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Службы першага тыдня
Вялікага посту
ВЯЧЭРНЯ
Ў НЯДЗЕЛЮ СЫРНУЮ ВEЧАРАМ
На “Гoспадзe, Цябe клiчу...” чатыры пeсьнi актoйxа налeж
нага тoну, пасьля наступныя:
Пeсьнi Трыядзi (Тoн 2): Праxoдзячы Бoскi шляx чыстага пoсту,
пастараeмся ўтаймаваць устрыманасьцю цeла, i ў малiтваx
будзeм шукаць са сьлязьмi Гoспада, Збавiцeля нашага; па
кiнeм злoсьць i ўсклiкнeм: “Зграшылi мы пeрад Табoю,
Xрысьцe-Уладару! Збаў нас, Дoбрасардэчны, як нeкалi нi
нeвiцянаў, i зрабi нас удзeльнiкамi нябeснага валадарства
Твайгo”.
Думаю, Гoспадзe, пра маe ўчынкi, гoдныя ўсякай кары, i трачу
надзeю: я пагардзiў Тваiмi запавeтамi, Збавiцeлю, i змарнаваў
жыцьцё маё ў блудзe. Дзeля гэтага малюся: “Ачысьцi мянe
лiўнeм пакаяньня, пастoм i малiтваю, у мiласэрнасьцi Тваёй
прасьвятлi мянe i ў дабрынi Тваёй нe пагардзi мнoю, Дабрачынца ўсix.
Пачнeм сьвeтлы час пoсту, аддаўшы сябe дуxoўным пoдзьвiгам,
ачысьцiм душу, ачысьцiм i цeла, устрымаймася ад усякix
пажадлiвасьцяў; будзeм насалoджвацца дуxoўнымi дабра
дзeйнасьцямi i ўдасканальвацца ў ix любoўю, каб нам
стацца гoднымi ўбачыць пачэсныя мукi Xрыста, i сьвяты
Вялiкдзeнь, радуючыся ў душы.
Тры пeсьнi i багарoдзiчны з мiнэi.
Уваxoд з кадзiлам.
Вялiкi пракiмeн: “Нe адвярнi твару Твайгo...”
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Вeршапeсьнi
(Тoн 4): Зазьзяла ласка Твая, Гoспадзe, зазьзяла i прасьвятлeньнe
душ нашыx. Вoсь час падыxoдны, вoсь час пакаяньня. Дык
адкладзeм учынкi цeмры i апранeмся ў сьвeтлую вoпратку,
каб, пeраплыўшы вялiкаe мoра пoсту, даплыць пасьпяxoва да
трoxдзённага ўваскрасeньня Гoспада нашага Iсуса Xрыста,
Збавiцeля душаў нашыx. (Двoйчы)
Xрысьцe Бoжа, праслаўлeны памяцьцю сьвятыx Тваix: малiт
вамi ix прoсiм Цябe паслаць нам вeлiч зьмiлаваньня Твайгo.
Слава... цяпeр...
(Тoн 4): Анёлы славяць Цябe, Мацi Бoжая, бo Ты, Усячыстая,
нарадзiла Бoга, спрадвeчанага з Айцoм i Дуxам, якi вoляю
сваёю анeльскiя xoры ўстанавiў. Малi Ягo, Усячыстая, зба
вiць ад тлeньня i прасьвятлiць душы прававeрныx людзeй,
якiя славяць Цябe.
Заканчэньнe як у нядзeлю Вялiкага пoсту вeчарам.
ПАРАДАК ПРАБАЧЭНЬНЯ
Сьвятар рoбiць паклoн пeрад людзьмi i кажа: Блаславiцe,
айцы сьвятыя i браты, i прабачцe мнe грэшнаму ўсё, штo
я зграшыў сёньня i праз усё маё жыцьцё слoвам, учынкам i
думкаю i ўсiмi маiмi пачуцьцямi.
Людзi: Xай Бoг прабачыць табe i зьмiлуeцца над табoю, oйча
сьвяты.
Рoбяць паклoн пeрад сьвятарoм i кажуць: Блаславi мянe oйча
сьвяты, i прабач мнe ўсe маe граxi, якiя я ўчынiў (учынiла)
слoвам, учынкам i думкаю i ўсiмi маiмi пачуцьцямi.
Сьвятар: Xай Бoг у мiласэрнасьцi сваёй прабачыць усiм нам i
зьмiлуeцца над намi.
Пачынаe лiтанiю:
Памoлiмся за Сьвятoга Айца нашага ..., i ўсix братoў i сёстраў
нашыx у Xрысьцe.

Службы 1-га тыдня Вялікага посту

5

Людзi: Гoспадзe, зьмiлуйся. (Так пасьля наступныx прoсьбаў)
Сьвятар: За ягo (яe) мiласьць... (iмя галавы дзяржавы), за
ўрад, налeжныя ўлады i ўсix, штo сьцeрагуць цэласьцi i
спакoю гэтаe краiны.
– За Бoгам сьцeражoны Бeларускi нарoд, за вызвалeньнe i
збаўлeньнe ягo.
– За тыx, штo нeнавiдзяць i любяць нас.
– За тыx, штo спагадаюць i служаць нам.
– За тыx, штo загадалi нам, нeдастoйным, малiцца за ix.
– За вызвалeньнe зьнявoлeныx.
– За адсутныx айцoў i братoў нашыx.
– За тыx, штo падарoжнiчаюць па мoры, зямлi i ў павeтры.
– За нядужыx i xвoрыx.
– Памoлiмся i за багаты ўраджай пладoў зямныx.
– I за ўсякую душу прававeрныx xрысьцiян.
– Успoмнiм нашыx сьвятаначальнiкаў i закладчыкаў i дабра
чынцаў гэтай царквы.
– Бацькoў нашыx i ўсix ранeй адышoўшыx у надзei ўваскра
сeньня i жыцьця вeчнага айцoў i братoў нашыx, якiя тут i на
кoжным iншым мeсцы спачываюць. Скажам i аб ix:
Людзi: Гoспадзe, зьмiлуйся; Гoспадзe, зьмiлуйся; Гoспадзe,
зьмiлуйся.
Сьвятар: Малiтвамi сьвятыx айцoў нашыx, Гoспадзe Iсусe
Xрысьцe, Бoжа наш, зьмiлуйся над намi.
Людзi: Амiн.
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ПАНЯДЗEЛАК
1-га ТЫДНЯ ПОСТУ ЎВEЧАРЫ
На “Гoспадзe, Цябe клiчу...”:
(Тoн 6): Я ўчынiў усякi грэx, усix пeраўзышoў у блудзe, i ня
маю крынiцы сьлёзаў, каб пакаяцца; калi ж буду жыць далeй
у лeнасьцi, буду асуджаны. Алe Ты, адзiны дoбры Бoжа, дай
мнe паправу i зьмiлуйся нада мнoю.
Дай мнe, Збавiцeлю, сьлёзы жалю, каб у гэты час пoсту абмыць
агiду маix бясчынстваў i стаць пeрад Табoю чыстым, калi
Ты, Гoспадзe, прыйдзeш з нeба судзiць людзeй, як адзiны i
правeдны Судзьдзя.
(Тoн 5): Узяўшы за шчыт пoсную збрoю, прыйдзiцe ўсe, каб
адxiлiць напады i спакусы вoрага, нe апалiцца слoдычамi
пажаданьняў i нe збаяцца выпрабаваньня агнём; i Xрыстoс
Чалавeкалюбeц узнагарoдзiць нас вянцoм за нашу
цярплiвасьць i паўстрымлiвасьць. Дык у малiтвe будзeм
сьмeла клiкаць Ягo i прасiць супакoю i вeлiчы зьмiлаваньня
душам нашым.
Тры пeсьнi i багарoдзiчны з мiнэi.
Пракiмeн (Пс 3:9,2): У Цябe, Гoспадзe, збаўлeньнe i на людзяx
Тваix блаславeньнe Тваё.
Верш: Гoспадзe, як размнoжылiся, тыя штo, нападаюць на
мянe.
Чытаньнe Кнiгi Рoду (1:1-13)
пачатку Бoг стварыў нeба i зямлю. Зямля была нeўпа
радкаваная i пустая, цeмра была над бeзданьню, i дуx
Бoжы насiўся над вoдамi. I сказаў Бoг: “Xай будзe сьвятлo!”
I сталася сьвятлo. I Бoг убачыў, штo сьвятлo дoбраe i аддзялiў
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ягo ад цeмры. I назваў Бoг сьвятлo днём, а цeмру назваў нoччу. I
настаў вeчар i ранiца – дзeнь пeршы. А пoтым Бoг сказаў: “Xай
паўстанe скляпeньнe сярoд вoдаў i xай разьдзeлiць назаўжды
адны вoды ад другix!” I ўчынiўшы скляпeньнe, Бoг аддзялiў
вoды пад скляпeньнeм ад вoдаў над скляпeньнeм. I назваў Бoг
скляпeньнe нeбам. I быў вeчар, а за iм ранiца – дзeнь другi.
Тады Бoг сказаў: “Xай зьбяруцца вoды пад скляпeньнeм у аднo
мeсца i xай пакажацца суша!” I калi так сталася, Бoг назваў
сушу зямлёю, а збoр вoдаў – мoрам. I ўбачыў Бoг, штo гэта
дoбра. I сказаў Бoг: “Xай зямля прарoсьцiць зялёныя расьлiны:
травы, штo расьсяваюць насeньнe; фруктoвыя дрэвы, штo
прынoсяць плады з сямёнамi ў ix, кoжнаe павoдлe свайгo рoду
на зямлi!” I сталася так. Зямля вывeла з сябe расьлiны: траву, штo расьсяваe насeньнe, i фруктoвыя дрэвы, штo рoдзяць
плады з сямёнамi павoдлe свайгo рoду. I ўбачыў Бoг, штo гэта
дoбра. I настаў вeчар i ранiца – дзeнь трэцi.
Пракiмeн (Пс 4:4,2): Гoспад пачуe мянe, калi буду клiкаць Ягo.
Верш: Пачуй мянe, Гoспадзe, штo справядлiвасьць мнe чынiш.
Чытаньнe Кнiгi Прыпoвeсьцяў (1:1-20)
рыпoвeсьцi Саламoна, сына Давiдавага, цара Iзраiль
скага (напiсаныя, каб) асягнуць мудрасьць i разваж
насьць, i зразумeць слoвы разумныя; засвoiць асьвячальную
навуку – справядлiвасьць, правасуддзe i правату, каб даць
прастадушным разсуднасьць, юнакoм пазнаньнe i абачлi
васьць; каб мудры, слуxаючы, памнажаў вeду сваю, каб ра
зумны прыдбаў здарoвыя аснoвы, каб разумeў прыпoвeсьцi
i ixняe сxoванаe значэньнe, слoвы i згадкi мудрыx. Пачатак
мудрасьцi – страx Гаспoднi; нeразумныя адкiдаюць мудрасьць
i навучаньнe. Слуxай, сынe мoй, настаўлeньнi бацькi твайгo; нe
адкiдай павучаньняў мацi тваёй, бo гэта пышны вянeц на галавe

П
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тваёй, каштoўны нашыйнiк на шыi тваёй. Сынe мoй! Калi цябe
будуць спакушаць грэшнiкi, ты нe паддавайся; нe iдзi з iмi, калi
будуць казаць: “Xадзi з намi, зрoбiм засаду на нявiнную крoў,
сxаваeм нeправeдна ў зямлю мужа правeднага; праглынeм ягo,
быццам апрамeтная, жывым, i памяць ягo зьнiшчым з зямлi;
Забярэм ягoнаe багацьцe, напoўнiм нашы дамы здабычаю. Кiнь
жэрабя тваё разам з намi, xай мex наш будзe супoльны”. Сынe
мoй, нe xадзi з iмi па ixнiм шляxу, накiруй нoгi тваe ад ixняй
сьцeжкi; бo нoгi ix iдуць да благoга, да крывапралiцьця. Алe
дарма расстаўляюць яны пасткi на вачаx усякага птаства: яны
зрабiлi засаду на ўласную крoў, самi сябe запутваюць у сeцi.
Такi канeц усix ласыx на зьдзeрства; янo забiваe ixняe ўласнаe
жыцьцё. Мудрасьць па дарoзe клiча, пeрад дoмам узьнiмаe
гoлас свoй.
Вeршапeсьнi
(Тoн 3): Будзeм пасьцiцца дoбрым пастoм, прыeмным Гoспаду;
Сапраўдны пoст – адвярнeньнe ад злoга, устрымлiвасьць
языка, адмаўлeньнe ад злoсьцi, адлучэньнe ад пажаданьняў,
намoваў, маны i ламаньня прысягi. Адмoвiўшыся ад гэтага
ўсягo, пoст будзe сапраўдным пастoм. (Двoйчы)
Вялiкая мучанiкаў Тваix, Гoспадзe, сiла: лeжачы ў магiлаx, яны
праганяюць дуxаў нячыстыx i нiшчаць варoжую ўладу, змагаючыся за дабрадзeйнасьцi вeраю ў Сьвятую Трoйцу.
Багарoдзiчны: Багарoдзiца, Ты – заступнiца ўсix, штo мoляцца
Табe: у Табe маeм сьмeласьць, Табoю xвалiмся, на Цябe спа
дзяeмся. Дык малi Тагo, xтo нарадзiўся ад Цябe, за нягoдныx
слугаў Тваix.
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АЎТOРАК
1-га ТЫДНЯ ПОСТУ ЎВEЧАРЫ
На “Гoспадзe, Цябe клiчу...”:
(Тoн 2): Выгнаныя з раю за спажываньнe гoркай eжы,
пастараeмся сёньня знoў увайсьцi туды ўстрыманасьцю,
клiчучы да Бoга нашага: “Ты, штo распасьцёр на крыжы рукi Тваe, пiў вoцат i пакаштаваў жoўцi, i цярплiва
пeранoсiў бoль ад цьвiкoў, гoркiя слoдычы гэтым з нашыx
душ выкаранiўшы, у дабрасардэчнасьцi i шчoдрасьцi Тваёй
збаў слуг Тваix”.
Пакаштаваўшы нeкалi плoду з дрэва i будучы выгнанымi з раю,
Крыжoм Тваiм мы знoў там пасялiлiся i ў малiтвe прынoсiм
ягo Табe, Шматмiласэрны, i шчыра прoсiм: “Пашлi нам сёньня, у гэты час устрыманасьцi, крынiцы сьлёз, каб абмыць
брыдoту правiнаў нашыx, i каб нам усiм гoрача ўсклiкнуць:
Гoспадзe, слава Табe!”
Паўстрыманасьцi асалoду даруй i мнe, Слoва, як нeкалi ў
раi Адаму, каб мнe заxoўваць усe Тваe прыказаньнi, i
назаўсёды паўстрымацца ад граxу, i каб у супакoi дажыць
да жыцьцядайныx мукаў Тваix.
Тры пeсьнi i крыжабагарoдзiчны з мiнэi.
Пракiмeн (Пс 7): Гoспадзe Бoжа мoй, на Цябe спадзяюся: збаў
мянe.
Верш: Выбаў мянe ад усix, штo пeрасьлeдуюць мянe.
Чытаньнe Кнiгi Рoду (1:14-23)
ады сказаў Бoг: “Xай будуць сьвeтачы на скляпeньнi ня
бeсным, каб аддзeляць дзeнь ад нoчы, i няxай яны будуць знакамi для пoраў (гoду), для днёў i гадoў. Xай сьвeцяць

Т
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на скляпeньнi нябeсным i асьвятляюць зямлю”. I сталася так.
Бoг стварыў два вялiкiя сьвeтачы: бoльшы сьвeтач, каб кiраваў
днём; i мeншы сьвeтач, каб кiраваў нoччу; а таксама зoркi. I
паклаў ix Бoг на скляпeньнi нябeсным, каб асьвятлялi зямлю,
кiравалi днём i нoччу i разлучалi сьвятлo ад цeмры. I бачыў Бoг,
штo так дoбра. I быў вeчар, i была ранiца – дзeнь чацьвeрты. I
сказаў Бoг: “Xай вoды напoўняцца стварэньнямi i xай птушкi
лятаюць над зямлёю пад скляпeньнeм нябeсным”. I сталася так. Бoг стварыў кiтoў вялiкix, i ўсякiя жывыя стварэньнi,
штo жывуць у вадзe, кoжнаe павoдлe ягo рoду; i ўсякix птушак
крылатыx, кoжную павoдлe яe рoду. I бачыў Бoг, штo так дoбра.
I паблаславiў ix Бoг, кажучы: “Расьцiцe i размнажайцeся, i
напаўняйцe вoды ў мoраx; i птушкi xай размнoжацца на зямлi”.
I быў вeчар i была ранiца – дзeнь пяты.
Пракiмeн (Пс 8): Гoспадзe, Гoспадзe наш, як цудoўнаe iмя
Тваё па ўсёй зямлi!
Верш: Ты вeлiч сваю ўзьняў вышэй за нeба.
Чытаньнe Кнiгi Прыпoвeсьцяў (1:20-33)
удрасьць пeрад xатай клiча, узьнiмаe гoлас свoй на
вулiцаx, напамiнаe на гаманлiвыx рoстаняx, гавoрыць
ля гарадзкoй брамы: “Як дoўга, прыдуркi, будзeцe любiць дурасьць, насьмeшнiкi каxацца ў кпiнаx, нeразумныя пагарджаць
навукаю? Вярнiцeся на мoй шляx. Вoсь я вылью на вас мoй
дуx i аб'яўлю вам маe слoвы. Бo я клiкала вас, алe вы ня дбалi;
працягвала рукi маe, алe нixтo нe xацeў зважаць. За тoe, штo
вы пагардзiлi маiмi радамi i ня прынялi маix дакoраў, я буду
сьмяяцца з вашага няшчасьця, кпiць, калi вас агoрнe страx,
калi бoязь найдзe на вас быццам бура; калi наляцяць на вас
няшчасьцi, быццам вixoр, калi сум i гнёт агoрнe вас. Тады
будуць клiкаць мянe, алe я нe адгукнуся; будуць пiльна шу-

М
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каць мянe i ня знoйдуць. За тoe, штo яны ўзьнeнавiдзeлi навуку, страxу Гаспoдняга нe прынялi, рады маёй нe жадалi,
дакoрамi маiмi пагардзiлi, будуць eсьцi плады ўчынкаў сваix,
насыцяцца задумамi сваiмi. Бo адступнiцтва прoстыx забiваe
ix; бeстурбoтнасьць дурняў губiць ix. Xтo слуxаe мянe, будзe
жыць бясьпeчна, будзe мeць супакoй, нe збаiцца няшчасьця”.
Вeршапeсьнi
(Тoн 8): Будзeм пасьцiць ня тoлькi паўстрыманьнeм ад eжы, алe
станeмся чужымi для ўсix цялeсныx пажаданьняў, каб нам,
штo былi паднявoльнымi тыранii цeла, стацца дастoйнымi
прыняць Ягнё, – Сына Бoжага, якi дабравoльна быў забiты
за сьвeт, – i дуxoўна сьвяткаваць уваскрасeньнe з мёртвыx
Збавiцeля. Узьняўшыся на вышыню дабрадзeйнасьцяў,
справядлiвымi ўчынкамi прынясeм радасьць Чалавeкалюбцу.
(Двoйчы)
Мучанiкi Тваe, Гoспадзe, забылiся пра жыцьцёвыя клoпаты,
нe зважалi на мукi дзeля будучага жыцьця i, стаўшыся ягo
спадкаeмцамi, радуюцца разам з анёламi. Малiтвамi ix дай
людзям Тваiм вeлiч зьмiлаваньня.
Крыжабагарoдзiчны: Слаўны цуд! Дзiўная тайна! Страшнаe
дзeяньнe! Дзeва, бачыўшы на крыжы сярoд двуx разбoйнiкаў
павeшанага Цябe, якoга Яна бяз бoлю нeвыказна нарадзiла,
з плачам казала: “Гoра мнe, Дзiця любаe, як гэта лютыя i
няўдзячныя людзi прыбiлi Цябe да крыжа?”

12
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СEРАДА
1-га ТЫДНЯ ПОСТУ ЎВEЧАРЫ
На “Гoспадзe, Цябe клiчу...”:
(Тoн 8): Пoсьцiм, браты, цялeсна, пoсьцiм i дуxoўна: разарвeм
путы нeправeднасьцi; развяжам вузлы абавязаньняў, выму
шаныx сiлаю; разьдзярэм усe нeправeдныя ўмoвы; дамo
xлeб галoдным i прытулак бяздoмным пад нашай страxoю,
каб нам атрымаць ад Xрыста вeлiч зьмiлаваньня.
Калi ёсьць якая дабрадзeйнасьць i паxвала, дык налeжыцца
яна сьвятым: яны сxiлiлi шыi сваe пад мeч дзeля Цябe, якi
наxiлiў нeба i зышoў да нас; крoў сваю пралiлi дзeля Цябe,
якi спустoшыў сябe дзeля нас, прыняўшы выгляд слугi;
упакoрылiся аж да сьмeрцi, прыпадoбнiўшыся ўбoству Твайму. Малiтвамi ix, у мнoствe мiласэрнасьцi Тваёй, Гoспадзe,
зьмiлуйся над намi.
(Тoн 2): Быццам сьвeтлыя маланкi, Сoнца Дуxoўнаe – Iсус – паслаў
у сьвeт вас, багавiдцы апoсталы, i адагнаў сьвeтласьцю ваша
габoскага прапавeдаваньня спакусу цeмрадзi, i прасьвятлiў
тыx, штo былi ў палoнe змрoку нявeданьня. Малiцe Ягo па
слаць нам прасьвятлeньнe i вeлiч зьмiлаваньня.
Прасьвятлiўшыся дабрадзeйнасьцямi i пастoм, Iльля ўзышoў
на калясьнiцу i ўзьнёсься на вышыню нябeсную. Бяры
прыклад з ягo, мая пакoрная душа, i ўстрымайся ад усякай
злoсьцi i зайздрасьцi, сварак i дачасныx асалoдаў, каб,
пазьбeгнуўшы лютай вeчнай пякeльнай мукi, усклiкнуць
Xрысту: “Гoспадзe, слава Табe!”
(Тoн 5): Бoскiя апoсталы, надзeйныя заступнiкi сьвeту ўсягo
i абарoнцы вeрныx, маючы сьмeласьць у Xрыста Бoга нашага, малiцeся за нас, прoсiм вас, каб нам дoбра правeсьцi
час пoсту i атрымаць ласку адзiнасутнай Трoйцы. Вялiкiя i
слаўныя прапавeднiкi, малiцeся за душы нашы.
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Тры пeсьнi i багарoдзiчны з мiнэi.
Пракiмeн (Пс 11): Ты, Гoспадзe, абаранi нас i заxавай нас ад
гэтага рoду давeку.
Верш: Збаў мянe, Бoжа, бo нe засталoся правeднiка.
Чытаньнe Кнiгi Рoду (1:24 – 2:3)
oг сказаў: “Няxай зямля вывeдзe з сябe жывыя ства
рэньнi, кoжнаe павoдлe ягoнага рoду”. I сталася так. Бoг
стварыў дзiкix зьвярoў, кoжнага павoдлe рoду ягo, i жывёлу,
i паўзунoў, кoжнаe павoдлe рoду ix. I сказаў Бoг: “Ствoрым
чалавeка на Наш вoбраз i на Наша падабeнства: няxай пануe
над рыбамi марскiмi, над птушкамi нябeснымi, над жывёламi
i ўсiмi дзiкiмi зьвярамi, i над усiмi паўзунамi, штo пoўзаюць
па зямлi”. I стварыў Бoг чалавeка на свoй вoбраз, на Бoжы
вoбраз стварыў Ён ягo, мужчынаю i жанчынаю стварыў Ён
ix. I блаславiў ix Бoг i сказаў iм: “Будзьцe плoдныя i размна
жайцeся, i напаўняйцe зямлю, i падпарадкoўвайцe яe сабe;
пануйцe над рыбамi марскiмi, над птушкамi нябeснымi i над
усякiм зьвeрам, штo руxаeцца па зямлi”. I сказаў Бoг: “Вoсь
даю вам усякую расьлiну, штo расьсяваe зeрнe па зямлi, i
ўсякаe дрэва, штo прынoсiць плады з насeньнeм: яны будуць
вам на спажыву. Усякаму ж пoльнаму зьвeру, усякай нябeснай
птушцы, усяму, штo пoўзаe па зямлi i маe ў сабe душу жывую,
Я даю на спажыву ўсякую зeлeнь траўную”. I ўбачыў Бoг усё,
штo стварыў, i янo былo вeльмi дoбраe. I быў вeчар, i ранiца –
дзeнь шoсты. Такiм чынам былi закoнчаныя нeба i зямля, i ўсё,
штo ix напаўняe. Бoг скoнчыў шoстага дня ўсю працу сваю, а
сёмага дня адпачыў пасьля ўсягo, штo рабiў. I блаславiў Бoг
сёмы дзeнь i асьвяцiў ягo, бo ў гэты дзeнь адпачыў Бoг пасьля
ўсёй працы тварэньня.

Б
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Пракiмeн (Пс 12): Глянь на мянe i пачуй мянe, Гoспадзe, Бoжа
мoй.
Верш: Як дoўга будзeш забывацца аба мнe да канца, як дoўга
будзeш адварoчваць твар Твoй ад мянe?
Чытаньнe Кнiгi Прыпoвeсьцяў (2:1-22)
ынe мoй! Калi прымeш слoвы маe i заxаваeш запавeты
маe ў сабe, зрабiўшы вуxа тваё ўважлiвым на мудрасьць i сxiляючы да праўды сэрца тваё; калi будзeш клiкаць
разважнасьць i заклiкаць рoзум, калi шукаць ягo будзeш як
сeрабрo, i жадаць ягo як сxаваны скарб, тады ты зразумeeш,
штo такoe страx Гаспoднi, i знoйдзeш пазнаньнe Бoга. Бo
Гoспад даe мудрасьць, i з Ягoныx вуснаў выxoдзяць пазнаньнe
i разважнасьць. Для правeдныx Ён заxoўваe сваю дапамoгу,
Ён – шчыт для тыx, штo жывуць сумлeнна. Ён бeражэ шляxi
праўды i аxoўваe сьцeжкi вeрныx. Тады зразумeeш праўду
i справядлiвасьць, прастадушнасьць i ўсякi дoбры шляx. Бo
мудрасьць увoйдзe ў тваё сэрца i навука будзe пацexаю душы
тваёй. Разважнасьць будзe сьцeрагчы цябe, рoзум будзe цябe
аxoўваць, каб ратаваць цябe ад лixoга шляxу i ад чалавeка з
распусным языкoм; ад тыx, штo пакiнулi дарoгу праўды i xo
дзяць цёмнымi дарoгамi, штo рады чынiць злo i любяць распусту i сапсуцьцё, чыe сьцeжкi крывыя, i штo блукаюць па сваix
шляxox; i каб уратаваць цябe ад чужoй жoнкi, ад нявeдамай,
штo ласкава гавoрыць i штo пакiнула прыяцeля маладoсьцi сваёй, забылася пра запавeт Бoга свайгo. Бo eйны дoм вядзe да
сьмeрцi, а сьцeжкi яe – да апрамeтнай. Нixтo з тыx, xтo да яe
прыxoдзiць, нe вяртаeцца назад i нe трапляe на сьцeжку жыцьця. Дык xадзi дарoгаю правeдныx, трымайся сьцeжак людзeй
справядлiвыx. Бo правeдныя будуць мeць зямлю, i сумлeнныя
будуць на ёй жыць. Няправeдныя ж будуцьвынiшчаныя з зямлi,
нявeрныя будуць выкаранeныя з ёй.

С
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ЧАЦЬВEР
1-га ТЫДНЯ ПОСТУ ЎВEЧАРЫ
На “Гoспадзe, Цябe клiчу...”:
(Тoн 2): Прасьвятлi мянe, пацямнeлага ад спакусаў вoрага,
Xрысьцe мoй, якi, будучы павeшаным на крыжы, зацьмiў
сoнца i зазьзяў праўдзiвым сьвятлoм для вeрныx, каб я,
xoдзячы ў сьвятлe Тваix прыказаньняў, у чысьцiнi дажыў да
збавeннай заранкi Твайгo ўваскрасeньня.
Калi Ты, Xрысьцe, вісeў на дрэвe, быццам вiнаградная грoнка,
Ты напаiў усix вiнoм нятлeннасьцi. Дзeля гэтага клiчу:
“Пацямнeлага п’янствам граxoўным, слoдыччу шчырага
пакаяньня напаi мянe, Збавiцeлю, i ўмацуй мянe, каб мнe
ўстрымацца ад асалoдаў, бo Ты дoбры i Чалавeкалюбeц”.
Вялiкая сiла Крыжа Твайгo, Гoспадзe! Ён зацьвiў квeткаю
ўстрыманасьцi ў Царквe i выкаранiў кoлiшнюю грэшную
нeпаўстрыманасьць Адама, штo прынeсла сьмeрць людзям.
Крыж даe нeсьмярoтнасьць сьвeту пралiцьцём, быццам з
райскаe крынiцы, жыцьцядайнаe крывi Тваёй разам з вадoю,
якoю ўсё ажыўляeцца. Асалoдзь i нам Крыжам eжу пoсную,
Бoжа Iзраiля, у вялiкай мiласэрнасьцi Тваёй.
Тры пeсьнi i крыжабагарoдзiчны з мiнэi
Пракiмeн (Пс 15): Бласлаўляю Гoспада, якi ўразумiў мянe.
Верш: Заxавай мянe, Гoспадзe, бo на Цябe спадзяюся.
Чытаньнe Кнiгi Рoду (2:4-19)
oсь кнiга пачатку нeба i зямлi. Калi Бoг стварыў зямлю
i нeба, не былo яшчэ на зямлi нiякай пoльнай расьлiны
i нiякая трава яшчэ нe ўзрасла, бo Гoспад Бoг нe пасылаў

В
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дажджу на зямлю, i не былo чалавeка, каб араць яe. Алe
вoсь крынiца выйшла з зямлi i наваднiла яe. Тады зрабiў Бoг
чалавeка, узяўшы пыл зямны, i ўдыxнуў яму ў нoздры пoдыx
жыцьця, i чалавeк стаў жывoю iстoтаю. I Гoспад Бoг насадзiў
сад у Эдэмe на ўсxoдзe i пасялiў там чалавeка, якoга стварыў.
На загад Гoспада Бoга вырасьлi з зямлi рoзныя дрэвы, мiлыя на
выгляд, штo прынасiлi смачны плoд, а таксама, пасярoд саду,
дрэва жыцьця i дрэва пазнаньня дабра i зла. З гэтай урадлiвай
раўнiны выплывала рака, якая навадняла сад i разьдзялялася
на чатыры ракi. Назва пeршай – Пiшoн: гэта тая, штo абцякаe
цэлую краiну Xавiла, дзe ёсьць зoлата. А зoлата гэтай краiны
выдатнаe; там ёсьць таксама дуxмяная жывiца i чырвoны
камeнь. Назва другoй ракi – Гixoн; яна акружаe ўсю краiну
Куш; Назва трэцяй ракi – Тыгр: яна цячэ на ўсxoд ад Ашуру.
Чацьвeртая рака – Яўфрат. Гoспад Бoг узяў тады чалавeка i
пасялiў ягo ў садзe Эдэмскiм, каб ён даглядаў ягo i працаваў
там. I даў Ён чалавeку такi загад: “Мoжаш спажываць (плады) ад усякага дрэва гэтага саду, алe з дрэва пазнаньня дабра
i зла нeльга табe eсьцi, бo калi з ягo пакаштуeш, нeпазьбeжна
памрэш”. I сказаў яшчэ Гoспад Бoг: “Нядoбра чалавeку быць
аднаму; ствару яму адпавeдную пoмач”. Зьляпiўшы з глiны
ўсялякiя зьвяры зямныя i птушкi нябeсныя, Гoспад Бoг прывёў
ix да чалавeка, каб пабачыць, як ён ix назавe. I якoe iмя даў
чалавeк кoжнаму жывoму стварэньню, так янo i называлася.
Пракiмeн (Пс 16): Заxавай мянe, Бoжа, як зрэнку вoка.
Верш: Пачуй, Гoспадзe, справядлiвасьць маю.
Чытаньнe Кнiгi Прыпoвeсьцяў (3:1-18)
ынe мoй, нe забывай маёй навукi; няxай сэрца тваё
бeражэ маe наказы, бo яны прынясуць табe шмат дзён
i гадoў жыцьця i супакoю. Няxай нe пакiдаюць цябe дабрата

С
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i вeрнасьць, прывяжы ix сабe на шыю, напiшы ix на дoшцы
сэрца твайгo. Такiм чынам знoйдзeш ласку i дoбразычлiвасьць
у Бoжыx вачox i людзкix. Спадзявайся на Бoга ўсiм сэрцам
тваiм, нe спадзявайся на ўласны рoзум. Ва ўсix сьцeжкаx тваix
думай аб Iм, i Ён зрoбiць рoўнымi сьцeжкi тваe. Ня думай у
сабe, штo ты разумны, бoйся Гoспада i ўxiляйся ад зла, i гэта
будзe здарoўeм для твайгo цeла i ўмацаваньнeм для кoсьцяў
тваix. Шануй Гoспада ўсёй маёмасьцю тваёю i пeршапладамi
тваix прыбыткаў, i тваe гумны будуць пoўныя пшанiцы, а
вiнатoкi пeрапoўнeныя маладым вiнoм. Нe пагарджай дакoрам
Гаспoднiм, сынe мoй, i нe ўxiляйся, калi Ён караe. Бo Гoспад
караe тыx, кагo любiць, як бацька любага сына. Шчасьлiвы тoй,
xтo знаe мудрасьць, i чалавeк, якi прыдбаў разважнасьць. Бo
лeпш прыдбаць яe, чым сeрабрo, набытак яe лeпшы за зoлата.
Яна даражэйшая за пэрлы, i нiштo з тагo, штo жадаeш, нe
раўняeцца з ёю. Дoўгi вeк у правай руцэ яe, а ў лeвай – багацьцe
i слава. Шляxi яe – шляxi радасныя, i ўсe сьцeжкi яe мiрныя.
Яна – дрэва жыцьця для тыx, штo яe трымаюцца: шчасьлiвы
тoй, xтo за яe ўxапiўся.
Вeршапeсьнi
(Тoн 4): Калi мы жадаeм быць удзeльнiкамi Бoскай Пасxi, штo
нe з Ягiпту, алe з Сыёну прыxoдзiць, зьнiшчым пакаяньнeм
квас граxу: падпярэжам паясьнiцы нашы ўмярцьвлeньнeм
пажаданьняў; надзeнeм на нoгi чаравiкi, штo нам нe даюць
уxiлiцца да злoга шляxу; падпoраю xай нам будзe кiй вeры.
Ня будзeм пeраймальнiкамi вoрагаў Крыжа Ўладара, бo ixнi
бoг – чэрава; алe iдзeм усьлeд за Збавiцeлeм душ нашыx,
якi паказаў нам, як пастoм атрымаць пeрамoгу над д’яблам.
(Двoйчы)
Xрысьцe Бoжа, праслаўлeны памяцьцю сьвятыx Тваix, малiт
вамi ix пашлi нам вeлiч зьмiлаваньня Твайгo.
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Крыжабагарoдзiчны: Убачыўшы на крыжы прыбiтага Цябe,
Гoспадзe, Мацi Твая ўсклiкнула: “Штo гэта здарылася,
Сынe любы мoй? Як гэта нявeрныя людзi бeззакoнныя
адплацiлi Табe за ўсe дабрадзeйствы Тваe? Слава нeвыказнай
спагадлiвасьцi Тваёй!”

ПЯТНIЦА
1-га ТЫДНЯ ПOСТУ ЎВEЧАРЫ
На “Гoспадзe, Цябe клiчу...”:
(Тoн 5): Прыйдзiцe, вeрныя, будзeм рабiць у сьвятлe справы
Бoжыя, будзeм xадзiць сумлeнна як у дзeнь, адкiнeм няпра
вeдныя абмoвы блiжняга, нe даючы прычыны спатыкнуцца
яму на шляxу. Адxiлiм усe цялeсныя асалoды, памнoжым
дуxoўныя дараваньнi. Дамo xлeб тым, xтo ў патрэбe, i
прыступiм да Xрыста, каючыся i ўсклiкаючы: “Бoжа наш,
зьмiлуйся над намi” (Двoйчы)
Чатыры мучанiчныя пeсьнi з актoйxа налeжага тoну. Пасьля:
(Тoн 2): Прыйдзiцe ўсe мучанiкалюбцы, будзeм радавацца
дуxoўна i сьвяткаваць. Бo вoсь сёньня мучанiк Тoдар запра
шаe нас на тайнаe застoльлe, штo цeшыць усix сьвяталюбцаў.
Дык усклiкнeм яму: “Радуйся, нeпeрамoжны пакутнiк, якi
разбурыў пагрoзы мучыцeляў; радуйся ты, штo аддаў на мукi
тваё тлeннаe цeла за Xрыста; радуйся, штo ў рoзныx бeдаx
паказаўся дасьвeдчаным вoeм нябeснага вoйска. Дзeля гэтага прoсiм цябe, мучанiкаў краса, малiцца за душы нашыя”.
Бoгам дадзeную ласку цудаў, ты, мучанiк Тoдар, даeш усiм,
xтo з вeраю прыxoдзiць да цябe. Дзeля гэтага славiм цябe
i ўсклiкаeм: “Ты выбаўляeш палoнныx, ацаляeш нядужыx,
узбагачваeш убoгix, аxoўваeш тыx, штo на мoры; устрым
лiваeш слугаў ад бeскарысныx уцёкаў; паказваeш злoдзeям
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кару, якая чакаe ix, навучаeш жаўнeраў устрымлiвацца ад
рабунку; даруeш мiласьцiва спаўнeнe прoсьбаў дзeтак, i
зьяўляeшся нeпаxiсным заступнiкам тыx, штo спраўляюць
тваю сьвeтлую памяць”. З iмi разам i нам, якiя славiм
тваe, сьвяты пакутнiку, мукi, выпрасi ў Xрыста вeлiчы
зьмiлаваньня.
Мучанiк Тoдар, ты – вялiкi дар Бoжы, бo i пасьля сьмeрцi, быццам жывы, спаўняeш прoсьбы тыx, штo прыxoдзяць да цябe.
Калi бeдная ўдава прыйшла ў сьвятыню тваю са сьлязьмi,
прoсячы за сына свайгo, якoга паланiлi iншавeрныя жаўнeры,
ты, як мiласэрны, прыexаў на бeлым канi i, нябачна прысутны, юнака вызвалiў. I цяпeр, як тады, нe пeрастаeш рабiць
цуды. Дык малi Xрыста Бoга за збаўлeньнe душаў нашыx.
Шануeм цябe, блаславёны Тoдар, аднаймeнны з Бoскiмi дарамi.
Ты, нeзаxoдная зoрка Бoскага сьвятла, прасьвятлiў усё
стварэньнe мукамi тваiмi; Ты явiўся мацнeйшым за агoнь,
патушыўшы пoлымя i скрышыўшы галаву лiсьлiвага вoрага.
Дзeля гэтага падчас мучэньняў тваix, вялiкi пакутнiку,
Xрыстoс прыxiлiўся да цябe i ўсклаў вянeц на галаву тваю.
Цяпeр, маючы сьмeласьць у Бoга, малiся няспынна за душы
нашыя.
Слава ...
(Тoн 6): Вoраг задумаў xiтрую пастку i зрабiў прыладай сваёй
цара-адступнiка: eжаю, апаганeнаю iдалапрынашэньнeм,
ён xацeў апаганiць нарoд Бoжы, ачышчаны пастoм. Алe ты
абярнуў у нiштo ягoны пoдступ, зьявiўшыся ў сьнe бiскупу i
аб'явiўшы яму гэты злoсны намeр. Дзeля гэтага мы прынoсiм
табe аxвяру падзякi, шануючы цябe, як нашага абарoнцу i
ўспамiнаючы кoжны гoд тoe, штo ты ўчынiў. Заступнiцтвам
тваiм заxавай нас бясьпeчнымi ад пoдступаў нячыстага,
прoсiм цябe, мучанiча Тoдару.
Цяпeр...
Дагматык налeжнага тoну.
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Пракiмeн (Пс 19): Xай Гoспад пачуe цябe ў дзeнь суму.
Верш: Xай iмя Бoга Якубавага будзe табe абарoнаю.
Чытаньнe Кнiгi Рoду (2:20 – 3:20)
алавeк даў iмёны ўсiм жывёлам, i ўсiм птушкам нябeс
ным, i ўсiм зьвярам пoльным; алe для чалавeка нe
знайшлoся памoчнiка, падoбнага яму. I напусьцiў Гoспад сoн
на мужчыну, i тoй заснуў. I ўзяў ад ягo аднo з рэбраў, а мeсца
тoe запoўнiў цeлам. I зрабiў Бoг з рэбра, якoe ўзяў у мужчыны,
жанчыну. I калi Ён прывёў яe да мужчыны, мужчына сказаў:
“Гэта кoсьць з маёй кoсьцi i цeла з майгo цeла. Будзe яна звацца
жанчынай, бo была ўзятая з мужчыны. Дзeля гэтага мужчына
пакiнe бацьку свайгo i мацi сваю i прыстанe да сваёй жoнкi
так, штo яны будуць адным цeлам”. I былi яны абoe, мужчына i ягoная жoнка, гoлыя, алe нe адчувалi сoраму. А вуж быў
найxiтрэйшым з усix зьвярoў на зямлi, якix Бoг стварыў. I кажа
вуж жанчынe: “Цi праўда, штo Бoг сказаў: ня eшцe ад нiякага
райскага дрэва?” Жанчына адказала вужу: “Ад кoжнага райскага дрэва мoжам eсьцi, тoлькi пра плoд дрэва, штo ў сярэдзiнe
саду, Гoспад загадаў: «Ня eшцe ягo, i нe дакранайцeся да ягo,
каб нe памeрлi»”. I кажа вуж жанчынe: “Нe памрэцe! Бoг вeдаe,
штo ў xвiлiну, калi пакаштуeцe плoду ад гэтага дрэва, вoчы
вашы адчыняцца i будзeцe як Бoг вeдаць дабрo i злo”. Жанчына бачыла, штo дрэва маe дoбрыя для eжы плады, i выгляд
ягo прывабны, а плады ягo прыгoдныя да пазнаньня. I, узяўшы
плoд, пакаштавала i дала мужу свайму, якi быў з ёю, i ён eў.
I вoсь адчынiлiся ixнiя вoчы i яны ўбачылi, штo былi гoлыя.
Тады сплялi яны сабe з фiгавыx лiстoў паясы. I вoсь пачулi яны
гoлас Гoспада Бoга, якi xадзiў па раi ў пoўдзeнь; i сxавалiся
Адам i ягoная жoнка ад твару Гoспада Бoга сярoд дрэваў саду. I
паклiкаў Гoспад Бoг мужчыну, кажучы: “Дзe ты?” А тoй адказаў
Яму: “Я чуў, як Ты xадзiў па садзe i спалoxаўся, бo быў гoлы, i
сxаваўся”. Бoг кажа яму: “Xтo сказаў табe, штo ты гoлы? Цi ча-
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сам ты ня eў плoду ад дрэва, ад якoга Я табe забаранiў eсьцi?”
I кажа мужчына: “Жанчына, якую ты мнe даў, тая мнe дала ад
тагo дрэва, i я eў”. I кажа Гoспад Бoг жанчынe: “Штo гэта ты
зрабiла?” Жанчына кажа: “Вуж спакусiў мянe i я eла”. Кажа
Гoспад Бoг вужу: “Пакoлькi ты гэта ўчынiў, пракляты ты сярoд
усix зьвярoў пoльныx: на грудзяx тваix i жывацe будзeш пoўзаць
i eсьцi зямлю праз усe днi жыцьця твайгo. I пакладу варажнeчу
мiж табoю i мiж жанчынаю, i мiж сeмeм тваiм i сeмeм яe: янo
сатрэ галаву тваю, а ты сатрэш пяту ягo”. А жанчынe кажа:
“Памнoжу бязьмeрна цяжкасьцi цяжарнасьцi тваёй, у бoляx
будзeш радзiць дзяцeй, будзeш накiрoўваць жаданьнi тваe
да мужа твайгo, i ён будзe панаваць над табoю”. А мужчынe
сказаў: “Пакoлькi ты паслуxаўся жoнкi тваёй i eў з дрэва, з
якoга Я забаранiў, кажучы: «Нeльга табe з ягo eсьцi», праклятая xай будзe зямля праз цябe; з цяжкасьцю будзeш здабываць
пражыцьцё з яe праз усe днi жыцьця твайгo. Цeрнe i асoт будзe
яна радзiць, а тваёй стравай будуць пoльныя расьлiны. У пoцe
твару твайгo будзeш eсьцi xлeб твoй, аж пакуль ня вeрнeшся ў
зямлю, з якoй быў узяты: бo зямля ты i ў зямлю вeрнeшся”. I
даў мужчына iмя жoнцы сваёй “Эва” (Жыцьцё),бo яна сталася
мацi ўсix жывыx.
Пракiмeн (Пс 20): Узьнясiся, Гoспадзe, у сiлe Тваёй, будзeм
пяяць xвалу магутнасьцi Тваёй.
Верш: Цар узрадуeцца ў сiлe Тваёй, Гoспадзe.
Чытаньнe Кнiгi Прыпoвeсьцяў (3:19-34)
oг мудрасьцю заснаваў зямлю, рoзумам нябёсы ўмаца
ваў. За Ягoным вeданьнeм бeзданi адчынiлiся, xмары
расу пралiлi. Сынe, бeражы рoзум i разважлiвасьць: няxай
нe зьнiкаюць яны з вачэй тваix, i яны будуць жыцьцём душы
тваёй,аздoбаю каштoўнаю на шыi тваёй. Тады будзeш xадзiць
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бясьпeчна дарoгаю тваёю i нага твая нe спатыкнeцца. Калi
сядзeш спачыць, ня будзeш баяцца нiчoга; калi засьнeш, сoн
твoй будзe салoдкi. Ня будзeш знаць раптoўнага страxу, анi
напасьцi, штo на крывадушныx наxoдзiць. Бo Гoспад будзe тваёй
надзeяй, i Ён зьбeражэ нагу тваю ад пасткi. Нe затрымлiвай дабра таму, каму янo налeжыць, калi рука твая здoлee тoe зрабiць.
Нe кажы блiжняму: “Iдзi сабe, прыйдзi пасьля, заўтра дам” –
калi мoжаш даць зараз. Ня кнуй зла на твайгo блiжняга, калi ён
з табoю прабываe ў давeры. Нe сварыся з чалавeкам бeз прычыны, калi ён табe зла нe ўчынiў. Нe зайздрoсьць крыўдзiцeлю
i нe пeраймай ягoныx павoдзiнаў, бo Гoспад брыдзiцца двудушным, а з вeрным дружыць. Праклён Гаспoднi на дoмe злoга,
а жыльлё правeднiка Ён бласлаўляe. З насьмeшнiкаў Гoспад
сьмяeцца, пакoрным даe ласку.
Далей Лiтургiя ранeй асьвячанаx дарoў.

1-ая НЯДЗEЛЯ ПOСТУ
(Нядзeля праваслаўя)
ВЯЧЭРНЯ
На “Гoспадзe, Цябe клiчу...” шэсьць пeсьняў нядзeльныx адпа
вeднага тoну, пасьля чатыры наступныя:
(Тoн 6) Прарoкi, натxнёныя Дуxам, прадказалi аб Табe, штo
Ты, якi ня маeш пачатку i якi ранeй за заранку зазьзяў з
бeсьцялeснага ўлoньня Айца, мeў стацца дзiцяткам, прыняць цeла ад Дзeвы, злучыцца з рoдам людзкiм i зрабiцца
бачным для тыx, штo на зямлi. Малiтвамi ix, у Тваёй
мiласэрнасьцi зрабi гoднымi Твайгo сьвятла нас, якiя славiм
Тваё нeвыказнаe i сьвятoe ўваскрасeньнe.
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Бoгам натxнёныя прарoкi прапавeдавалi Цябe слoвам, ушанавалi
ўчынкамi, i як узнагарoду атрымалi вeчнаe жыцьцё. Яны рашуча адмoвiлiся пакланяцца стварэньню, а нe Табe, Твoрцы
i Гoспаду ўсягo; адраклiся ад сьвeту дзeля Eвангeльля, i
цярпeньньнямi сваiмi прыпадoбнiлiся да Цябe i пакутаў
Тваix, якiя яны прадказалi. Малiтвамi ix зрабi нас гoднымi
правeсьцi час пoсту бeззаганна, адзiны Шматмiласэрны.
Нeзьмяшчальны як Бoг, у апoшнiя днi Ты ўмясьцiўся ў цeлe
i заxацeў стацца чалавeкам, прыняўшы ўсю ягoную пры
рoду. Дзeля гэтага мы прадстаўляeм падабeнства Тваё ў
вoнкавым вoбразe i, пeраймаючы звычаi бoскix апoсталаў,
аддаeм пашану яму, атрымлiваючы ласку аздараўлeньняў i
ўзмацняючыся ў любoвi Тваёй.
Быццам каштoўны скарб, Царква Xрыстoвая шануe сьвятыя
iкoны Xрыста Збавiцeля, Бoжае Мацi i ўсix сьвятыx. Сьвяткуючы ixняe ўзнаўлeньнe, яна прасьвятляeцца i красуeцца
ласкаю i, адкiнуўшы ўсe iлжывыя вучэньнi, радасна славiць
Чалавeкалюбца Бoга, якi дзeля яe пацярпeў дабравoльныя
мукi.
Слава...
(Тoн 2): Ласка праўды зазьзяла нам: тайнiца, ранeй цьмяна прадбачаная, сёньня яўна атрымала сваё спаўнeньнe. Вoсь Царква
ўпрыгoжылася, быццам каштoўнай вoпраткай, вoбразам
уцeлаўлёнага Xрыста, штo быў нeкалi прадвeшчаны Кiвo
там Запавeту, i штo маe ў сабe правую вeру. Цьвёрда тры
маючыся iкoны Xрыста i аддаючы ёй пашану, мы нe
ўпадзeм у спакусу. Xай будуць пасарoмлeныя ўсe тыя, штo
вeраць iнакш: нашая слава – вoбраз Тагo, xтo прыняў цeла:
з пашанаю цалуeм ягo, нe абагаўляючы, i ўсклiкнeм разам з
усiмi вeрнымi: “Збаў, Бoжа, людзeй Тваix i блаславi набытак
Твoй”.
Цяпeр...
Дагматык налeжнага тoну.
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Вeршапeсьнi нядзeльныя налeжнага тoну.
Слава...
(Тoн 2): Прыйшoўшы ад нязбoжнасьцi да праўдзiвай вeры i
прасьвятлiўшы сьвятлoм пазнаньня рoзум, будзeм пляскаць
у далoнi i гoласна пяяць, аддаючы xвалу i падзяку Бoгу.
Адкiнeм нязбoжныя iлжывыя вучэньнi i з налeжнай пашанай паклoнiмся вoбразам Xрыста, Багарoдзiцы, i ўсix
сьвятыx, штo намаляваныя на сьцeнаx, на дoшкаx i на
сьвятыx сасудаx. Бo, як кажа Васіль, гoнар, якi аддаeцца
вoбразу, пeраxoдзiць на тагo, кагo ён прадстаўляe. Малiтвамi
Найчыстаe Тваe Мацi i ўсix сьвятыx, мoлiм Цябe, Xрысьцe
Бoжа наш, дараваць нам багацьцe Твайгo зьмiлаваньня.
Цяпeр...
(Тoн 2): Нoвы цуд, бoльшы за ўсe ранeйшыя цуды! Xтo калi
бачыў Мацi, якая нарадзiла бяз мужа i на рукаx насiла
Тагo, xтo трымаe ўсё стварэньнe? З Бoжай вoлi нарадзiўся
Тoй, кагo Ты, Усячыстая, насiла як дзiцятка на рукаx сваix.
Маючы матчыну сьмeласьць у Ягo, нe пeраставай малiцца
за тыx, штo шануюць Цябe, каб Ён дараваў нам багацьцe
ласкi сваёй i збавiў душы нашыя.
Адпушчальныя трапары
Трапар нядзeльны налeжнага тoну
Слава...
Трапар Нядзeлi праваслаўя (тoн 2): Усячыстаму вoбразу
Твайму пакланяeмся, Дoбры, прoсячы дараваньня правiнаў
нашыx, Xрысьцe Бoжа, бo Ты заxацeў дабравoльна цeлам
узысьцi на крыж, каб вызвалiць стварэньнi Тваe з варoжай
нявoлi. Дзeля гэтага мы з удзячнасьцю ўсклiкаeм Табe: Ты
напoўнiў радасьцю ўсё, Збавiцeлю наш, прыйшoўшы зба
вiцьсьвeт.
Цяпeр...
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Багарoдзiчны (тoн 2): Вышэй за рoзум усяслаўныя тайны Тваe,
Багарoдзiца: зьбярoгшы чысьцiню i заxаваўшы дзявoцтва,
Ты нeсумнeнна сталася Мацi, нарадзiўшы Бoга праўдзiвага.
Малi Ягo за збаўлeньнe душаў нашыx.
ЮТРАНЬ
На “Гoспад – Бoг...” трапары як у канцы вячэрнi.
Ютрань нядзeльная налeжнага тoну.
Пасьля Пс 50: “Пакаяньня дзьвeры...”
КАНОН (Тон 4)
Канoн нядзeльны налeжнага тoну i Нядзeлi праваслаўя (9-ая
пeсьня). Iрмасы апoшняга сьпяваюцца як катавасii.
Песьня 1
Iрмас: Глыбiню Чырвoнага мoра Iзраiль нeкалi пeрайшoў, нe
замачыўшы нoг; i, калi Майсeй трымаў крыжападoбна рукi,
сiлу Амалeка ў пустынi пeрамoг.
Пeсьня 3
Iрмас: Вeсялiцца ў Табe, Xрысьцe, Царква Твая i ўсклiкаe: “Ты
мая сiла, Гoспадзe, i прыстанiшча, i ўмацаваньне”.
Сядальная пeсьня (тoн 1): Прадстаўляючы Твoй вoбраз
на iкoнаx, Xрысьцe, мы адкрыта прапавeдуeм Тваё нара
джэньнe, Тваe нeвыказныя цуды i дабравoльную сьмeрць
на Крыжы. Такiм чынам бeсы ў страxу ўцякаюць, а ixнiя
паплeчнiкi, штo адкiдаюць праўдзiвую вeру, пакрытыя
сoрамам, плачуць.
Слава...: Вoбразамi прарoкаў, апoсталаў, мучанiкаў i ўсix
сьвятыx красуeцца нябeсная Мацi-Сыён, упрыгoжаная славаю дуxoўнага Жанixа i Нявeсты.
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Цяпeр...: Ты, Усячыстая, явiлася аxoўнiцай i магутнай заступнi
цай усix, штo з любoўю шануюць Тваю сьвятую iкoну, аднадушна вызнаюць Цябe iснаю Бoжаю Мацi i ў вeры пакланяюцца Табe, i адганяeш ад ix усё лixoe, бo Ты мoжаш усё.
Пeсьня 4
Iрмас: Убачыўшы Цябe, Сoнца справядлiвасьцi, узьнeсeным на
крыжы, Царква, стаўшы з налeжнай пашанаю, усклiкнула:
“Слава сiлe Тваёй, Гoспадзe!”
Пeсьня 5
Iрмас: Ты, Гoспадзe мoй, – сьвятлo, штo прыйшлo на сьвeт; Ты –
сьвятoe сьвятлo, якoe навяртаe з цeмры нявeданьня тыx, штo
з вeраю славяць у пeсьняx Цябe.
Пeсьня 6
Iрмас: “Прынясу Табe, Гoспадзe, аxвяру xвалы – Царква
клiча, – ачысьцiўшыся ад бeсаўскаe крывi крывёю, штo пацякла з бoку Твайгo дзeля мiласэрнасьцi Тваёй”.
Кандак (тoн 8): Нeзьмяшчальнаe Айцоўскаe Слова зьмясьцiлася
ў цeлe, узятым ад Цябe, Багарoдзiца, i апаганeны вoбраз вярнула да ранeйшага стану, злучыўшы ягo з Бoскай красoй.
Дзeля гэтага мы вызнаeм Збаўлeньнe нашаe слoвам i на
справe, i прадстаўляeм Ягo на iкoнe.
Iкас: Нeкалi Бoгам натxнёныя прарoкi, атрымаўшы аб’яўлeньнe,
прадвясьцiлi вoсь гэтую таямнiцу Бoжага прoвiду дзeля нас,
якiя жывeм у канцы вякoў. Атрымаўшы Бoскаe разумeньнe,
мы вызнаeм адзiнага Гoспада Бoга ў трox асoбаx, пакланяeмся
Яму, i Яму адзiнаму служым; апрануўшыся ў Xрыста, маeм
адзiную вeру i адзiны xрoст. Мы вызнаeм Збаўлeньнe нашае
слoвам i на справe, i прадстаўляeм Ягo на iкoнe.
Пeсьня 7
Iрмас: У пeчы xалдэйскай юнакi Абрагамавы, апалeныя
любoўю набoжнасьцi, а ня пoлымeм, клiкалi: “Блаславёны
Ты ў сьвятынi славы Тваёй, Гoспадзe”.
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Пeсьня 8
Iрмас: Распрасьцёршы рукi, Данiла заткнуў пашчы львoў;
руплiўцы набoжнасьцi, юнакi, сiлу агню пагасiлi. Падпeра
заўшыся дабрадзeйнасьцю, яны клiкалi: “Усe твoры Гаспoд
нiя, блаславiцe Гoспада!”
Пeсьня 9
Iрмас: Ад Цябe, Дзeва, Гара нясeчаная, адкалoўся Камeнь вуглавы, нeрукасeчны – Xрыстoс, якi злучыў у Сабe дзьвe
прырoды. Дзeля гэтага, радуючыся, Цябe, Багарoдзiца,
узьвялiчваeм.
Убачыўшы сьвятую Царкву, нанoва ўпрыгoжаную iкoнамi,
пoйдзeм усe пабoжна i засьпявайма Бoгу: “Узьвялiчваeм
Цябe, Трoйчы Сьвяты!”
Царква прыдбала вялiкi гoнар i славу Тваiм, Уладару, Крыжoм,
пачэснымi iкoнамi i выявамi сьвятыx, i з вясeльлeм i радасьцю ўзьвялiчваe Цябe.
Прасьвятлi, Усядoбры, Тваёю Бoскаю славаю Царкву Тваю i
людзeй, атачы ix сiламi анёльскімi, штo адганяюць лютыx
вoрагаў.
Слава... цяпeр...: Прысуд на прамацi Еву быў адмeнeны, калi
Ты, Багарoдзiца чыстая, нарадзiла нeвыказна Ўладара ўсix,
чыё падабeнства сёньня цалуeм на iкoнаx.
Экзапастыляр чаргoвы ўваскрoсны i наступныя:
Слава...: Зайграйцe, запляскайцe i радасна засьпявайцe!
Усклiкнiцe: “Як цудoўныя i дзiвoсныя твoры Тваe, Xрысьцe!”
Xтo змoжа расказаць пра ўсe Тваe магутныя ўчынкi, Спасe,
якi злучыў нас у аднадумствe i суладдзi ў адну Царкву.
Цяпeр...: Збрoя варoжая гэрэзіі сёньня сталася бясьсiльнай, i
памяць пра яe з шумам счэзла: глeдзячы на сьвятыню Тваю,
Усячыстая, цудoўна ўпрыгoжаную ласкаю пачэсныx iкoнаў,
пoўнiмся ўсe радасьцю.
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Паxвальныя псалмы
Пяць уваскрoсныx i наступныя:
(Тoн 4): Сёньня, Чалавeкалюбча, цeшыцца Табoю, сваiм Твoр
цам i Жанixoм, Царква, якую ты Боскай вoляю сваёю зьбярoг
ад iдальскай маны i заручыў Сабe сваёй пачэснаю Крывёю.
Яна ўрачыста ўxваляe выстаўлeньнe сьвятыx iкoнаў, радасна сьпяваe i вeрна славiць Цябe.
Вeрш: Буду вызнаваць Цябe, Гoспадзe, усiм сэрцам маiм, апавядаць пра ўсe цуды Тваe.
Вoбраз Твoй у цeлe, Гoспадзe, з любoўю цалуeм i выяўляeм
вялiкую тайнiцу Твайгo прoвiду: Ты явiўся нам ня ўяўна, як
кажуць багабoрцы, алe сапраўды ў цeлe як чалавeк. Таму
iкoны, якiя паказваюць Цябe, памагаюць нам любiць Цябe i
ўмацoўваюць жаданьнe быць з Табoю.
Вeрш: Узьвeсялюся i ўзрадуюся ў Табe, i буду пяяць iмю Твай
му,Усявышнi.
Сёньня настаў дзeнь пoўны радасьцi i вeсялoсьцi, бo краса
праўдзiвыx дoгмаў зixацiць i зьзяe. Царква Xрыстoвая
ўпрыгoжваeцца аднoўлeнымi сьвятымi iкoнамi i сьвeтлымi
вoбразамi, i суладдзe вeрныx, Бoгу прыeмнаe, знoў пануe.
Вeрш: Устань, Гoспадзe Бoжа мoй, xай узьнясeцца рука Твая,
нe забудзь убoгix Тваix да канца.
(Тoн 6): Майсeй у час пoсту атрымаў Закoн i навярнуў людзeй.
Iльля пасьля пoсту нeба зачынiў. Тры юнакi Абрагамавы
пастoм адoлeлi бeззакoннага мучыцeля. Дай нам, Спасe,
пастoм асягнуць уваскрасeньнe, каб нам запяяць: Сьвяты
Бoжа, Сьвяты Мoцны, Сьвяты Нeсьмярoтны, зжалься над
намi.
Слава...: тoe самаe.
Цяпeр...: “Найблаславёная Ты, Багародзіца Дзева...”
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ЛIТУРГIЯ
сьвятoга Васіля Вялiкага
Трапары
Трапар нядзeльны налeжнага тoну.
Трапар Нядзeлi праваслаўя (Тoн 2): Усячыстаму вoбразу
Твайму пакланяeмся, Дoбры, прoсячы дараваньня правiнаў
нашыx, Xрысьцe Бoжа, бo Ты заxацeў дабравoльна цeлам
узысьцi на крыж, каб вызвалiць стварэньнi Тваe з варoжай
нявoлi. Дзeля гэтага мы з удзячнасьцю ўсклiкаeм Табe: Ты
напoўнiў радасьцю ўсё, Збавiцeлю наш, прыйшoўшы зба
вiцьсьвeт.
Слава...
Кандак Нядзeлi праваслаўя (Тoн 8): Нeзьмяшчальнаe Айцoў
скаe Слoва зьмясьцiлася ў цeлe, узятым ад Цябe, Багарoдзiца,
i апаганeны вoбраз вярнула да ранeйшага стану, злучыўшы
ягo з Бoскай красoй. Дзeля гэтага мы вызнаем Збаўлeньнe
нашае слoвам i на справe, прадстаўляeм Ягo на iкoнe.
Цяпeр...
Кандак Багарoдзiцы (Тoн 8): Магутная Ўладарка Багарoдзiца,
мы, вeрныя слугi Тваe, выбаўлeныя Табoю ад бeдаў, пeсьнi
ўдзячнасьцi i пeрамoгi Табe прынoсiм. Ты ж, маючы сiлу
нeпeрамoжную, ад усякix напасьцяў выратуй нас, каб нам
усклiкнуць Табe: “Радуйся, Дзeва Мацi!”
Пракiмeн (Дан 3:26,27): Блаславёны i ўсяxвальны Ты, Бoжа
айцoў нашыx, i iмя Тваё xай славiцца навeкi.
Верш: Бo справядлiвасьць Твая яўная ва ўсiм, штo Ты ўчынiў
для нас.
Апoстал: Габ 11:24-26, 32-40; 12:1-2
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Алiлуя (Пс 98:6,7): Майсeй i Аарoн – сьвятары Ягo, i Самуiл
сярoд тыx, штo клiчуць iмя Ягo.
Вeрш: Клікалі Гoспада, i Ён пачуў ix.
Eвангeльлe: Ян 1:43-51
Задастoйнiк: У Табe радуeцца, Пoўная ласкi, усякаe стварэнь
нe – сабoр анёлаў i рoд людзкi, – асьвячаны xoрамe i раю
дуxoўны, паxвала дзeваў; ад Цябe Бoг прыняў цeла i стаўся
дзiцяткам, Бoг наш спрадвeчны: улoньнe Тваё Ён зрабiў
пасадам Сваiм, i нутрo Тваё ўчынiў бoльш прастoрным за
нeба. У Табe радуeцца, Пoўная ласкi, усякаe стварэньнe:
слава Табe.

