Молитва към Св. цар Борис
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О, велики угодниче Божи, равноапостолни царю Борисе, покровител и просветител на
българския народ, а на всички нас застъпник пред Господа! Ти отхвърли езическото
зловерие и нечествие и повярва в единия истинен Бог, прие божественото кръжение и
просвети цялата българска страна със светлината на благочестието.

О, велики угодниче Божи, равноапостолни царю Борисе, покровител и просветител на
българския народ, а на всички нас застъпник пред Господа! Ти отхвърли езическото
зловерие и нечествие и повярва в единия истинен Бог, прие божественото кръщение и
просвети цялата българска страна със светлината на благочестието. Ти положи велики
трудове за правоверието и напредъка на твоята държава, с молитви, бдения и духовни
подвизи измоли от небесния Цар благоволение за народа си. Ти остави тленния венец
на земното царство, избра постническото житие и сега, увенчан с нетленен венец от
Господа, стоиш пред Неговия престол като усърден застъпник на твоя народ. Към тебе,
свети царю Борисе, целият български народ всякога усърдно е прибягвал за помощ във
всички трудни обстоятелства на съдбата и всякога е величаел чрез твоето име Божието
благоволение и любов. И сега умилено те молим – погледни милостиво от горните
жилища на нас и на целия наш народ и моли Господа да умножи човеколюбивата Си
милост към сан, Неговите раби, и да ни дарува всичко благопотребно за временния и
вечния живот. Отечеството ни да избавя от всяко зло обстоятлство; народа ни да
освобождава от робска неволя и от угнетение, да го насочва към напредък в
благочестието и истинската просвета, в труда и благоденствието и братската обич;
държавата ни да укрепи. И така, като се удостоим, свети царю, чрез твоите молитви с
обилието на Божиите щедрости, да прославяме великия Цар на царете Господа Бога во
веки! Амин!
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