АКАТИСТ НА СВЕТИ БЛАГОВЕРЕН ЦАР БОРИС – МИХАИЛ
ПОКРЪСТИТЕЛ БЪЛГАРСКИ
Кондак 1
Избран от Царя на вековете – нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог, свети
равноапостолни княже Борисе – Михаиле! Избавени чрез тебе от вечната погибел
на идолопоклонството и станали род избран, царствено свещенство, народ свят,
ние ти пеем благодарствени песни. А ти, царствени и преподобни отче, виждайки,
че езическият мрак отново нахлува в прелюбезното ни отечество, избави ни от
новите идоли на мамона и идващия антихрист, за да ти зовем:
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Икос 1
За Ангелите е казано: ,, Ти, (Боже), правиш Ангелите Си ветрове, и служителите Си
огнен пламък’’, а за благочестивите царе, същото Божие слово известява: ,,
Господи! С Твоята сила царят се весели и за спасението от Тебе безмерно се
радва’’.
О, ангеле – пазителю на българския народ, благочестиви царю Борисе – Михаиле!
Ти си отвял като буреносен вятър езическата плява от своето царство, за което
благодарствено ти зовем:
Радвай се, свети княже, защото Бог ти даде, каквото ти сърце желаеше; радвай се,
защото сърдечното ти желание е било покръстването на твоя народ.
Радвай се, защото Всевишният не отхвърли молбата на устата ти; радвай се, защото
твоята молба е била Бог да се смили над отечеството ни.
Радвай се, защото Господ те срещна с благословии за добро; радвай се, защото Той
възложи на главата ти венец от злато.
Радвай се, защото този венец от злато са твоите добродетели; радвай се, получил
дълголетие във век – века.
Радвай се, облечен с чест и величие, радвай се, осветил Господа Бога в сърцето си.
Радвай се, несъкрушим щите срещу надигащото се отново езичество; радвай се,
изобличителю на потъпкващите светото Кръщение.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 2
Виждайки как нашите прадеди тънат в смъртната сянка на езическата пустош и
неволя, Бог, Който произведе от една кръв целия род човешки, промисли в
благостта Си и за българския народ, като благоволи да издигне сред неговите
ханове славния Борис, когото подбуди да просвети със светлината на Евангелието
своята страна, та и от тук да Му се въздава хвалебната песен: Алилуия!

Икос 2
Разум небесен ти дарува Светия Дух, богоблажени Борисе, за да познаеш, че
благовестието Христово е сила Божия за спасение на всеки вярващ, а езичеството –
лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата.
Затова като остави идолите, заведе своя народ при единия премъдър Бог, чрез
Иисуса Христа, за което те славословим така:
Радвай се, потъпкал езическото божество на огъня Сварог; радвай се, възвеличил
християнския Бог, Който е огън, който изтребя нечестието.
Радвай се, княже на кростостта, по чиито молитви се избавяме от огъня на гнева и
всяка ярост; радвай се, кротко Христово агне.
Радвай се, угасил езическото лъжеслънце на Дажбог; радвай се, издигнал на негово
място истинското Слънце на правдата – Иисуса Христа.
Радвай се, светъл лъч, който разсичаш като с остър меч погибелните суеверия на
днешния опак род; радвай се, презрял света, като изпълнен със суета и
многогрижие.
Радвай се, обезсилил светкавицата на страховития Перун; радвай се, изгорил с
евангелската мълния езическите капища.
Радвай се, низвергнал позорното знаме на конската опашка; радвай се, издигнал на
негово място славния и животворящ Кръст Господен.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 3
Със силата на Божия Дух свети княз Борис – Михаил изгони легион бесове от
повереното му царство, и от царство на Велзевул, бесовския княз, го превърна в
Царство Божие, осветено от хиляди знайни и незнайни български светии, които
сега пеят победната песен: Алилуия!
Икос 3
Имайки голяма мъка на сърце за своята страна, обкръжена от християнски държави
като дива маслина сред плодородни дръвчета, като дива коза сред питомни
Христови овце, ти, равноапостолни княже Борисе, си побързал да я приобщиш към
избрания род и царствено свещенство на Новия Израил – народа Божий, за което с
весели сърца благодарствено ти зовем:
Радвай се, светли княже, извършил подвига на великия Константин; радвай се,
милеел за Църквата като богомъдрия Юстиниан.
Радвай се, раздрал траурното вретище на славянския род; радвай се, защото го
облече в царската багреница на евангелското веселие!
Радвай се, разпознал в езическото божество на Тангра змея, древната змия –
дявола; радвай се, победителю на нечистите духове.
Радвай се, стократен плоде, произрасъл от кървавото семе на първомъченик Боян;
радвай се, преподобни отче Михаиле, подражавал в ревността си по Бога на
Архангел Михаил.
Радвай се, озарен от светлината на Светия Дух; радвай се, обединил славяни и

прабългари в един християнски народ.
Радвай се, целителю на непостоянството на нашите сърца; радвай се, избавителю
от разтлението на плътта.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 4
Буря от свещено негодувание се надигна в сърцето ти, свети княже, когато научи,
че твоят недостоен син Владимир започнал да връща насилствено поданиците си
към езическото суеверие. И понеже се яви опасност прогледналият туко – що за
Христовата вяра народ отново да ослепее за евангелската светлина, ти от кротко
агне се превърна в разярен лъв, и снемайки от себе си монашеското расо, облече се
в царска премяна, препаса някогашния меч и излизайки срещу сина си, заповяда да
го ослепят и хвърлят в тъмница като нов Юлиян Отстъпник, който не знае да пее:
Алилуия!
Икос 4
Слушайки как онзи , който искаше да отнеме светлината му, сам е лишен от
дневната светлина, целият народ прослави правосъдния баща, не пожалил дори
сина си за неговото благо, и го почете с такъв зов:
Радвай се, свети покръстителю, горял от ревност по Бога като пророк Илия; радвай
се, възлюбил Христа Господа повече от собствения си син.
Радвай се, воювал не против кръв и плът, а против поднебесните духове на злобата;
радвай се, че си ги победил със силата на Христовия Кръст.
Радвай се, отплувал към дълбините на житейското море и уловил голямо
множество човешки души за Христа; радвай се, защото си бдял над тези души като
незаспиващ ангел – пазител.
Радвай се, добър княже, събрал разпилените чеда Божии под омофора на Владиката
Христа; радвай се, изпитан от Господа и получил венеца на живота.
Радвай се, придобил Царството Божие с упражняване в добродетели, чистота на
сърцето и духовни знания; радвай се, обикнал нищетата като наставница на
благочестието.
Радвай се, показал твърдост в кротостта си; радвай се, явил мъжество в смирението
си.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 5
Като Богопратена звезда изгря над българското ни отечество, всеблажени Борисе –
Михаиле, защото ако по думите на Христа голяма радост бива сред Ангелите
Божии за един каещ се грешник, колко по – голямо е ликуването на Небесата за
обръщането на цял народ към истинския Бог, Комуто пеем: Алилуия!

Икос 5
Виждаме те с нашия духовен взор, божествени княже, Борис – Михаиле, в светлото
обкръжение на светите славни Седмочисленици Кирил и Методий, Климент
Охридски, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, на твоя родственик по плът и дух
първомъченик Боян – Енравота и неговия наставник във вярата христолюбивия
Кинамон, на твоя учител по благочестие монах – пленник Теодор, на твоят
покръстител светият Цариградски патриарх Фотий, на богопросветените
продължители на твоето дело – Константин Преславски, Йоан Екзарх, Черноризец
Храбър – и на още плеяда духовни будители на нашия народ, и радостно ти зовем:
Радвай се, приел свети Кирило – Методиевите ученици като Христови апостоли;
радвай се, поставил за цар боголюбивия Симеон на мястото на нечестивия
Владимир.
Радвай се, велики кръщелниче на великия патриарх и светител Фотий; радвай се,
светла зорнице на златния български век.
Радвай се, добро семе, от което поникна стократния плод на хилядите български
новомъченици; радвай се, преподобни наставниче на българските преподобни.
Радвай се, озарил с небоструйна светлина величавия подвиг на свети Йоан Рилски;
радвай се, крепка деснице, подкрепила многострадалния търновски патриарх
Евтимий.
Радвай се, защото и нас укрепяваш в нашите скърби; радвай се, защото и сега
милееш за българския народ.
Радвай се, сърце, източило море от сълзи за доброчестината на твоята страна;
радвай се, царствен изобличителю на духовните роби на този суетен век.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 6
Проповедник на божественото Кръщение се яви, богоносни покръстителю на
българския народ, но ако ние и след Кръщението си се насочваме към скверни и
лоши дела, напълно губим и самото освещение от него. Затова ти се молим да ни
даруваш покаяние, изповед и сълзи, та като получим отново прошка за
прегрешенията си, примирени с Бога да въззовем към Него: Алилуия!
Икос 6
Просиял си като светозарна звезда и с Божествената благодат си прогонил тъмата
на идолопоклонничеството, равноапостолни Борисе – Михаиле. Така прогони от
нас и тъмата на духовните идоли, които сме издигнали в душите си – нашите
страсти и греховни наклонности – и ние, почитащите твоята светла памет, с
признателност ще ти принесем тези похвали:
Радвай се ти, който сега обитаваш безкрайния океан от светлина, любов и
неувяхваща слава; радвай се, лечителю на слепотата на нашия ум.
Радвай се, гладувал и жадувал цял живот за Царството Божие; радвай се, защото
сега се насищаш с Неговите блага.
Радвай се, прекарал своя народ под облака на благодатта и морето на Кръщението;

радвай се, защото си му дарувал Чашата на благословението – светата Евхаристия.
Радвай се, защото по твоите молитви се освобождаваме от делата на плътта, радвай
се, защото ни изпросваш от Дароподавателя Бога плодовете на духа.
Радвай се, пожертвал за Господа като евангелската вдовица всичко, каквото си
имал; радвай се, станал от велик цар прост черноризец.
Радвай се, пребъдвал в Христовата любов; радвай се, защото поради това радостта
ти е била пълна.
Радвай се, Борисе – Михаиле просветителю на българския народ!
Кондак 7
Желаейки да покажеш Христовата истина на своя народ, боговенчани Борисе –
Михаиле, изпратил си достойни мъже – евангелски просветители – надлъж и на
шир в голямото си царство, да кръщават поданиците ти в името на Отца и Сина и
Светия Дух, като ги учат да пазят всичко, което Христос ни е заповядал. За всичко
това на прославения в теб Бог възпяваме; Алилуия!
Икос 7
Като си съзиждал храмове на Бога, Пресвета Богородица, на Ангелите и светиите,
не си и помислял в своето смирение, че храмове ще се издигнат и в твоя чест като
велик Божий угодник, свети Борисе – Михаиле. Затова приеми от нас, които се
покланяме с вяра и благоговение на твоята икона, този скромен венец от похвали:
Радвай се, получил венеца на мъченичеството чрез умъртвяване на своето тяло;
радвай се, милосърдни самарянино, откарал мнозина болни и страдащи в
страноприемницата на Църквата.
Радвай се, развеселявал сърцето си с пост и безмълвие; радвай се, превърнал
душата си в евангелска горница – голяма, постлана с всички добродетели.
Радвай се, умирил страната си с Христовия мир; радвай се, заменил гръцките
богослужебни книги със славянобългарски.
Радвай се, обични княже и добър пастирю на своя народ; радвай се, светилниче,
догорял в жертвен подвиг телом, но не духом.
Радвай се, блажени, укоряван за Христовото име; радвай се, защото Духът на
славата и Духът Божий е почивал върху теб.
Радвай се, отворил вратата на вярата за цял един народ; радвай се, очистил с тази
вяра сърцата на хиляди по хиляди.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 8
Странно и дивно чудо извърши Бог и в пределите на българската страна: макар че
християнството тук било жестоко преследвано, повече се усилвало и накрая самият
неин хан Борис приел Христа и покръстил своя народ. А ние, славейки Бога за тази
велика Негова милост, Му зовем; Алилуия!

Икос 8
Цял си горял в своята ревност, великославни княже, когато си побързал да
изпълниш свещения завет на свети първомъченик княз Боян, който пророчески
казал: ,, Тази вяра, за която днес умирам, ще се разпространи из цялата българска
земя…Кръстния знак ще бъде забит навсякъде, ще се издигнат храмове на Бога, и
чисти свещеници чисто ще служат на Чистия Бог и ще принасят хвалебни жертви
на Животворящата Троица.’’
О, свети равноапостолни Борисе – Михаиле, очисти сърцата ни от всяка сквернота,
та и ние, нечистите, да се очистим и станем служители на Света Троица, за да ти
зовем:
Радвай се, достоен продължител на делото на апостол Андрей Първозвани; радвай
се, забил Христовия Кръст навсякъде по българските земи.
Радвай се, приемниче на светата вяра от апостолите Ерм и Стахий; радвай се,
осветен от пролятата мъченическа кръв на Зосима Созополски и княз Боян
Енравота.
Радвай се, благословен от 370-те мъченици, посечени от нечестивия Омуртаг;
радвай се, защото върху тяхната пролята кръв си издигнал храма на Живия Бог.
Радвай се ти, чиито молитви за нас не са оскъднели и до ден днешен; радвай се,
изпросил от Христа Господа проглеждане за своя сляп народ.
Радвай се, български Аврааме, пожертвал сина си за благото на своите поданици;
радвай се, нов Иисусе Навине, наставил славяните в Обетованата земя на вечното
спасение.
Радвай се, самодържавни князе на Евангелската правда; радвай се, великоименни
Царю.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 9
Цялото Ангелско естество се удиви на твоето царствено себеотречение,
богоблажени княже. Златната корона ти замени с черно було, заповедничеството –
с послушание, богатите трапези – с пост и въздържание, държавническия жезъл – с
проста монашеска тояга, и светския шум – с безмълвната монашеска килия. Ала
заради своето себеотречение от земното царство Бог ти подари Небесното, където
заедно с всички светии Му пееш: Алилуия!
Икос 9
Устата на красноречивите витии замлъкват като гроб, пълен с мъртвешки кости,
защото не могат да изкажат как свети княз Борис – Михаил от цар е пожелал да
стане последен христов раб; как е предпочел да прави смирени поклони на всекиго
вместо да приема поклони и как избрал Ангелите и светците за свои господари,
вместо сам да господарува. А ние верните помнейки Христовите думи: ,, Който
иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да
бъде пръв, нека бъде на всеки роб’’, облажаваме великославния княз с такива
слова:

Радвай се ти, върху когото се изпълниха Христовите думи, че врагове на човека са
неговите домашни; радвай се, намерил покой за душата си в Христа Иисуса.
Радвай се, кротък и смирен по сърце, радвай се, защото си се отрекъл от себе си и
си последвал Христа.
Радвай се, възлюбил Христовата нищета; радвай се, обогатен с Христовата
божественост.
Радвай се, презрял славата на този свят; радвай се, копнял единствено за славата
Божия.
Радвай се, вървял сам по пътя на дълготърпението и незлобието; радвай се,
царствен черноризецо, покорил не племена и народи, а себе си.
Радвай се, прибавил към крепката си вяра дела на благочестие; радвай се, увенчал
вярата си с хиляди добри дела.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 10
Желаейки да спасиш погиващите в мрака на идолослужението, Христолюбиви
княже Борисе – Михаиле, пасъл си ги с чисто сърце и си ги водил с мъдра ръка към
наградата на горното от Бога призвание в Христа Иисуса, където вечно да Му пеят:
Алилуия!
Икос 10
Стените на библейски град Йерихон паднаха под звуците на седем тръби, а
идолската прелест в богодаруваното ти царство, свети княже, се сгромоляса от
благодатната сила на седемте величествени храмове, които ти построи. Ала ти сам
стана жив храм на Светия Дух, на който се покланяме благоговейно и радостно
възклицаваме: Радвай се, свети царю, възцарил се над всички страсти; радвай се,
пресветла звезда в лика на българското монашество.
Радвай се, благохвални органе на Светия Дух; радвай се, наситил с небесен хляб
своя възлюбен народ.
Радвай се, защото през твоите земни дни възсия мирът на Христовата правда;
радвай се, показал славата на християнското благочестие.
Радвай се, назначил тридневен пост за целия народ; радвай се, защото
благодарение на този пост българите надвили маджарите.
Радвай се, прогонил от страната си латинските свещеници като пастори –
наемници; радвай се, поставил за свещеници човеци, придобили добър чин и
голямо дръзновение във вярата.
Радвай се, снел позорната дреха на езичеството от своя народ; радвай се, защото си
го облякъл в белоснежната одежда на Христовото кръщение.
Радвай се, гръмогласна тръба на Светия Дух; радвай се, съкрушил основите на
стара България, като втори Йерихон.
Радвай се, Борисе – Михаиле покръстителю на българския народ!

Кондак 11
Приеми тези хвалебни песнопения от нас грешните, божествени и благоверни
княже, Борисе – Михаиле, и се помоли за нас, защото сега се намираш със светците
и предстоиш пред Бога, удостоен с велика похвала за делото, което си извършил,
полагайки основата на християнската вяра в пределите на отечеството ни и
научавайки всички българи да пеят: Алилуия!
Икос 11
Светозарна звезда на България, залязла зад хълмовете на определените ти от Бога
земни дни, си бил равноапостолни, за да изгрееш отново като всебългарско светило
на небето, откъде светиш невидимо над нашия народ и молиш Царя на царете да го
закриля в напасти и беди и да ръководи съдбините му през морето на годините към
тихия залив на блажената вечност. Затова те прославяме с такъв зов:
Радвай се, богоблажени царю Борисе; радвай се, оставил временния престол, за да
седнеш завинаги отдясно на Христа.
Радвай се, пренебрегнал царския жезъл, за да царуваш вечно с Господа на небесата;
радвай се, защото бидейки кротък по сърце, ще наследиш и земята.
Радвай се, златосияйна корона на християнското благочестие; радвай се, царска
порфира на смиреномъдрието.
Радвай се ти, чието сърце е било палат на Светия Дух; радвай се, жилище на ангели
и архангели.
Радвай се, скиптър на Небесния Цар, дарен от Бога за победа над езичниците;
радвай се, разрушил със силата на Кръста демонските коварства.
Радвай се, въведен в Царството Небесно от свети царе и самодържци; радвай се,
защото върху тебе се явиха делата Божии.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 12
Благодат си получил, равноапостолни княже Борисе, да предпазваш с молитвите си
почитателите на твоята памет от многото съвременни лъжехристи и лъжепророци,
предтечи на идващия антихрист, желаейки да обезсилят кръщелната благодат на
нашия народ и да го върнат към езическия живот, съгласно с княза на въздушната
власт, който сега действа в синовете на неверието, които искат да заглушат
богохвалната песен: Алилуия!
Икос 12
Възпявайки твоето светло успение, свети Борисе – Михаиле ние мислено се
присъединяваме към честния лик на твоя син – цар Симеон, на блажените отци
Наум, Климент, Константин, Григорий, Йоан Екзарх и Черноризец Храбър, които
погребаха пречестното ти тяло и заедно с тях ти зовем: ,,Отче и царю Борисе, бъди
с нас и благослови нашите дела!’’ Така, победени от твоята любов, ти пеем:
Радвай се, крепък щите срещу съблазните на този век; радвай се, слънце, изгарящо

прелестта на надигащите се лъжепророци.
Радвай се, огън, който изтребва новоезическите суеверия и заблуди; радвай се,
мълния, която погубва враговете на светото Кръщение.
Радвай се, крепосте на нашата църква срещу измамите на богомерзкия антихрист;
радвай се, наше тайно убежище и против неговите коварства.
Радвай се, наставниче на покаяние в тези усилни времена; радвай се, молитвениче
за нас – обременените от тежки грехове.
Радвай се ти, който изправяш преломената тръст на унилите ни души; радвай се,
защото раздухваш тлеещия лен на охладнелите ни души.
Радвай се, сине на евангелския гръм, поразил езическото зловерие; радвай се, тих
повей на Светия Дух, издухал злосмрадието на идолопоклонничеството.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Кондак 13
О, свети равноапостолни князе Борисе – Михаиле покръстителю български!
Погледни милостиво на нас, които ти се молим и чрез твоето крепко
застъпничество пред Отца на светлините, просвети и нас, седящите в тъмнината на
греха, та като започнем да ходим право в обновения живот, заедно с теб да пеем на
Светата Троица – Отец, Син и Свети Дух – во веки: Алилуия!
(Този кондак се чете три пъти, след това 1 икос и 1 кондак и накрая молитвата:)

Икос 1
За Ангелите е казано: ,, Ти, (Боже), правиш Ангелите Си ветрове, и служителите Си
огнен пламък’’, а за благочестивите царе, същото Божие слово известява: ,,
Господи! С Твоята сила царят се весели и за спасението от Тебе безмерно се
радва’’.
О, ангеле – пазителю на българския народ, благочестиви царю Борисе – Михаиле!
Ти си отвял като буреносен вятър езическата плява от своето царство, за което
благодарствено ти зовем:
Радвай се, свети княже, защото Бог ти даде, каквото ти сърце желаеше; радвай се,
защото сърдечното ти желание е било покръстването на твоя народ.
Радвай се, защото Всевишният не отхвърли молбата на устата ти; радвай се, защото
твоята молба е била Бог да се смили над отечеството ни.
Радвай се, защото Господ те срещна с благословии за добро; радвай се, защото Той
възложи на главата ти венец от злато.
Радвай се, защото този венец от злато са твоите добродетели; радвай се, получил
дълголетие във век – века.
Радвай се, облечен с чест и величие, радвай се, осветил Господа Бога в сърцето си.
Радвай се, несъкрушим щите срещу надигащото се отново езичество; радвай се,
изобличителю на потъпкващите светото Кръщение.
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!

Кондак 1
Избран от Царя на вековете – нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог, свети
равноапостолни княже Борисе – Михаиле! Избавени чрез тебе от вечната погибел
на идолопоклонството и станали род избран, царствено свещенство, народ свят,
ние ти пеем благодарствени песни. А ти, царствени и преподобни отче, виждайки,
че езическият мрак отново нахлува в прелюбезното ни отечество, избави ни от
новите идоли на мамона и идващия антихрист, за да ти зовем:
Радвай се, Борисе – Михаиле, просветителю на българския народ!
Молитва
О, прехвални и предивни равноапостоле, велики княже Борисе – Михаиле! Ти си
отхвърлил езическото зловерие и нечестие, повярвал си в единния истински
Триипостасен Бог, и приемайки светото кръщение, просветил си със светлината на
Божествената вяра и благочестие цялата Българска страна. Като славим и
благодарим на нашия премилосърден Творец и Спасител, ние славим и благодарим
и на тебе, просветителю и отче наш, защото чрез тебе познахме спасителната
Христова вяра и се кръстихме в името на Пресветата и Пребожéствена Троица.
Чрез тази вяра сега ние имаме надежда да се избавим от справедливото божие
осъждане на Неговия Страшен съд, от вечното робство на дявола и от вечните
адски мъки. Чрез тази вяра имаме и добрата надежда да станем Божии чеда и
наследим небесното блаженство. Ти си нашия пръв водач към Началника и
Извършителя на нашето вечно спасение Господа Иисуса Христа. Ти си горещия
молитвеник и ходатай за Българската държава, за нейните управници, за нейното
войнство и за всички нейни люде. Нашият език е безсилен да изкаже величието и
висотата на Божиите благодеяния, изляти чрез тебе върху нашата земя, върху
нашите отци и праотци и над нас недостойните. О, всеблаги отче и просветителю
наш! Погледни колко големи са нашите немощи и умоли премилосърдния Цар
Небесен да не се прогневява над нас, защото поради слабост и зла воля грешим
всеки ден, а да ни помилва и спаси, според, Своята милост, да насади в сърцето ни
Своя спасителен страх, да просвети със Своята благодат нашия ум, за да разбираме
пътищата Господни, да оставим пътеките на нечестието и суеверията, а да вървим
единствено по пътя на спасението и истината, на неотклонното изпълнение на
Божиите заповеди и на уставите на Светата Църква. Моли, благосърдечни княже,
Човеколюбеца Бога, да излее върху нас Своите велики и богати милости: да ни
избави от нашествия на другородци, от вътрешни неуредици, от ереси, разколи и
секти, от глад, смъртоносни болести и от всяко зло. Да ни даде благоразтворение на
въздуха и плодородие на земята, да дарува на пастирите ревност в служението им
на народа и Църквата, а на всички люде – любов и страх Божий.
Некръстените и неповярвалите вразуми, та и те да станат спасяващи се чеда на
Православната Църква. Еретиците умъдри да оставят пагубните си заблуждения,
враждуващите примири, на всички помогни според тяхната нужда. Скоро ни
насочи към покаяние, за да се сподобим заедно с тебе в Царството Небесно да
славим безначалната, единосъщна, животворяща и неразделна Троица, Отца и Сина
и Светия Дух във вечни векове. Амин.

