
Цркви Божјој која обитава у Ариљу, 

у славу Божју и на изграђење Цркве, 

кроз нас, слуге Божје.  

Месеца маја у петнаести дан  1

спомен вршимо и службу појемо 

Светог и богоносног оца нашег 

А  Х  И  Л  И  Ј  А, 

епископа Ларисе  2

Писано за богослужбене потребе  

свештеног храма овог светитеља  

у месту Ариљу у епархији Жичкој. 

Дело писања би приведено крају 

на Светог и духонадахнутог Анатолија, 

03/16. јула 2015. године Господњe. 

1 По старом календару; заједно са Преподобним Пахомијем Великим.  
2 Ларис(иј)ског. У грчкој служби: архиепископ Ларисе и чудотворац. 



Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

 
Светитељ Ахилије чудотворац,  

епископ Ларисе и покровитељ Ариља 
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

На великој вечерњи .  3

После Блажен муж певамо стихире на Господи возвах. 

Глас 3. 

Богомудри оче Ахилије,* ти сачува веру праву,* и посведочи нас          
ради Јављенога на земљи,* Истинског Богочовека,* Који призива у         
заједницу обожења;* ти благовешћаше Сина једносуштног Оцу,*       
ускликта радосно и безумље посрами.* Зато Бога моли* да         
просвети душе наше! 

Богомудри оче Ахилије,* ти подобије Творчево изграђиваше*       
богоданим тајнама спасења,* изграђивајући Тело Христово,* и       
засија свету као истински човек,* пројављујући славу Бога        
Живога;* изобличавајући дела Арија поганог;* просвети душе       
наше* Божанском Истином Јединог Човекољубца! 

Са богомудрим Оцима* Никејскога Сабора* загрмео си       
проповедајући Истину,* са Николајем и Спиридоном* дивна си        
чуда пројавио;* за све који те часно поштују* не престај да се            
молиш,* Ахилије, оче наш! 

Глас 6. 

Преславну ствар показа Човекољубац* на теби, богоносни       
Ахилије,* када те учини пријемчивим* за обећана блага небеска;*         
тебе ради призва Себи* и паству твоју, коју духовно посећујеш* и           

3 Мала вечерња се при парохијским богослужењима изоставља.  
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

свецелосно исцељујеш;* да саборно прославимо Христа,* Творачку       
Премудрост! 

Вера православна изнедри те, Ахилије богомудри,* учесника       
Христовог Домостроја спасења,* причасника дубине Христове      
Премудрости;* Духом Светим надахнутог и руковођеног*      
поборника вере праве* чуване у Стубу и Тврђави Истине! 

Како се не задивити архијереју,* блиском предстатељу Престолу        
Божјем,* јер живљење његово беше чудесно,* јер Христом        
укрепљиван беше,* и Вечну Премудрост пројављиваше,* и чудима        
многим осведочен* пред свим војскама Небеским? 

Слава, глас 8.  

Господе, Господе ,* Беспочетни Изворе,* на почетку путева       4

Својих* Имајући Логоса,* рађаног Сина Својега,* једносуштног и        
једнобожанског , Једини Прославитељу истинских богослова,*     5

опомени се дивног служитеља величанства Твога,* Ахилија       
чудесног,* ревносног проповедника Истине,* и неустрашивог      
поборника Правде.* Прими његове молитве за нас* и спаси нас! 

И сада, догматик, или празника .  6

Вход. Паримије светитељу. 

Литијске стихире самогласне.  

4 Видети мелодијски запис ових речи у Осмогласнику С. С. Мокрањца, глас 8. 
број 5. 
5 Богословље Никејског Сабора.  
6 Пентикостар.  
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

Глас 3. 

Иконом Христа,* Првопастира Великог,* пројави те вечност,       
свештени Ахилије,* јер имађаше за меру светова Јеванђеље        
Богочовека,* Којим утврди стадо изабрано и поверено,*       
прицеливајући га Цркви Христовој,* у Којој све дише Духом         
Божанским! 

Глас 4. 

Гордељиви и непослушни јеретици,* видећи чудодејство благодати       
живеће у теби,* свеблажени оче наш Ахилије,* не умеше         
прославити Христа Бога.* Стога најпре измоли слугама твојим,        
свеблажени,* уље милосрђа Господњег,* да принесемо покајање*       
за неизбројне грехе наше.  

Глас 5. 

Посведочивши животом својим богодостојним Христа,*     
многопоштовани покровитељу града твога ,* диван се показа у        7

подвигу, који те ка Господу узведе;* немоћима се хвалећи,* и          
силом Божјом украшен,* станиште Божанске Тројице,* Светитељу       
предивни,* моли се за спасење свих* који ти са љубављу притичу! 

Слава, глас 5.  

Ко се неће задивити* искреном пријатељу Христовом Ахилију,*        
безмерном смирењу његовом,* трпљењу у невољама многим;*       
којим венцима ћемо се осмелити* овенчати богојављеног       

7 Може се додати у текст име града Ариља.  
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

Ахилија?* Спомињући живот твој славан,* и покој твој са         
Светима,* надамо се у твоје посредништво! 

И сада, исти глас.  

Натприродно родивши Бога свих,* роду људском источила си        
живот вечни;* јер из утробе Твоје девствене изађе* Предвечни         
Логос,* Којега, Црквородице, * моли за душе наше! 8

Стиховње стихире, глас 2. 

Падамо под твоје милосрђе,* великоимени оче наш Ахилије,* не         
удаљи од покрова твога град и храм овај,* но буди нам брзи            
помоћник* у све дане живота наших! 

Уста моја говориће мудрост, и поучење срца мојега разум. 

Све који с вером притичу* мироточивим моштима Твојим,        
Ахилије,* не остави без утехе,* но знајући веру њихову,* измоли од           
Господа* оно што моле од тебе,* милост и спасење! 

Хвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама својим. 

Чудесно, је, заиста,* и преславно чудо:* јерарх Христов храни         
паству своју* Речју Истине и Хлебом Живота,* Љубављу        
заједничарећи,* вечно се Њоме причешћује;* стога и сабране        

8 Заиста је још увек чудно да се у химнографији користе неологизми нових             
Отаца Цркве, као што су, код нас Свети Николај и Јустин. Богочовек је             
кориштен у химнографији (Октоих), али, опет, не довољно, док су остали           
изрази, као нпр. Црквородица, охристовити, обогочовечити, олосити и др.         
остали још увек не коришћени. Сматрам да је њима, заиста, место у            
химнографији. 
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

служитеље његове животодавном силом Божјом* учини      
богопричасним заједничарима* Његове светости! 

Слава, глас 1. 

Данас се освештава* светошћу Божанства* сва природа творевине;*        
светови се сабирају* и сва створења песму нову* Теби поју, Сило           
Божја и Боже наш:* у славу Светога Имена Твога,* и ради           
архијереја Ахилија Твога,* ниспошљи нам дарове* Духа Свесветог! 

И сада, исти глас, опште и празника.  

 

 

 

 

 

Тропар, глас 2.  9 Тропар, глас 1.  10

Натприродна страдања и   11

подвизи твоји на земљи,* и     
непојмљива награда на   
небесима,* за савршена дела    
твоја,* која око виде и ухо      

За натприродне подвиге твоје,*    
и за богоугодна дела (твоја) на      
земљи,* прими непојмљиву   
награду на небесима,* коју    
Господ припреми слугама   

9 Превод тропара из Никодимове словенске службе Светом. Могуће је певати 
га и у 4. гласу.  
10 Дело аутора ове службе. Пређашњи тропар ми изгледа недовољно јасан и            
по смислу повезан, стога сам написао овај нови, али по узору на онај. 
11 Ово може сведочити о заблуди у словенској слуби, у којој се Светитељ             
велича као свештеномученик. 
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

слушаше,* и твоја плата, коју     
човек не замисли у срцу;* као      
анђео потруди се на земљи,* и      
као херувим прими на    
небесима.* Стога светитељу и    
свеблажени Ахилије,* моли,   
молимо се,* да се спасу душе      
наше. 

 

Својим,* и теби, богоносни,*    
који Га љубљаше серафимски;*    
стога се моли, молимо те,*     
светитељу свеблажени  
Ахилије,* да нам дарује велику     
милост. 

 

 

 

На јутрењу. 
На Бог Господ тропар Светоме двапут; слава, и сада, богородичен. 

 

Сједални по катизми првој, глас 5. 

Добродетељима пребогатог,* преподобни Ахилије богоблажени,*     
благодат Духа Утешитеља обрете те,* и непропадљивим даровима        
обогати;* човекољубивих исцељења* и гледања славе Божје. 

Слава. И сада.  12

Очистивши срца наша,* замагљена страшним грехом,* са чиновима        
Анђелским торжество твоје појемо,* Пресвета Дјево      
Богородитељко,* Једина Узданицо наша. 

12 Богородичне је могуће употребити из старе словенске службе. 
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

Сједални по катизми другој, глас 7. 

Причешћујући се натприродним* Божанским стварима,*     
уподобљујеш се Христу Јагњету Божјем,* у слави обожења Њему         
предстојиш,* молећи се усрдно* за празноватеље твоје,* богозарни        
Ахилије! 

Слава. И сада. 

Са Гаврилом и свима умним силама,* запрепашћујемо се        
Прекрасном Породу Твоме, Свеопевана,* и не имајући реч ти         
принети,* припадамо покрову* Твоме Матерњем.  

Подразумева се цела полијелејна служба. 

Величаније и Јеванђеље Светитеља.  

Сједални по полијелеју, глас 2. 

Свештенога храма овога заступници,* богољубиви краљу      
Драгутине,* монахаујући Теоктисте,* са сродником твојим      
Урошицем,* монахољубивим Стефаном,* са бодрим у молитви,       
свечасним архијерејем Ахилијем,* заступајте се за нас непрестано.  

Слава. И сада. 

Материнском бригом нас погледај,* и Материнском смелошћу Га        
моли,* Рођенога из утробе Твоје, Царице  Владичице. 

Стихира по 50. псалму, глас 6. 

Испитавши највише истине* и најдубље тајне,* као проповедник        
неустрашив јави се,* небогласни Ахилије,* Сина Божјег       
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

једносуштног Оцу си проповедао,* надразумно из суштине Очеве        
рађаног. 

КАНОН  13

Катавасија по Типику: Благовештењска или Пентикостара. 

Сједален  по 3. песми, глас 2. 

Пошавши за Христом, блажени,* молитвама и постом си Му         
служио,* архипастирским подвигом Му угодио,* и насеље       
праведних задобио,* молитвену слободу стекао,* да се молиш за         
оне,* који спомен твој с љуваљу славе,* оче наш Ахилије. 

Слава. И сада. 

Родила си Живот свету, Дјево Пречиста,* од Извора Живоносног,*         
Христовог Тела Савесаборног,* ни нас не одлучи,* молимо Те,         
Мати Пресвета. 

Кондак, глас 8. 

Подобан је кондак из Никодимове службе Светоме, односно, не 
постоји потреба за састављањем другог кондака.  14

Икос. 

13 Канон изостаје из два разлога: 
1) моје неумеће да саставим и  
2) не неопходност, тј. он се при парохијским богослужењима изоставља, а           
служба је писана за парохијску цркву. 
Ипак, надам се да служба неће остати без канона. 
14 Не наводим га, зато што ми није доступан. Надам се да не грешим када               
мислим да је кондак 8. гласа.  
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

Стадо твоје, испуњено радошћу духовном* теби, пастиру       
богомудром,* приноси усрдно похвале ове:* радуј се, Кападокије        
благочестиви изданче!* радуј се, Светих Отаца достојни       
наследниче!* радуј се, мудрољубиви и богољубиви!* радуј се, града         
Ларисе пастиру незамењиви!* радуј се, творче знамења и чуда         
многобројних!* /радуј се, града Ариља богоизабрани заштитниче!/*       
Радуј се, богоносни оче наш Ахилије! 

Ексапостилар. 

Светлост од Светлости ,* Бог Јединородни,* призва у светост        15

живота род човечански,* Ахилије чудесни одважно се одазва,* и         
син Светлости поста,* благодаћу неизрецивом. 

Слава. И сада. 

Сабор Пророка и Апостола,* лик монахујућих,* збор       
богословствујућих,* са мноштвом Анђела одозго,* прославља те       
ускликицима:* радуј се, Благодатна,* Господ са Тобом, међу нама. 

Стихире на Хвалите, глас 1. 

Дворови Господњи примише те,* и небески Јерусалим обогати се,*         
ускликујући велегласно:* Ахилије, пријатељу Христов,*     
служитељу Надразумних Тајни,* ходи, види, славу* припремљену       
ти од вечности.  

 Двапут 

Трепетно служећи Анђели Свети* Престолу Славе Господње,*       
послани бише* да брижљиво узму душу твоју,* и похитавши јој,          

15 Никејски Символ Вере. 
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

нађоше је* одушевљену и живоносну,* и у наручје Божје је          
предадоше,* са изабраницима Његовим* и праведницима. Двапут 

Слава, глас 4. 

Ликује данас Црква Ариљска ,* славећи свога заступника,*       16

славног угодника Христовог,* и одевена у славу светости његове,         
ускликује:* ходите Трпези, узмите Хране бесмртности,* и       
прославите Христа,* Прославитеља Светих! 

И сада. 

Богоневесто Владичице,* погледај на мољење слугу Својих, *и        
славословље ово принеси Христу, Сину Твоме,* молећи Њега, Бога         
нашега,* да нам дарује велику милост. 

 

На Божанственој Литургији. 

 
Све по уобичајеном редоследу. 

Тропари за Блажена Светога. 

Глас 1. 

16 Ако би се ова стихира и певала у некој другој цркви, предлажем измену              
текста: Црква Христова. 
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

На непоколебивој стени спасења,* на камену чврстом вере,*        
изградио си личност своју,* боголики Ахилије,* зато се сада молиш          
за нас. 

Христа Доброг Пастира и Смерно Јагње,* од све душе своје си           
заволео, блажени,* и за Њим пошао, (о,) Ахилије,* и у Њему           
отпочинуо за своје трудове. 

Заигра срце наше, (о,) Ахилије,* устрепери га сила Духа         
Освећења,* те празнујемо торжесто твоје свечасно, ускликујући:*       
прославише дела људска Господа. 

Иако си земаљско променио,* потребе наше ниси заборавио,* немој         
ни мољења наша презрети,* молимо те, (о,) Ахилије,* будни         
пастиру наш и вољени. 

Глас 8. 

Примивши у срце светлост нетварну,* њоме си осветлио дела своја          
богоугодна,* и њоме просветлио синове* Оца нашег небеског,        
Ахилије. 

Чудесни живот твој, Ахилије богоблажени,* сведок је светости        
твоје божанске,* којом те обасја Творац,* и у сабор блажених          
уврсти. 

Слава.  

Поклањамо се Господу Животодавцу,* Узроку и Извору саздане        
природе,* и Венцедавцу слугу Својих,* и прославитељу светитеља        
Својих.  
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 

И сада. 

Логос Очев из Тебе, Богородице,* произилази очовечен,* и нама         
истосуштан,* неизмерном љубављу спашавајући све,* и пуноћу       
свега устројавајући,* Благодатна.  
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Свети оче наш Ахилије, моли Бога за нас! 
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