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Правіла за палонных, зьняволеных
Трапар, сьпеў 2
Усяшчодры Божа, што Манасію ад кайданаў і цяжкага
зьняволеньня вызваліў паводле ягоных малітваў, і слугаў
Тваіх, за якіх мы молімся, ад зьняволеньня і няволі звольні
ды ад усякага ліха выратуй, бо Ты адзіны Чалавекалюбча.
Кандак, сьпеў 2
Як крыніца літасьці і мора Ласкі, Хрысьце Божа, не
зьняваж у смутку й бедах тых, хто зь вераю да Цябе
ўсклікае, але, як Шчодры, памілуй і ад кайданаў хутка
звольні, каб мы сьпявалі Табе: Алілуя.
Малітва за зьняволеных
Уладару Хрысьце Божа наш, што беднага вызваляеш ад
гвалту і ратуеш неразумнага, Сам, Літасьцівы, і слугаў Сваіх
– братоў (і сёстраў) нашых (імёны), што ў палоне, засланьні,
няволі, кайданах і ў бядзе прабываюць, – літасьціва вызвалі;
бо ад Цябе дапамогу ўсе прымаем, на Цябе надзею
ўскладаем і Табе славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Сьвятому
Духу, цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін.
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За ворагаў Беларусі ды ненавісьнікаў праўды
Госпадзе, навярні да Сябе сэрцы ворагаў нашых. Калі ж
немагчыма шалёным навярнуцца, то пакладзі мяжу іхняму
злу і абарані ад іх выбраных Тваіх. Амін.
Да сьвятога Архістраціга Міхала
Сьвяты Архістраціжа Божы Міхале і ўсе нябесныя сілы
бесьцялесныя, маліце Бога за нас!
Да сьвятых
Усе сьвятыя зямлі Беларускае, маліце Бога за нас!
Усе сьвятыя, маліце Бога за нас!

“Дабрашчасныя гнаныя за праўду,
бо іх ёсьць Уладарства Нябеснае.
Дабрашчасныя вы, калі будуць вас
ганьбіць і гнаць і ўсякім словам ліхім
несправядліва зьневажаць за Мяне.
Радуйцеся й весяліцеся, бо ўзнагарода
ваша вялікая ў нябёсах.” (Мц.5:10-12)

У важкія для Бацькаўшчыны часы добра яшчэ
чытаць Псальму 118 і 5-ю кафізму: Пс. 32-36.

Хрыстос паміж нас! Ёсьць і будзе!
Малітва – нашая духовая размова з Богам; таксама –
зь сіламі бесьцялеснымі, з Багародзіцаю, са сьвятымі і з
душамі людзей, якія адыйшлі ў іншы сьвет, з нашымі
дзядамі, якія ў іншым сьвеце ўзносяць малітвы да Госпада
за нас і ёсьць нашымі заступнікамі прад Ім. Таму,
прыступаючы да малітвы, падымаем вочы і ўздымаем
нашыя думкі ў нябёсы да Айца нашага Нябеснага, просячы
дараваньня нашых правінаў і дзякуючы Яму за дадзеныя нам
дабрыні з вышыні. Выконваючы Запаветы Божыя, маем
надзею на Ягоную Ласку, літасьцівасьць, выбачэньне й
дапамогу ў цяжкія для нас часы. Дабравесьце кажа нам: “І
ўсё, чаго будзеце прасіць у малітве зь вераю,
атрымаеце”(Мц.7:7). Вельмі патрэбная нам малітва ня
толькі за нас саміх і нашых блізкіх, але й за ўвесь Беларускі
народ і Беларускую дзяржаву. Асабліва за тых, хто
змагаецца і аддае жыцьцё сваё за нашу волю й
незалежнасьць, за нашых, блізкіх нам па духу,
суайчыньнікаў – беларускіх ваяроў. Сьвятое Пісаньне
навучае нас, што найбольшае, што можа зрабіць чалавек –
аддаць жыцьцё сваё за блізкага свайго. І ў часе нашэсьця
чужынцаў, нашыя дзяды спаканвек, бяручы ў рукі зброю,
абаранялі сваю зямлю, свой народ і сваю дзяржаўнасьць ад
ворага, на што іх заўсёды дабраслаўляла Беларуская
Царква, молячыся за сваіх абаронцаў. І сёньня беларускія
ваяры дапамагаюць братняй Украіне абараняцца ад
усходняга агрэсара – нашага агульнага спаканвечнага
ворага, які жадае падкарыць і Беларускую дзяржаву,
пагражаючы
ўсёй
Хрысьціянскай
цывілізацыі.
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Далей: Псальмы 9, 78, 84, 90, 137, 51, 28 (зь Бібліі).
Малітва звг. Ахрэма Сірына за вяртаньне мірнага часу.
Куды ўцячу ад Цябе, Госпадзе наш? У якім краю
схаваюся ад аблічча Твайго? Неба – Прастол Твой, зямля –
падножжа Тваё, у моры шляхі Твае, у пекле ўлада Твая. Калі
блізкі ўжо канец сьвету, дык няхай ён будзе не без Тваёй
літасьці.
Ведаеш Ты, Госпадзе, што няпраўды нашыя вялікія, але
мы ведаем, што бязьмежная літасьць Твая. Калі не
ўміласэрдзіць Цябе літасьць Твая – прапалі мы за
беззаконствы нашыя. Не пакінь нас, Госпадзе, Госпадзе, бо
мы спажывалі Цела і Кроў Тваю.
Калі справы кожнага паўстануць на суд перад Табою,
Госпадзе ўсіх, у гэты апошні час не адвярні аблічча, Свайго.
Ойча, Сыне і Духу Сьвяты, Уцяшыцелю, збаў нас і захавай
душы нашыя.
Молім дабрыню Тваю, Госпадзе, даруй нам правіны
нашыя, адхілі беззаконствы нашыя, адчыні нам дзьверы
літасьцівасьці Твае, Госпадзе, каб прыйшлі да нас часы
мірныя. Па любові Твае прымі малітву нашую, бо тым, хто
каецца, Ты адчыняеш дзьверы. Амін.

Хрысьціянская вера абязвае кожнага хрысьціяніна змагацца
за праўду аж да сьмерці, тады за цябе й Госпад Бог будзе
змагацца. Таму беларусы, жывучы на Бацькаўшчыне, альбо
ў Замежжы, павінны мець любоў і пашану да роднае зямлі,
маліцца за яе і абараняць яе. Наступныя пакаленьні яшчэ
ацэняць ахвярнасьць гэтых Беларускіх жаўнёраў, іхні ўнесак
у свабоду й незалежнасьць Беларускае нацыі, якія цяпер
перасьледваюцца беларускімі ўладамі на сваёй Радзіме, а
некаторыя зь іх, у змаганьні за праўду. ужо паклалі сваё
зямное жыцьцё на аўтар Божы.
Няхай Госпад дабраслаўляе змагароў за Беларусь!
Жыве Беларусь! Жыве вечна!

хрысьціянаў,
па
Чалавекалюбча.

малітвах

Багародзіцы,

адзіны

Кандак, сьпеў 8
Непераможны Ваявода і Госпад, пекла Пераможца!
Зьвольніўшыся ад вечнае сьмерці, пахвальныя песьні
ўзносім Цябе, сатварэньне й слугі Твае. А Ты, што маеш
бязьмерную літасьць, ад усялякіх бед звольні нас, што
клічам да Цябе: Ісусе, Сыне Божы, памілуй нас.
Малітва за перамогу
Госпадзе Божа наш, Ты выслухаў Майсея, калі ён
прасьцягаў да Цябе рукі, і народ ізраільскі ўзмацніў на
амалікіцянаў, азброіў Ісуса Навіна на бітву ды павялеў сонцу
супыніцца, Ты й цяпер, Уладару, пачуй нас, што молімся да
Цябе. Умацуй сілаю Тваёю пабожны Беларускі народ наш,
дабраслаў ягоныя справы, памнож славу ягоную перамогаю
над ворагам, умацуй усемагутнаю Тваёю правіцаю нашую
дзяржаву, захавай ваярства, накіруй анёла Твайго на
ўмацаваньне абаронцаў народу нашага, падай нам усё, што
просім для выратаваньня; прыміры варожасьць і мір умацуй.
Прасьцягні, Госпадзе, нябачную правіцу Тваю, якая за
слугаў Тваіх заступаецца ва ўсім. Тым жа, каму прысудзіў
Ты пакласьці душу сваю на вайне за веру праваслаўную
хрысьціянскую, за пабожны народ наш і дзяржаву, прабач
іхнія правіны і ў дзень праўднае Твае адплаты падай вянцы
нятленьня. Бо Твая ёсьць улада, Уладарства і сіла, ад Цябе
дапамогу ўсе прымаем, на Цябе надзею ўскладаем і Табе
славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер, і
паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін.
Вершы з Псальмаў
Госпадзе, уздымі сілу Тваю і прыйдзі, збаў нас. Хай
уваскрэсьне Бог і развеюцца ворагі Ягоныя, і хай бягуць ад
аблічча Ягонага ўсе, хто нянавідзіць Яго. Як зьнікае дым,
хай яны зьнікнуць.
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літасьцівасьць Тваю да нас. Выслухай нашыя малітвы і
прымі просьбы сэрцаў нашых. Дабраслаў нашую
Бацькаўшчыну, долю ды шчасьце ёй дай. Найлітасьцівы
Госпадзе, усім, хто прыхіляецца да Цябе з малітваю,
міласьць Тваю падай. Упрашаем Цябе, Божа, за братоў і
сёстраў нашых, за ўдоў, за сіротаў, за калек і немачных, і за
тых, хто Твае літасьці ды дапамогі Твае патрабуюць.
Паяднай нас усіх у адзіную вялікую Хрыстовую сям’ю, каб
усі людзі, як браты, славілі вялічнае імя Тваё заўсёды, і
цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін.
2. Госпадзе, Збаўца наш прадобры! Ты праваруч Айца
сядзіш у славе невыказанай, паглянь жа з вышыняў
лагодным вокам на нашую Царкву, на народ Твой! Бо ж Твае
мы, Уладару, і просім малітвамі Прачыстае Твае Маці,
просьбамі ўсіх беларускіх сьвятых – дай нам адзінства,
любові й духа розуму, навучы прабачаць, каб мы заўсёды і
ўсюды праслаўлялі прасьвятое імя Тваё, Айца, і Сына, і
Сьвятога Духа. Амін.
За прымнажэньне любові
ды выкараненьне нянавісьці й варожасьці
Уладару Чалавекалюбча, Цару вякоў і Падаўча дабра,
Які разбурыў муры варожыя ды мір падаў чалавечаму роду!
Падай і цяпер мір слугам Тваім; укарані ў іх пабожнасьць і
ўмацуй любоў адзін да аднаго; згасі ўсякі розбрат, адвярні
ўсе спакусы нязгоды. Бо Ты – наш мір, і мы Цябе славу
ўзносім, Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу цяпер, і паўсякчас, і
на вякі вечныя. Амін.
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Прасьвятая Тройца, памілуй нас. Госпадзе, ачысьці
грахі нашыя. Уладару, выбач бяспраўе наша. Сьвяты,
наведай нас і аздараві немачы нашы дзеля імя Твайго.
Госпадзе памілуй (3).
Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і ўвесь
час, і на вякі вечныя. Амін.
Ойча наш нябесны, хай сьвяціцца імя Тваё, хай прыйдзе
Ўладарства Тваё, хай будзе воля Твая, як у небе, так і на
зямлі. Хлеба нашага надзённага дай нам сёньня, і даруй нам
правіны нашыя, як імы даруем вінаваццам нашым, і не
ўвядзі нас у спакусу, але пазбаў нас ад ліхога.
Прыйдзіце, паклонімся Ўладару нашаму Богу (паклон).
Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да Хрыста, Ўладара
нашага Бога (паклон). Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да
Самога Хрыста, Ўладара і Бога нашага (паклон).
Канчатковыя малітвы
(якімі скончваюць правіла альбо некалькі правілаў)
Годна ёсьць і гэта ёсьць ісьціна, славіць Цябе,
Багародзіцу, заўсёды Слаўную і Беззаганную і Маці Бога
нашага.
Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і ўвесь
час, і на вякі вечныя. Амін.
Госпадзе, памілуй (3).
Госпадзе, дабраслаў.
Госпадзе, Ісусе Хрысьце, Сыне Божы, малітвамі
Прачыстае Твае Маці, звышгодных і баганосных айцоў
нашых і ўсіх сьвятых, памілуй нас. Амін.
Правіла за мір у дзяржаве, еднасьць
ды прасьвяднае ўразумленьне ўладаў
Малітвы за мір і дабрабыт
1. Божа вялікі, Божа ўсемагутны! Мы, грэшныя дзеці
Твае, у пакоры сэрцаў нашых прыходзім да Цябе і схіляем
галовы нашыя. Ойча! Прабач правіны нашыя ды правіны
бацькоў і дзядоў нашых. Прымі цяпер, упрашаем Цябе,
шчырую малітву нашую і падзяку нашую за бязьмежную
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Ты ёсьць Бог, што сышоў да пекла і разбіў кайданы
закованых, Сам і душу слугі Свайго супакой.
І цяпер, і ўвесь час, і на вякі вечныя. Амін.
Адзіная Чыстая і Беззаганая Дзева, што Бога без семяні
нарадзіла, маліся за збаўленьня душы яго.
Са сьвятымі супакой, Хрысьце, душу слугі Свайго, дзе
няма нядугі, не смутку, не ўздыханьня, але жыцьцё
бясконцае.
Супакой, Госпадзе, душу слугі Свайго імя, (які загінуў
за волю й незалежнасьць нашае Бацькаўшчыны,) прабач яму
ўсе грахі ягоныя, вольныя і міжвольныя, падай Уладарства
Тваё нябеснае і прычасьце вечных Тваіх дабротаў і ўчыні
яму вечную памяць.
Вечная памяць (3).
Малітоўныя правілы за Беларусь:
(Гэтыя правілы можна дапаўняць іншымі малітвамі
альбо скарочваць, залежна ад часу і патрэбы.
Кожную малітву альбо псальму з гэтых правілаў
можна выкарыстоўваць асобна.)
Пачатковыя і канчатковыя малітвы
Пачатковыя малітвы
(пасьля якіх чытаецца правіла альбо некалькі правілаў)
Малітвамі сьвятых айцоў нашых, Госпадзе Ісусе
Хрысьце Божа наш, памілуй нас. Амін.
Слава Табе, Божа наш, слава Табе.
Уладару Нябесны, Уцяшыцелю, Духу ісьціны, што
ўсюды прысутны і ўсё напаўняеш, Скарбніца дабра й
Жыцьцядаўча, прыйдзі і ўсяліся ў нас і ачысьці нас ад усяго
благога, і збаў, Добры, душы нашыя.
(Трысьвятое:) Сьвяты Божа, Сьвяты Моцны, Сьвяты
Несьмяротны, памілуй нас. (3)
Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, і цяпер, і ўвесь
час, і на вякі вечныя. Амін.
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Малітвы за Беларусь і ейны народ:
Духоўны гімн Беларусі “Магутны Божа”
Магутны Божа! Уладар сусьветаў,
вялікіх сонцаў і сэрц малых,
над Беларусяй ціхай і ветлай
рассып праменьні Свае хвалы.
Дай спор у працы спакойнай, шэрай,
на лусту хлеба, на родны край.
Павагу, сілу і веліч веры
у нашу праўду, у прышласьць дай.
Дай урадлівасьць жытнёвым нівам,
учынкам нашым пашлі ўмалот.
Зрабі свабоднай, зрабі шчасьлівай
краіну нашу і наш народ.
Старажытны гімн Літвы-Беларусі “Багародзіца”
(сьпяваўся таксама перад бітвамі)
Багародзіца Дзявіца,
Богам славёна Марыя!
У твайго Сына Гаспадзіна,
Маці звалёна Марыя
Зычы нам і адпусьці нам.
(Кірыеэлейсан)*
Дзеля Твайго Хрысьціцеля Божыча,
Слыш галасы, напоўнь мысьлі чалавечы,
Чуй малітву, Яму ўзнасі,
І даць рады Яго ж просім,
А на сьвеце – збожны пабыт,
Па жыцьці дай райскі быт.
(Кірыеэлейсан)*
Багародзіца Дзявіца,
Богам славёна Марыя!
Кірыеэлейсан* - “Госпадзе памілуй” па-грэцку.
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Малітва за Беларусь
Божа Ўсемагутны, адхіні напасьці ад Бацькаўшчыны
нашай Беларусі, захавай на вякі вечныя край вольным,
зямлю плоднай, як маці цяжарная, паветра чыстым, ваду
здаровай, нетры непарушанымі, каб цешылася з ласкі Тваёй
усё жывое: і чалавек, і птушка, і жывёліна, і рыба, і малая
кузурка.
Ойча Нябесны, дабраслаў люд Беларускі як у краю,
так і далёка па-за яго межамі. Захавай ад варожага ўціску,
вайны, голаду, мору, агню пякельнага, патопу, д’ябальскай
сілы чарнобыльскай, а так-жа ад брацкай нязгоды.
Дабраслаў на еднасьць і ўзаемадапамогу люд
Беларускі ў кожным месцы зямлі Тваёй, накіруй на шлях
дабра і справядлівасьці спагады да блізкіх і далёкіх нашых.
Памажы нам захаваць у сэрцах веру нашу і славіць
Сьвятое імя ,Тваё на сьвятой мове нашай роднай беларускай.
Дай спазнаць літасьць Тваю, выбач нам грахі нашыя:
злабу і гультайства, распусту і хцівасьць, а роўна ж і
абыякавасьць да лёсу Беларусі і да гора людзкога. Адвядзі
нас ад спакусы здрады і нявернасьці, крывой прысягі, слоў
аблудных і іншых учынкаў, што губяць душы нашыя і
нясуць сорам Краю нашаму. Сьцеражы нас, Божа, ад граху
халуйства, ад прыніжэньня годнасьці Бацькаўшчыны і
нашаму народу Беларускаму.
Не карай нас бяспамяцтвам і ня дай забыцца сьвятой
мовы нашай беларускай, гісторыі і традыцыяў нашых, а дай
сілы і шчырасьці з адданай любоўю і пашанаю прымнажаць
спрадвечнае і высакароднае, што стварылі да нас продкі
нашыя.
Божа Магутны, Божа Літасьцівы, пашлі нам сілы і
цярпеньня ў стараньнях нашых аб росквіце і волі
Бацькаўшчыны нашай і дай нам бязьмерную любоў, каб мы
бясконца любілі сьвятую Беларусь, і захавай яе нам на вякі
вечныя. Амін.
Малітва за Беларускі народ
Уладару́ не́ба й зямлі́, прадве́чны Бо́жа! Ты ўвесь сьвет
ствары́ў і Ду́хам Сьвяты́м усё прасьвятля́еш, ажыўля́еш і
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павярні іх да жыцьця браталюбнага й чэснага. Няхай у
згодзе аднадумна праславім Цябе, Адзінага Чалавекалюбца.
Малітвы за забітых:
Малітва за палеглых на вайне
Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, Ты сказаў: “Няма
большае любові, як пакласьці душу сваю за сябраў сваіх”, і
Сам даў прыклад гэтае ўсеахвярнае любові; просім Цябе,
глянь ласкавым вокам Тваім на тую вялікую любоў
загінуўшых герояў, што скрозь на ўсёй Беларусі і далёка за
ейнымі межамі ў вядомых і невядомых, памятаных і
забытых магілах, супачылых бацькоў, братоў, родных і
блізкіх, тых, што палі ў баёх, загінулі ў турмах ці на ссылцы
ў карных лягерох ці ў псыхтурмах. Злучы іхнюю крывавую
ахвяру са сваёю крыжоваю. Няхай ня будзе дарэмнай тая
ахвяра, і няхай на залітай іхняю крывёю зямлі закрасуе
братняя любоў і сьвеціць сонца волі і шчаснай долі народу.
А іх самых залічы, Госпадзе, у лік сваіх шчасьлівых слугаў.
Яны цярпліва прайшлі цярністы шлях жыцьця і сваёю
сьмерцяй далі сапраўднае сьведчаньне сьвятасьці Твайго
найбольшага запавету – любові. Не адкінь гэнай іхняй
ахвяры, а прымі яе, як прыняў ахвяру праўднага Авэля, і
дзеля гэтае ахвяры ды паводле Свае вялікае міласэрнасьці
выбач ім грэшным правіны, наўмысныя і ненаўмысныя, ды
супакой душы іх у вечнай славе Тваёй, дзе спачываюць усе
Сьвятыя. Няхай цешацца шчасьлівым агляданьнем Цябе
празь вякі вечныя. Амін.
Малітва за супачылага (забітага)
З духамі супачылых праўднікаў душу слугі Твайго,
Збаўца, супакой і прымі яго да шчасьлівага жыцьця каля
Цябе, Чалавекалюбча.
У сялібах Тваіх, Госпадзе, дзе ўсе сьвятыя Твае
супачываюць, супакой і душу слугі Свайго, бо Ты Адзіны
Чалавекалюбча.
Слава Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу.
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Малітва за зьняволенных (палонных)
Госпадзе Ісусе Хрысьце Божа наш, што сьвятога
апостала Тваяго Пётру ад путаў і цямніцы без усякага ўрону
звольніў, прымі, пакорліва молім Цябе, ахвяру гэтую
літасьціва на дараваньне грахоў слугі Твайго (Твае, слуг
Тваіх) імя, у астрозе зачынен-ага (-ае, -ых), і малітвамі яго
(яе, іх), як Чалавекалюбны, усясільнаю Тваёю правіцаю ад
усякае злое абставіны пазбаў і на волю выведзі.
Малітва палоннага і за палонных
да вялікамучаніцы Настасьсі “Кайданазбаўляльніцы”
О, шматпакутная й прамудрая вялікамучаніца Хрыстова
Настасься! Ты душою ў нябёсах у Прастола Госпадавага
стаіш наперадзе, на зямлі ж, данаю цябе Ласкаю, розныя
зьдзяйсьняеш аздараўленьні; паглядзі літасьціва на
прысутных людзей і малельнікаў перад іконаю тваёю (і
мошчамі тваімі), просячых твае дапамогі; накіруй да
Госпада сьвятыя малітвы твае за нас, і вымалі нам
дараваньне правінаў нашых, нядужым – вылячэньне,
тужлівым і гаротным – хуткую дапамогу; вымалі ў Госпада,
каб даў усім нам хрысьціянскі скон жыцьця і добры адказ на
Жахлівым Судзе Сваім, хай будзем годнымі й мы супольна з
табою славіць Айца і Сына і Сьвятога Духа на вякі вечныя.
Амін.
Малітвы за ворагаў
1. Са сьвятым Стахванам клічам да Цябе, Літасьцівы
Госпадзе: не заліч граху ворагам нашым, што нянавідзяць і
зьневажаюць нас, але зь вялікага міласэрдзя Твайго навярні
іх да каяцьця і памілуй іх. Нас жа ад усякага зла абарані і
пазбаў ад намераў іхніх ліхіх ды подступаў – усясільнаю
Тваёю правіцаю, молімся Табе, Усемагутны Ўладару, хутка
выслухай і літасьціва памілуй.
2. Госпадзе, Ты любіш кожную душу, Ты маліўся за
тых, хто расьпінаў Цябе, і наказаў слугам Тваім за ворагаў
маліцца. Ціхмяна малітвы Табе прыносім: прабач усіх, хто
нянавідзіць і зьневажае нас, і ад усякага зла й подступу

24

мацу́еш. А людзкі ́ род так узлюбі́ў, што Сы́на Свайго́
Адзінаро́днага на зямлю́ пасла́ў, каб усе, хто ўве́раваў у Яго́,
ста́лі дзе́цьмі Тваімі, удзе́льнікамі Нябе́снага Твайго́
Ўлада́рства.
Мы, дзе́ці Белару́скага наро́ду ў шчы́рай пако́ры про́сім
Цябе́, дару́й нам сьвядо́мыя й несьвядо́мыя праві́ны на́шыя,
пашлі ́ нам дар хрысція́нскае разва́жлівасьці, зьмірэ́ньня,
ба́чаньня грахо́ў сваіх, засьцеражы́ нас ад усяля́кіх спаку́саў.
Умацу́й Сьвяты́м Ду́хам Тваі́м братоў і сёстраў на́шых – усіх
беларусаў-ліцьвінаў, што жывуць на Ба́цькаўшчыне і ў
Замежжы, прывядзі́ нас да е́днасьці, зго́ды й паразуме́ньня.
Дабрасла́ў на́шую пра́цу, каб у хрысьція́нскай любо́ві
служы́лі мы блі́зкім сваі́м і сьвято́й Беларусі тым да́рам, які
ко́жны ад Цябе́ атрыма́ў.
Пашлі Беларускаму народу слугаў Тваіх, якія
пабожным жыцьцём і дабрадзейнасьцю вялі б дзяржаву
Беларусь да лепшае долі, каб мы несьлі свой Крыж дзеля
свайго сьцвярджэньня ў вечнасьці, сталіся народам сьвятым
і сваё пасланства выканалі.
Асьвятлі ́ наш ро́зум сьвятло́м Еванге́льля Твайго́, каб
хадзі́лі мы ў сьвятле ́ ве́даньня Сапраўднага Бога, і Табе́,
спрадве́чнаму Ўладару́ й Бо́гу на́шаму, у Сьвято́й Тро́йцы
адзі́наму, як і нашыя продкі – у сваёй незалежнай Сьвятой
Беларускай Праваслаўнай Царкве – ве́рнасьць, падзя́ку,
любо́ў і сла́ву ўзно́сілі Айцу́, і Сы́ну, і Сьвято́му Ду́ху,
цяпе́р, і ўвесь час, і на вякі вечныя. Амі́н.
Малітва за Беларускую Царкву
Госпадзе Ісусе Хрысьце, наш Збаўца і Ўсявышні
Настаўніку! Шчыра ўмольваем Цябе за ўвесь сьвет ды за
народы ўсяго сьвету гэтага. Няхай ня будзе ўжо сярод нас
няпраўды, варожасьці, праліцьця крыві, а няхай
заваладарыць ва ўсім сьвеце Твая сьвятая праўда ды навука
ў закліку да згоды, роўнасьці, братэрства ды лучнасьці.
Згадай, Збаўца наш, і пра Царкву Сьвятую Тваю, якую
Ты Сваёю Сьвятою Крывёю Нявіннаю здабыў і асьвяціў, а
князі веку гэтага свавольна падзялілі ды зьняважылі. Няхай
хутка аб’яднаюцца ў Адзінае Сьвятое ЦелаТваё ўсе Цэрквы
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ўсіх народаў сьвету, што ў Цябе, Адзінага Бога, вераць,
малітвамі і пабожнымі справамі Цябе праслаўляюць.
Царкву нашую Сьвятую Беларускую Праваслаўную
ў адное цела з Царквамі ўсіх праваслаўных народаў паяднай,
каб усіма мовамі славілі ўсесьвятое імя Тваё, у Тройцы
Адзінага Бога, Айца, і Сына, і Сьвятога Духа, цяпер, і ўвесь
час, і на вякі вечныя. Амін.
Малітва за выратаваньне дзяржавы
і суцяшеньне ў ёй розбрату ды варажнечы
Госпадзе Божа, Ісусе Хрысьце, Збаўца наш! Да Цябе
схіляемся са скарботным сэрцам і спавядаемся ў грахах і
беззаконствах нашых, якімі зранілі Тваю Міласэрнасьць і
зачынілі да сябе шчодрасьці Твае. Бо адступілі ад Цябе,
Уладыка, і законаў Тваіх не датрымоўваемся, і не робім таго,
што запаведаў Ты нам. Таму і ўразіў Ты нас безладам і аддаў
на патаптаньне й зьнявагу ворагам нашым, і прыніжаныя мы
болей за іншыя народы, і зьнявагу й наругу церпім ад
суседзяў нашых. Божа вялікі й дзіўны, што бачыш злобу
чалавечую і падымаеш тых, што ўпалі! Нябесную Тваю сілу
зь нябёсаў народу нашаму пашлі, вылячы раны душаў
нашых і падымі нас з пасьцелі немачы, бо ўражаныя немачай
целясы нашыя, бо хворыя на хлусьню і нараджаем
беззаконствы. Угамуй варожасьць і розбрат на зямлі
Беларускай,
аддалі
ад
нас
зайздросьць,
сваркі,
заразумеласьць, злачыннасьць, п’янства й распальваньне
жарсьцяў, папалі ў сэрцах нашых церне нечысьціні,
непрымірымасьці й злобы, каб палюбілі мы адзін аднаго і, як
адное цэлае, прабывалі ў Табе, Госпаду і Ўладару нашым, як
і вучыў і запаведаў Ты нам. Памілуй нас, Госпадзе, памілуй
нас, бо напоўніліся мы прыніжэньнем і нягодныя вачэй сваіх
у неба ўзьняць. Успомні літасьці, што іх явіў Ты айцом
нашым, зьмяні гнеў Твой на літасьць і дай нам помач у
смутку. Моліць бо Цябе Царква Твая малітвамі ўсіх сьвятых
зямлі Беларускае, а асабліва Прасьвятое Багародзіцы і
Ўсядзевы Марыі, Якая са старажытных часоў пакрывала і
абараняла Сваім сьвятым амофарам краіну нашую.
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... Але як жа я магу зрабіць гэта, калі злуецца сэрца маё і
кволіцца рука мая...
... Дык зрабі-ж так, каб я забыўся аб самым сабе і толькі аб
славе Тваёй і аб ратунку Матцы маёй помніў, бо гэта далёка
важней, чымсь учэньня такога жалоснага рабака, як я...
... І ўзмацніце мяне, Пане, у сядле маім, каб, змагаючыся з
ворагамі, я дасьцігнуў слаўнай сьмерці і знайшоў вечнае
жыцьцё...
... Дзеля Твайго цярновага вянку, выслухай мяне, Пане...
... Дзеля раны ў баку Тваім, выслухай мяне, Пане...
... Дзеля прабітых цьвекамі рук і ног Тваіх, выслухай мяне,
Пане...
З Г.Сянкевіча пералажыў Л.Смаленец. 7 студня 1921г.
“Вайсковы”, нум. 3. Коўна, 1.06.1921 г.
Малітва ваяра ў смутку
О, дзіўны Творца, шматлітасьцівы Госпадзе, пачуй мяне
як хананеянку, яві на мяне, грэшным, вялікую літасьць
чалавекалюбнасьці Твае, рызаю Тваёю каштоўнаю абарані,
памілуй і ўзмацні мяне, каб усе пасланыя ад Цябе
выпрабаваньні я перацярпеў з падзякаю, спадзяючыся
вечных дабротаў. Найболей ж смутак мой на радасьць
зьмяні, каб ня ўпаў я ў роспач і не загінуў душою, бо Ты –
крыніца літасьці й пэўная надзея нашага збаўленьня,
Хрысьце Божа наш, і Табе славу ўзносім з Беспачатным
Тваім Айцом і Прасьвятым, і Добрым, і Жыцьцятворчым
Тваім Духам, цяпер, і паўсякчас, і на вякі вечныя. Амін.
Малітва ваяра у ранах і пакутах (сьв. Яўтропа ваяра)
Божа Ўсемагутны, Добры й Літасьцівы, Дапаможнік
зьняволеным і Падаўца мужнага цярпеньня ў муках! Падай
мне цярплівасьць у ранах гэтых і прыйдзі на дапамогу мне,
як да слугаў Тваіх мучанікаў прыхадзіў і дапамагаў ім, і
ўсясільнаю Тваёю дапамогаю паказваў усім, што сапраўды
маем Цябе, адзінага Госпада Збаўцу, і Табе адзінаму
пакланяемся, з Айцом і Сьвятым Духам на вякі. Амін.
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Ён шчодра раздаў, абдарыў убогіх; праўда ягоная застаецца
навечна; рог ягоны ўзьнясецца ў славе.
Бязбожны гэта пабачыць і будзе злавацца. заскрыгоча зубамі
сваімі, і растане.
Жаданьне бязбожных загіне.
За ваяроў і народ у часе вайны
Уселітасьцівы Госпадзе, выслухай голас маленьня нас
грэшных і захавай усіх людзей краіны нашае ў часе цяжкіх
выпрабаваньняў. Памілуй слугаў Сваіх, ваяроў (імёны),
захавай іх ад сьмяротнае раны і ўсякае хваробы душэўнае й
цялеснае, захавай іх ад усялякае журбы, ліха, гневу й нядолі,
ды дай ім павярнуцца дамоў жывымі й здаровымі. Амін.
На дапамогу – Псальма 69
Пасьпяшайся, Божа, вызваль мяне, пасьпяшайся,
Госпадзе, на дапамогу мне.
Хай пасаромяцца і хай паганьбаваныя будуць усе, што
шукаюць загубы душы маёй! Няхай адхіснуцца і абсьмяяныя
будуць тыя, што зычаць мне ліха!
Няхай адхіснуцца за паганьбаваньне мяне і тыя, што
кажуць мне: «добра! добра!».
Няхай радуюцца і весяляцца Табою ўсе, што Цябе
шукаюць, і хто любіць збавеньне Тваё, хай кажуць заўсёды:
вялікі Госпад!
А я гаротны і ўбогі: Божа, пасьпяшайся да мяне! Ты –
дапамога мая і Збаўца мой; Госпадзе! не спазьніся.
Малітва жаўнера
... Пане, Ты ведаеш што значыць мучыцца, бо Сам
мучыўся за віннасьці людзкія на крыжу...
... Затым я прынясу Табе акрываўленае сэрца маё і каля
прабітых ног Тваіх благаю пашкадаваць мяне ...
... Я не гукаю да Цябе: адыймі боль мой, але прашу, абы
Ты даў мне сілы вытрываць яго...
... Бо я жаўнер і служэбнік Твой, о Пане, і жадаю вечна
служыць Табе і Матцы маёй Бацькаўшчыне...
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Уразумі народ Беларускі, а асабліва тых, хто пры ўладзе
стаіць, пра нашую дзяржаву, ваярства, памесную
Праваслаўную Царкву ды ўвесь народ добра турбавацца.
Сілаю Крыжа Твайго ўмацуй дзяржаву й ваярства нашае ды
абарані ад подступаў варожых. Ўзьнясі людзей розуму й
сілы і пастаў на служэньне Айчыне нашай, а нам усім дай
духа мудрасьці й веры ў Бога, духа моцы ды пабожнасьці і
падай кожнаму агонь любові да маці нашае Беларусі –
адзінае й непадзельнае.
Госпадзе, да Цябе прыхіляемся, навучы нас чыніць
волю Тваю, бо Ты Бог наш, бо ў Цябе крыніца жыцьця, і ў
сьвятле Тваім убачым сьвятло. Падай літасьці й шчодрасьці
Твае народу Беларускаму, каб мы славілі сьвятое імя Тваё з
Айцом і Сьвятым Духам на вякі вечныя. Амін.
Малітвы ў дні нашэсьця ворагаў
1. Госпадзе, Усемагутны Божа, Уладару ўсіх каралёў і
Госпад усіх уладароў! Ты сказаў, што й волас з галавы
нашае не ўпадзе бяз волі Твае (Лк. 21:18). Ты спыняеш
войны да краёў зямлі, ламаеш лук, трушчыш меч і
калясьніцы спальваеш агнём. (Пс. 45:10).
Будзь нам
дапамогаю і сілаю, камянай гарою ды абаронаю ад ворагаў.
Не пакінь спадчыны Свае, названае сьвятым імям
Хрыстовым. Няхай узьвялічыцца слава Твая ў вышынях ды
ва ўсім сьвеце, няхай будзе на зямлі мір і добрая воля. Не
дапусьці разарыць і спустошыць цэрквы ды школы, землі й
народы, дзе перабывае слава Твая. Падай усім хрысьціянскім
уладам і падлеглым стойкі мір і згоду. Азброй нас
магутнасьцю Тваёю, бо з Табою можам мы зьнішчыць
полчышчы ворагаў. Апрані нас сілаю Тваёй і дай, каб мы
ўзмацніліся Табою і магутнасьцю сілы Тваёй. Амін.
2. Госпадзе Божа сілаў, Божа збаўленьня нашага, Ты
Адзіны творыш цуды. Спаглянь у літасьці ды шчадротах на
смірэньне слугаў Тваіх і чалавекалюбна выслухай і памілуй
нас: бо ворагі нашыя сабраліся на нас, каб пагубіць нас і
зьнішчыць дзяржаву нашую ды сьвятыні нашыя. Дапамажы
нам Божа, Збаўца наш, і звольні нас дзеля славы імяні
Твайго, і няхай спраўдзяцца на нас словы, сказаныя
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Майсеем: будзьце сьмелымі, стойце і пабачыце збаўленьне
ад Госпада, бо Госпад пераможа за нас.
Так, Госпадзе Божа, Збаўца наш, ня ўспомні
беззаконстваў і няпраўдаў людзей Тваіх і не адвяртайся ад
нас гневам Сваім, але ў літасьці й шчадротах Тваіх адведай
сьмірэнных слугаў Тваіх, што да Твае літасьці прыхіляюцца:
паўстань на дапамогу нам і падай ваярству нашаму зь імям
Тваім перамагці. Паруйнуй непраўдныя намеры тых, хто
йдзе на нас вайною.
Госпадзе, Божа наш, сёньня ў Беларусі цяжкае
выпрабаваньне. Гэта спадак нашых грахоў і беззаконстваў.
Не карай нас надмерна, але зглянься на нашыя немачы,
прабач нам правіны нашыя й дапамажы нам знайсьці
прымірэньне і справядлівасьць, абарані нас ад бачных і
нябачных ворагаў нашых, якія хочуць паняволіць нас, і
памілуй народ наш, як Ты памілаваў ніневіцян дзеля іхнага
каяцьця. Бо Табе належыць мілаваць і ратаваць нас, Божа
наш, і Табе славу ўзносім, Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу,
цяпер, і ўвесь час, і на вякі вечныя. Амін.
Малітва за абарону Айчыны
Госпадзе Божа наш Ісусе Хрысьце, ня дай злым сілам,
што нас так мучаць, захапіць нашую краіну ня звонку, не
знутры. Госпадзе, не дапусьці нашэсьця чужынцаў з боку
будзь-якое іншае дзяржавы, не з Усходу й не з Захаду.
Молім Цябе, Літасьцівы Божа, адгані варожыя сілы, умацуй,
прасьвятлі ды злучы наш народ, няхай у Беларусі ўладарыць
любоў, дабрыня, розум, шчырасьць і пабожнасьць. Ва ўсім
хай выконваецца Твая сьвятая воля, а не нашая. Амін.

Сьвяты Анёле-Ахоўніку, не адхіліся ад мяне!
Усе Сьвятыя, маліце Бога за нас! Амін.
За перамогу
Трапар, Кандак і Малітву глядзі далей –
Правіла ў часе бяды й пры нападзе ворагаў.
Малітва за сына (дачку), што йдзе да войску
Госпадзе, Божа Прадвечны, Уладару ўсяго сьвету! Ты
для пакарэньня бязбожных ворагаў ды для захаваньня
праўднасьці дазваляеш дзяржавам ужываць меч ды трымаць
вайсковы стан. Калі ж з Твае волі нашае дзіця ідзе на службу
Айчыне, молім Цябе, Божа: дай каб ён быў верны свайму
званьню, і не дазволь, каб ён страціў душу. Дадай яму сілы й
цярплівасьці ў гэнай цяжкай службе. Перш за ўсё дай яму,
Божа, сілы супраць ворагаў душы ягонае, каб пад Тваёю
ўсесьвятою Ласкаю захаваў ён сьвятую веру й нявіннасць
душы. Ты Сам, Божа, ведаеш, якая вялікая небясьпека
пагражае душы нашага дзіцяці ў часе вайсковага стану. Таму
сардэчна молім Цябе: абарані яго ад тое небясьпекі, захавай
яго нам такім, які ад нас выходзіць.

Трапар Крыжу за народ
(чытаецца таксама на дзяржаўныя сьвяты)
Збаў, Госпадзе, людзей Тваіх і дабраслаў спадчыну
Сваю, перамогу пабожнаму народу нашаму над
супраціўнымі дай і Тваім Крыжам сьвятым ахоўвай
жыхарства Тваё.

На абарону ваяроў, што йдуць на вайну – Псальма 111
Дабрашчасны муж, што баіцца Госпада і шчыра любіць
ягоныя запаветы.
Моцнае будзе насеньне ягонае на зямлі; род праўдных
дабраславёны будзе.
Дастатак і багацьце ў доме ў яго, і праўда Ягоная трывае
вечна.
У цемры ўзыходзіць сьвятло справядлівым; добрае яно і
міласэрнае і праўднае.
Добры чалавек, які міласэрны і пазычае; ён дасьць
цьвёрдасьць словам сваім на судзе.
Ён вавек не пахісьнецца, у вечнай памяці праўдным будзе.
Не пабаіцца нядобрае славы; сэрца ў яго цьвёрдае,
спадзяецца на Госпада.
Умацаванае сэрца ў яго; ён не збаіцца, калі гляне на ворагаў
сваіх.
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Малітвы іншыя да Госпада і анёлаў:

Малітвы ваяроў і за ваяроў:
Малітвы перад боем
1. Збаўца мой, Ты аддаў за нас жыцьцё Сваё, каб
выратаваць нас. Ты запавядаў і нам аддаваць жыцьцё сваё за
сябраў нашых і за блізкіх нашых. З радасьцю йду я выканаць
сьвятую волю Тваю. Узброй мяне сілаю й мужнасьцю на
пераадоленьне ворагаў нашых, а калі належыць мне памерці
– падай мне мужнасьць, веру ды надзею на вечнае жыцьцё
ва Ўладарстве Тваім. Маці Божая, захавай мяне пад
пакровамі Тваімі. Няхай будзе воля Твая, Госпадзе! Амін.
2. Маці Божая, Нябесная Ўладарка, прабач мне ўсе мае
грахі і дай сілу перамагаць ворага. Госпадзе Літасьцівы,
памілуй мяне і абарані сілаю Жыцьцятворнага Твайго
Крыжа, дабраслаў рукі мае да бою, умацуй іх і пазбаў мяне
ўсялякае нядугі й немачы. Сьвяты Архістраціжа Міхале і ўсё
Нябеснае Ваярства сьвятых анёлаў і архангелаў, накрыйце
нас покрывам крылаў сваіх, абараніце ад усякага страху,
вагню, меча, зацямненьня нянавісьцю ды ад усялякае
пошасьці. Сьвяты вялікамучаніку Юры Пераможца, сьвятыя
пакутнікі Барысе і Глебе, усе Беларускія Сьвятыя, ды ўсе
Сьвятыя, станьце нам на дапамогу й абараніце сьвятымі
вашымі малітвамі на славу Айца, і Сына, і Сьвятога Духа.
Амін.
3. Не на зброю нашую спадзяёмся, Госпадзе, бо ня
зброя нашая выратуе нас, але Твае ўсемагутнае дапамогі
просім, і на Тваю моц абапіраючыся, на ворагаў нашых
ідзем. Яны нападаюць, але няхай будуць пасаромленыя, а
верныя Твае няхай узрадуюцца. Амін.
4. Божа Магутны, у Тваёй руцэ долі ўсіх людзей. Не
ўспамінай грахі мае і ўмацуй мяне сілаю Тваёю зь нябёсаў
на супраціўнікаў нашых. Падай мне бадзёры розум і мужнае
сэрца, каб я не зьлякаўся ворагаў і не сумеўся, але каб
выканаў свой абавязак перад Бацькаўшчынай да апошняга.
Прасьвятая Багародзіца, выратуй нас!
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Малітва да Анёла-ахоўніка
Сьвяты Анёле Божы, ахоўніку мой, малі Бога за мяне і
дай мне абарону непераможную.
Малітва да Архістраціга Міхала
О, грозны ваявода нябесных сілаў, заступніку наш
перад Прастолам Уладыкі Хрыста, моцны ахоўніку ўсім
людзям і мудры ваяру, магутны ваявода нябеснага Ўладара!
Памілуй мяне грэшнага, што патрабую твайго заступніцтва,
захавай мяне ад ўсіх бачных і нябачных ворагаў, найбольш
жа – ад жаху сьмяротнага ды ўсхваляванасьці д’ябальскае, і
ўдастой мяне годна стаць перад Творцам у часе Ягонага
жахлівага й праўднага Суду.
О, ўсесьвяты вялікі Архістраціжа Божы Міхале, не
адкінь мяне грэшнага, што малю пра тваю дапамогу й
заступніцтва і ў гэтым веку, і ў будучыні, але ўдастой мяне
там разам з табою славіць Айца, і Сына, і Сьвятога Духа на
вякі вечныя. Амін.
Малітвы да Прасьвятое Багародзіцы:
Пераможная ўдзячная песьня да Прасьвятое
Багародзіцы
Непераможнай Ваяводзе пераможныя ўдзячныя песьні
ўзносім Табе, звольніўшыся ад бедаў, слугі Твае,
Багародзіца. А Ты, што маеш сілу непераможную, ад усякіх
бедаў звольні нас, што да Цябе ўсклікаем: Радуйся, Нявеста
Незайманая.
Архангельскае прывітаньне
Багародзіца Дзева, радуйся, Дабрадатная Марыя,
Госпад з Табою. Дабраславёна Ты паміж жонаў і
дабраславёны плод улоньня Твайго, бо Ты нарадзіла Збаўцу
душаў нашых.
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Міласэрнасьці дзьверы
Міласэрнасьці дзьверы адчыні нам, Дабраславёная
Багародзіца, каб мы, на Цябе спадзяючыся, не загінулі, а ад
усякага ліха праз Цябе звольніліся. Бо Ты ёсьць ратунак
роду хрысьціянскага.
Малітва прад цудатворным Жыровіцкім абразом Божае
Маці
О, Міласэрная Ўладарка, Дзева Багародзіца! Якімі
вуснамі прыкланіцца да сьвятыні Абраза Твайго? Якімі
словамі выкажу аб пачуцьці ласкі Твае людзям, якія
прыхіляюцца да Цябе? Ніхто-ж ад Цябе не адыходзіць без
памілаваньня. Ад зараньня жыцьця чалавек адчувае ласку
Маці свае, якая навучае славіць Цябе, Багародзіца, Уладарка
душы нашае, аддаёмся пад апеку Тваю, укленчыўшы перад
Цудатворным Абразом Тваім. Не пакінь нас бяз помачы ў
дзень смутку, у дзень жалю, выпрабаваньняў у жыцьці
нашым! Будзь радасьцяй і надзеяй збаўленьня нашага.
Міласэрная Ўладарка, прасьвяці розум мой і ўсім тым, хто
да Цябе прыхіляецца! Захавай Царкву Сына Твайго ў
еднасьці! Архіпастырам нашым пашлі помач Тваю ў
апостальсцьве Евангельля! Пашлі ўладам нашым кіравацца
праўдаю
й
розумам,
судзьдзям
–
праўдаю
і
справядлівасьцяй. Яшчэ малю Цябе, Міласэрная Багамаці,
глянь на зямлю нашую й народ і пакрый ад бяды, вайны й
голаду і чужога перасьледу волі нашае. Дай шчасьце й
спакой у жыцьці, свабоды сумленьня й хрысьціянскае
маралі, жыць і славіць Цябе малітвамі й песьнямі на зямлі
нашай на вякі вечныя. Амін.
Малітва другая Жыровіцкай іконе Багародзіцы
Прасьвятая Дзева Марыя, нашая найлепшая Маці і
Ўладарка, выслухай нашую просьбу.
Ты-бо адзіна Чыстая й Звышдабраславёная Багародзіца,
Дзева Марыя, Уладарка Беларусі, што сьвеціш у Жыровіцах
цяпер і на вякі вечныя. Амін.
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Малітва да мучаніка й цудатворцы Яна Ваяра
О, вялікі Хрыстовы мучаніку Яне, прававерны змагару,
ворагаў ганіцелю і зьняважаных заступніку! Пачуй нас, што
ў бедах і журбе молімся да цябе, бо табе ад Бога дадзена
Ласка засмучаных суцяшаць, немачным дапамагаць,
нявінных ад наглае сьмерці ратаваць і за ўсіх, хто цяжка
пакутвае, маліцца. Будзь і нам моцным абаронцай ад усіх
бачных і нябачных ворагаў нашых, каб з тваёю дапамогаю й
заступніцтвам за нас, пасароміліся ўсе, хто ўчыняе нам зло.
Вымалі ў Госпада нашага, каб зрабіў годнымі нас, грэшных і
нягодных слугаў Сваіх, атрымаць ад Яго невымоўныя
даброты, якія Ён падрыхтаваў тым, хто любіць Яго, у
Тройцы славімага Бога, заўсёды, цяпер, і паўсякчас, і на вякі
вечныя. Амін.
Малітва мучаніку Мяркулу Смаленскаму ваяру.
О, сьвяты мучаніку Мяркуле, горада беларускага
нашага Смаленска дзіўны абаронца! Прымі ад нас падзячны
гэты сьпеў, не пакінь горада, у якім праліў кроў сваю
сьвятую і караваны быў вянцом перамогі. Але малі Госпада
нашага й Збаўцу Ісуса Хрыста і Ўладарку нашу Панну
Багародзіцу, маючы адвагу прад Ёю, каб захавацца гораду і
ўсёй краіне Беларусі нашай у дабраславёным непарушаным
міры, усім людзям і сьвету ў веры і Божай Ласцы
Хрыстовай, у Царкве Праваслаўнай, і тваімі малітвамі
выратуй душы нашыя.
О, славуты й прамяністы ваяру Ўладаркі Нябеснае!
Будзь нам дапамогаю й заступніцтвам у чыстых і сьвятых
малітвах тваіх тут і заўсёды, ў часе супачыну нашага і на
Жахлівым Судзе Хрыстовым, хай будзем годнымі й мы з
табою, заступніку й малітаўніку наш сьвяты Мяркуле,
славіць вялікае й цуднае імя Госпада Сававофа і Прачыстую
Божую Маці на вякі вечныя. Амін.

19

вашым Беларусь, народ наш і ўсіх, хто шануе сьвятую
памяць вашу, на вякі вечныя. Амін.
Малітва да вялікамучаніка Юрага Пераможцы
Сьвяты слаўны і ўсехвальны вялікамучаніку Хрыстовы
Юры! Молім цябе, вядомы заступніку за нашыя патрэбы:
малі з намі і за нас Міласэрнага Бога, каб літасьціва пачуў
нашыя малітоўныя просьбы да Ягонае дабрыні й не адхіліў
таго, што потрэбна для нашага збаўленьня ды добрага
жыцьця; дзеля дадзенае табе ласкі ўмацаваў у бітвах
праваслаўнае ваярства, разбурыў варожыя сілы, што
паўсталі супраць нас, – няхай пасаромяцца ды пакрыюцца
ганьбою, і зухваласьць іхняя няхай зьнікне, няхай пабачаць,
што маем Боскую дапамогу. І ўсім, хто ў смутку й скруце
прабывае, яві сваё магутнае заступніцтва. Умалі Госпада
Бога, усяго сатварэньня Творцу, звольні нас ад вечнае мукі,
каб мы заўсёды славілі Айца, і Сына, і Сьвятога Духа і
спавядалі тваё заступніцтва, цяпер, і паўсякчас, і на вякі
вечныя. Амін.
Малітва да вялікамучаніка Дзьмітра Салунскага
Сьвяты і слаўны вялікамучаніку Хрыстовы Дзьміцеру,
хуткі памочніку і заступніку ўсіх, хто зь вераю да цябе
прыхіляецца! Ты з адвагаю стаіш перад Нябесным
Уладаром, упрасі Яго падаць прабаченьне грахоў нашых, і
каб вызваліцца нам ад пошасьці сьмяротнае, стыхійнага ліха,
меча ды вечнае кары. Малі дабрыню Ягоную, каб памілаваў
горад гэты (вёску гэтую) і ўсякую краіну хрысьціянскую,
вымалі ва Ўладара ўладароў перамогу народу беларускаму і
ўсёй дзяржаве нашай мір, спакой, цьвёрдасьць у веры ды
поступ у дабрачэсьці. А нам, што ўшаноўваем памяць тваю,
вымалі ўмацаваньне на добрыя справы, каб учынялі ўгоднае
Ўладару нашаму Хрысту Богу ды сталі годнымі праз
малітвы твае ўспадкаваць Уладарства Нябеснае і там
праслаўляць Яго з Айцом і Сьвятым Духам на вякі вечныя.
Амін.
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Малітва да Божае Маці перад іконай Ейнай Менскай
О, Усяслаўная і Ўсядобрая Дзева Багародзіца, Нябесная
наша Заступніца! Да Цябе пасьля Бога, як Літасьцівае
Спадарыні, саборна зьвяртаемся й сьпяваем: прымі гэты
малы хвалебны сьпеў, захавай Богам сьцеражоны горад
(гэты) Менск, яму ж цудатворны абраз Твой у радасьць і
суцяшэньне дадзены. Дзеля гэтага молім Цябе: барані нас ад
ворагаў бачных і нябачных, ад нашэсьця іншапляменных і
розбрату, ад злых цяжкасьцяў і смутку, ад спакусаў, бедаў і
хваробаў.
Выратуй і памілуй слугаў Тваіх: Сьвяцейшых Усходніх
Патрыярхаў Праваслаўных, Правялебных мітрапалітаў,
архіяпіскапаў, япіскапаў, увесь сьвятарскі й манаскі чын, і
ўвесь клір царкоўны і вернікаў Царквы Беларускае. Прымі
пад Пакроў Свой улады й ваярства Богазахаванае краіны
Літвы-Беларусі нашае, дай розуму і настаў іх правам
кіраваць, запаветы Божыя выконваючы, каб мы ціхае й
спакойнае жыцьцё пражылі ва Ўсялякай пабожнасьці й
чысьціні.
О, Прачыстая Ўладарка! Не забудзь пра нас ва ўсе дні
жыцьця нашага і хай спадарожнічае нам неадступна абраз
Твой шанаваны. У час жа сыходу нашага пральлі цёплую
Сваю малітву да Праўднага Судзьдзі, каб Ён панрэбаваўшы
незьлічонымі правінамі, памілаваў і збавіў нас, як Добры й
Чалавекалюбча. Амін.
Малітва перад цудатворным Вастрабрамскім абразом
Божае Маці
Прасьвятая Панна, Уладарка мая Багародзіца, Нябесная
Царыца!
Выратуй і памілуй мяне, грэшн-ага (-ую) слугу Тва-йго
(-ю), ад дарэмнага паклёпу, ад усялякае бяды й пошасьці й
раптоўнае сьмерці.
Памілуй мяне ў дзённых гадзінах і ранішніх і вячэрніх, і
ва ўсякі час захавай мяне: стояч-ага, седзяч-ага датрымлівай,
і на ўсякім шляху ходзяч-ага, і ў начных гадзінах сьпяч-ага
надзялі, пакрый і ахавай.
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Абарані мяне, Ўладарка Багародзіца, ад усіх ворагаў
маіх бачных і нябачных, і ў розных злых абставінах. На
кожным месцы й на ўсякі час будзь мне, Маці Дабрэйшая,
сьцяной неадольнай і абаронай моцнай ўвесь час, цяпер, і
заўсёды, і на вякі вечныя. Амін.
Малітва другая Вастрабрамскай іконе Багародзіцы
О, Прасьвятая Спадарыня, Уладарка Дзева Багародзіца!
Прымі нявартую малітву маю, і захавай мяне ад
раптоўнае сьмерці, і дай мне, перш скону, пакаяньне.
Прасьвятая Багародзіца, выратуй нас!
Ты мне захавальніцаю жыцьця ўсяго з’явіся,
Прачыстая; Ты мяне барані ад дэманаў у гадзіну сьмерці; Ты
й пасьля сьмерці мяне супакой.
Пад тваю ласку зьвяртаемся, Багародзіца Дзева:
маленьняў нашых не пагрэбуй ў журбе, але ад бедаў барані
нас, Адзіная Чыстая і Дабраславёная.
Прасьвятая Багародзіца, выратуй нас!

нашыя й стане паміж намі ды Сынам Сваім і Богам нашым,
Якога мы ўгневілі. Падняўшы прачыстыя рукі свае, няхай
зноў і зноў просіць Ягоную міласэрнасьць зьмяніць гнеў на
літасьць дзеля тое крыві, якое так шмат праліта нашымі
ваярамі за праўду Божую, за братоў сваіх, за веру
Праваслаўную ды родную зямлю; дзеля журботных і
прыгнечаных, якія спадзяюцца Хрыстовага суцяшэньня ды
заступніцтва Божае Маці.
О, сьвятыя нашыя дагаджальнікі Божыя, прасіце
малітвы ўсіх апосталаў, прарокаў, мучанікаў, сьвяценьнікаў,
звышгодных і праўдных; прасіце архангелаў і ангелаў ды
ўсю Царкву Нябесную, бо ваша Беларусь у вялікай
небясьпецы у часе жахлівага суду Божага над ёю кліча да
вас: выратуйце яе малітоўнаю апекаю вашаю! Ведаем, што
пакуль мы жывыя, дагэтуль яшчэ не зачыненыя дзьверы
міласэрнасьці Божае, дагэтуль Госпад яшчэ прымае нашае
каяньне: таму вымаліце нам у Яго такое каяньне, каб,
караючы, пакараў, але на сьмерць і пагібель не аддаў народа
і дзяржаву нашу. Амін.

Малітвы да Сьвятых:
Малітва да сьвятога Йменьніка (чыё імя носім)
Малі Бога за мяне, сьвяты дагаджальніку Божы (імя
сьвятога), бо я шчыра зьвяртаюся да цябе, хуткага
дапаможніка і малітаўніка за душу маю.

Малітва да нябесных заступнікаў зямлі Беларускае
О, вялікія заступнікі нашыя перад Богам за зямлю
Беларускую: дабраверны князе Расьціславе Смаленскі;
сьвяценьніку Кірыле Тураўскі і сьвятарамучаніку Макару
Віленскі, мітрапаліце Кіеўска-Літоўскі; звышгодныя айцы
нашыя Аўраме і Ахрэме Смаленскія, Ялісею і Лаўрыне
Лаўрышаўскія; мучанікі Антоне, Яне і Яўсташа Віленскія,
мучаніку дзіця Гаўрыле Заблудаўскі й Беластоцкі,
звышгоднамучаніку Апанасе Берасьцейскі; звышгодная маці
наша Еўпрасіньня Полацкая, прасьветніца Беларусі – усе
звышгодныя, праўдныя, мучанікі й навамучанікі, ды ўсе
дагаджальнікі Божыя, што ў зямлі Беларускай зазьзялі!
Пачуйце малітву за шматпакутную Бацькаўшчыну нашую.
Зьлітуйцеся на нашую вялікую бяду й смутак. Прыйдзіце на
дапамогу ёй, упрасіце Ўладарку нашую Багародзіцу, каб
зьлітавалася, Міласэрная, над намі грэшнымі. Няхай не
адверне аблічча Свайго ад народу Беларускага за грахі

Малітва да пакутнікаў князёў Барыса і Глеба
О, вялікія сьвятыя, браты-пакутнікі Барысе й Глебе,
магутныя заступнікі нашыя перад Хрыстом Богам!
Неаднойчы дапамагалі вы народу нашаму перамагаць
бачных і нябачных ворагаў. І цяпер пачуйце голас маленьня
нашага й захавайце нас ад пасткі нявер’я, грахоўнае
нечысьціні, смутку, хлусьні ды наглае сьмерці, утаймаваць
усякую варожасьць і люць, што паходзіць ці ад родных, ці ад
чужых. Дапамажыце ваярам нашым у іхным сьвятым
служэньні Айчыне, захавайце іх ад усялякае бяды й
напасьці. Вымаліце ва ўсяшчодрага Ўладара ўсім нам
дараваньне грахоў, вызваленьне ад нашэсьця чужынцаў, ад
межусобіцы, пошасьці й голаду. Захавайце заступніцтвам
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