы гэтай, сьвятым манастыры гэтым) і ўва 

ўсім сьвеце Тваім, і верных, якія спажываюць іх, прасьвятлі.    

 Вокліч: Бо Ты ўсё дабраслаўляеш і асьвячаеш, Хрысьце Божа наш, і Табе славу 

ўзносім са Спрадвечным Тваім Айцом, і Прасьвятым, і Добрым, і Жыцьцятворным 

Тваім Духам, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.     

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Хор:  Амін. /  Няхай будзе імя Госпадава дабраславёным цяпер і давеку. /  (3) 

 Тут можа быць Казань (каля Плашчаніцы). 

Япіскап / ярэй: (заходзячы ў алтар з блюдам, альбо дабраславячы вернікаў з месца)

 Дабраславеньне Госпадавае хай будзе на вас праз Ягоную Ласку і 

Чалавекалюбства, заўсёды (+), цяпер (+) і паўсякчас (+), і на вякі вечныя (+).                

Хор:  Амін. 

Пасьля дабраславеньня хлябоў і віна можа сьпявацца Псальма 33.2-11: 

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

3. Госпадам будзе хваліцца душа мая; / [хай] пачуюць пакорныя і ўзьвяселяцца. / 

4. Велічайце Госпада са мною, / і ўзносьма імя Ягонае разам. / 
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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 ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. / 

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

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

спадзяецца! / 

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. / 
 

                               Водпуст (звычайны, з Крыжам у руках, каля Плашчаніцы):   

 Хрыстос, Сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, сьвятых слаўных 

і ўсяхвальных апосталаў, (заступніцтвам сьвятога архістраціга (архангела...) Божага імя 

(Міхала...) з усімі нябеснымі Сіламі, – калі храм асьвячаны ў гонар анёла)           

сьвятога айца нашага Васіля Вялікага, архіяпіскапа Кесарыі Кападакійскае, 

звышгоднае маці нашае Еўпрасіньні Полацкае, прасьветніцы Беларусі,                  

сьвятога айца нашага Кірылы Тураўскага, Беларускага Залатавуснага,                      

сьвятога (-ое; -ых) імя , у гонар як-ога (-ое; -іх) асьвячаны храм гэты (альбо: сьвятыя 

мошчы як-ога (-ое; -іх) супачываюць у храме /манастыры/ гэтым),         

(сілаю сьвятое цудатворнае Іконы Божае Маці, у гонар якое асьвячаны храм гэты 

/прастол у храме гэтым/, малітвамі – калі храм у гонар цудатворнае Іконы Багародзіцы)  

усіх Беларускіх Сьвятых і ўсіх Сьвятых, памілуе і збавіць нас, як Добры й 

Чалавекалюбны. 

        У старадрукаваных Службоўніках быў асаблівы Водпуст для Літургіі Пакутнае Сыботы:     

 Што дзеля нас і дзеля нашага збаўленьня ўпакорыў Сябе і ў нашу галечу апрануўся, і 

дабравольна пакуты зазнаў, і сьмерць зьведаў, і ў магіле пакладзены быў, Хрыстос, Сапраўдны 

Бог наш, па малітвах Прачыстае Свае Маці, сьвятых слаўных і ўсяхвальных апосталаў, 

сьвятога айца нашага Васіля Вялікага, архіяпіскапа Кесарыі Кападакійскае, [усіх Беларускіх 

сьвятых] і ўсіх сьвятых, памілуе і збавіць нас, як Добры і Чалавекалюбча. 

Мнагалецьце не пяецца. Магутны Божа, клір – перад Плашчаніцаю. Сьвятары заходзяць у 

алтар, Р.Дз. зачыняюцца. Вернікі падыходзяць да Плашчаніцы, раздаюцца проскуркі і парезаныя (у 

алтары або на месцы) хлябы, перамешаныя зь віном. Або хлябы зь віном спажывае толькі Клір. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 
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Ч ы т а н ь н е   к н і г і   Д з е я ў   с ь в я т ы х   А п о с т а л а ў. 

Пачынаецца каля 8:00 гадзін вечара, пасьля Літургіі сьв. Васіля Вял. зь Вячорняю. Зараней 

пераапранаецца царква ў сьветлае, а зьверху пакрываюць барвяным, рыхтуючы дзеля хуткага 

перааблачэньня (калі яго не было на Сб. Літургіі). Чытар, у цёмным сьціхары, чытае пасярод 

храму, альбо збоку ад Плашчаніцы, каб вернікі маглі прыкладацца і кленчыць прад ёю (звычайна 

чытаюць Дзеі Апостальскія ўсе жадаючыя па чарзе). Райскія Дзьверы і Завеса зачынены. 

Чытар:  Дзеяў сьвятых Апосталаў дабраслаў прачытаць, ойча (Уладыка).               

Япіскап / ярэй: (з алтара, альбо прад Плашчаніцаю)  Па малітвах сьвятых апосталаў, 

Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, памілуй нас.                   

Чытар:  Амін.   (і чытае Дзеі апостальскія, усе могуць чытаюць па чарзе). 

Пасьля прачытаньня ўсяе кнігі, запальваюцца ўсе лампадкі ў храме і ўдараюць у звон. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

П е р а д в я л і к о д н а я   П а ў н о ч н і ц а. 

У Трыёдзі гэтае Набажэнства назову ня мае. Пачынаецца ў 23:30 (11:30) гадзін у 

Пакутную Сыботу ўвечары, каб пасьля яе адразу пачаць Вялікоднюю Ранішню. Хвялоні 

апранаюцца цёмныя, падніз светлае, каб хутка пераапрануцца ў сьветлае – калі не служылася ў 

гэты дзень Літургія сьв. Васіля Вялікага і на ёй не было пераапрананьня; а калі служылася – тады 

ў белых рызах.  Сьвятарства ганжаецца і цалуе Прастол; калі служыць Япіскап – Р.Дз. 

адчыняюцца, сьвятарства выходзіць праз Р.Дз. да Плашчаніцы; калі служаць ярэі, сьвятары 

выходзяць праз бакавыя Дз. 

Дыякан:  Дабраслаў, уладыка.            

Ярэй: (перад Плашчаніцаю)     Дабраславёны Бог наш, Айцец, і Сын, і Сьвяты Дух, цяпер 

і паўсякчас, і на вякі вечныя.             

Чытар:  Амін.  

 Дыякан (ярэй) кадзіць Плашчаніцу навокал з 4-х бакоў тройчы, Р.Дз., алтар, іканастас, 

людзей і заходзіць у алтар і зачыняе Р. Дз., і выходзіць да Плашчаніцы. 

Чытар:  Слава Табе, Божа наш, слава Табе. /      

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

напаўняеш, / Скарбніца дабра й Жыцьцядаўца, / прыйдзі і ўсяліся ў нас, і ачысьці нас ад 

усяго благога, і збаў, Добры, душы нашыя. /     

 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, зьлітуйся над намі. / Госпадзе, ачысьці правіны нашы. / 

Уладару, прабач беззаконьні нашыя. / Сьвяты, наведай нас і аздараві немачы нашыя, 

дзеля імя Твайго. /         

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

 Слава Айцу і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін. /
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 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 нашыя, як і мы даруем вінаватцам нашым, / і ня дай 

увайсьці нам у спакусу, але звольні нас ад ліхога. /         

Ярэй:  Бо Тваё ёсьць Уладарства, і сіла, і слава, Айца і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер і 

паўсякчас, і на вякі вечныя.                   

Чытар:    Амін. /  Госпадзе, памілуй. (12) /      

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

 Прыйдзеце, паклонімся Ўладару нашаму Богу. /    

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Хрыста, Ўладара нашага Бога. /

 Прыйдзеце, паклонімся і прыпадзём да Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага. / 

Чытар чытае Псальму 50: 

3. Зьлітуйся, Божа, зь мяне ў вялікай Ласцы Тваёй, і ў мностве шчадротаў Тваіх 

загладзь беззаконьні мае! 

4. Адмый мяне шматкроць ад беззаконьня майго, і ад грэху майго ачысьці мяне: 

5. бо беззаконьне маё я ўсьведамляю, і грэх мой заўсёды перада мною. 

6. Табе, Табе аднаму я зграшыў і прад вачыма Тваімі благое ўчыніў: таму 

справядлівы Ты будзеш у прысудзе Тваім, і чысты ў судзе Тваім. 

7. Вось, я ў беззаконьні зачаты, і ў грэху маці мая нарадзіла мяне. 

8. Вось, палюбіў Ты праўду ў сэрцы і ўліў у мяне тайную мудрасьць. 

9. Акрапі мяне ісопам, і ачышчуся: абмый мяне, і бялей за сьнег адбялюся. 

10. Дай мне ўцеху пачуць і радасьць, і ўзрадуюцца косьці, Табою паламаныя. 

11. Адвярні аблічча Тваё ад грахоў маіх і загладзь усе беззаконьні мае. 

12. Чыстае сэрца ўмацуй ува мне, Божа, і дух праўдны аднаві ўва мне. 

13. Не адкінь мяне ад аблічча Твайго і Духа Твайго Сьвятога не адбірай у мяне. 

14. Вярні мне радасьць збавеньня Твайго, і Духам Уладным мяне падтрымай. 

15. Я навучу беззаконцаў дарогам Тваім, і бязбожныя да Цябе навернуцца. 

16. Вызваль мяне ад крывавасьці, Божа, Божа ратунку майго; і язык мой уславіць 

праўду Тваю. 

17. Госпадзе! адкрый вусны мае, і вусны мае прагалосяць славу Табе: 

18. бо калі б ахвяры Ты пажадаў, я даў бы яе; цэласпаленьне Табе не падабаецца. 

19. Ахвяра Богу – дух упакораны; сэрца ўпакоранае і зьміранае Бог ня зьнішчае. 

20. Ушчасьліў, Госпадзе, добрай воляй Тваёю Сіён, і хай паўстануць муры 

Ерусалімскія. 

21. Тады ўпадабаеш Ты ахвяру праўды, прынашэньні і цэласпаленьні; тады 

пакладуць на алтар Твой цялят. 
 

Япіскап /ярэй каля Плашчаніцы чытае Прысьпеў і Трапары Песьняў Канону, хор пяе Ірмасы. 

                                                Канон Вялікае Сыботы, сьпеў 6:      

    (Ірмасы па двойчы, трапары на 12 зь Вершамі Песьняў, Катавасія – Ірмас.) 

                                                                         Песьня 1:            

Хор:  Ірмос: Хваляю марскою / пакрыў Госпад калісьці прыгнятальніка-ката, / якога 

схавалі пад зямлёю / дзеці тых, што Бог выратаваў; / і мы, як юныя дзевы, / Госпаду 

запяём: / бо слаўна Ён праславіўся. /             
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Ярэй / (чытар):  Прысьпеў (да кожнага Трапара):   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. 

Ярэй:  Госпадзе, Божа мой! / Пахавальныя сьпевы / і надмагільную песьню запяю Табе, / 

што паховінамі Сваімі ўваход да жыцьця мне адчыніў, / і сьмерцю сьмерць і пекла 

ўмярцьвіў. / 

Ярэй: Угары – на прастоле і ўнізе – у магіле, / нябесныя й падземныя істоты, / бачачы 

Цябе, Збаўца мой, / трымцелі ад умярцьвеньня Твайго, / бо по-над разуменьне Ты 

зрабіўся мёртвым, / жыцьця Пачынальніку. /  

Ярэй:  Каб Сваёю славаю ўсё напоўніць, / зыйшоў Ты ў глыбіні зямлі; / бо ад Цябе не 

схавалася прырода мая, што ад Адама, / і пахаваны, Ты абнаўляеш мяне, / сатлелага, 

Чалавекалюбча. /  

Ярэй: Слава ... і цяпер ... 

( Хор:   Катавасія – Ірмос: Хваляю марскою... ) 

                                                                          Песьня 3:          

Хор:  Ірмос: Цябе, што на водах / падвесіў ўсю зямлю без апірышча, / стварэньне 

пабачыўшы / вісячым на Галгоце, / вялікім жахам прайняліся, усклікаючы: / “Няма 

сьвятога, апрача Цябе, Госпадзе!” /  

Ярэй:  Прысьпеў (да кожнага Трапара):   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. 

Ярэй:  Знакі паховінаў Тваіх паказаў Ты ва мностве выя`ваў. / Цяперака таемствы Свае, 

Уладару, / багачалавечна аб’явіў Ты й тым, што ў пекле ўсклікалі: / “Няма сьвятога, 

апрача Цябе, Госпадзе!” /   

Расхінуў Ты рукі / і сабраў тых, што былі здаўна расьцярушаныя. / Ахінаньнем 

жа, Збаўца, у палатно і ў магілу, / Ты вызваліў і скаваных ланцугамі, што ўсклікалі: / 

“Няма сьвятога, апрача Цябе, Госпадзе!” /   

У магіле і за пячаткамі, Неўмяшчальны, / утрыманы быў Ты дабравольна; / бо 

дзейсна, сілу Сваю / багадзейна паказаў справамі тым, што сьпявалі: / “Няма сьвятога, 

апрача Цябе, Госпадзе, Чалавекалюбча!” /  

 Слава ... і цяпер ... /   

( Хор:   Катавасія – Ірмос: Цябе, што на водах... ) 

Ярэй:  Госпадзе, памілуй. (3) /  Слава... / 

                                                                Сядальны, сьпеў 1:                   

Ярэй / хор:  Жаўнёры, што вартавалі ля магілы Тваёй, Збаўца, / зьнерухомілі ад зьзяньня 

з’яўленага Анёла, / што аб’явіў жонам пра Ўваскрасеньне. / Цябе славім, тла Пераможцу, 

/ да Цябе схіляемся, Уваскросламу з магілы, / і адзінаму Богу нашаму. / 
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І цяпер... /   паўтараем той жа Сядальны:   Жаўнёры... 

(Чытаецца Сінаксар.)  

                                                                         Песьня 4:          

Хор:  Ірмос: На Крыжы Тваё Боскае прымяншэньне прадбачыўшы, / Абакум з жахам 

усклікаў: / “Ты спыніў уладу магутных, Добры, / калі прылучыўся да тых, што ў пекле, 

як Усемагутны.” /  

Ярэй : Прысьпеў (да кожнага Трапара):   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. 

Ярэй:  Сёмы дзень сёньня асьвяціў Ты, / яго ж здаўна дабраславіў Ты для супачынку ад 

працы, / бо зьмяняеш усё, Збаўца мой, і абнаўляеш, / сьвяты дзень шануючы і нас 

настаўляючы. /  

Калі сілаю вышэйшаю перамог Ты, / душа Твая ад цела адзьдзялілася, / бо абодва 

разрываюць путы / сьмерці і пекла, магутнасьцю Тваёю, Слова. /   

Пекла, як спаткала Цябе, Слова, засмуцілася, / бачачы сьмяротнага абагаўлёным, 

/ пакрытага ранамі і Ўсемагутнага, / але ад гэтага страшнага відовішча зьнікла. /  

 Слава ... і цяпер ... 

Хор:   Катавасія – Ірмос: На Крыжы Тваё Боскае... 

                                                                          Песьня 5:          

Хор:  Ірмос: Богаз’яўленьня Твайго, Хрысьце, / што нам са спагады было, / Ісая 

пабачыўшы Сьвятло Нязгаснае, / з ночы пільнуючы, усклікаў: / “Уваскрэснуць 

мёртвыя, / і ўстануць тыя, што ў магілах, / і ўсе, хто жыве на зямлі, усьцешацца.” /  

Ярэй:  Прысьпеў (да кожнага Трапара):   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. 

Ярэй:  Ты абнаўляеш народжаных на зямлі, Стваральніку, / Сам з’явіўся створаным з  

тла, / і палатно і магіла выяўляюць у Цябе, Слова, таямніцу, / бо шляхотны раднік 

уяўляе задуму Твайго Айца, / у Табе велічна абнаўляючага мяне. /  

Сьмерцю – сьмяротнае, / паховінамі тленнае зьмяняеш, / бо Ты нязьменны, як  

падабае Богу, / творачы несьмяротным тое, што прыняў, / бо цела Тваё не зазнала 

тленьня, Уладару, / ані душа Твая ў пекле, дзіўным чынам, не засталася. /   

Ад Бязшлюбнае нарадзіўся і прабіты ў рэбры, / Ты праз Яе, Стваральніку мой, / 

зьвершыў аднаўленьне Евы, / новым Адамам стаў, / заснуў сном жыцьцятворным 

надпрыродна, / і жыцьцё абудзіўшы са сну і тленьня, / як Усемагутны. /  

 Слава ... і цяпер ... 

Хор:   Катавасія – Ірмос: Богаз’яўленьня Твайго, Хрысьце... 
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                                                                          Песьня 6:          

Хор:  Ірмос: Праглынуты быў, але не ўтрыманы ў пашчы кіта, Ёна, / бо носячы 

правобраз Твой, Хрысьце, / што на пакуты й пахаваньне Сябе аддаў, / ён выйшаў са 

зьвера, нібы з палацу, / а да варты магілы Твае ўсклікаў: / “Вартуеце  марна і ілжыва, / 

Самую Міласьць вы зьняважылі.” /  

Ярэй:   Прысьпеў (да кожнага Трапара):   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. 

Ярэй:  Замучаны быў, але не аддзяліўся Ты, Слова, / ад цела, якое прыняў Ты, / хоць і 

зруйнаваны быў храм Твой падчас пакутаў, / але й тады было яднаньне Боскасьці й цела 

Твайго. / Бо ў абодзвух прыродах Ты існуеш, / Адзіны Сын, Слова Божае, Бог і Чалавек. /   

Згубна для людзей, але не для Бога, было падзеньне Адамава, / бо хоць і 

пацярпела цялесная істота Твая, / але Боскасьць засталася недаступнай для пакутаў, / а 

тленнае ж Сваё Ты ператварыў на нятленнае, / і крыніцу нятленнага жыцьця з’явіў Ты 

Ўваскрасеньнем. /  

Уладарыць пекла, але ня вечна, над родам чалавечым, / бо Ты, Магутны, 

пакладзены ў магілу, / жыцьцяпачынальнаю далоняю адчыніў засовы сьмерці, / і 

абвясьціў тым, што сядзелі там адвеку, збаўленьне сапраўднае, / стаўшы, Збаўца, 

першанцам зь мёртвых. / 

Слава ... і цяпер ... 

( Хор:   Катавасія – Ірмос: Праглынуты быў...) 

Клір тут ідзе ў алтар перапранацца ў поўныя белыя рызы, паверх іх апранаюць цёмную 

хвялонь (каб потым хутка пераапрануцца ва ўсё сьветлае) – калі раней не былі пераапранутыя. 

                                                                 Кандак, сьпеў 6:          

Хор:   Той, што бяздоньне замкнуў, / бачны мёртвым, і палатном са сьмірнаю ахінуты, / 

Несьмяротны ў магілу пакладаецца як сьмяротны. / Жоны ж прыйшлі памасьціць Яго 

мірам, / плачучы горка й галосячы: / “Гэтая сыбота – прадабраславёная, / тая самая, 

калі Хрыстос заснуў, / каб на трэці дзень уваскрэснуць.” /         

 Ікас: Той, што Ўладарыць над усім, на Крыж узьнесены, / і плача ўсё 

стварэньне, / бачачы Яго голага, укрыжываным на дрэве, / сонца схавала праменьні і 

зоркі згасьлі, / зямля ж зь вялікага жаху затрэслася, і мора пабегла, / і камяні разваліліся, 

а многія магілы адчыніліся, / і  целы сьвятых людзей паўставалі. / Пекла ўнізе стогне, а 

юдзеі ўзводзяць паклёп на Хрыстова Ўваскрасеньне. / Жанчыны ж усклікаюць: / “Гэтая 

сыбота – прадабраславёная, / тая самая, калі Хрыстос заснуў, / каб на трэці дзень 

уваскрэснуць.” /    (Чытаецца Сінаксар) 

                                                                          Песьня 7:           

Хор:  Ірмос: Невымоўны цуд! / Той, што вызваліў пабожных юнакоў у пячы з полымя, / 
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у магіле мёртвым без дыху кладзецца / на збавеньне нам, што сьпяваем: / “Збаўца, Божа, 

дабраславёны  Ты!” /  

Ярэй / чытар:   Прысьпеў (да кожнага Трапара):   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. 

Ярэй / чытар:  Параненае пекла ў самае сэрца, / прыняўшы Прабітага дзідаю ў рэбры, / 

стогне, агнём Боскім паглынаючыся, / на збавеньне нам, што сьпяваем: / “Збаўца, Божа, 

дабраславёны  Ты!” /  

Багатая магіла! / Бо прыняўшы ў сябе, нібы заснулага, Стваральніка, / з’явілася 

Боскаю скарбніцаю жыцьця / на збавеньне нам, што сьпяваем: / “Збаўца, Божа, 

дабраславёны  Ты!” /  

Правам памерлых / пакладаньне ў магілу зазнае` Жыцьцё ўсіх, / што крыніцаю 

Ўваскрасеньня Яго з’яўляе / на збавеньне нам, што сьпяваем: / “Збаўца, Божа, 

дабраславёны  Ты!” /  

Адзіным было неразлучнае / ў пекле, і ў магіле, і ў Эдэме / Баство Хрыстова, з 

Айцом і Духам, / на збавеньне нам, што сьпяваем: / “Збаўца, Божа, дабраславёны  Ты!” /  

 Слава ... і цяпер ... 

Хор:   Катавасія – Ірмос: Невымоўны цуд... 

                                                                          Песьня 8:          

Хор:  Ірмос: Зьлякайся з жаху, неба, / і хай захістаюцца падваліны зямлі; / бо вось, да 

мёртвых прылічаецца Той, што ў вышынях жыве / і ў цеснай магіле дзіўна 

зьмяшчаецца. / Яго ж, юнакі, дабраслаўце; сьвятары, усхваляйце; / людзі, праслаўляйце 

павек! / 

Ярэй / чытар:   Прысьпеў (да кожнага Трапара):   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. / 

  Зруйнаваны Прачысты храм, / але Ён адбудоўвае зруйнаваную скінію, / бо да 

першага Адам Другі, Які ў вышынях жыве, / зыйшоў нават да пякельных сховішчаў. / 

Яго ж, юнакі, дабраслаўце; сьвятары, усхваляйце; / людзі, праслаўляйце павек! / 

Зьнікла адвага вучняў, / але вызначаецца Язэп з Арыматэі, / бо мёртвым і голым 

Усявышняга Бога бачачы, / упрошвае й хавае Яго, усклікаючы: / “Юнакі, дабраслаўце; 

сьвятары, усхваляйце; / людзі, праслаўляйце павек!” / 

О, цуды новыя! / О, дабрыня! / О, невымоўнае  цярпеньне! / Пад зямлёю 

дабравольна запячатваецца Той, Які ў вышы`нях жыве, / і Бог, як лісьлівец, ілжыва 

абвінавачваецца. / Яго ж, юнакі, дабраслаўце; сьвятары, усхваляйце; / людзі, 

праслаўляйце павек! / 

 Слава ... і цяпер ... 
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Хор:   Катавасія – Ірмос:  Зьлякайся з жаху, неба... 

 На 9-й Песьні Ярэй адчыняе Р.Дз., Сьвятарства ў поўны белым адзеньні (паверх цёмны 

хвялонь) і дыяканы – праз Р.Дз. і алтарнікі – праз Бакавыя Дз. выходзяць да Плашчаніцы (калі не 

стаялі ля яе ў часе чытаньня Канону), Настаяльнік кадзіць яе з 4-х бакоў тройчы, (клір кленчыць 

1 раз), паднімае яе са сьвятарствам, альбо з прыслужнікамі, альбо зь вернікамі, і сам ідзе пад ёю з 

ДВ, заносіць Плашчаніцу (нагамі наперад) праз Р.Дз. (уваходзіць толькі сьвятарства: япіскапы, 

ярэі і дыяканы, а прыслужнікі – праз Бакавыя дзьверы) у алтар, яна кладзецца на Прастоле 

(галавою леваруч ад настаяльніка – на Поўнач, нагамі праваруч – на Поўдзень), настаяьнік зноў 

кадзіць яе (і Прастол) з 4-х бакоў тройчы. У гэты час пяецца канчатковае: Катавасія (Ірмос) 9-е 

Песьні “Ня плач нада Мною, Маці...”, і Райскія Дзьверы і Завеса зачыняюцца.  

                                                                         Песьня 9:          

Хор:  Ірмос: Ня плач нада Мною, Маці, / бачачы ў магіле Сына, / Якога ўва ўлоньні без 

семя зачала` Ты, / бо ўстану Я й буду праслаўлены, / і ў славе ўзьнясу, як Бог, / тых, што 

няспынна, зь вераю й любасьцю, / Цябе праслаўляць будуць. / 

Чытар:  Прысьпеў (да кожнага Трапара):   Слава Табе, Божа наш, слава Табе. / 

  Пры дзівосным Тваім нараджэньні, / надпрыродна пазьбегнуўшы пакутаў, / Я 

была праслаўлена, Спрадвечны Сыне, / цяпер жа, бачачы Цябе, Божа Мой, мёртвым, / Я 

мечам журбы разьдзіраюся люта; / але ўвасрэсьні, каб Мне ўзьвялічыцца. / 

Зямля пакрывае Мяне дабравольна, / але спалохаліся вартаўнікі пекла, / бачачы 

Мяне, Маці, / апранутага ў акрываўленую вопратку помсты; / бо ворагаў Крыжам 

пераадоліўшы, як Бог, / Я яшчэ ўваскрэсну і праслаўлю Цябе. / 

Хай радуецца ўсё стварэньне, / хай весяляцца ўсе, на зямлі народжаныя, / бо 

варожае пекла зьняволена; / хай жанчыны з пахашчамі Мяне сустракаюць; / Я 

вызваляю Адама і Еву з усім іхнім родам, / і на трэці дзень уваскрэсну. / 

 Слава ... і цяпер ... 

Хор:  Катавасія – Ірмос:  Ня плач нада Мною, Маці... 

                    Райскія Дзьверы і Завеса зачыненыя. Чытаецца Трысьвятое па Ойча наш:             

Чытар:  Сьвяты Божа... / (3)   Слава... і цяпер... / Прасьвятая Тройца... / Госпадзе, 

памілуй.  (3) /   Слава... і цяпер... / Ойча наш... /               

Ярэй: (Вокліч у алтары)  Бо Тваё ёсьць Уладарства... Хор:     Амін. /    

             

        Трапар, сьпеў 2:          

Хор:     Калі зыйшоў быў да сьмерці, Жыцьцё Несьмяротнае, /    

 тады пекла зруйнаваў Ты зьзяньнем Баства. /     

 Калі ж і памерлых з апраметнай уваскрасіў быў, /    

 усе сілы нябесныя ўсклікалі: /  “Жыцьцядаўца, Хрысьце Божа наш, слава Табе!” / 
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                 Малая (скарочаная) Асаблівая (патройная) Екцяня (як на Малой Вячэрні):                             

Дыякан / ярэй: (на саляі перад Р.Дз.)   Зьмілуйся над намі, Божа, зь вялікае міласьці Твае, 

молімся Табе, выслухай і памілуй.                  

Хор:   Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. / (за кожнай просьбай) 

Дыякан: Яшчэ молімся за вялікага спадара нашага Сьвяцейшага Барталамея, 

Патрыярха Канстанцінопальскага, і за спадара нашага Высокаправялебнага 

Сьвятаслава, архіяпіскапа Наваградзкага, і за ўсіх ў Хрысьце братоў і сёстраў нашых .

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

           У Беларусі:      

 Яшчэ молімся за Богам захаваную краіну нашую Беларусь, за ўвесь Беларускі 

народ, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, за дзяржаўнасьць і збавеньне ўсіх. 

                                                               За межамі Беларусі:      

 Яшчэ молімся за (ейную міласьць Яснавяльможную Каралеву нашую Альжбету 

Другую, – у Англіі, Канадзе, Аўстраліі) Богам захаваную краіну гэтую назоў, за 

(прэзідэнта,) ўрад, ваярста і народ ейны, і за Богам захаваную краіну-маці нашу 

Беларусь, за ўвесь Беларускі народ, што жыве на Бацькаўшчыне і ў Замежжы. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Яшчэ молімся за парафіянаў (вернікаў) сьвятога храму гэтага (ўсё брацтва / 

сястрынства – у манастыры) і за ўсіх хрысьціянаў.    

Япіскап / ярэй:  Бо Ты Міласьцівы й Чалавекалюбны Бог наш, і Табе славу ўзносім, Айцу 

і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і паўсякчас, і на вякі вечныя.         

Хор:  Амін.                      

Япіскап / ярэй:  Слава Табе, Хрысьце Божа, спадзяваньне нашае, слава Табе.           

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

Амін. / Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. Госпадзе, памілуй. /  Дабраслаў. / 

Водпуст Малы – на Саляі з Крыжом да вернікаў: 

Япіскап / ярэй: Хрыстос, сапраўдны Бог наш, малітвамі Прачыстае Свае Маці, 

звышгодных і баганосных айцоў нашых, усіх Беларускіх сьвятых і ўсіх сьвятых, памілуе 

(+) і збавіць (+) нас, як Добры (+) і Чалавекалюбны (+). 

Хор:  Амін. 
 

 Сьвятарства заходзіць у алтар. Удараем у звон. Пераходзім да Трыёдзі Кветкавае – 

адразу пачынаем Крыжовую хаду і Вялікоднюю Ранішню. 

☨☨☨   ☨☨☨   ☨☨☨ 


