
Малітва Панская
Ойча наш, каторы ёсць у небе, свяціся iмя Тваё, прыйдзi Валадарства Тваё,

будзь воля Твая як у небе, так i на зямлi.
Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусцi нам правіны нашы, як i

мы адпускаем вiнаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога.
Амэн.

У Святым Пісанні ў многіх месцах гаворыцца, што Езус размаўляў са сваім
Айцом. А вучні захапляліся тым, што Настаўнік так часта моліцца. Аднойчы адзін з
вучняў сказаў: “Пане, навучы нас маліцца…” (Лк 11, 1).

Гэтымі словамі мы кажам Богу, што Ён наш Айцец, Які любіць нас і мы любім
Яго. Верым, што Бог ніколі не прычыніць нам шкоды, заўсёды клапоціцца пра нас і
дапамагае. Падобна таму, як дзіця можа ўзяць свайго тату за руку, так можа гэта зрабіць
з Богам - Айцом. Нябачная рука, якая злучае нас, з’яўляецца наша вера.

Сем просьбаў азначае паўнату і цэласнасць, бо ў іх выяўляецца самае галоўнае.
Айцы Касцёла гэтую малітву лічылі скарачэннем усяго Евангелля (Тэртуліян, Кіпрыян,
Аўгустын).

Анёльскае прывітанне
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між

жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус.
Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас, грэшных, цяпер і ў хвіліну

смерці нашай. Амэн.
Малітва “Вітай Марыя” з’яўляецца дакладным паўторам евангельскага

прывітання анёла Габрыэля і Альжбеты, бачым у першай частцы гэтай малітвы (Лк 1,
28 - 29; 1, 42).

Другая частка Анёльскага прывітання, верагодна, мае сваё паходжанне ў літаніі
да Ўсіх Святых, дзе першы заклік пасля Асоб Святой Тройцы прысвечаны Марыі. Яна
ўзнікла ў XIV стагоддзі ў той час, калі Еўропу ахапіла эпідэмія чумы.

Форму, якую мы вымаўляем па сённяшні дзень, зацвердзіў у 1568 годзе Папа Пій
V. Бачым, што гэта малітва мае даўнюю традыцыю. На працягу стагоддзяў, мы,
хрысціяне, праслаўляем Марыю і просім заступніцтва ў Яе Сына.

Пашана аддавана Марыі, вынікае са Святога Пісання, і заснавана на тым, што Бог
выбраў Марыю, каб з яе нарадзіўся Езус, які з'яўляецца Сынам Божым, Месіяй,
Адкупіцелем і адзіным Збаўцам.

Праслаўленне Найсвяцейшай Тройцы

Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
і на векі вечныя. Амэн.

“Хвала Айцу” - гэта хрысціянскі гімн, таксама званы даксалогія малой, у
адрозненні ад даксалогіі вялікай “Хвала на вышынях Богу”.



Даксалогія (грэч. doxa-слава, logos-слова) называюць тыя формулы малітвы,
якімі чалавек праслаўляе Бога і выказвае сваю падзяку. Малітва заўсёды вядзе да
праслаўлення  Божых Асоб.

Апостальскі сімвал веры

Веру ў Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста,
Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з
Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў
пахаваны; зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба,
сядзіць праваруч Бога Айца ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і
памерлых.

Веру ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне
грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амэн.

33. Сімвал веры - гэта складзеныя формулы, называныя таксама “вызнаннямі
веры”, або “Credo”, якімі Касцёл з самага пачатку сцісла выражаў і перадаваў сваю веру
нарматыўнай мовай, агульнай для ўсіх вернікаў.

35. Апостальскі сімвал, які з’яўляецца старажытным хросным сімвалам
Рымскага Касцёла, і Нікейска-Канстанцінопальскі сімвал, які з’яўляецца вынікам
першых двух Сусветных Сабораў, у Нікеі (325 г.) і Канстанцінопалі (381 г.), і які да
сённяшняга дня з’яўляецца агульным для ўсіх вялікіх Касцёлаў Усходу і Захаду.
Паводле: Катэхізіс Каталіцкага Касцёла. Кампендый.

Апостальскі сімвал веры быў названы Аспостольскім таму, што ён па праве
лічыцца скарачэннем веры апосталаў. “Credo” – гэта даўжэйшая версія Апостальскага
сімвала, выкарыстоўваецца ў літургіі ў нядзелі і ва ўрачыстасці.

Дзесяць Божых запаведзяў

Я - Пан Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому няволі.

1.  He май іншых багоў, апроч Мяне.
2.  He ўжывай імя Пана Бога твайго дарэмна.
3.  Памятай дзень святы святкаваць.
4.  Шануй бацьку свайго і маці сваю.
5.  He забівай.
6.  He чужалож.
7.  He крадзі.
8.  He сведчы фальшыва супраць бліжняга твайго.
9.  He пажадай жонкі бліжняга твайго.
10. He пажадай нічога, што належыць бліжняму твайму.



“Дэкалог” (літаральна Дзесяціслоўе), быў запісаны ў кнігах Святога Пісання
Зыходу і Другазаконня. Менавіта Майсею Бог прадыктаваў словы Дэкалогу і
выгравіраваў на каменных скрыжалях. Адбылося гэта падчас аб’яўлення на гары Сінай.

Вернасць Божым запаведзям – гэта наша заданне. Нам трэба стаць сведкамі
Божага слова, а гэта не толькі тэорыя, але і практыка нашага жыцця паводле веры.
Божыя запаведзі фарміруюць патрэбны накірунак, каб мы не заблукалі на дарозе нашага
жыцця.

Дзве запаведзі любові

1. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім розумам
тваім.

2. Любі бліжняга твайго, як самога сябе.

На пытанне фарысэяў аб тым, якая з запаведзяў асноўная, Езус адказвае, што
першая з усіх запаведзяў - запаведзь любові Бога і бліжняга. Пан Езус не толькі даў нам
закон любові Бога і бліжняга, але Ён сам дае нам моц, каб мы ўмелі жыць гэтым
законам.

Пяць касцёльных наказаў

1. У нядзелі і прадпісаныя святы ўдзельнічаць у святой Імшы і не рабіць неабавязковай
працы.
2. Прынамсі раз у год прыступаць да сакрамэнту пакаяння.
3. Прынамсі раз у год, у Велікодны перыяд, прыняць святую Камунію.
4. Захоўваць ва ўстаноўленыя дні пост і ўстрыманне ад мясных страваў, а ў перыяды
пакаяння не ўдзельнічаць у забавах.
5. Дапамагаць у патрэбах супольнасці Касцёла.

Першыя згадкі пра існаванне касцёльных наказаў датуюцца XV-м стагоддзем. На
працягу многіх гадоў яны былі змененыя.

У адрозненне ад 10 Божых запаведзяў, 5 касцёльных наказаў былі ўстаноўлены
людзьмі Касцёла, бо адказныя за навучанне ў Касцёле атрымалі ад Хрыста місію
выкладання і кіраўніцтва супольнасцей вернікаў. Гэтыя наказы служаць умацаванню
веры і ўдзелу ў касцёльным жыцці.

Катэхізіс Каталіцкага Касцёла кажа, што “пяць касцёльных наказаў маюць на
мэце гарантаваць вернікам неабходны мінімум духа малітвы, сакрамэнтальнага жыцця,
маральнага намагання і ўзрастання ў любові да Бога і бліжняга” (2041).

Галоўныя праўды хрысціянскай веры

 1.   Ёсць адзін Бог.



2.    Бог - Суддзя справядлівы: за добрае ўзнагароджвае, а за злое карае.
3.    Бог - адзін у трох Асобах, Бог Айцец, Сын Божы і Дух Святы.
4.    Сын Божы стаўся чалавекам і памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення.
5.    Душа чалавека несмяротная.
6.    Ласка Божая неабходная для збаўлення.

Кароткі выклад веры заключаецца ў вызнанні, што ёсць адзін Бог, але ў Ім тры
асобы: Бог Айцец, Бог Сын і Бог Святы Дух. Сын Божы – гэта Езус Хрыстус, сапраўдны
Бог, які стаў чалавекам, каб асвяціць і перамяніць нас сваёй ласкай. Мы самі без Божай
дапамогі не зможам сябе збавіць, а канчатковым прызначэннем чалавека з’яўляецца
жыццё вечнае ў супольнасці з Богам.

Сем сакрамэнтаў Касцёла

1. Хрост
2. Канфірмацыя
3. Эўхарыстыя
4. Пакаянне
5. Намашчэнне хворых
6. Пасвячэнне
7. Сужэнства

Сакрамэнты - гэта дзейсныя знакі ласкі, устаноўленыя Езусам Хрыстом і
даручаныя Касцёлу, праз якія мы атрымліваем Божую ласку, гэта перш за ўсё знак
ініцыятывы і дзеяння Бога, які хоча збавіць чалавека. А паколькі збаўчае дзеянне Божае
праявілася ў Езусе Хрысце, Сыне Божым, у Яго смерці і змёртвыхпаўстанні, то і
сакрамэнты адносяцца непасрэдна да гэтых падзеяў.

Пяць умоваў сакрамэнту пакаяння
     

1. Рахунак сумлення.
     2.    Жаль за грахі.
     3.    Цвёрдае пастанаўленне выправіцца.
     4.    Шчырая споведзь.
     5.    Выкананне прызначанай пакуты.

Мэтай і вынікам споведзі з’яўляецца паяднанне чалавека з Богам і супольнасцю,
а таксама аднаўлення праўдзівага вобразу Бога ў сабе. Каб споведзь была добрай, гэта
значыць сапраўднай, трэба захаваць пяць вышэй згаданых умоваў.  Сакрамэнт пакаяння
мае сваю структуру: у ім існуюць два важныя элементы — з аднаго боку гэта дзеянні



чалавека, які каецца ў сваіх грахах, а з другога — Божае прабачэнне праз паслугу
Касцёла.

Сем галоўных грахоў
     

1. Пыха.
2. Хцівасць.
3. Зайздрасць.
4. Гнеў.
5. Распуста.
6. Неўмеркаванасць у ежы і піцці.
7. Лянота.

Іх называюць "галоўнымі", таму што яны выклікаюць іншыя грахі і заганы.

Грахі супраць Духа Святога

1. Грашыць, празмерна спадзеючыся на Божую міласэрнасць.
2. Роспач альбо сумненне ў Божай ласцы.
3. Супраціўляцца спазнанай праўдзе веры.
4. Зайздросціць бліжняму, які мае Божую ласку.
5. Закамянеласць у грахах.
6. Адкладаць пакаянне аж да смерці.

Упарта трываць у адным з пералічаных вышэй станаў вельмі небяспечна, таму што
аднойчы можна аказацца няздольным адвярнуцца ад таго бязбожнага стылю жыцця і не
змагчы навярнуцца.

Грахі іншых па нашай віне

1. Загадваць грашыць.
2. Намаўляць да граху.
3. Дазваляць грашыць.
4. Раіць грашыць.
5. Хваліць грэх.
6. Замоўчваць грэх.
7. Не караць граху.
8. Дапамагаць грашыць.
9. Абараняць грэх.



Таксама называюцца чужымі грахамі, гэта грахі іншых людзей, да якіх мы маем
дачыненне. Калі мы просім ці загадваем іншаму чалавеку зрабіць зло або не зрабіць
дабра, калі хвалім ці замоўчваем грэх, калі дапамагаем грашыць ці пакрываем чалавека,
які зграшыў, то адказнасць за грэх ускладаецца і на нас. Бо калі б мы гэтага не рабілі, то
ёсць верагоднасць таго, што чалавек не зграшыў бы.

Грахі, якія наклікаюць Божую помсту

1. Наўмыснае забойства.
2. Садомскі грэх.
3. Крыўда ўбогага, удавы і сіраты.
4. Затрымліванне належнай платы.

Назва гэтай групы грахоў звязана з тым, што яны накіраваны перш за ўсё супраць
бліжняга, а шкода настолькі вялікая, што адразу адбываецца заклік да Божай помсты.

Найважнейшыя хрысціянскія ўчынкі

1. Малітва.
2. Пост.
3. Міласціна.

На гэтых трох учынках сканцэнтравана наша хрысціянскае жыццё. Чытаем пра іх у 6
раздзеле Евангеллі паводле Мацвея, Катэхізіс жа апісвае іх як "самыя важныя добрыя
справы". Тры найважнейшыя ўчынкі: малітва, пост і міласціна, складаюць аснову
хрысціянскага жыцця.

Учынкі міласэрнасці для душы бліжняга

1. Настаўляць грэшнікаў.
2. Вучыць тых, хто не ведае.
3. Раіць тым, хто сумняваецца.
4. Суцяшаць засмучаных.
5. Зносіць цярпліва знявагу.
6. Дараваць ахвотна крыўду.
7. Маліцца за жывых і памерлых.



Учынкі міласэрнасці для цела бліжняга

1. Накарміць галодных.
2. Напаіць сасмаглых.
3. Адзець нагіх.
4. Прыняць у дом падарожных.
5. Адведваць хворых.
6. Суцяшаць вязняў.
7. Пахаваць памерлых.

Катэхізіс Каталіцкага Касцёла вучыць, што ўчынкамі міласэрнасці называюцца
справы міласэрнасці, праз якія мы прыходзім з дапамогай нашаму бліжняму ў патрэбах
яго цела і душы.

Учынкі міласэрнасці адносна цела былі ў большасці названы самім Панам Езусам
пры апісанні Апошняга Суду (пар. Мц 25, 31-46).

Спіс учынкаў міласэрнасці адносна душы быў узяты з тэкстаў Святога Пісання і з
дзеянняў і вучэння самога Хрыста: прабачэнне, суцяшэнне, цярплівае знясенне знявагі.

Тэалагічныя цноты

1. Вера.
2. Надзея.
3. Любоў.

Гэта цноты, якія маюць за пачатак, прычыну і непасрэдны аб’ект самога Бога. Улітыя
ў чалавека разам з асвячальнай ласкай, яны робяць яго здольным жыць у еднасці з
Найсвяцейшай Тройцай, фарміруюць і натхняюць маральныя дзеянні хрысціяніна,
ажыўляючы чалавечыя цноты. Тэалагальныя цноты — задатак прысутнасці і дзеяння
Духа Святога ў здольнасцях чалавека (ККК Кампедый).

Кардынальныя цноты

1. Разважлівасць.
2. Справядлівасць.
3. Мужнасць.
4. Устрыманасць.



Гэта цноты, якія называюцца таксама чалавечымі, яны рэгулююць нашыя дзеянні,
упарадкоўваюць нашыя пачуцці і кіруюць нашымі паводзінамі ў адпаведнасці з розумам
і воляй.

Чатыры апошнія рэчы

1. Смерць.
2. Суд .
3. Пекла.
4. Рай.

Дары Духа Святога

1. Мудрасць.
2. Розум.
3. Рада.
4. Мужнасць.
5. Умеласць.
6. Пабожнасць.
7. Боязь Божая.

Евангельскія парады

1. Убогасць.
2. Чыстасць.
3. Паслухмянасць.


