Месеца децембра у 4. дан
спомен вршимо и службу певамо

преподобном и богоносном оцу нашем
и златоточивом богослову Цркве
Јовану Дамаскину

На вечерњој
Први антифон: Блажен муж.
Стихире на Господе, тебе призвах... на 6, глас 8.
Џче їwaнне всемyдре, цRковь хrт0ву ўzсни1лъ є3си2 пёсньми, бжcтвєннэйшаz
сладкопоS, всеслaвне, дёйствомъ, џче, духа, твою2 цэвни1цу ўдарsz,
всесли1чнэй дв7довэ под0бzсz. є4юже возглашaz, бжcтвенными пёсньми всz6
привлeклъ є3си2. Двaжды.
Џче їwaнне слaвне, мірскjz tстyпль мzтeжныz молвы2, ко хrт0вэ
притeклъ

є3си2

тишин¨,

прпdбне,

и3

видBніи

бжcтвенными

и3

дэzніи,

всебогaтыми ћвэ свэтлостьми2 и4стиннw њбогати1лсz є3си2, и3 вBрнымъ
преподaлъ є3си2, бGолёпнымъ сіsz житіeмъ, блажeннэйше. Двaжды.
Пріиди1те, земнор0дніи, пёсньми свzщeнное и3 честн0е прпdбнагw торжество2
їwaнна днeсь благочeстнw воспои1мъ: сeй бо и4стиннw бжcтвеннагw њсіsніz
спод0бисz свётъ пріsти. q неизречeннагw твоегw2 бlгоутр0біz, гDи, и4мже
мы2 познaхомъ слaвити тS пребlгaго. Двaжды.
Слава. И сада, глас 8.
Подобен: Цар небески...
Цар небески, невидљиви и недостижни, човекољубиво постаје човек,
нас ради видљив и достижан, и узетом природом нама истосуштан, да
би обожио и прославио примљено. Тога ради исповедамо Богочовека,
описивог речима и бојама. Њега, Владику и Господа, Јован богомудри
смело проповедаше као Једино Ново под Сунцем. Њега, моли, оче
свеблажени, да се спасу душе наше. Вход.
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Паримије преподобног.
Стиховње стихире, глас 1.
Богатством премудрости Божје у теби достојно настањене украсио си
се, Јоване свечасни, молитвеним тиховањем и трезвењем дарована ти је
благодат Духа и узишао си у созерцање небеског, зато те поштујемо и
молимо да се молиш за све нас.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост и поучење срца мога разумност.
Великим богословима следујући, њихових живота си се показао
подражатељ изврсни и њиховог благодатног учења наставник достојни,
благовеститељу оваплоћења Бога Логоса. Поштујемо те и молимо да
се молиш за све нас.
Стих: Хвалиће се преподобни у слави и обрадоваће се на постељама
својим.
Сабравши сладосни мед богословља отаца Цркве богоносних, сабрао
си красоту православља; њу сведочећи, Јоване богочасни, медом
благочешћа душе наше заслађујеш. Поштујемо те и молимо да се
молиш за све нас.
Слава, глас 6.
Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џче нaшъ їwaнне: твоeю
бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. блажeнъ є3си2 хrтY раб0тавъ,
и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3
прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
И сада, богородичен, глас исти.
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Царици Матери Јован блажени кад се мољаше, усрдно приклањајући
колена и точећи потоке суза, преславно знамење се показа: часну
десницу смерног слуге свога Благословена исцели и благодаћу
Христовом дара речи га удостоји. Стога песмама и словима његовим
преслатко за вечност напојени, у радости Духа отворивши уста своја
громогласно говоримо: радуј се, преподобни Јоване, изабрани сасуде
небеских тајни.
Тропар, глас 8.1
Правослaвіz

настaвниче,

бlгочeстіz

ўчи1телю

и3

чистоты2,

вселeнныz

свэти1льниче, монaшествующихъ бGодохновeнное ўдобрeніе, їwaнне премyдре,
ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, цэвни1це дух0внаz, моли2 хrтA бGа,
сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Или тропар, глас 3.
ЦRкве nргaнъ бжcтвенный, цэвни1ца бlгознамени1таz стрaха б9іz показaлсz
є3си2, їwaнне всехвaльне: тёмже свэтов0диши мjра концы2 мyдрыхъ ўчeній
твои1хъ њсіsньми: џ§е прпdбне, хrтA бGа моли2 даровaти нaмъ вeлію млcть.
Или тропар, глас 8.
Τὴν καλλικέλαδον, καὶ λιγυραῖς μολπαῖς, κατακηλοῦσάν τε, καὶ
ἀγλαΐζουσαν, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, εὔλαλον ἀηδόνα, δεῦτε
εὐφημήσωμεν, Ἰωάννην τὸν πάνσοφον, τὸν Δαμασκηνὸν πιστοί,
ὑμνογράφων τὸν πρύτανιν· τὸν ἔμπλεων, ἁπάσης γενόμενον, θείας καὶ
κοσμικῆς σοφίας.
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Или тропар, глас 3.
Божанском благодаћу се испунивши, златоточивим речима Цркву си утврдио, заштитник
икона и писац песама показавши се најизврснији и као духонадахнути проповедник
догмата засијавши, оче Јоване чудесни, Христа Бога непрестано моли за оне који ти
блажени спомен славе.
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И сада, богородичен васкрсан, глас исти.

На јутрењу
На Бог је Господ< тропар преподобном двапут. Слава. И сада,
богородичен васкрсан, глас исти.
Сједален по првом читању, глас 3.
Предавши се подвигу смирења, тајне неба си ослушнуо и речи живота
чуо, оче наш Јоване, па устима апостолски сведочио и десницом
премудро описао у свештеним и богодоличним химнама, у којима
славимо препрослављену Десницу Христа.
Слава. И сада, богородичен, глас исти.
Прибежиште и сило наша Богородице, моћна помоћнице света,
молитвама својим покриј слуге своје од сваке тескобе душевне и
болести, једина благословена.
Сједален по другом читању, глас 4.
Притекосмо твоме топлом заступништву, оче наш Јоване, Дамаска
похвало и Сирије славо, молећи ти се усрдно: чистоте живота удостој
слуге

своје,

да

неустрашиво

богословимо

Свесвету

Тројицу

живоначалну на удебљање Тела Цркве.
Слава. И сада, богородичен, глас исти.
Стена си необорива нама хришћанима, Богородице Дјево, јер теби
притекавши, неповређени остајемо и непрестано грешећи имамо те
као молитвеницу. Зато ти благодарно вапијемо: радуј се, благодатна,
Господ је с тобом.
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Сједален по полијелеју, глас 2.
Златострујним токовима речи својих са најсвежијег извора благодати
излио си Цркви Христовој речи живота, напојио си жедне истине,
погрузио јеретике, окропио грешнике и све нас питкошћу речи својих
освежио, зато се моли, преподобни Јоване, да се удостоје захватити са
тог извора и слуге твоје.
Слава. И сада, богородичен, глас исти.
Прими нас, Владарко, који вером прилазимо под твој покров и од
мрзитеља се заклањамо. Не презри нас, блага, који те са љубављу
молимо. Посредништвом својим од злобе противника заштити нас да
ти слободно вапијемо: радуј се, обрадована.
Степена: први антифон, глас 4.
Прокимен, глас 4: Часна је пред Господом смрт преподобних његових.
Стих: Шта ћу узвратити Господу за се што ми је дао?
Све што дише<
Јеванђеље преподобног.
Стихира по 50. псалму, глас 6.
Прпdбне џче, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ: тёмъ на
нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнскіz погуби1лъ є3си2 полки2,
и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 непор0чнw поревновaлъ є3си2.
дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.
КанHнъ прпdбнагw на и7, глaсъ в7.
Пёснь №.
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Їрм0съ: Во глубин¨ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz
си1ла,

вопл0щшеесz

же

сл0во

всеѕл0бный

грёхъ

потреби1ло

є4сть:

препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.
Твоz6 похвалы6 начaти хотsщу ми2, подaждь тв0й нhнэ глaсъ медот0чный,
прпdбне, и4мже правослaвную ўzсни1лъ є3си2 цRковь пёсньми, џ§е їwaнне, ћже
твою2 почитaетъ пaмzть. Двaжды.
Ћкw мyдръ и3 nстроyменъ судіS, и3зрsднэйше сyщихъ є3стество2 смотрsz,
нестоsщихъ предразсуди1лъ є3си2 вBчнующаz: приврeменными бо и3змэни1лъ
є3си2 пребывaющаz, џ§е їwaнне, и3дёже тS и3 нhнэ хrт0съ прослaви.
БGор0диченъ: Превhшши kви1ласz є3си2, чcтаz, всsкіz твaри, ви1димыz же и3
неви1димыz,

приснодв7о:

зижди1телz

бо

родилA

є3си2,

ћкоже

благоволи2

воплоти1тисz во ўтр0бэ твоeй: є3г0же со дерзновeніемъ моли2 спасти2
пою1щыz тS.
Пёснь G.
Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz
цRковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.
Расточи1лъ є3си2 богaтство, бGу взаи1мъ даS: тёмже теб¨ на нб7сёхъ
ўгот0васz цrтво: но и3 нhнэ воздаsніе, їwaнне, пріsлъ є3си2 многокрaтное.
Премyдрости талaнтъ пріeмъ, дэsньми ўкрашaz, ўzсни1лъ є3си2, їwaнне,
цRковь хrт0ву: є3г0же многоусугублsеши, и3 житіE њстaвивъ.
БGор0диченъ:

Чи1ни

ўдиви1шасz

ѓгGльстіи,

пречcтаz,

и3

человёчєскаz

ўстраши1шасz сердцA њ ржcтв¨ твоeмъ. тёмже тS бцdу вёрою чти1мъ.
Сэдaленъ, глaсъ G.
ТрубA благоглaсна њсвzщeна, свzщeннэйше, нaмъ kви1лсz є3си2, пэснопою1щи
nбрaзнw ўчє1ніz гDа и3 сп7са концє1мъ, и3 твои1ми словесы2 мjръ просвэти1лъ
є3си2, їwaнне прпdбне, хrтA бGа моли2 даровaти нaмъ вeлію ми1лость.
БGор0диченъ: Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz мт7и дв7о,
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чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz: пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна
плотски1ми прегрэшeньми, њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми,
подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz,
и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.
Повелёнію хrт0ву повинyвсz, њстaвилъ є3си2 мірскyю красотY, богaтство,
слaдость, свётлость: є3гHже рaди взeмъ тв0й крeстъ, послёдовалъ є3си2,
їwaнне мyдре.
Соwбнищaвъ њбнищaвшему хrтY, чlвёческагw рaди спасeніz, спрослaвилсz
є3си2, ћкоже т0й њбэщaсz, и3 сцrтвуеши же присноцaрствующему, їwaнне.
БGор0диченъ: ТS пристaнище спасeніz, и3 стёну неwбори1му, бцdе вLчце, вси2
вёрніи вёмы: тh бо моли1твами твои1ми t бёдъ и3збавлsеши дyшы нaшz.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ
свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz приведeніе и4мамы.
Стрaхомъ хrт0вымъ, џ§е, ўтверждaемь къ бжcтвеннэй жи1зни, плотск0е
мудровaніе всE покори1лъ є3си2 дyху, твоz6, їwaнне, ч{вства њчищaz.
Њчи1стивъ всsкіz сквeрны тёло и3 ќмъ, и3 дyшу тщали1вw, бGомyдре, зарю2
пріsлъ є3си2 трис0лнечную їwaнне, свётлыми тS богатsщую дарованіи.
БGор0диченъ: Моли2 твоего2 сн7а и3 гDа, дв7о чcтаz, плэнє1ннымъ и3збавлeніе t
проти1внагw њбстоsніz, на тS надёющымсz ми1рное даровaти.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Во глубин¨ грэх0внэй содержи1мъ є4смь, сп7се, и3 въ пучи1нэ
житeйстэй њбуревaемь: но ћкоже їHну t ѕвёрz, и3 менE t страстeй
возведи2, и3 спаси1 мz.
Просвэти1всz д¦а бlгодaтію, бжcтвенныхъ и3 человёческихъ знaніемъ вещeй
ћснw њбогати1всz, трeбующымъ, їwaнне, незави1стнw преп0далъ є3си2.
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Под0бнэ ликHмъ нбcнымъ, мyдре, цRковь правослaвнw ўкраси1лъ є3си2,
ликостоz6нныz пBсни приглашaz трbцэ бGовэща6нныz.
БGор0диченъ: Неискусомyжнw, дв7о, родилA є3си2, и3 вёчнуеши дв7а, kвлsющи
и4стиннагw б9ествA сн7а и3 бGа твоегw2 џбразы.
Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ д7. Поd: Вознесhйсz на кrтъ:
Пэснопи1сца и3 честнaго бGоглаг0льника, цRкве наказaтелz и3 ўчи1телz, и3
врагHвъ сопротивоборцA їwaнна воспои1мъ: nрyжіе бо взeмъ кrтъ гDень, всю2
tрази2 є3ресeй прeлесть, и3 ћкw тeплый предстaтель къ бGу, всBмъ подаeтъ
прегрэшeній прощeніе.
Јкосъ:

ЦRк0вному

настaвнику

и3

ўчи1телю

и3

жерцY,

ћкw

таи1ннику

неизглаг0ланныхъ возопіeмъ соглaснw: и4же къ бGу твои1ми моли1твами
tвeрзи ўстA на6ша, и3 спод0би глаг0лати словесA ўчeній твои1хъ: тh бо
трbцэ kви1лсz є3си2 сопричaстникъ, ћкw друг0е с0лнце њблистaz въ мjрэ,
чудесы2 и3 ўчє1ніи просіsвъ, ћкw мwmсeй, въ зак0нэ гDни поучazсz всегдA,
сл0вомъ и3 дёломъ бhлъ є3си2 свэти1льникъ, и3 молS непрестaннw всBмъ
подaти прегрэшeній прощeніе.
Пёснь з7.
Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень
вознесло2 є4сть. хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную,
сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.
Рeвностію разжигaемь, бGоб0рныхъ є3ресeй всsкое ѕлоyміе возрази1лъ є3си2
свётлыми писаніи, ўбэли1въ всBмъ ћснw дрeвле сBzннаz, мyдрыми, q
їwaнне, напи6санныz т0нкw.
Тeплэ њбличи1лъ є3си2 ѕлоимeнныхъ ўченикHвъ мaнента хyльное нечeстіе,
разврати1ти покуси1вшеесz цeрковь хrт0ву, словесы2 и3 догм.ты твои1ми, q
їwaнне, ±же счини1лъ є3си2.
БGор0диченъ: С.hхъ с.ёйшую поразумэвaемъ тS, ћкw є3ди1ну р0ждшую бGа
непремённаго, дв7о несквeрнаz, м.и безневёстнаz: всBмъ бо и3сточи1ла є3си2
вBрнымъ нетлёніе, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ.
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Пёснь }.
Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше б9іимъ
велёніемъ,

халдє1и

њпалsющаz,

вBрныz

же

њрошaющаz,

пою1щыz:

благослови1те, вс. дэлA гDнz, гDа.
Њбличи1лъ є3си2 ћвэ, треблажeнне їwaнне, нест0ріево раздэлeніе, севи1рово
сліsніе,

є3динов0льное

пребезyміе:

вёру

же

є3динодёйственну,

сіsніе

правослaвіz всBмъ њблистaвъ концє1мъ.
Всёz врaгъ плeвелы nбhчнw є3ретjчєскіz въ цRкви хrт0вэ, сегw2 поклонeніz
tметaтисz во їкHнахъ честнhхъ, но њбрёте не дрeмлюща тS, всеблажeнне
їwaнне, всsкое сёмz ѕл0е и3скоренsюща.
БGор0диченъ: Ты2 t nц7A неразлyчнаго, во чрeвэ бGомyжнw пожи1вшаго,
безсёменнw

зачалA

є3си2,

и3

несказaннw

родилA

є3си2,

бGороди1тельнице

пречи1стаz: тёмже тS спасeніе всёхъ нaсъ и3сповёдаемъ.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ
kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу
величaемъ.
Научи1лъ є3си2 всz6 цRкHвныz пёти сhны правослaвнw, є3ди1ницу въ трbцэ
честнyю: воплощeніе же сл0ва бжcтвенное бGосл0вити ћвэ, їwaнне, ўzснsz
неудобопости6жнаz мнHгимъ во свzщeнныхъ писaніихъ.
Ст7hхъ чи1ны пэсносл0вивъ, прпdбне, чcтую бцdу, хrт0ва п®тeчу, тaже ґпcлы,
прbр0ки съ пHстники и3 м{дрыz ўчи1тели, прaведники и3 мyченики, въ тёхъ
нhнэ водворsешисz ски1ніихъ.
БGор0диченъ: Черт0гъ былA є3си2, и4же пaче ўмA воплощeніz сл0ва, дв7о
бGороди1тельнице, њдёzна слaвою добродётелей и3 и3спещрeна. тёмъ тS,
всенепор0чнаz, бцdу возвэщaемъ.
Свэти1ленъ. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:
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Ћкw бжcтвенъ свётъ, џ§е нaшъ, цRкви возсіsлъ є3си2, пёній твои1хъ сію2
свётлостію њблистaвъ, и3 свётомъ нрaва твоего2, и4мже хrтHвы догмaты
kвлsеши ўкрaшены, къ немyже не престaй њ нaсъ молsсz, їwaнне.
БGор0диченъ: Вои1стинну тS бцdу и3сповёдуемъ, вLчце, тоб0ю спасaеміи: и4бо
бGа неизречeннw родилA є3си2 разори1вшаго крест0мъ смeрть, и3 къ себ¨
привлeкшаго прпdбныхъ соб0ры, съ ни1миже восхвалsемъ тS, дв7о.
Хвалитне стихире, глас 1.
О, необичног чеда блажене послушности! О, истинског сина блаженог
сиромаштва! Како се не задивити преславном Јовану, који сујету
власти и гордост славе остави Христа ради му најмилијег и ученошћу
и мудрошћу својом заћута, да у монашком лику подвигом засија; који
и богатство и мреже светске остави, јер у мрежу позвања Христовог би
ухваћен, неизрецивог трпљења и кротости? Њега молимо за спасење
душа наших.
Богоречита уста твоја, свештени Јоване преподобни, Источник сваког
знања проповедаше и православну веру тачно изложише, стога те
поштујући усрдно, молимо да путовођа наш будеш на путу
Богочовека Христа.
Уселивши у срце љубав Христову, свештени Јоване преподобни,
искусио си радост небеских тајни и мудро си их изложио у списима,
ради којих си радосно страдао и учитељ Цркве постао, зато и нас
ологоси нас Логосом Божјим.
Ходи,

верника

саборе;

угледајте

беседника

победоносног

и

проповедника преславног, часних икона поштоватеља непроцењивог,
божанских химни писатеља свагдаузорног, стуб вере и тврђаву
догмата. Јована богославног прославите, који се сада моли за све нас.
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Слава, глас 5.
Проповеђу својом све си светове потресао, јер си Богочовека Христа
проповедао, јединородног Сина Божјег од вечности, који саветом
равночасног Оца и Духа, снисходећи природу нашу прими, и
неизмерном љубављу спашавајући, равнобожанском по благодати је
учини. Зато, домострој обожења савршавајући, Цркву сам собом
возглави, која Духом његовим дишући, изнедри тебе, оче Јоване
Дамаскине, који си проживео сав домострој и зато се причешћујеш
светлошћу Божјом непрестано, молећи се за поштоватеље своје.
И сада, богородичен, глас исти.
Боголепу и часну девојку поштујмо, пречаснију од херувима, јер
Саздатељ свих који је зажелео да се очовечи, у њу се усели неизрециво.
О, чудесних стварности и преславних тајни! Ко да се не задиви за ово
чувши? Бог постаје човек и промена се у њему не догоди и
девствености врата прође и умањење у њему се не оствари, као што
пророк рече: човек их никад неће проћи осим једини Господ Бог
Израиљев, који има велику милост.
Велико славословље.

На божанственој литургији

Блажена из 3. песме канона преподобном.
Апостол и Јеванђеље преподобном.
Причастен: У вечни спомен.
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