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На вечерњој 

 

 

 

Први антифон: Блажен муж... 

Стихире на Господе, тебе призвах… на 6, глас 6. 
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Све презревши земне могућности * и тело не уважавајући, * Бога           
светога заволесте * и, одело бешчасно ругања носећи, * са небеса           
примисте светлости одећу * и ризу непропадљиву; * с њом ликујући,           
венценосци пребогати, * покров нам свима будите и одело, * животом           
обнаженима змијином прелешћу. [двапут]  

Сергије преславни и прехвални Вакхо, * сасуди Духа, * потоци који           
истачете свима исцелења, * наши чувари и моћни поборници Цркве, *           
самовољне жртве и заклања чесна, * светилници који озарујете         
светлошћу благочешћа крајеве, * разрешите таму обузелу душе наше *          
и мрак злобе сав одагнајте. [двапут]  

Непролазна насеља и разумно весеље * и светлост незалазну и живот           
без жалости и погибли, * из трулежног тела, страдалци славни, *           
изашавши, задобисте; * но молите се ово да задобијемо * страсти           
умртвивши и од греха се уклонивши, * Сергије и Вакхо; *           
предстојатељи и пристаништа верних, * са слободом се молећи за          
душе наше! [двапут]  

Слава, глас 4. 

Сергије и Вакх, * светли и двоструки сте зраци мученика, * јер            
мучитеља свирепство уништисте, * идолску лаж посрамисте, * и         
богоразума савршену тајну * светлим гласом, високо објављујући,        
проповедасте: * њиховим молитвама, Христе, законодавче свих, *        
подвигополoжниче и венцедавче, * и нас удостој невидљиве и лукаве          
силе * моћно да победимо. 

И сада, богородичен догматик, глас исти.  

Тебе ради богоотац пророк Давид * у песмама објави величанствена          
дела теби учињена; * стаде Царица с десне стране пред тобом; * и тебе              
као Матер посредницу живота показа, * онај који је без оца благоволео            
да од тебе тело прими * да своју обнови икону, * пропалу страстима * и               
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заблуделу на гору пронађе овцу * и, на раме је ставивши, Оцу је             
приведе * и својим хтењем са небеским сједини силама * и спасе,            
Богородице, свет, * Христос који има велику * и богату милост.           
Вход. 

Паримије мученицима. 

Литијске стихире, глас 8. [Л] 

Цару земаљском блиски некада, * али Цару векова служитељи, * оном           
првом мудри у саветима, * храбри у ратовима, * верни у службама, * а              
овоме, Владики и Господу, * мудри у богомислију, * храбри у           
мучеништву, * верни у исповедању, * преславни Сергије и Вакхо          
прехвални, * најтврђи дијаманти Цркве Христове, * брзи посредници         
будите онима * који страдања ваша прослављају * и спомен ваш           
светкују * и одбраните од свих невоља. 

Боговима жртве не принесосте, * ни идолима њиховим се не          
поклонисте, * паганство Рима остависте * и поклоњење цару         
посрамисте, * зато и мучење примисте: * скидање одлика звања вашег           
високог * и облачење женског одела срама * и окивање железом око            
врата; * но и крв своју пролисте, * а душе за Христа положисте, * стога               
и вечну славу наследисте, * Сергије и Вакхо, младићи свечасни. 

Христос вам беше живот, * а смрт њега ради добитак, * мученици            
добропобедни, * Вакхо претучени и измучени * и Сергије у обућу           
страдања обувени * и мачем посечени, * милостиво погледајте на нас           
који вас прослављамо, * живога Бога сведоке истинске * и њему се            
свагда молите * и брзи нам помоћници будите. 

Слава, глас 1. 

У весељу срца певаху Творцу * свети мученици Христови, * у коме            
искупљење имаху, * који је икона Бога невидљивога, * Прворођени пре           
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сваке твари, * кроз кога и за кога је све саздано * и у коме све има                 
постојање, * који је Глава Тела-Цркве, * у коме је сва пуноћа настањена,             
* који је почетак и крај, * који је био и јесте и доћи ће; * и појући химну                   
Цару небеском, * на жртву свеспаљеницу се принеше * и наслеђе           
светих наследише, * Царство светлости вечне, * Сергије и Вакх,          
младићи свечасни. 

И сада, богородичен, глас исти. 

Часни Крст Христов, Пресвета Дјево, * нама је знак победе, * јер            
гледајући гоњење верних * Крста ради Христовог, * ти Сина свога на            
њему благоизволелог пострадати мољаше * да свако свој храбро         
понесе, * као што учинише Сергије и Вакх, * мученици добропобедни. 

Стиховње стихире, глас 2. [Л] 

Спомен мученика настаје данас, * ходите, Христу, верни, * на сабору           
хвалу Спаситељу узнесимо, * предиван се показа прославивши их, *          
угоднике своје добропобедне. 

Стих: Зазваше праведници * и Господ их услиши. 

Христу изабрани а свету туђи бејасте, * због љубави Христове          
пострадасте, * веру живу Христу принесосте, * сами себе дадосте, * крв            
своју проливши, многострадални, * јер крвљу његовом пречасном        
искупљени бејасте, * молите се, сведоци и мученици Христови, * за           
просветљење душа наших. 

Стих: Много невоља имају праведници * и од свих ће их избавити            
Господ. 

Свети саборе сведока истине, * свети пророци и апостоли, * са многим            
исповедницима имена Божјег, * двојицу светионика васељене * који су          
од Рима до Истока име Христово сведочили, * прослављајте кличући: *           
Радујте се, Сергије и Вакхо свечасни, * са Стефаном првомучеником * и            
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победоносцима Георгијем и Димитријем * и са свима светима Цркве          
Богочовека. 

Слава, глас 8. 

Укрепи се Христових мученика над вразима војска: * у њој као           
светилници света светле * благославни и најизабранији страдалници *         
Сергије и Вакх. * Њима оборише вратове лукави пукови демонски, *           
њима се зачудише мучитељи * и задивише анђели * видећи          
бестелесног од телесних згаженог, * а верних Црква светоржествени         
празник * и радост светску савршавајући, вапије: * ти који си немоћи            
телесном свезао моћног, * молитвама светих својих спаси душе наше.  

И сада, богородичен васкрсан, глас исти. 

Неудата Дјево, * која си неисказано зачела Бога телом, * Мајко Бога            
вишњега, * прими мољења слугу својих, свенепорочна, * дарујући         
свима очишћење грехова. * Примајући сада мољења наша, * моли да           
се сви спасемо. 

Тропар, глас 5. 

Украшење Христових страдалника * и очи Христове Цркве, * очи          
просветлите душа наших, * Сергије многострадални и Вакхо        
преславни, * и молите се Господу * да се избавимо таме греховне * и              
светлости невечерње заједничари да се покажемо, * вашим        
молитвама, свети. 

Слава. И сада, богородичен васкрсан, глас исти. 

Ако се благосиља петохлебница: тропар светим мученицима двапут и         
Богородице Дјево. 
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На јутрењу 

 

На Бог је Господ тропар светим мученицима, глас 5. двапут. Слава. И            
сада, богородичен васкрсан, глас исти. 

Сједален по првој катизми, глас 8. [Л] 

Обукавши се у љубав Христову, * славо наша и радости, * у светости и              
части се одржасте * и Царства небеског се удостојисте, * ради којег и             
страдања трпесте вољно. * Христа Господа увек молите * да се љубави            
његовој присајединимо вечно. 

Слава. И сада, богородичен, глас исти. 

Предстојатељко верних, Богородице, * невољника радости и уплаканих        
велика утехо, * из утробе твоје свесвете, Дјево, * рођенога бесемено *            
моли непрестано да нас избави у час суда * тешког испитивања.  

Сједален по другој катизми, глас 8. 
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Срце према људима добро расположено * и савест чисту пред Богом           
живим, * љубав нелицемерну и веру искрену, * светли заједничари          
Христови, * Господу радосно принесосте * и њиме се наслађујете вечно.           
* Заступајте се за нас слабе * и ове нам врлине ниспошљите обилно.  

Слава. И сада, богородичен, глас исти. 

Логоса и Сина Божјег, * који се неисказано и надумно * родио од тебе,              
Богородице, * моли да мир васељени дарује, * и опроштај грехова пре            
краја * и Царства небеског крајњом добротом својом * да удостоји слуге            
твоје.  

Сједален по полијелеју, глас 3. 

Началнику и савршитељу вере * Христу Исусу следовасте, * украшени          
цветовима младалачке чистоте * и овенчани венцима вечног бесмрћа, *          
блажени Сергије и Вакхо богомудри, * Христа Бога молите да          
просветли душе наше.  

Слава. И сада, богородичен, глас исти. 

Прибежиште и сило наша Богородице, * моћна помоћнице света, *          
молитвама својим заклони слуге своје * од сваке тескобе душевне, *           
једина благословена.  

Степена, први антифон, глас 4. 

Прокимен, глас 4: Зазваше праведници * и Господ их услиши. 

Стих: Много невоља имају праведници и од свих ће их избавити           
Господ. 

Јеванђеље по Матеју, зач. 36. 

Стихира по 50. псалму, глас 6. [Л] 
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Господ је наш помоћник и нећемо се бојати човека; * клицаху           
младићи страдалци, * Вакх и Сергије, * муке трпећи за име Господње *             
и горњи град ишчекујући * и селећи се у вечни и заиста блажени             
живот. 

Канон Пресветој Богородици на 6, глас 8. 

Канон светим мученицима на 8, глас 1. 

Акростих: Сергија страдалника и Вакха увекспомињаног певамо.       
[Теофаново] 

Песма 1. 

Ирмос: Твоја победна десница * боголепо се у моћи прослави, * јер            
она, Бесмртни, * као свемоћна, противнике сатре * Израиљцима пут          
дубином нови начинивши. 

Сергије, угодниче Христов, * самолитвеника примивши и       
сапомоћника Вакха увекспомињаног, * са њим страдања богомудро        
савршио си. * Реч ми мудрости да вас појем дарујте. 

На непоколебивом камену Христове вере, * свети мученици,        
положивши основ, * на тврдој лествици утврђени, * бедем и стубови           
благочешћа сте се јавили. 

Речима верујући Христовим * и њега неуклоњиво гледајући, * сву          
попљувасте пролазну славу, свети, * а славе увекпостојеће овенчани         
бисте насладом. 

Родбину и отаџбину и части * Христа ради оставивши, веселисте се, * и             
обучени у женско одело, * храбром мудрошћу нетрулежности одећом         
* светло се обукосте. 
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Богородичен: Милостива буди верним и благосажаљива, Богомати, *        
умоли Логоса кога си родила телесно к нама дошавшег, * јер тебе            
посредницу и спасење стекосмо. 

Песма 3. 

Ирмос: Једини који знаш људске природе немоћ * и милостиво узевши           
обличје њено, * опаши ме силом с висине * да бих ти певао, Свети: *               
одуховљени храме неизречене славе твоје, Човекољупче. 

Kа њему који једини познаје као Бог све пре битија, * он ваше видевши              
устремљење, * славом мудрости, и божанственог знања * и тврдог          
разума обилно вас испуни * као своје војнике, блажени. 

Законски угодници Христу пострадати изволише, * трулежну славу и         
пролазну * и свет и светодржца * помислима богомудрим,         
страдалници мученици, замрзесте * љубављу Створитеља. 

Пречистим припадањем ума Господу предстојећи * и одатле од         
истинског зрака испуњени * и неизреченог блаженства јасно        
наслађујући се, * оне који вас поштују од напасти, * страдалници,           
избавите. 

Богородичен: Смрћу држан у почетку Адам, * сада се избави твојим           
породом, једина богоневесто, * јер живот истински ипостасни, *         
сједињен са телом, чиста, * по ипостаси изнад природе и речи родила            
си. 

Сједален, глас 8. 

Мученикољупци приђите, * разумне бисере Господње и страдалнике, *         
Сергија поштујмо и Вакха светог, * који вражју лаж мушки победише *            
и идолску сву силу разорише. * Зато достојно с небеса венце победе            
примивши, * са анђелима ликују. * Њима сви завапимо: * молите           
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Христа Бога сагрешења опроштај да дарује онима * који поштују с           
љубављу свети спомен ваш. 

Слава. И сада. Богородичен, глас исти. 

У напасти многоисплетене упавши * од непријатеља видљивих и         
невидљивих, * ходим по бури безбројних сагрешења својих, * и као           
топлом заступништву и покову својем, чиста, * ка пристаништу         
притичем твоје благости. * Зато, пречиста, од тебе оваплоћеном         
бесемено моли се усрдно * за све слуге своје који ти се непрестано             
моле, * Богородице пречиста, * молећи га увек сагрешења опроштај да           
дарује * онима који опевају достојно славу твоју. 

Песма 4. 

Ирмос: Тебе, гору благодаћу Божјом осењену * прозорљивим очима         
Авакум опази: * из тебе ће изићи Израиљев Свети, објављиваше, * на            
спасење наше и обновљење.  

Светила два од запада засијавша, * противно нечастивом који је тада           
земљу држао путоваху * и к твом истоку дођоше светлоносном, *           
Христе, и спаситељном. 

Ни огањ, ни мач, ни гоњења, ни ране, * од благочестивог разума у Богу              
вас не одлучише * јер живот пропадљиви презресте њега ради, *           
достојни славља, * и примисте блажену сладост и непропадљиву. 

Светилници истински и нелажни * основе Цркве Христове озарују         
светлошћу божанственог сјаја * и душе благочестивих узвесељавају *         
чудеса зраке испуштајући. 

Вакх божанствени и преособити Сергије * годишњим мењањем *         
благочешћа љубитељe и мученикољупцe * на пировање духовно        
призивају, * доброте своје предлажући. 

12 

 



 

Богородичен: Оружје које врата едемска чува усупа сада пред вернима          
* и прима светло часном крвљу из твоје утробе рођенога, *           
свенепорочна, * знамењима виђеног и благодаћу. 

Песма 5. 

Ирмос: Просветливши сијањем доласка свога, Христе, * и осветивши         
крстом својим крајеве света, * срца просветли светлошћу свога         
богопознања * оних који те православно певају. 

Прогнавши лаж оружјем истине * и мучитеља ране храбро         
претрпевши, *и победници бисте од Христа овенчани * и сада          
достојно се веселите. 

Укрепљавани непобедивом силом и благодаћу Тројице, * двојица        
мученика скрши кнеза таме * и поробљавање њему, * зато се часно            
ублажују. 

Трпљењем и духовном мушкошћу * и силом мисли двојица мученика          
славних * прође сву гонитеља горку јарост * и са анђелима се настањује. 

Богородичен: Засијала си, Богомати, као јутро, * незално Сунце         
истинске правде, * сједињено са телом по ипостаси, на рукама носећи,           
* зато те сви прослављамо. 

Песма 6. 

Ирмос: Опколи нас последњи бездан * а нема избавитеља, * изменисмо           
се као овце за клање. * Спаси људе своје, Боже наш, * јер си ти моћ                
немоћних и исправљање. 

Исцелења изворе мошти мученика богато истачу: * захватимо усрдно,         
верни, * и страдалнике ублажимо, * славног Сергија и Вакха          
увекслављеног. 
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Не подносећи безбожних насеља * и прелест уништивши, * небеским          
путем добростамено Сергије и Вакх путоваху * и Христово         
пристаниште достигоше безбедно. 

Отварају се страдалницима мученицима * врата небеска, *        
страхопоштујући страдања часна, * слична Богу нашем, благодатна * и          
које прогоне демонске војске. 

Богородичен: Истински те Матер Божју, пречиста, * мудрујући        
називамо, * јер си беспочетног Сина Јединородног, * пре векова          
засијалог из Оца, * неисказано, Дјево, родила. 

Кондак, глас 2. 

Храбро наоружавши разум против ђавола, * све њихове обмане         
разрушисте * и победу с висине примисте, * свехвални мученици, *           
једне мисли кличући: * Добро је и лепо с Богом бити.           
Икос 

На небесима, Христе, живећи, Сергије и Вакх и божанственом         
светлошћу твојом испуњени, мене који у тами незнања ходим претеци          
брзо и од страсти отми, једини бесмртни, одећу ми покајања          
ниспославши, да светлим умом светлоносни њихов празник успојем и         
завапим, веселећи се: Добро је и лепо с Богом бити. 

Синаксар: Месеца октобра у 7. дан спомен вршимо светих и          
добропобедних мученика Сергија и Вакха, бивших великодостојника       
римских 

Стихови дијалога:  1

Лик први: О, мученици, реците нам истину - да ли су вам драга славља              
и сабрања? 
Лик други: Та, има ли шта слађе? 

1 Натпис св. Григорија Богослова 167: Како треба славити празнике светих мученика. 
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Лик први: А због чега? 
Лик други: Па, због врлине. Многима је то прилика да постану бољи,            
кад се врлина поштује и слави. 
Лик први: То сте добро рекли. 
Лик други: Да, али пијанство и угађање стомаку нама се не свиђа.            
Победе смо извојевали, распојасаност свака нам је туђа.  
Свети мученици Сергије и Вакх, пореклом Римљани, беху високи         2

достојанственици и први међу великашима на двору цара Максимијана. Цар их           
много вољаше и уважаваше због њихове мудрости у саветима, храбрости у           
ратовима и верности у службама. И ретко је ко могао обратити се цару са каквом               
молбом осим преко ове двојице највернијих саветника; они беху у такој милости            
код цара као нико друга. Ипак они искаху милости не толико од цара земаљског              
колико од Цара Небеског: јер они вероваху у Господа нашег Исуса Христа, труђаху             
се ревносно да My угоде својим светим животом, и служаху My усрдно. Али из              
страха од цара они неко време скриваху своју веру у Христа, јер се Максимијан              
односио према хришћанима са неизмерном мржњом и неукротивом јарошћу.         
Ипак светлост вере Христове не остаде код њих дуго сакривена под поклопцем,            
већ се ускоро показа јавно свима. Јер неки, завидећи им на тако високом положају              
и царској љубави према њима, и желећи да навуку на њих цареву мржњу и гњев,               
доставише цару да су Сергије и Вакх хришћани, и одбијају да се поклоне             
боговима. Максимијан не хте веровати да су људи који уживају толику           
благонаклоност његову противни њему у поштовању богова. И стиђаше се цар да            
их упита о томе или прекори, још не знајући то са сигурношћу. Ипак он одлучи               
да то испита на следећи начин. 
Једнога дана он приреди празник у част својих богова, и крену са свима кнезовима              
и великашима, са војницима и слугама, и са целокупном царском свитом у храм             
главног бога Зевса, да му тамо принесе нарочите жртве. Притом он пажљиво            
посматраше да ли ће са њим ући у храм његове вољене велможе, Сергије и Вакх.               
Но када цар уђе у храм, слуге Христове остадоше и не уђоше са царем у одвратно                
идолиште, него зауставивши се подалеко они се мољаху истинитоме Богу да           
просвети слепило помрачених очију незнабожног народа тог и прослави у љима           
пресвето име своје. Међутим цар, видећи да Сергије и Вакх не уђоше са њим на               
светковину, посла слуге своје да их узму и силом доведу у храм Зевсов. А кад свете                
уведоше у богомрски скуп тај, цар Максимијан нареди им да се заједно с њим              

2 Из Житија светих архимандрита Јустина Поповића.  
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поклоне идолима, принесу жртву и окусе од идоложртвених приноса. Али          
Сергије и Вакх не хтедоше да изврше царево наређење, говорећи: Ми имамо Бога             
на небу, Бога нелажног, и не неосетљивог као што су неосетљиви ваши идоли, него              
истинитог и живог који сав свет држи у својој власти; ми се Њему клањамо. – И                
они стадоше изобличавати цара за његово зловерје што он част која приличи Богу             
одаје слепим, глувим и немим идолима, па и друге на то наводи. 
Цар се наљути и нареди да им скину све одлике њиховог високог звања: војничке              
појасе, златне гривне, прстење и сву одећу, и да их на срамоту обуку у женске               
кошуље, и на вратове им метну железне обруче. И тако их вођаху по граду на смех                
и поругу, да би на тај начин тако славне и племените и знамените велможе римске               
биле исмејане и понижене од целог народа због поштовања Јединог истинитог           
Бога и ружења лажних незнабожачких богова, или боље рећи – самих демона,            
којима ове слуге Божије не хтедоше принети жртве, већ себе саме принеше на             
жртву Христу. 
По завршеном приношењу поганих жртава цар Максимијан се врати у своје           
палате, и сажаливши се на Сергија и Вакха, пошто их много вољаше, он их дозва               
преда се и рече: Мили и верни пријатељи моји, зашто намислисте да разгневите             
велике богове, и да уцвелите мене цара свога, који сам толико милостив и             
наклоњен вама, и да наведете на себе толику поругу? Јер ја, иако вас веома волим,               
ипак не могу трпети исмевање богова мојих, и мораћу вас, и против своје воље,              
предати на поругу и :луке. Зато вас молим, пријатељи моји, оставите тог            
дрводељиног Сина, кога Јевреји као злочинца распеше на крсту са злочинцима; не            
заносите се хришћанским баснама и мађијама, него се обратите к великим           
боговима нашим, и ја ћу вас обасути великим почастима, и показаћу највећу            
благонаклоност своју према вама, и уживаћете љубав моју, и заједно са мном            
користићете сва блага царства мога. 
Међутим Сергије и Вакх, не желећи да због љубави цареве отпадну од љубави             
Божије и да се због привремених блага лише вечних, много говораху насупрот            
цару. Пуни благодати Светога Духа, они неустрашиво и убедљиво обелодањиваху          
немоћ лажних богова, смело исповедаху силу и Божанство Исуса Христа, и           
саветоваху цару да и сам позна ову истину. Али злочестиви цар, чије срце беше              
тврдо и упорно, уши разума глуве, и очи душе слепе, не прими њихов добри савет               
и одбаци њихове мудре речи, и распали се још већим гњевом и јарошћу. Но због               
велике љубави своје према њима, не желећи их мучити сам, он их посла на Исток               
игемону Антиоху. Овај Анхиох беше велики гонитељ и свиреп мучитељ хришћана.           
А тај Антиох беше постављен од цара за игемона на посредовање Сергија и Вакха              
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код цара, и потом послан на Исток. Томе дакле Антиоху бише упућена ова два              
света исповедника. Цар то учини, да би се они уплашили Антиохове свирепости о             
којој се причало по целој царевини, и да би се у исто време постидели што су пали                 
у руке некадањег слуге свог, те да се на тај начин из страха и стида одрекну Христа.                 
А не одрекну ли се Христа, онда бар да не буду мучени и погубљени на цареве очи                 
већ у далеким покрајинама. 
И тако свете исповеднике у оковима поведоше из Рима. Пошто цео дан            
проведоше на путу, војници који их спровођаху зауставише се предвече у једној            
гостионици ради преноћишта. Ту у поноћи, када војници чврсто спаваху, Сергије           
и Вакх стадоше на молитву и свим срцем мољаху од Бога помоћи да јуначки              
поднесу све муке које им предстоје за свето Име Његово. Док се они тако мољаху,               
њима се јави Анђео Господњи обасјавајући их небеском светлошћу и крепећи их            
следећим речима: Слуге Христове, будите смели, и као добри војници борите се            
против ђавола, и ускоро ћете га победити. За ту своју борбу добићете победне             
венце од Христа Господа, који неће одступити од вас у страдањима вашим,            
пружајући вам помоћ своју све док ногама својим не згазите непријатеља. –            
Укрепивши их таким речима Анђео постаде невидљив. А Сергије и Вакх,           
испунивши се неисказаном радошћу, стадоше узносити хвалу Богу који благоволи          
посетити слуге своје појавом Анђела. 
За време свога дугог путовања на далеки Исток свети мученици провођаху време у             
посту и молитвама и псалмима, те се на тај начин наоружаваху духовним оружјем             
против невидљивих духова зла. Пошто прођоше многе градове и земље, они најзад            
стигоше у Источне покрајине, у град звани Варвалисо, где у то време борављаше             
игемон Антиох. Игемону војници предадоше послане сужње Сергија и Вакха, са           
царевом граматом овакве садржине: 
„Максимијан, вечни цар, Антиоху, игемону Источних покрајина. Радуј се! Богови          
наши не допуштају ниједном човеку, а нарочито поборницима и слугама нашега           
царства, да буду непобожни и не учествују у приношењу жртава. Са тог разлога             
ми осудисмо Сергија и Вакха, следбенике безбожне вере хришћанске, сматрајући          
да они заслужују смртну казну. Али пошто су они недостојни да их сам цар              
истјазава, ми их шаљемо твојој доброти. Ако они, покајавши се, послушају нас и             
принесу боговима жртву, ти их удостој своје снисходљивости и ослободи их           
одређених им мука; при томе обећај им и нашу милост, јер ће и један и други                
бити враћени на свој пређашњи положај и биће обасути нашом          
благонаклоношћу више него раније. Ако се пак они не покоре и остану у             
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безбожној вери, ти их подвргни заслуженим мукама, па их погуби мачем. Са            
надом у дуг живот, буди здрав“. 
Прочитавши ово царево писмо, Антиох нареди да Сергија и Вакха чувају под            
стражом до сутрадан. А сутрадан ушавши у претор, Антиох седе на судијско            
место, и поставивши свете мученике пред собом стаде им овако говорити: Оци и             
добротвори моји, ви сте ми издејствовали овај чин и вашом заслугом уживам ову             
славу; – о, како се изменио ваш положај! Сада ја седим као судија, а ви, као                
оковани сужњи, стојите преда мном, – ви, пред којима сам ја некада стајао као              
слуга. Стога вас молим, немојте себи чинити такво зло, послушајте цара и            
принесите боговима жртву, па ћете поново добити свој пређашњи положај и           
поново бити окружени славом. А ако то не урадите, ја ћу вас, и против своје воље,                
предати на муке по царевом наређењу: јер и сами чусте шта ми цар наређује у               
своме писму. Зато, господо моја, будите милосрдни према себи и према мени, јер             
не бих желео да будем свирепи мучитељ мојих добротвора. 
– Светитељи одговорише: Узалуд је жеља твоја да нас преластиш својим речима:            
јер и чест и бешчешће, и живот и смрт, све је једно онима који ишту небески                
живот: нама је Христос живот, а смрт Њега ради добитак. 
И много друго изговорише свети Сергије и Вакх славећи Христа, а ружећи идоле             
и изобличавајући безбожје многобожаца. Антиох се на то разгневи и нареди да            
светог Сергија вргну у тамницу, а да Вакха обнаже, простру на земљу и без              
миилости бију. И свети Вакх би по целоме телу тако дуго бијен, да се многе слуге,                
заморени од бијења светитеља, мењаху. Од таквог бијења отпаде сво месо са            
костију светог мученика, утроба му се просу, и крв се његова проливаше као вода.              
У таквим мукама свети Вакх предаде свету душу своју у руке Господу. Мучитељ             
Антиох нареди да се тело мучениково извуче далеко изван града и баци зверовима             
и птицама да га поједу. Међутим Господ сачува кости његове: јер неки од             
хришћана, који су се из страха од идолопоклоника скривали изван града по            
пештерама и провалијама, изађоше ноћу из својих склоништа, узеше тело светога           
Вакха и чесно погребоше у једној од оних пештера у којима се сами кријаху. 
Свети пак Сергије, седећи у тамници и чувши да је пријатељ његов скончао,             
ожалости се, и плачући због растанка с њим говораше: Авај мени, брате мој Вакхе,              
сада нам је немогуће да заједно певамо: Како је лепо и красно, кад браћа живе               
заједно! (Псал. 132, 1); оставио си ме сама. – Док свети Сергије тако туговаше, њему               
се наредне ноћи јави свети Вакх у светлости небеској, са лицем анђелским, у             
блиставој војничкој одећи, и утеши га јављајући му да им је на небу спремљена              
награда, и укрепи га на предстојећи му мученички подвиг, за који ће у Христа              
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Господа добити велику милост и слободу. – Ово јављење светог Вакха испуни            
великом радошћу светог Сергија, и он у весељу срца певаше Богу. 
Убрзо затим игемон намисли да отпутује у други град, звани Сура, и нареди да са               
њим поведу и Сергија. И тамо, у граду Сури, седавши на судишту, игемон стаде              
овако говорити светом Сергију: Безбожни човек Вакх не хте да принесе боговима            
жртву, и радије пристаде принудном смрћу умрети него ли боговима поштовање           
одати, – и зато доби казну по делима својим. А ти, господине мој Сергије, зашто               
гураш себе у велику несрећу држећи се те безбожне обмане? Добротвору мој, не             
предај себе на мучење! Стидим се добара која си ми учинио, стидим и твоје              
честности: јер ти стојиш преда мном као осуђен, а ја седећи судим теби; и ја некада                
ништаван човек, твојим посредовањем код цара удостојих се високог звања, и сада            
сам изнад тебе; а ти, који си тако многим људима издејствовао код цара тако многа               
добра, сада сам себи желиш зла. Са тих разлога молим те: послушај мој савет,              
покори се царевом наређењу и принеси боговима жртву, па ћеш бити враћен у             
своје пређашње звање и удостојен пређашње славе. 
Свети Сергије одговори: Привремена чест и слава су ништавне, а за привремено            
бешчешће добија се вечна слава; стога ништа не марим због овог земаљског            
бешчешћа, и не желим привремену чест, јер се надам да ћу од Христа мог бити               
удостојен истините и вечне чести у небеској слави. Ти спомињеш добра која сам ти              
учинио што сам ти код земаљског цара издејствовао овај велики чин; а сада ти              
говорим: послушај ме и, познавши истину, одреци се својих лажних богова, па се             
заједно са мном поклони Небескоме Богу и Цару векова, a ja ти ево обећавам да ћу                
ти код Њега издејствовати још већа блага него код Максимијана. 
Тада Антиох, увидевши да га не може од Христа одвратити и царевој вољи             
приволети, рече: Ти ме, Сергије, примораваш да заборавим сва добра која си ми             
учивио, и да те предам на љуте муке. – Сергије одговори: Ради шта хоћеш; а мени                
помаже Христос који је рекао: He бојте се оних који убијају тело a душе не могу                
убити (Мт. 10, 28). Ето, и ти сада имаш власт над мојим телом, те га можеш                
ставити на муке, али над душом мојом немаш власти ни ти, ни отац твој – Сатана. 
Разгневивши се Антиох рече: Видим да те дуготрпељивост моја чини дрским. – И             
нареди да му обују железне опанке, начичкане дугачким и оштрим ексерима, који            
пробише стопала светитељу. И заповеди мучитељ да тако обувена мученика гоне           
испред његових кочија, јер сам крену у град Тетрапиргију, a из Тетрапиргије            
ваљало му је путовати у град Росафу. Свети мученик трчаше испред кочија и             
певаше: Дуго чеках Господа, и саже се к мени, и услиши молитву моју, и извади ме                
из јаме страсти, и из глиба, и постави на камен ноге моје, и утврди стопе моје                
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(Псал. 39, 2-3). А када дође у град Тетрапиргију, који беше удаљен двадесет             
километара од Суре, мученика поведоше у тамницу. На путу ка тамници мученик            
певаше: Који некада јећаху хлеб мој, подигоше на ме пету, и узама љутих мука              
разапеше замку ногама мојим; али Ти, Господе, похитај у помоћ мени, и спречи             
их, и избави од безбожника душу моју (ср. Псал. 40, 10). – Те ноћи, када се мученик                 
у тамници мољаше, Анђео Господњи дође к њему и исцели му ноге. 
Сутрадан Антиох нареди да светог Сергија изведу из тамнице, мислећи да од бола             
он не може ни крочити ногама. Међутим, када још издалека угледа мученика где             
иде као потпуно здрав човек и ни најмање не рамље, мучитељ се ужасну и рече:               
Заиста је овај човек мађионичар, јер како је могуће после толиких мука ићи не              
храмљући? А он ено, као да никада није пострадао ногама. Овде је посреди нека              
волшебна сила. 
После тога Антиох нареди да мученику поново обуку оне исте опанке и да га тако               
воде испред њега све до Росафе, а од Суре до Росафе има седамдесет стадија. Тамо               
Антиох, севши на судишту, стаде приморавати светог Сергија да се поклони           
идолима. Али пошто га не могаше одвратити од Христове вере, он га осуди на              
смрт. Када мученика изведоше ван града на губилиште, он измоли време за            
молитву. И кад се мољаше, он чу глас с неба који га позиваше у вишња насеља; и с                  
радошћу приклонивши под мач главу своју, он сконча. Тело пак његово хришћани            
погребоше на том истом месту. 
После извесног времена хришћани града Суре договорише се да тајно узму из            
Росафе тело светог мученика Сергија и пренесу у свој град. А када се ноћу              
приближише гробу светог мученика, из гроба сукну огањ као стуб који досезаше            
до неба. Неки пак војници који обитаваху у Росафи, видећи у поноћи висок             
огњени стуб који осветљаваше сав град, појурише наоружани на то место, и            
затекоше грађане Суре престрављене појавом огњенога стуба. Но огњени стуб          
постепено нестаде, и грађани Сурски открише своју намеру, и схватише да свети            
мученик не жели оставити место где је крв своју пролио и душу своју за Христа               
положио. Провевши тамо неколико дана они на том месту подигоше дивну,           
високу камену гробницу. А када се света вера у Господа нашег Исуса Христа             
рашири, у граду Росафи би подигнута црква у име светог мученика Сергија. И             
петнаест епископа из околних градова сабравши се, свечано пренесоше у          
новоподигнуту цркву нетљене и миомирисне мошти светог мученика и одредише          
да се спомен његов празнује седмог октобра, у који дан и пострада. На обадва пак               
места: и у цркви код светих моштију мученика Сергија, и онде где он сконча и би                
најпре погребен, многи болесници и бесомучници добијаху исцељења. 
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Вреди споменути и то да сваке године на празник светог мученика дивље звери,             
као испуњавајући неки закон, излажаху из околних пустиња и сабираху се на            
оном месту где најпре беше погребен свети мученик. И за то време своју дивљу              
нарав измењиваху у јагњећу кротост: јер не нападаху никога ни од људи ни од              
стоке, већ кротко обишавши свето место поново одлажаху у своје пустиње. Тако            
Бог прослављаше угодника свог, да и зверовима внушаваше као људима да           
празнују свети спомен светог мученика. 
Њиховим светим и благопријатним молитвама, Господе Исусе Христе,        
Боже наш, помилуј и спаси нас. Амин. 
Песма 7. 

Ирмос: Тебе као умну пећ, Богородице, разматрамо, верни: * као што           
спасе три младића преузвишени, * свецели свет у утроби твојој          
обнови, * хваљени отаца Бог и препрослављени. 

Радуј се, двојице страдалника славних; * радујте се, који сте светло           
победили мучитељске претње; * радујте се, који сте завршили трку          
блажено; * радујте се, храно свагда пребивајућа; * радујте се, јер јасно            
предстојите Богу, богоблажени.  

Свесветли, на земљи ходећи, * демонске очи и лица гонитеља          
замрачисте * светлошћу благодати и зрацима страдања, мученици, *         
хваљеног певајући Бога и преславнога. 

Храмови Бога живог бивши одушевљени, * и живећи, страдалци,         
силом Божјом укрепљени истински, * војске победисте противника,        
свеблажени, * силнога у одбрани Бога * песмама усхваљујући. 

Богородичен: Пречисти храм и пресвети кивот била си * примивши          
Творца неописивога и недостижнога; * у утроби својој сместивши         
Јединородног Бога Логоса, * благословена, свечиста владичице. 

Песма 8. 
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Ирмос: У пећи деца Израиљева * као у огњишту благочешћа *           
добротом чистије од злата блистаху се говорећи: * благословите сва          
дела Господња Господа, * појте и преузносите у све векове. 

Који росом некада младићима пламен освежи, * стојеће у подвизима          
ти укрепи своје мученике који појаху: * благословите сва дела          
Господња Господа, * појте и преузносите у све векове. 

Отровна и душегубна ласкања мучитељска * страдалници умно        
одбацише, * Христу вапијући и говорећи: * благословите сва дела          
Господња Господа, * појте и преузносите у све векове. 

Делатне чуваре нам Сергија и Вакха * као истинске венценосце Христос           
показа јер чувају и поју: * благословите сва дела Господња Господа, *            
појте и преузносите у све векове. 

Начини ми, Владико Христе, * молитвама мученика стазу        
добродетељи * и складно да ти кличем удостој: * благословите сва дела            
Господња Господа, * појте и преузносите у све векове. 

Богородичен: Блажим те, истинску Бога нашег Матер: * ,,радуј се”, са           
анђелом приносимо ти, чиста, * свенепорочна Владичице, * јер тебе          
непрестано сва дела Господња поју * и преузносе у све векове. 

Песма 9. 

Ирмос: Слику чистога рађања твога * показа огњем запаљена купина а           
неопаљена * и сада угаси напасти свирепе пећи на нас, * молимо се, *              
да те, Богородице, непрестано величамо. 

Целога Христа стекли јесте * јер цео свет њега ради оставили јесте * и              
сада, мученици, на небесима боравите * ликова горњих сила и мужева           
блажених * гледајући светлост. 
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Дајете заједништво свеособито * онима који вам похвале с љубављу          
приносе, * благодат с висине и опроштај сагрешења, * молећи јединог           
милосрдног, коме сте отрчали, * а за неревносне не марите. 

Зраком Трисветлог Божанства просветљени, * непобедиви мученици       
многобожно лажно безбожје * и мучитеља страх одбацише * и сада се            
непропадљивошћу сладости * наслађују рајских. 

Трку добру савршивши * а благочестиву веру сачувати похитавши, *          
непоколебиво Царство удостојише се прмити, * преславни мученици, *         
венцем доброте и благе лепоте увенчани. 

Богородичен: О, изван ума чудеса твојих! * Божји Логос тело постаде, *            
једина си родила натприродног, * Мати Дјево, * који све божанственим           
хтењем * држи мудро и крмани. 

Свјетилен, глас 2. 

Светлошћу блистајућу двојицу страдалника, * Сергија и Вакха        
похвалимо * јер рана навале претрпеше * и гордост победише          
свезлобног мучитеља, * Тројичном силом. 

Слава. И сада, богородичен, глас исти. 

Од херувима јави се славнија * и од серафима се показа виша, * ти која               
си Бога родила оваплоћеног * а земнима показала ступати на стазу           
праву * ка спасењу приводећи. 

Стихире на Хвалите... на 4. 

Глас 1. 

[Германово] Давидовски вапијаху Сергије и Вакх мученици, * гле, сада          
шта је добро или шта је красно, * но кад живе браћа заједно, * свезани               
не љубављу природе, * но наравом вере. * Зато свети врага победише *             
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и, крст узевши, Христу следоваше * и моле се Цару и Богу * да дарује               
душама нашим велику милост. 

Глас 2. 

[Анатолијево] Видећи древне ваше подвиге, * мученици васељенски, *         
Црква Божја данас се светло украшава * и верно празнује у спомен            
ваш, * као украс царски носећи срамоту * на божанствене врaтове ваше            
наложену ради поруге; * тиме се славе небеске удостојисте * и           
бесконачног блаженства. 

Глас 4. 

Сабравши се, пророчки светима песму певајмо; * гле, сада шта је добро            
и шта је красно, * но када су браћа заједно, * не преко сродства, но у                
вери сједињени Светим Духом, * јер трулежно оставише све, * узеше           
крст на рамена * и следоваше Христу * Сергије и Вакх, добри            
мученици; * а на небесима слободу имајући, * моле се свагда да нам се              
дарује велика милост.  

Обувши Сергије обућу гвоздену * за спремност јеванђелског мира, *          
крвљу која ти је с ногу текла * змију која је гризла пету нашу заслепео               
си * и венац сведочанства примио. * Зато молитвама мученика, Христе           
Боже,* прикуј страху твоме тела наша * и помилуј нас.  

Слава, глас 3. 

Како је добра и како красна братска мисао * мученика твојих, Господе;            
* које природа телесна браћом не учини, * но ова вера братољубива            
мудровати до крви их научи. * Њиховим молитвама, Христе Боже,          
помилуј нас. 

И сада, богородичен, глас исти. 

Велико славословље. 
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На божанственој литургији 

 

 

Блажена 3. и 6. песме канона.  

Прокимен, глас 4: Светима који су на земљи његовој чудесна дела           
учини Господ, све воље Своје у њима. 

Стих: Провиђах Господа преда мном свагда, јер је с десне стране мени,            
да не посрнем. 

Апостол Јеврејима, зач. 233. (11, 33-40). 

Алилуја, глас 2: Гле, шта је добро, или шта је красно, него да браћа              
живе заједно? 

25 

 



 

Стих:  

Јеванђеље по Луки, зач. 106. (21, 12-19). 

Причастен: Радујте се праведни. 

 

 

Остаци цркве св. Сергија, Сергиопољ, Сирија (4. век) 
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Mошти св. Сергија и Вакха пронађене у њиховој цркви у Урмији, Иран 
(4. век) 

 

Коптска црква св. Сергија и Вакха, Каиро (4. век) 

 

Манастир св. Сергија и Вакха, Малула, Сирија (4. век) 
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Црква св. Сергија и Вакха претворена у џамију, Цариград (6. век) 

 

Римокатоличка црква св. Сергија и Вакха, Рим (9. век) 
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Oстаци манастира св. Сергија и Вакха на Бојани (11. век) 

 

Манастир Вазнесења Господњег, Милешева (13. век) 

Служба Преносу моштију св. Саве (6. мај) 

Канон 1. Песма 6. Тропар 3. 

Преславни страдалници Сергије и Вакх се радују имајући божанствено 
тело твоје, светитељу, у цркви Христовој (=Милешеви) положено са 

њима… 

 

Кивот св. Сергија и Вакха у Музеју Кастелвечио, Верона 
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Лобање св. Сергија и Вакха (и св. муч. Татјане и свт. Нифонта            
Цариградског) у саборној цркви св. Димитрија у Крајови 

 

На Западу, мошти св. Сергија и Вакха се чувају у: 

Цркви св. Петра, Кастело, Венеција, 

Цркви св. Марије Асунте у Ћиорђи, 

Бенедиктинском манастиру св. Феликса, Павија, Италија, 

Цркви св. Мартина у Хилингештату, Немачка, 

Манастиру у Визенбургу, Немачка и 

Цркви св. Вита у Прагу, Чешка 
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Кондак 1. 

Изабраним војводама се боре за нас узносимо песме молебне, а          
избављани песме благодарне, ми, славитељи ваши, свети, но пошто         
имате смелост у Христа Бога, од свих невоља нас ослободите да вам            
кличемо: Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Икос 1. 

Анђели који окружују престо славе Божје и пламено служе Господу          
сила, Предвечној Љубави Тројичној, удивише се гледајући како        
бестелесни ђаво бива побеђен од телесних страдањем Христових        
мученика, које и ми недостојни заједно са сабором светих мученика          
и хором светих Анђела, овако похваљујемо: 

Радујте се, који, у телу живећи, духу следовасте. 

Радујте се, који, у свету боравећи, за његовим сластима не пођосте. 

Радујте се, који Анђелско служење Господу показасте. 

Радујте се, који немоћну дрскост демона победисте. 

Радујте се, који сте, иако телесни, белестелесних удивљење. 

Радујте се, који сте страдањем последовали Христу. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 2. 

Били сте сједињени не толико телесним сродством и пријатељском         
љубављу, колико свезом божанске љубави и вере у Спаситеља         
Христа, једномислени и једнодушни у свему хришћанском и у         
песми Богу: Алилуја. 

Икос 2. 
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Господ, сваког добра Дароватељ, изли на вас богатство дарова:         
доброту нарави, лепоту телесну, високи положај државни, а поврх         
свега блажену веру хришћанску, од које ништа вредније не имасте,          
свети мученици, зато вам говоримо: 

Радујте се, високи достојанственици у војсци Цара Небеског. 

Радујте се, који земаљски положај ни за шта не уважавасте. 

Радујте се, први међу великашима у дворовима Небеским. 

Радујте се, који пролазне почасти лако заборависте. 

Радујте се, који, земаљску славу не тражећи, небеску задобисте. 

Радујте се, који непостојаност овог света познавасте и Господа         
очекивасте. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 3. 

Имајући висок положај и одважност пред царем, и бивајући од          
цара веома вољени и поштовани, другима сте милостиво        
доброчинили, молећи им од цара земаљског благонаклоност, а        
Цару Небеском певајући: Алилуја. 

Икос 3. 

Испуњени љубављу Христовом, достојни носиоци Христовог имена,       
Јеванђеља делатељи, Спаситељеви следбеници, када се подиже       
искушење на све који побожно живе и поче гоњење верних слугу           
Божјих, ви се показасте особитим даровима Божје благодати, ради         
чега вам говоримо ово: 

Радујте се, који некада мудри у саветима сада постасте мудри у           
богомислију. 

Радујте се, који некада храбри у ратовима сада постасте храбри у           
мучеништву. 
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Радујте се, који некада верни у службама сада постасте верни у           
исповедању. 

Радујте се, тајне слуге Христове усред нечастивог сабора        
идолопоклоника. 

Радујте се, који, када затреба, веру своју смело обзнанисте. 

Радујте се, којима је хришћанска вера била највећи понос и благо. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 4. 

Када чу римски цар који за Бога не знађаше да сте хришћани, беше             
му тешко да поверује, али када одбисте да се лажном богу Зевсу            
поклоните, увери се да певате Богу песму: Алилуја. 

Икос 4. 

Радосно сте поднели увреде и срамоту за Христа, блажени         
мученици, када цар нареди да вас улицама Рима, којима сте некада           
као цареви пријатељи ходили, као срамне разбојнике воде, у         
женском оделу обучене. Они који видеше вашу одважност, говораху: 

Радујте се, који поругу Христову храбро понесте. 

Радујте се, који вредност у одећи не нађосте. 

Радујте се, који сујети овог света не послужисте. 

Радујте се, који срамоћење радосно примисте. 

Радујте се, који се у смирењу и трпљењу утврдисте. 

Радујте се, који за пређашњом славом не зажалисте. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 5. 
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Кротошћу небеском се опходисте према онима који вам поругу         
нанеше, именом Христовим све праштајући, љубављу Христовом се        
за њихово просвећење молећи, и духонадахнуто певајући: Алилуја. 

Икос 5. 

Видећи цар да је ваша вера тврђа од дијаманта, а не имајући срца да              
вас мучи, пријатеље своје, посла вас намеснику на Истоку да          
примите блажени крај свог доброг исповедања, чему ми, дивећи се,          
кличемо: 

Радујте се, који смерно стајасте пред намесником који некада         
мољаше ваше посредништво пред царем. 

Радујте се, који понизно слушасте презирања од оних који вам          
некада трепетно приступаху.  

Радујте се, који сте путем страдања у послушности Христу ходили. 

Радујте се, који сте се виђења светог Анђела удостојили. 

Радујте се, који сте охрабрење за предстојеће муке примили. 

Радујте се, који сте као овце на заклање кротко вођени били. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 6. 

Нисте желели да се одрекнете свога Господа и Спаситеља, свети          
мученици, ни претње, ни наговарања, ни ласкања незнабожачких        
мучитеља вас нису поколебале, јер сте били утврђени у песми          
Творцу: Алилуја. 

Икос 6. 

Прехвални мучениче Христов Вакхо, тебе је првог Господ призвао на          
уживање припремљених добара за непоколебиво исповедање      
Његовог имена. Немилосрдно си био тучен, лежећи го на земљи,          
затим си отишао Господу. Зато те славимо са Сергијем, кличући          
вам: 

4 



Радујте се, који сте страдањима Христовим подражавали. 

Радујте се, који сте зато од Њега били увенчани. 

Радујте се, који се наградом за своје муке и сада наслађујете. 

Радујте се, који кривицу нисте имали. 

Радујте се, који сте безазлено и невино страдање примили. 

Радујте се, прекрасни сведоци Христа. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 7. 

Твоје часне мошти, прехвални мучениче Христов Вакхо,       
хришћанитајно преко ноћи часно сахранише, и оне се показаше као          
обитавалиште благодати Светог Духа, а и извор чудесних исцељења,         
онима који певају песму: Алилуја. 

Икос 7. 

Вакх,брат и саподвижник твој, коме се месо одвајало од костију и крв            
у потоцима текла, јавио ти се, мучениче Христов Сергије, али не           
изранављен и измучен, него светлолик, и прекрасно обучен и         
радошћу испуњен. Ми вам обојици заједно приносимо ово: 

Радујте се,јер се наслађујете неисказивом сладошћу раја. 

Радујте се, јер вам Господ припреми што човек не замисли. 

Радујте се, јер се обукосте у одећу нове и вечне славе.  

Радујте се, јер би воља Оца Небеског да вам даде Царство. 

Радујте се, јер сте јасно остварење блаженстава Христових. 

Радујте се, јер ће ваша тела васкрснути и обновити се у последњи            
дан. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 8. 
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Преславни мучениче Христов Сергије, мучитељи ти обуше гвоздену        
обућу са ексерима која ти зададе велике ране и тако си смерно ишао             
испред кочија, од града до града, натапајући земљу крвљу и Бога           
славећи песмом: Алилуја. 

Икос 8. 

Преко ноћи те је анђео у тамници посетио, али безумни мучитељи,           
мислећи да си мађионичар, опет те ставише на мучења. Сећајући се           
твојих и Вакхових страдања, трепетно вам говоримо: 

Радујте се, који младост своју нисте поштедели. 

Радујте се, који сте се украсили јунаштвом за Христа. 

Радујте се, који сте дуго очекивани венац примили. 

Радујте се, који сте радосно за васкрслог Господа пострадали. 

Радујте се, који крв своју пролисте а душе за Христа положисте. 

Радујте се, којима Христос беше живот, а смрт њега ради добитак. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 9.  

Чувши глас одозго који те позива, радосно си, Сергије, приклонио          
главу под мач, и у жуђена насеља ушао, сусревши се са Вакхом, са             
којим си запевао: Алилуја. 

Икос 9. 

Верни који Христу следе дођоше на место твог посечења, изван          
града, и узеше твоје свете мошти и часно сахранише. А када хтедоше            
да их пренесу, појави се огњени стуб над њима који их заустави.            
Поштујући те са Вакхом, говоримо вам: 

Радујте се, који у слави великој предстојите Јагњету Божјем. 

Радујте се, који се заклањем Његовим исцелисте. 

Радујте се, који се васкрсењем Његовим обесмртисте. 
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Радујте се, који у радости и сладости светих достојно пребивате. 

Радујте се, који се у град постојани уселисте. 

Радујте се,који сте силом Крста Христовог посрамили славу светску. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 10. 

Речи богонадахнутог пророка Давида данас се испуњавају, јер, гле,         
заиста, шта је добро или шта је красно, него да браћа живе заједно,             
вечно певајући песму Цару Небеском: Алилуја. 

Икос 10. 

На дан мученичке кончине твоје, Сергије, звери се питомо сабираху          
око гроба твога, пошто су и мошти твоје свечасно из њега пренете у             
храм теби саграђен. Чудесном слављу вашем, свети мученици,        
приступамо и ми, од убогости своје вам кличући: 

Радујте се, Христова браћо и пријатељи. 

Радујте се, дароватељи мира и утехе небеске. 

Радујте се, који пролазну славу вечном заменисте. 

Радујте се,којима је спомен непролазан. 

Радујте се, надахнуће и ободрење новомученика. 

Радујте се, који моштима својим чудодејствујете.  

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 11. 

Свети угодници Христови, стекосмо вас као заштитнике и        
покровитеље од Господа нам дароване. Зато вам се обраћамо         
молитвено да будете уз нас, избављајући нас и помажући нам, а           
Господу кличући: Алилуја.  

Икос 11. 
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По богоугодној кончини вашој удостојили сте се, свети мученици,         
велике смелости и одважности пред Господом Христом, Богом        
нашим, ради Кога сте поднели муке, и ради Кога вам кличемо ово: 

Радујте се, који нам помажете у искушењима. 

Радујте се, који нас чувате од невоља и беда. 

Радујте се, који одгоните од нас демонске нападе. 

Радујте се, који нас укрепљујете на путу Божјем. 

Радујте се, који нас исправљате у гордости нашег живљења. 

Радујте се, који нас исцељујете од духовних и телесних болести. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 12. 

Као што се у древности слављаху мученици и сведоци Христови,          
свештенослужењем Божанствене Тајне Литургије, и поклоњењем      
њиховим часним моштима, тако се и данас прослављају,        
благодарењем Ономе Који их прослави: Алилуја. 

Икос 12. 

Опевајући ваш свети и сваке похвале достојан живот, поштујући         
часна страдања ваша која сте за Христа радосно претрпели,         
прослављамо Господа Христа Коме сте следовали, Који вас је         
призвао на сведочење Његове љубави и Који вас је прославио.          
Примите ово славословље, свети: 

Радујте се, који све што имасте, сами себе и једни принесте Богу. 

Радујте се, који, крв своју не штедећи, храбро пролисте. 

Радујте се, који се жртвовасте очекујући припремљено блаженство. 

Радујте се,који се страдањима и смрти веома зарадосвасте. 

Радујте се, који сте Христа Бога више од свега заволели. 
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Радујте се, који сте Њега као Једину Вредност спознали. 

Радујте се, Сергије и Вакхо, мученици Христови! 

Кондак 13. 

О, свети и свечасни мученици Христови, Сергије и Вакхо, примивши          
ово убого, али усрдно славословље, похитајте и избавите нас од          
невоља, у искушењима нас заступајте, измолите нам опроштај        
сагрешења и радост вечног Царства Божјег, да бисмо с вама певали:           
Алилуја, алилуја, алилуја. 

Овај кондак се чита три пута, затим опет икос 1. па кондак 1. 

Молитва 

О, свечасни младићи и добропобедни мученици Христови, Сергије        
и Вакхо! Испуњени небеском и неизрецивом радошћу (у нарочити         
дан вашег славља), молимо вас, прекрасни наши заступници: дом         
овај у коме се ваше име поштује и Господ слави сачувајте од            
поплаве, пожара, разарања и сваке невоље и беде; испуните га свиме           
добропотребним за наше живљење; дарујте га плодовима њива,        
родовима животиња и свим намирницама, да не би ни у чему           
оскудевало место које вас часно и радосно празнује; погледајте         
брижно и на друге који вас поштују; житељима овог дома дарујте           
здравље духовно и телесно, напредовање у врлинском животу,        
покајање за грехе, мудро расуђивање, свето смирење и љубав, велико          
трпљење и послушност, стално сећање на смрт и хришћански крај          
живота, а најзад и оно најпретежније и крајње: наслеђе вечног          
Царства Триипостасног Бога нашег, Оца и Сина и Светога Духа, у           
векове векова. Амин. 
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