Мцcа їаннуaріа,
въ Gi-й дeнь.
[Мцcа їyніа, въ №-й дeнь.]

пaмzть с™hхъ
є3рмЂла и3 стратонjка,
мyчєникъ сmггідHнскихъ
[бэлгрaдскихъ]
[доп0лненнаz бдённаz слyжба,
пр0логъ и3 три2 житі‰].

Мцcа їаннуaріа, въ Gi-й дeнь.
[Мцcа їyніа, въ №-й дeнь.]
Tдaніе бGоzвлeніz гDа бGа
и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA:*1
и3 пaмzть с™hхъ є3рмЂла и3 стратонjка,
мyчєникъ сmггідHнскихъ [бэлгрaдскихъ].*2
[Ѓще и3зв0литъ предстоsтель,*3 твори1мъ бдёніе.]
На вели1цэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры на ‹: прaздника д7, и3 м§никwвъ ѕ7.*4
Стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Самогл†сны. [Їwaнна монaха]:

П

росвэти1телz нaшего, * просвэщaющаго всsкаго чlвёка, * ви1дэвъ
п®тeча кrти1тисz пришeдша, * рaдуетсz душeю и3 трепeщетъ. * рук0ю

показyетъ є3го2, * и3 гlг0летъ лю1демъ: * сeй и3збавлszй ї}лz, * свобождazй
нaсъ t и3стлёніz. * q, безгрёшный хrтE, б9е нaшъ, * слaва тебЁ!
* у Србској Православној Цркви Оданије празника Богојављења се врши дан раније, због
сутрашњег великог празника свт. Саве, I архиеп. Србскога. Св. муч. Ермил и Стратоник помињу се
у Месецословима и 1. јуна.
2* текст службе је приређен према два издања: 1) МИНI~А МЭ~СZЦЪ ЇАННУА~РІЙ, Московский
1

Сретенский монастырь, издательство „Правило веры“, Москва 1996. –
репринтное
воспроизведение издания: КI~ЕВЪ. Въ тmпогрaфіи кіево-печeрской лavры. ¤аt§г г0да (с дополнениями),
стр. 390-408; и 2) „Београдски мученици Ермил и Стратоник и преподобни Јустин Ћелијски:
житија и службе“, приредили Р. Поповић и П. Миодраг, Академија СПЦ за уметност и
консервацију, Београд 2013. године, стр. 33-51. Текст је минимално доредигован, допуњен у мањој
мери новонаписаним деловима, а у већој прерађеним деловима из разних богослужбених
текстова (претежно 25-26. јануара 2014. г., и од 1. до 15. јануара 2015. г.). Накнадна редакција је
урађена од 6. до 8. маја 2020. г.
3* месни архијереј, настојатељ или старешина цркве. У Београдско-карловачкој архиепископији
(и деловима других епархија које својим делом улазе у територију града Београда – Сремској,
Банатској и Шумадијској) служити бдење, а у осталима као светима са Великим славословљем.
4* или на 8: 3 Празника, 3 светих, и 2 других; а 1 преосталу на Литији (ако хоћеш).
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збaвителю нaшему, * t рабA крещaему, * и3 д¦а пришeствіемъ

И#свидётельствуему, * ўжас0шасz зрsще ѓгGльскаz вHинства. * глaсъ

же съ нб7сE принесeсz t nц7A: * сeй, є3г0же п®тeча рук0ю крещaетъ, * сн7ъ

м0й є4сть возлю1бленный, * њ нeмже бlговоли1хъ. * хrтE б9е нaшъ, *
слaва тебЁ.
oрд†нскіz струи6 тебE и3ст0чника пріsша, * и3 ўтёшитель въ ви1дэ

Їголуби1нэ схождaше, * приклонsетъ вeрхъ приклони1вый нб7сA, * зовeтъ

и3 вопіeтъ брeніе зижди1телю: * чт0 ми повелэвaеши, ±же вhше менE; *
ѓзъ трeбую твоегw2 кRщeніz. * q безгрёшный хrтE, б9е нaшъ, * слaва
тебЁ!

С

п7сти2 хотS заблyждшаго чlвёка, * не не спод0билсz є3си2 въ рaбій

зрaкъ њблещи1сz: * подобaше бо тебЁ, вLцэ и3 бGу, * воспріsти

нaша за ны2, * тебё бо крeщшусz пл0тію, и3збaвителю, * њставлeніz
спод0билъ є3си2 нaсъ. * тёмже вопіeмъ ти2: * хrтE, б9е нaшъ, * слaва тебЁ.
Стіхи6ры м§никwвъ, глaсъ д7.
Поd: Дaлъ є3си2 знaменіе:
рмЂлъ слaвный, * и3 бGомyдрый стратонjкъ, * дв0ица ч{днаz, * трbцу

Е#несоздaнную

и3сповёдающе, * многоб0жную лeсть * по мн0гихъ

рaнахъ и3 мyкахъ побэди1ша: * и3 побёды вэнцeмъ вэнчaвшесz, * м0лzтсz
даровaти * концє1мъ ми1ръ и3 млcть.

С

л0ва

бhвъ,

м§ниче,

*

служи1тель,

є3рмЂле,

*

и3збрaніе

бжcтвеннагw д¦а, * течeніемъ кр0ве * сщ7 eніz nдeжду њбагри1въ,

* сщ7eннэйшу и4стиннw, * и3 свэтлёйшу сію2 соверши1лъ є3си2 : * и3 нhнэ
въ ц†рствіz мhслєннаz прешeлъ є3си2, * мlтвенникъ чтyщихъ тS
бывaz теплёйшій.
ск0рды претерпёвше, * повелёньми мyчащагw, * въ к0шницу

Nввeржени

бhсте, * и3 кончи1ну бlжeнную, * и3 ўдавлeніе в0дъ џба

пріeмше, * многок0зненнаго врагA си1ми мyдрэ ўдави1сте. * и3 нhнэ
жи1тельствуете

прерaдостнw

страдaльцы д0блэйшіи.

на

нб7сёхъ,

*

њ

всёхъ

молsщесz,

*
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И$ны стіхи6ры м§никwвъ, глaсъ т0йже.
Поd: Ћкw д0блz:

П

ос0бствіемъ бжcтвеннагw д¦а, стrтотeрпцы с™jи, * њдолёвше
супостaту, ћкw в0ини непобэди1міи, * є3рмЂле и3 стратонjче,

бGобlжeнніи: * nрyжіемъ вёры, душеврє1дныz в0лки tгнaсте, * и3
зак0ннw соверши1вше п0двигъ св0й, * со всёми страд†льцы t хrтA бGа
ўвэнчaстесz, * q! мyчєницы пребlжeнніи.

С

ъ нб7сE t ѓгGла ўкрэплsеми, * мучє1ніz разли6чнаz д0блественнw
претерпёсте, * и3 до концA врагY њдолёсте, * є3рмЂле и3 стратонjче,

достослaвніи: * напослёдокъ въ дунaй ввержeни, * ўтоплeніе сверёпое
под8sсте: * и3 страдaньми вaшими бGа прослaвисте, * и3 сaми созидaстесz
ћкw кaменіе жи1во въ жили1ще б9іе д¦омъ, * q! мyчєницы всехвaльніи.
царS земнaго понуждaеми лжебогHмъ жрeти, * цRю2 нбcному

Tраб0тати вельми2 возжелaсте, * є3рмЂле и3 стратонjче, бGомyдренніи:

* сегw2 рaди м{ки многоoбр†зныz претерпёсте, * и3 ўтоплeніе водн0е и3
нyждную смeрть, * но востек0сте ко вэнцедaтелю хrтY, * и3 сочетaстесz
ликHмъ м§ничєскимъ, * њ мjрэ всегдA молsщесz.
Слaва, м§никwвъ, глaсъ ѕ7 [Зорaстова]:
всечcтнёмъ прaздницэ вaшемъ свётлw красyетсz, * ћкw м™и

Њч†дъ

мн0гихъ хrтY привeдшаz, * бGохрани1маz цRковь, патріaрхіа

сeрбскаz: * наипaче рaдуетсz первопrт0льнаz є3sже митроп0ліа бэлгрaдскаz,
* ћкw начaтки мyчєникъ свои1хъ дв0ицу прекрaсную томY принeсшаz: *
созывaющи вс‰ бlгочcти6выz къ сщ7eнному торжествY и4хъ, * съ ни1ми же
прaздующи и3 пречcтнhй соб0ръ бэлгрaдскихъ мyчєникъ: * тёхъ мlтвами,
хrтE б9е, * цRковь твою2, жи1тельство твоE * въ ми1рэ глуб0цэ соблюдaй,
* и3 въ вёкъ вёка сохранsй.

П

И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7. [Вmзантjево]:

риклони1лъ є3си2 главY п®тeчи, * сокруши1лъ є3си2 главы6 ѕміє1въ: *
пришeдъ въ струи6, * просвэти1лъ є3си2 всsчєскаz, * є4же слaвити

тS, сп7се, * просвэти1телz дyшъ нaшихъ.
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Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2 м§ничєскаz.
На літjи:
Стіхи1ра прaздника [и3 хрaма], и3 стіхи6ры м§никwвъ.
Стіхи1ра прaздника, глaсъ д7. Самоглaсна. [Космы2 монaха]:
дэвazйсz свётомъ, ћкw ри1зою, * нaсъ рaди по нaмъ бhти

Њспод0билсz є4сть, * во струи6 њдэвaетсz днeсь їoрд†нскіz: * не сaмъ

си1хъ ко њчищeнію трeбуz, * но нaмъ соб0ю ўстроszй порождeніе. * q
чудесE! * безъ nгнS и3зварsетъ, * и3 назидaетъ безъ сокрушeніz, * и3
сп7сaетъ въ него2 просвэщaємыz, * хrт0съ бGъ и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.
Стіхи6ры м§никwвъ, глaсъ д7.
Поd: Ћкw д0блz:
кw

ѕвёзды

Ћвозсіsвшыz,

многосвBтлыz,

*

на

твeрди

нбcнэй

ћснw

* стrтотeрпцы прехвaльніи, є3рмЂле и3 стратонjче, *

свётлостію страдaній вaшихъ * свётлw њзарsете всю2 подсlнечную: *
дeмwнскихъ њмрачeній и3 стrтeй нахождeній нaсъ и3з8имaюще. * тёмже
днeсь, бlговёрныхъ сослHвіz, сошeдшесz, * пёсньми лэпопод0бными
всечcтнyю пaмzть вaшу восхвалsемъ, * и3 хrт0ва просвэщeніz прaзднство
tдaюще взыгрaемъ.

[Глaсъ є7:]

Ч

yдній є3рмЂле и3 ди1вный стратонjче, * стrтотeрпцы бGомyдріи, *
пёсньми сщ7eнными почитaемъ вaсъ: * бGа бо и4стиннаго предъ

мучи1телемъ ѕлочести1вымъ д0блественнw и3сповёдающе, * многоб0жную
прелeсть погрузи1сте * ўтоплeніемъ вaшимъ въ струsхъ дунaйскихъ, * и3 t
хrтA бGа * неувzдaемыми вэнцы6 слaвы нбcныz ўвэнчaстесz.

[Глaсъ ѕ7:]

Ѕ

лочести1вагw мучи1телz безyмное велёніе, * во є4же покланsтисz и3
жертвоприноси1ти безд{шнымъ јдwлwмъ, * бlжeнный є3рмЂле и3

мyдрый стратонjче мyжески посрами1сте, * и3 пострадaвше самов0льнw и3
терпэливодyшнw, * съ д0брою надeждою бyдущихъ бл†гъ, * вэнцы6
нетлёнными ўвzз0стесz: * њ всeмъ мjрэ и3 њ нaсъ грёшныхъ * хrтY
бGу всегдA моли1тесz, * q! мyчєницы всехвaльніи.

Слaва, глaсъ т0йже:

С™hхъ є3рмЂла и3 стратонjка, мyчєникъ сmггідHнскихъ [бэлгрaдскихъ].

С
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осл0віе бGовэнчaнное нhнэ пріeмлетъ * дв0ицу мyчєникъ прекрaсную,
* ўтоплeніе въ дунaе сверёпое * за хrтA д0брэ претерпёвшую. * q!

м§николю1бцы,

пріиди1те,

*

торжеств0мъ

нhнэшнимъ

бGолёпнw

наслади1мсz, * и3 сщ7eнную пaмzть и4хъ совершaюще, возопіи1мъ: * q!
мyчєницы добропобёдніи, мlтвами вaшими, * воздвиз†ніz безбHжникъ
сyетныхъ сокрушaйте, * и3 прибэгaющихъ вaмъ и3збавлsйте * всsкихъ
врaжіихъ њбстоsній.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ }. [Ґнат0ліево]:

Двкyпэ и3 земн†z, * ѓгGли и3 чlвёцы смэшaютсz: * и3дёже бо цReво

нeсь твaрь просвэщaетсz, * днeсь всsчєскаz веселsтсz, * небє1снаz

пришeствіе, * и3 чи1нъ прих0дитъ. * тецeмъ u5бо на їoрдaнъ, * и3 ви1димъ
вси2 їwaнна, * кaкw крещaетъ вeрхъ нерукотворeнный и3 безгрёшный: *
тёмже ґпcльскій глaсъ припэвaюще, * соглaснw возопіeмъ: * kви1сz бLть
б9іz сп7си1тельнаz всBмъ чlвёкwмъ, * њзарsющи и3 подаю1щи вBрнымъ
вeлію млcть.
На стіх0внэ: [стіхи6ры прaздника, глaсъ в7. Самогл†сны. [ҐнатHліевы]:

Н

а їoрдaнстэй рэцЁ * ви1дэвъ тS їwaннъ къ себЁ грzдyща,
гlг0лаше: * хrтE б9е, что2 къ рабY пришeлъ є3си2, * сквeрны не

и3мhй, гDи; * во и4мz же чіe тz крещY; * nц7A; но того2 н0сиши въ себЁ.
* сн7а; но сaмъ є3си2 воплоти1выйсz. * д¦а с™aгw; и3 сего2 вёси даsти
вBрнымъ ўсты6: * kвлeйсz б9е, поми1луй нaсъ.
Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, * їoрдaнъ возврати1сz вспsть.*5

В

и1дэша тS в0ды, б9е, * ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz: * къ

твоeй бо слaвэ противозрёти херувjми не м0гутъ, * нижE

взирaти серафjми, * но со стрaхомъ предстоsще, * џвіи ќбw н0сzтъ, *
џвіи же слaвzтъ си1лу твою2. * съ ни1миже, щeдре, возвэщaемъ хвалY
твою2, гlг0люще: * kвлeйсz б9е, поми1луй нaсъ.
Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2, * и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw
возврати1лсz є3си2 вспsть;*6
* Пс. 113,3.
* Пс. 113,5.

5
6

Мцcа їаннуaріа, въ Gi-й [їyніа, въ №-й] дeнь

~6~

Дкрещeніz просS безгрёшный, * да њчи1ститъ мjръ t лeсти врaжіz,

нeсь нб7сE и3 земли2 творeцъ * прих0дитъ пл0тію на їoрдaнъ, *

* и3 крещaетсz t рабA вLка всsческихъ, * и3 њчищeніе вод0ю р0ду
чlвёческому дaруетъ. * томY возопіeмъ: * kвлeйсz б9е нaшъ, слaва тебЁ.
И#] стіхи6ры м§никwвъ, глaсъ д7:
Стjхъ: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, * ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz
сво‰ въ ни1хъ].*7

М

yжески

м{ки

возношє1ніz

многоoбр†зныz
низложи1ша,

*

претерпёша,
дeрзостнw

*

предъ

и3

вр†жіz

мучи1телемъ

и3сповёдающе, стrтотeрпцы всебlжeнніи, * нaсъ рaди пл0тію ћвльшасz, *
и3 кRщeніе t їwaнна во їoрдaнэ пріeмша, * и3 мjру просвэщeніе и3
безстрaстіе и3сточи1вша.
Стjхъ: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ: * и3 t всёхъ скорбeй и4хъ,
и3збaви и5хъ.*8
рмЂлъ преди1вный и3 стратонjкъ преслaвный вкyпэ пострадaша: * и3

Е#и3сповёданіемъ свои1мъ ћкw свэти6ла на твeрди возсіsша, * мучє1ніz

мнHгаz

б0дреннw

подвигопол0жника

претерпёша,

*

и3

вэнцы6 нетлёнными

ўвzз0шасz:

*

ћвльшесz

жє1ртвы

t

хrтA

пречи6стыz

и3

бGопрі‰тныz, * бlговHннаz и3 всеoби6льнаz приношє1ніz, * столпи1 же
непоколеби1міи бlгочcтіz.
Стjхъ: Мн0ги скHрби прaвєднымъ, * и3 t всёхъ и5хъ и3збaвитъ | гDь.*9

В

ъ темни1цу ввeржени и3 заключeни, мyчєницы приснобlжeнніи: *
жeзліемъ њк0вани и3 мёдzными пaлицами біeни, * неzдeніемъ

лю1тымъ и3 долг0тною жaждею ўтомлsеми, * напослёдокъ въ мрeжу
свsзани и3 въ дунaе ўтоплeни, * нyждную смeрть бlгонадeжднw пріsша: *
и3 къ нестарёемэй жи1зни престaвльшесz, * въ небє1снаz њбит†лища
всели1шасz, * и3дёже со всёми с™hми свётлw красyютсz.
* Пс. 15,3. Уколико на Стиховње певамо само стихире мученикā, онда овај стих не треба.
* Пс. 33,18.
9* Пс. 33,20.
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Слaва, глaсъ }:

Х

rтA

чlвэколю1бца

возлю1бльше,

*

мyчєницы

всехвaльніи,

*

дeмwнwмъ служи1ти tрeкше, * и3 њ врeменнэй жи1зни небрeгше, *

тогw2 свётомъ њзари1шасz: * њполчeніемъ же вёры воoружи1вшесz, *
мучи1телz їдwлопокл0ннагw посрами1ша. * є3рмЂлъ преслaвный и3 стратонjкъ
требогaтый, * со nц7eмъ и3 д¦омъ хrтA сслaвима пою1ще, * вhну м0лzтсz
во є4же сп7сти1сz нaмъ.
И# нhнэ, прaздника, глaсъ ѕ7. [Fеофaново]:
же t дв7ы сlнце, * ви1дz, и4же t непл0дове, свэти1льникъ свётлый *

Е$во їoрдaнэ просsща крещeніz, * ќжасомъ и3 рaдостію вопіsше къ

немY: * тh мz њс™и2, вLко, * бжcтвеннымъ kвлeніемъ твои1мъ.
Тропaрь м§никwвъ,*10 глaсъ }. [Зорaстовъ].*11
Поd: Ћкw начaтки:

кw начaтокъ многочи1сленныхъ мyчєникъ свои1хъ, * первопrт0льнаz

Ћсeрбскаz

митроп0ліа бэлгрaдскаz: * днeсь прин0ситъ тебЁ, гDи, *

насади1телю твaри, преизрsдную дв0ицу: * є3рмЂла сщ7eннаго и3 стратонjка
д0блественнаго,

*

вёру

непостhдную

и3

и3сповёданіе

чи1стое

тебЁ

принeсшыz, * и3 ўтоплeніемъ тебE рaди въ дунaе себє2 њчи1стившыz. *
тёхъ мlтвами, ћкw є3ди1нъ млcрдъ, * поми1луй и3 сп7си2 дyшы нaшz.
И$нъ тропaрь, глaсъ G:*12

С

™jи мyчєницы, вёрою и3сповёдавшіи пресyщную трbцу: * слaвный и3
непобэди1мый є3рмЂле, * непоколеби1мый и3 бжcтвенный стратонjче: *

сопричaстницы преyмныz слaвы бhвше, * моли1тесz њ є4же даровaтисz
нaмъ вeліей млcти.
* у „Минејима“ је дат општи тропар мученицимā, који се овде изоставља, пошто имамо два
нов(онаписан)а тропарā.
11* састављен уочи Празника 25. јануара 2012. г., а измењено на Празник 26. јануара 2012. г.
12* тропар узет из програма „Menologion 3.0“ преведен са енглеског језика и прерађен: Troparion
of Ss Hermylos and Stratonicos, tone 3: O holy Martyrs who have faithfully confessed the
transcendent Trinity, / renowned and invincible Hermylos / and steadfast, godly Stratonicos: / since
you partake of the glory that surpasses understanding, / pray that we may be granted great mercy.
10

Мцcа їаннуaріа, въ Gi-й [їyніа, въ №-й] дeнь

~8~

И# тропaрь прaздника, глaсъ №:

В

о їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, * трbческое kви1сz поклонeніе: *

роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, * возлю1бленнаго тS

сн7а и3менyz, * и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ, * и3звёствоваше словесE
ўтверждeніе. * kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, * слaва тебЁ.

На У$трени.
На БGъ гDь: тропaрь прaздника, глaсъ №:
Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи:
Тропaрь м§никwвъ, глaсъ G:
С™jи мyчєницы, вёрою и3сповёдавшіи:
Слaва, тропaрь м§никwвъ, глaсъ }:
Ћкw начaтокъ многочи1сленныхъ:
И# нhнэ прaздника.
По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ д7.
Поd: Kви1лсz є3си2:

М

итроп0лію бэлгрaдскую всечcтнyю, * ћкw ѕвBзды многосвBтлыz
мhсленнw њзарsете, * и3 вBрныz лю1ди є3S всегдA просвэщaете, *

и3 къ бGоразyмію мyдрw наставлsете: * q! є3рмЂле и3 стратонjче,
мyчєницы всеслaвніи, * nрyжницы хrтA бGа непобэди1міи.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.
Поd: Ск0рw предвари2:

С

труи6 њс™и1лъ є3си2 їoрд†нскіz, * держaву сокруши1лъ є3си2 грэх0вную,

* хrтE б9е нaшъ: * преклони1лъ є3си2 себЁ длaни п®тeчевэ, * и3 сп7слъ

є3си2 t лeсти чlвёческій р0дъ. * тёмже тS м0лимъ: * сп7си2 дyшы нaшz.
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По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ д7.
Поd: Вознесhйсz на кrтъ:

В

hшнzгw пр0мысломъ неблaзненнw * приск0рбный пyтъ страдaніz
прошeдше, стrтотeрпцы с™jи, * разноoбр†знаz мучє1ніz под8sсте, *

и3 конeцъ въ дунaе ўтоплeніемъ пріsсте, * и3 къ широтЁ цrтвіz нбcнагw
преминyсте, * бл†га вaмъ ўготHваннаz воспріsвше: * и3дёже при1снw њ
нaсъ моли1тесz, * q! мyчєницы бGомyдріи.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.
Поd: Ўдиви1сz їHсифъ:
oрдaне рэко2, * что2 ўдиви1лсz є3си2, зрS неви1димаго нaга; * ви1дэхъ и3

Ївострепетaхъ,

речE, * и3 кaкw бо сегw2 не хотёхъ ўстраши1тисz и3

зайти2; * ѓгGли є3го2 ўстраши1шасz зрsще, * ўжасeсz нб7о, и3 землS
вострепетA, * и3 смzтeсz м0ре, и3 вс‰ ви6димаz и3 неви6димаz. * хrт0съ
kви1сz на їoрдaнэ њс™и1ти в0ды.
Полmелeй. Величaніе:

В

еличaемъ

вaсъ,

*

с™jи

мyчєницы сmггідHнстіи,

*

є3рмЂле

и3

стратонjче: * и3 чтeмъ чтcн†z страд†ніz в†ша, * ±же за хrтA

претерпёли є3стE.
Pал0мъ и3збрaнный: БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла:*13
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }.
Поd: Премdрости:

С

вsзани t мучи1телей бhсте, * и3 въ дунaе ўтоплeни, с™jи: * вёру
же соблю1дше, * хrтA бGа д0блественнw и3сповёдасте: * бжcтвеннымъ

рачeніемъ распалsеми, * нeмwщи чlвёческагw є3стествA небрег0сте: *
toнyдуже ћкw свэти6ла всемY мjру просіsсте, * вселeнную и3справлeньми
вaшими просвэщaюще, * и3 д¦а блгdтію вс‰ лю1ди њзарsюще. * моли1те
хrтA бGа, стrтотeрпцы всебlжeнніи: * даровaти грэхHвъ њставлeніе *
прaзднующымъ с™yю пaмzть вaшу.
* Пс. 45,2.

13
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Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.
Поd: Ўдиви1сz їHсифъ:

П

ріиди1те, ўви1димъ, вёрніи, гдЁ кrти1сz хrт0съ, * да послёдуимъ
пр0чее ко їoрдaну рэцЁ, * ко глaсу вопію1щагw въ пустhни, * и3

ўви1димъ тaмw содётелz ґдaмова, * длaнію рaбскою рукополагaема за
бlгоутр0біе неизречeнное, * и3 къ немY велеглaснw возопіи1мъ: * пришeлъ
є3си2 и3 kви1лсz є3си2 * во їoрдaнэ њс™и1ти в0ды.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ, * и3 t всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви
и5хъ.*14
Стjхъ: МнHги скHрби првdнымъ, * и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.*15
Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе t матfeа, зачaло lѕ.
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

П

ріиди1те возрaдуемсz гDеви, * њ пaмzти стrтотeрпцєвъ с™hхъ: *
q! м§николю1бцы, пріиди1те, воспои1мъ бlголёпнw, * восхвалsюще

дв0ицу многострадaльную, * лeсть јдwльскую посрами1вшую, * и3 хrтA
посредЁ три1знища ћснw и3сповёдавшую. * тёмже, є3рмЂле всебlжeнне и3
стратонjче добропобёдне, * непрестaннw томY моли1тесz њ сп7сeніи дyшъ
нaшихъ.
КанHнъ №-й прaздника, на ѕ7: канHнъ м§никwвъ, на д7: и3 в7-й канHнъ
прaздника, на д7.
КанHнъ м§никwвъ, є3гHже краегранeсіе:
Твои1хъ чествyю мyчєникъ, сп7се, слaву. ЇHсифъ. Глaсъ }.
* Пс. 33,18.
* Пс. 33,20.

14
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Пёснь №. Їрм0съ:
Пои1мъ гDеви, вси2 лю1діе, * въ м0ри чермнёмъ фараHна погрузи1вшему,
* побёдную пёснь пою1ще, * ћкw прослaвисz.
Припёвъ: С™jи мyчєницы [є3рмЂле и3 стратонjче], моли1те бGа њ нaсъ.
тны6z ћкоже ѕвёзды бGосі‰нныz, * твeрди, мyдріи цRкве kви1стесz,

ЧC* њзарsюще ны2 бжcтвенными свэтлостьми2, м§ницы.

ви1стесz ћкоже ќгліе мhсленное, * возжжeни nгнeмъ д¦а, слaвніи,

K* и3 јдwльское nгни1ще струsми кровeй ўгаси1сте.

В

одaми

потоплsеми

хrтA

рaди,

*

въ

водaхъ

нaше

погрузи1вшагw, * безб0жіz рёки, м§ницы, и3зсуши1сте.

стaви мо‰ грэхHвныz пот0ки, *
Ўтвои1
мъ ўвzди1вши, * и3 ўмилeніе
всенепор0чнаz.

нечeстіе
БGо®ченъ:

ћже смeртную тлю2 ржcтв0мъ
ми2 дaждь, * бGороди1тельнице
Катавaсіа прaздника, глaсъ в7:

Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2, * и3 сyшею сво‰ влечeтъ, * въ нeй покрhвъ
проти6вныz, * крёпкій во бранёхъ гDь, * ћкw прослaвисz.
Пёснь G. Їрм0съ:
Стрaхъ тв0й, гDи, * всади2 въ с®цA р†бъ твои1хъ, * и3 бyди нaмъ
ўтверждeніе, * тS во и4стинэ призывaющымъ.

Т

екyщихъ

непостоsтельное

возненави1дэвше,

*

бyдущихъ

возжелaсте нетлённое наслаждeніе, * д0бліи страдaльцы хrтA

всецRS.

М

yжески

проти1вистесz,

бGомyдріи,

*

пребеззак0ннw

повелэвaющему нечeстію покори1тисz, * и3 побёды съ нб7сE пріsсте

вэнцы2.

Т

рє1бища прeлести низложи1сте, * нелє1стны же, хrтHвы м§ницы, * себE
воздвиг0сте хрaмы чє1стны, * и3 столпы2 бGоразyміz.

БGо®ченъ:

рyжіе, прeжде њбращaемо, * вх0ды мнЁ даeтъ, * стыдsщесz

Nпроб0дшагw, дв7о м™и, копіS, * и3зъ тебE рождeннаго.

Катавaсіа:
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Крёпость даsй цRє1мъ нaшымъ гDь, * и3 р0гъ помaзанныхъ свои1хъ
возносsй, * t дв7ы раждaетсz, * грzдeтъ же ко крещeнію. * томY,
вёрніи, возопіeмъ: * нёсть с™ъ, ћкw бGъ нaшъ.
Кондaкъ м§никwвъ, глaсъ №:

З

вaніе свhше пріи1мь, * тезоимени1тъ пребhлъ є3си2, * м§ниче слaвне
є3рмЂле, * мyжески на мyку дерзнyлъ є3си2, * и3 вэнeцъ нетлённый

на своeмъ версЁ пріsлъ є3си2, * съ чcтнhмъ стратонjкомъ: * съ ни1мже
всегдA моли2 њ всёхъ нaсъ.
И$нъ кондaкъ, глaсъ т0йже:*16

П

огрузи1сте

врагA

во

глубинaхъ

вaшегw

п0двига,

*

вaшимъ

њдолёніемъ, q! д0бліи мздопріeмницы, * и3 воспріsсте кончи1ну

вaшу въ струsхъ дунaйскихъ. * тёми достиг0сте въ вHды нетлёніz, * и3
возвели1чисте хrтA, * q! бжcтвенніи є3рмЂле и3 стратонjче.

В

ёрою

прaзднующе

всечcтнyю

пaмzть

*

Јкосъ:

с™hхъ

бэлгрaдскихъ

мyчєникъ, * собрaвшесz, q! празднолю1бцы, * крaсный ли1къ

бGосвётлыхъ

свэти6льникъ

почти1мъ:

*

свёту

невечeрнему

при1снw

предстоsщій, * мjру чудeсъ сі‰ніz вhну и3спущaющій, * и3 мЂромъ
бжcтвеннымъ вселeнную њбlгоухaющій: * молsщесz њмрачeній стrтeй, *
бёдъ и3 всsкихъ ѕHлъ и3збaвитисz нaмъ, * взывaющымъ сицєвaz: *
Рaдуйсz, патріaрхіе сeрбскаz, * м™и цRкве, њ чaдэхъ свои1хъ веселsщаzсz:
* рaдуйсz, митроп0ліе бэлгрaдскаz, * первопrт0льнаz и33 бGохрани1маz. *
рaдуйсz,

грaде

бэлгрaдскій,

*

кр0вію

многочи1сленныхъ

мyчєникъ

ўбэлeнный: * рaдуйсz, бlговёрный дeспоте стефaне * пaче и3нhхъ грaдwвъ
того2 ўкраси1вый. * рaдуйсz, є3рмЂле со стратонjкомъ, * хrтHвы в0ини
приснопaмzтніи:
бGовэнчaнніи.

*

*

рaдуйсz,
рaдуйсz,

монтaне
донaте

съ

со

маxjмою,

вeнустомъ,

*
*

супр{жницы
стrтотeрпцы

* кондак узет из програма „Menologion 3.0“ преведен са енглеског језика и прерађен: Kontakion
of Ss Hermylos and Stratonicos, tone 1: Уou drowned the enemy in the depths of your contests / by
your steadfastness, O noble Prize-winners./ You received your end in the streams of the river, / hence
were brought to the waters of incorruption. / You magnified Christ, O divine Hermylos / and
Stratonicos.
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є3рмогeномъ,

*

мyчєницы

преслaвніи. * рaдуйсz, сосл0віе и3сповёдническое, * д0брое и3сповёданіе
принeсшее: * рaдуйсz, мн0жество стrтотeрпческое, * њѕлоблє1ніz мнHга
претерпёвшее. * рaдуйсz, собрaніе сщ7eнное, * за хrтA гони1мое: * рaдуйсz,
в0инство бlгочcти1вое, * t безбHжникъ ўмyченное.

[Лю1діе:]

Рaдуйсz, всечcтнhй соб0ре бэлгрaдскихъ мyчєникъ!
Сэдaленъ м§никwвъ, глaсъ №.
Поd: Гр0бъ тв0й, сп7се:

В

ъ водaхъ [дунaйскихъ] кyпнw * бlжeнный конeцъ пріsсте, мyдріи, *

въ ни1хъ веліaра погрузи1вше, * блгdтію бGа нaшегw, мyчєницы: *

тёмже вэнцы2, ћкw побэдон0сцы, пріeмше, * рaдуетесz со ѓгGльскими
ли1ки, * съ ни1миже нaсъ поминaйте.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, v3пакои2 прaздника, глaсъ є7:
гдA kвлeніемъ твои1мъ просвэти1лъ є3си2 всsчєскаz, * тогдA слaное

Е#невёріz

м0ре побэжE, * и3 їoрдaнъ, д0лэ текjй, возврати1сz, * къ

нб7си2 возвышaz нaсъ: * но высот0ю бжcтвенныхъ зaповэдей твои1хъ *
соблюди2, хrтE б9е, мlтвами бцdы, * и3 поми1луй нaсъ.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Ўслhшахъ, гDи, * смотрeніz твоегw2 тaинство, * разумёхъ дэлA
тво‰, * и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.
кw сл0ва служи1тель, * словесы6 твои1ми безсловeсное њбличи1лъ є3си2,

Ћ* м§ниче є3рмЂле, * неразyміе беззак0ннующихъ, ўсeрднэйше.

ди1но є3стество2 бжcтвA, * є3ди1ну влaсть и3 гDство, * бGомyдріи,

Е#проповёдавше, * многоб0жную лeсть преwби1дэсте.

П

овёшенъ и3 стр0ганъ, * и3 рaнами њѕлоблsемь, * непрекл0ненъ

пребhлъ є3си2, стrтотeрпче, * бGомyдре м§ниче є3рмЂле.

нhніемъ дрeмлюща, * и3 грэх0мъ спокрывaема,
Ўпречc
таz, * ћкw сл0ва м™и, воззови2.

БGо®ченъ:

* къ покаsнію мS,
Катавaсіа:
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Ўслhшахъ, гDи, глaсъ тв0й, * є3г0же рeклъ є3си2, * глaсъ вопію1щагw въ
пустhни, * ћкw возгремёлъ є3си2 надъ водaми мн0гими, * твоемY
свидётельствуzй сн7у, * вeсь бhвъ сошeдшагw д¦а, возопи2: * ты2 є3си2
хrт0съ, * б9іz мyдрость и3 си1ла.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Вскyю мS tри1нулъ є3си2 * t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, * и3
покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго; * но њбрати1 мz, и3 къ свёту
зaповэдей твои1хъ * пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

М

yкъ

џблацы,

м§ницы

мyжества: * пaче

всехвaльніи,

сlнца

*

бо kви1сz

не

покрhша

бlгочcтіz

вaшегw

сіsніе[мъ],

*

бlгочcти6выz свэтоводsщее, * и3 дeмwнскій мрaкъ teмлющее.

П

решeдше предёлы чlвёчества, бGобlжeнніи, * и3 пaче є3стeственному
соедини1вшесz

совершeнными

чищeньми,

*

гHрькіz

м{ки,

и3

строг†ніz, и3 р†ны, * претерпёсте ўмA твeрдостію.

К

рёпкw сопроти1вилсz є3си2, м§ниче, судsщему, слaвне є3рмЂле, * и3
глaсъ слhшати съ нб7сE, пребlжeнне, спод0билсz є3си2, * зовyщему

люб0вію прибли1житисz ћкw подвигопол0жнику, * и3 сегw2 ўкрэплsющему
м§ники.

БGо®ченъ:

кw добрA, ћкw краснA, ћкw чcтот0ю њблистaющи, * крaснаго

Ћдобр0тою воплоти1ла є3си2 сл0ва, и3 родилA є3си2, * є4же бhти всBмъ

бGодёльнw, дв7о м™и, * подаю1щаго богaтствомъ бlгости.

Катавaсіа:

Ї}съ, животA начaльникъ, * разрэши1ти њсуждeніе грzдeтъ ґдaма
первоздaннагw: * њчищeній же, ћкw бGъ, не трeбуz, * пaдшаго
њчищaетъ во їoрдaнэ: * въ нeмже враждY ўби1въ, * преимyщь всsкъ
ќмъ ми1ръ дaруетъ.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Мlтву пролію2 ко гDу, * и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, * ћкw ѕHлъ
душA моS и3сп0лнисz, * и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, * и3 молю1сz, ћкw
їHна: * t тли2, б9е, возведи1 мz.
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В

0дъ животв0рныхъ и3сп0лнившесz, * въ рBчныz ввeржени бhсте
струи6, * и3 въ ни1хъ пріeмше кончи1ну, * ѕл0бы предстaтелz

ўдави1сте, всехвaльніи: * и3 нhнэ нaмъ и3сцэлeній пот0ки и3сточaете.

В

ъ к0шницу ввeржени бhвше, * ўсeрднw предaстесz глубинЁ,
стrтотeрпцы, * и3 къ жи1зни вознес0стесz бжcтвеннэй, * ±же t

вёка вaми надёємаz њбрётше рaдостнw, * велемyдріи с™jи м§ницы.
ви1лсz є3си2 въ г0рцэй мyцэ мyчимь, * и3 пaлицами біeмь,

Kстратонjче

м§ниче, * терпёніz неwбори1мь ст0лпъ, * возвhшенъ

степeнемъ вёры, * сопротивлeніе гони1телей потреблsz * и3 словесы6, и3
дэsньми.

БGо®ченъ:

С

тр†сти немощнhz души2 моеS, * и3 болёзнь с®ца, дв7о, * и3 ўмA
преложє1ніz многоoбр†знаz, * ћкw млcтива, прес™az, и3сцэли2, * и3

ўти1ши лю1тое ѕHлъ мои1хъ волнeніе, молю1сz.

Катавaсіа:

Глaсъ словесE, свэти1льникъ свёта, * денни1ца сlнца, п®тeча въ пустhни,
* покaйтесz, всBмъ вопіeтъ лю1демъ, и3 пред8wчи1ститесz:

* сe бо

предстои1тъ хrт0съ, * t тли2 мjръ и3збавлszй.
Кондaкъ прaздника, глaсъ д7. [Самопод0бенъ]:
ви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, * и3 свётъ тв0й, гDи, знaменасz на

Kнaсъ, * въ рaзумэ пою1щихъ тS: * пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2, *

свётъ непристyпный.

Јкосъ:

Г

алілeи kзhчестэй, завулHнстэй странЁ, и3 нефfали1мстэй земли2, *
ћкоже речE прbр0къ, свётъ вели1къ возсіS, хrт0съ. * њмрачє1ннымъ

свэтлA kви1сz зарS, и3зъ виfлеeма њблистaющаz, * пaче же и3зъ мRjи гDь,
всeй вселeннэй возсіzвaетъ лучы2 сlнце прaвды. * тёмже, и5же t ґдaма
назjи, пріиди1те, вси2 њблечeмсz въ него2, да согрёемсz, * покрывaетъ бо
наг‡z, и3 просвэщaетъ тє1мныz: * пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2, * свётъ
непристyпный.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Џтроцы є3врeйстіи въ пeщи, * попрaша плaмень дерзновeннw, * и3 на
р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: * блгcвeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.
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Т

ечaше медот0чное t ќстъ твои1хъ сл0во, * г0ресть ўнhніz
стратонjка, твоегw2 сострадaльца, ўкрощaющее, * вопію1щагw,

є3рмЂле: * б9е, блгcвeнъ є3си2 во вёки.

Ж

eзлъ си1лы держS, сп7си1тельный кrтъ, д0блій м§ниче, * жезл0мъ
біє1ніz терпи1ши ўсeрднw, * воспэвaz творцY твоемY, є3рмЂле: *

б9е, блгcвeнъ є3си2.

С

п7сhй t чрeва ки1това * содержи1маго прbр0ка преслaвнw, * t

рёчныхъ в0дъ вaшz сп7сaетъ побэдонHсныz мHщи, * по кончи1нэ,

страдaльцы.

БGо®ченъ:

Р

азрэшaz є4vину клsтву, * во всенепор0чную всели1лсz є3си2 дв7у, *
блгcвeніz и3ст0чники и3сточaz вопію1щымъ: * блгcвeнъ є3си2, гDи б9е,

во вёки.

Катавaсіа:

Ю$ношы бlгочcти6выz, пeщи џгненнэй приwбщи1вшыzсz, * шумsщъ
д¦ъ р0сный невреди6мы сохрани2, * и3 б9іz ѓгGла снисхождeніе. * тёмже, въ
плaмени њрошaеми, * бlгодaрственнw воспэвaху: * препётый nц7є1въ гDи
и3 б9е, * блгcвeнъ є3си2.
Пёснь }. Їрм0съ:
Седмери1цею пeщь, * халдeйскій мучи1тель, * бGочcти6вымъ неи1стовнw
разжжE, * си1лою же лyчшею, сп7сє1ны сі‰ ви1дэвъ, * творцY и3 и3збaвителю
вопіsше:

*

џтроцы,

блгcви1те,

*

сщ7eнницы,

восп0йте,

*

лю1діе,

превозноси1те во вс‰ вёки.

Т

ерпи1ши біeмь, и3 лю1тэ стрyжемь, * слотaми болёзней њкружaемь,
слaвный

є3рмЂле:

*

стратонjка

же

настaвникъ

бо

бlгочcтіz

подвигHмъ бhлъ є3си2, * съ ни1мже и3 вопіsлъ є3си2: * сщ7eнницы, блгcви1те, *
лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

Н

епрекл0нніи мудровaніемъ, и3 д0бліи страдaніемъ, * и3 нбcныхъ дарHвъ
дост0йніи, * кaменіе чcтн0е и3 вёрныхъ предстHлпіz, * кaменію,

повелёни бhвше, не принес0ша чeсти, * бGу же всёхъ вопіsху, вLцэ: *
лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.
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во‰ рє1бра ноготьми2 стружS мучи1тель, * и3 мєчи2 немлcтивнw
ссэкaz тS, * ўмA не ўкрaде, ўкрэплeна бжcтвенною люб0вію, * и3

и3збaвителz насмотрsюща добр0ту: * є3мyже нhнэ со дерзновeніемъ
предстоS, взывaеши: * лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

БGо®ченъ:

С

hй по всемY совершeнъ, и3 є3стеств0мъ непристyпный, * kви1сz
пристyпенъ мнЁ, пл0тію њбложeнъ и3зъ тебE, неискусобрaчнаz. *

є3г0же прилёжнw моли2: * беззак0ній мои1хъ брeмz росточи1ти, и3 сп7сти2
пэснопою1ща: * сщ7eнницы, блгcви1те, * лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.
Катавaсіа:
Хвaлимъ, блгcви1мъ, покланsемсz гDеви: * пою1ще и3 превозносsще во
вс‰ вёки.
Тaйну преслaвную вавmлHнскаz показA пeщь, * и3сточи1вшаz р0су, *
ћкw струsми и3мsше невещeственный џгнь воспріsти їoрдaнъ, * и3
њб8sти пл0тію крещaема зижди1телz: * є3г0же блгcвsтъ лю1діе, * и3
превозн0сzтъ во вс‰ вёки.
На f7-й пёсни ЧCтнёйшую, не поeмъ: но поeмъ припёвы прaздника:
Величaй, душE моS, * чcтнёйшую г0рнихъ в0инствъ, * дв7у пречcтую, *
бцdу.

И# прHчыz къ всsцэй пёсни. [Зри2 въ минeи.]
Пёснь f7. Їрм0съ:

Ўстраши1сz всsкъ слyхъ, * неизречeнна б9іz снизхождeніz, * ћкw
вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, * t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ:
* тёмже пречcтую бцdу, * вёрніи, величaемъ.
Припёвъ: Величaй душE моS * дв0ицу мyчєникъ и3зрsдную.*17

В

ётриломъ,

м§ницы

хrтHвы,

мyкъ

преплhвше

пучи1ну,

*

ўстреми1стесz ко пристaнищємъ пок0z, * и3дёже м§никwвъ ли1ки,

првdныхъ соб0ри: * и3дёже незаходи1мый свётъ, * и3 рaдость прaзднующихъ
въ д©э.
* пипеви Канону мученикā дописани 8. маја 2020. г.
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Припёвъ: Днeсь њ пaмzти м§ничестэй * да

ликyютъ небє1сна и3

рaдуютсz земн†z.

Дхrт0ва

нeсь пaмzть сщ7eнную страдaніz вaшегw, всебlжeнніи, * цRковь
совершaющи,

*

прaзднуетъ

рaдостный

и3

свэтон0сный

прaздникъ, * бGа величaющи, вэнцедaвца вaшего, * величaющаго вaсъ ћкw
ўг0дники.
Припёвъ: Возслaви душE моS * стrтотeрпєцъ пaмzть преслaвную.

В

зsстесz къ пресвётлэй свидётельства и4стиннw высотЁ, с™jи, *
и3 воспріsсте желaніz крaй, * и4стиннw, бlжeнніи, цrтвіе б9іе

пріeмше недви1жимое, * м§ниче стратонjче съ є3рмЂломъ мyдрымъ и3
бGоразyмнымъ.
Припёвъ: Величaй душE моS, * превhшшую и3 ѓгGлъ с™ёйшую, * дв7у
пречcтую, * бцdу.

БGо®ченъ:

П

ощади1 мz, сп7се, рождeйсz, * и3 сохрани1вый р0ждшую тS нетлённу

по рожcтвЁ, * є3гдA сsдеши суди1ти дэлA мо‰, * беззакHніz

презирaz и3 грэхи2 мо‰, * ћкw безгрёшенъ, ћкw бGъ млcтивъ и3
чlвэколю1бецъ.

Катавaсіа:

Недоумёетъ всsкъ љзhкъ бlгохвали1ти по достоsнію, * и3зумэвaетъ
же ќмъ и3 премjрный пёти тS, бцdе. * nбaче, бlгaz сyщи, вёру пріими2, *
и4бо люб0вь вёси бжcтвенную нaшу: * тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельница,
* тS величaемъ.

Г

Свэти1ленъ м§никwвъ, глaсъ G. [Зорaстовъ]:

Dу крещaющусz во їoрдaнэ под0бzщесz, * ўтоплeніе въ дунaе
пріsсте: * но и3 соприч†стницы воскrніz є3гw2 kви1стесz, * въ

незаходи1мэмъ свётэ при1снw красsщесz. * томY, ћкw и4стинному
свэтоподaтелю, * вhну моли1тесz њ нaсъ.

Слава:

тнaz пaмzть м§ническихъ страдaній, * и3 слaвнаz д0блесть борeній

ЧCи4хъ:

* просвэщaетъ тьмY њмрачeній нaшихъ, * и3 ко свёту

бGовёдэніz наставлsетъ нaсъ: * мlтвами мyчєникъ твои1хъ, хrтE
свэтоподaтелю, * поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.*18
* други свјетилан дописан 8. маја 2020. г.
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И# нhнэ, прaздника.
Поd: Посэти1лъ ны2:
ви1сz сп7съ, блгdть и3 и4стина, во струsхъ їoрдaнскихъ, * и3 сyщыz во

KтмЁ

и3 сёни спsщыz просвэти1лъ є4сть: * и4бо пріи1де и3 kви1сz

свётъ непристyпный.
На хвали1техъ, стіхи6ры на ѕ7: прaздника G, и3 м§никwвъ G.
Стіхи6ры прaздника, глaсъ №. [Гeрмана патріaрха]:

С
К
Т

вётъ t свёта, * возсіS мjрови хrт0съ, * сп7съ нaшъ, * kвлeйсz

бGъ: * семY, лю1діе, поклони1мсz.
aкw тS, хrтE, * раби2, вLку дост0йнw почти1мъ; * ћкw въ водaхъ
* всёхъ нaсъ њбнови1лъ є3си2.
ы2 во їoрдaнэ крeщсz, сп7се нaшъ, * в0ды њс™и1лъ є3си2, * длaнію
рабA рукополагaемый, * и3 стр†сти мjра и3сцэлszй. * вeліе тaинство

kвлeніz твоегw2, * чlвэколю1бче гDи, * слaва тебЁ.
Стіхи6ры м§никwвъ, глaсъ }.
Поd: Q, преслaвнагw чудесE:

М

yчєницы хrтHвы достохвaльніи, * мучи1телей прещє1ніz и3 лю6таz
и3стzз†ніz нивочт0же вмэни1вше, * и3 бlгодeрзостнw на врагA

њполчи1вшесz, * мyжественнw на п0двигъ ўкрэпи1стесz: * врeменную
смeрть пріsвше, * нбcною слaвою ўвэнчaстесz, * и3 причт0стесz соб0рwмъ
с™hыхъ:

*

съ

ни1миже

всегдA

њ

нaсъ

моли1тесz,

*

при1снw

вaсъ

ўбlжaющихъ.

М

yчєницы хrтHвы приснопaмzтніи, * ћкw ѓгнцы неѕл0бивіи на
безг0дное

ўтоплeніе

привед0стесz,

* и3

стр†ны

подун†йскіz

страдaніемъ вaшимъ њс™и1сте, * и3 лю1ди мmс‡йскіz неколеби1мостію вaшею
ўдиви1сте. * нhнэ же на нб7сA престaвльшесz, * и3 въ созерцaніи свёта
невечeрнzгw при1снw пребывaюще, * при1снw њ нaсъ моли1тесz, * и3 нaмъ
спод0битисz тогw2 зрёніz.

Мцcа їаннуaріа, въ Gi-й [їyніа, въ №-й] дeнь
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М

yчєницы

хrтHвы

добропобёдніи,

*

разноoбр†зныz

м{ки

д0блественнw претерпёвше, * и3 в0дное ўтоплeніе неколeблемw

преходи1вше, * на водaхъ ўпокоeніz рaдующесz водвори1стесz, * и3 вэнцє1въ
побёды воспріsти спод0бистесz. * тёмже, со всёми с™hми вhну
моли1тесz * и3 нaмъ прaзднующымъ пaмzть вaшу * хrтA во вёки
славосл0вити.

Слaва, глaсъ т0йже:

Дмучи1телz

0блественнw

хrтY

в0инствовавше,

преwби1дэсте,

*

и3

*

вс‰

поношeніе

прещє1ніz
хrт0во

пaче

г0рдагw
всёхъ

возлюби1сте: * кrтъ є3гw2 на рaмена сво‰ взeмше, * томY неtстyпнw
послёдовасте, * и3 м{ки безчи1слєнныz мyжески претерпёсте, * того2
никaкоже tвeргшесz: * t ѓгGлwвъ главы6 вaшz вэнцы6 побёдными
ўвzз0шасz, * q! дерзновeнніи душeю и3 крёпцыи вёрою, * въ черт0гъ
нбcный свётлw внид0сте. * тёмже, дерзновeніе стzжaвше ко сп7су всёхъ,
* њ нaсъ непрестaннw моли1тесz, * во є4же сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7. [Ґнат0ліа]:

ДверхY

нeсь хrт0съ на їoрдaнъ пріи1де кrти1тисz, * днeсь їwaннъ касaетсz
вLчню. * си6лы небє1сныz ўжас0шасz, * преслaвное ви1дzще

тaинство, * м0ре ви1дэ, и3 побэжE, * їoрдaнъ ви1дэвъ, возврати1сz. * мh
же, просвёщшесz, вопіeмъ: * слaва kви1вшемусz бGу, * и3 на земли2
ви1дэнному, * и3 просвэти1вшему мjръ.
Славосл0віе вели1кое.
Тропари2 м§никwвъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
Е#ктєніи2, и3 tпyстъ [прaздника:
И$же во їoрдaнэ кrти1тисz и3зв0ливый t їwaнна, нaшегw рaди сп7сeніz,
хrт0съ, и4стинный бGъ нaшъ:]

На літургjи.
Бlжє1нна [на ‹: пёснь f7-z t №-гw канHна прaздника на G,
и3 t в7-гw на G:] и3 пёснь ѕ7-z [t канHна с™hхъ] на д7.

С™hхъ є3рмЂла и3 стратонjка, мyчєникъ сmггідHнскихъ [бэлгрaдскихъ].
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Прокjменъ прaздника, глaсъ д7:
Блгcвeнъ грzдhй во и4мz гDне, * бGъ гDь и3 kви1сz нaмъ.*19
Прокjменъ м§никwвъ, глaсъ д7:
С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, * ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ
ни1хъ.*20
Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, * ћкw њдеснyю менE є4сть, да
не подви1жусz.*21
Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f.*22
[И#ли2 ко є3врeємъ, зачaло ™л.]*23
Ґллилyіа, прaздника, глaсъ д7.
Стjхъ: Принеси1те гDеви, сhнове б9іи, * принеси1те гDеви сhны џвни.*24
Ґллилyіа, м§никwвъ, глaсъ т0йже.
Стjхъ: Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ, * и3 t всёхъ скорбeй и4хъ
и3збaви и5хъ.*25
Стjхъ: МнHги скHрби првdнымъ, * и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.*26
Е#ђліе t луки2, зачaло Rѕ.*27
Причaстенъ прaздника:
Kви1сz блгdть б9іz сп7си1тельнаz всBмъ чlвёкwмъ.*28
Причaстенъ м§никwвъ:
Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: пр†вымъ подобaетъ похвалA.*29
* Пс. 117,26а.
* Пс. 15,3.
21* Пс. 15,8.
22* Рим. 8,28-39 (зач. 99).
23* Јевр. 11,33-40 (зач. 330).
24* Пс. 28,1а.
25* Пс. 33,18.
26* Пс. 33,20.
27* Лк. 6,17-23 (зач. 106).
28* Тит. 2,11.
29* Пс. 32,1.
19
20

ПРО~ЛОГЪ:*30
Мцcа генварS , въ Gі дн7ь .

С

Ст7hхъ мч7нкъ є3рми1ла , и3 страт0ника , блгcви2 о4ч7е .

іS бsста при ликинjи царЁ . бsше же ст7hи є3рми1лъ пҰ цaрьскҰму

ўстaву діsкҰнъ . предъстaвъ же царю2 , и3 гDа нaшегw ї©а хrтA и4мz

и3спҰвёдавъ . и3 пeрьвэе мёдzными пaлицами пҰчeлю стэхъ біє1нъ

бhвъ . тaже о4стрымъ плaтҰмъ пҰ ћзвамъ є3гw2 трsху . И#
страт0ника призывaетъ къ дер8знҰвeнію , люб0вна є3мY сu6ща , и3 є3го2

с8трастeмъ с8бҰлёзнующа . внегдa бҰ біeнъ бz6ше ст7hи є3рми1лъ жeзліемъ и3
желёзы , и3 внегдA раз8сёдшисz ўтр0бэ и3 с®цу , прҰслези1сz с8трат0никъ . и3
kвлeнъ ќбw бhсть , ћкҰ w4б8щникъ є3гw2 прҰи3звҰлeнію . И# вҰпрҰшeнъ бhвъ t
царS , и3 хrтіsнина себE и3спҰвёда . тёмъ біeнъ бhвъ съ є3рми1лҰмъ кyпнw
, и3 въ и4стрҰву рэкu2 в8вeржена бhста , и3дёже о4ба мучeніz вэнцA пріsста ;
СҰвершaетъжесz сҰб0ръ є3ю2 въ бlгҰчести1вэмъ домY ґрхaгGла михaйла сu1щемъ
вҰ w3ксjи ;
* узето из Дониконовског „Пролога“ за месец јануар, лист 669 – 670 обр. Прво штампано
издање „Пролога“ је објављено од 1641-1643. године у Москви.
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Н

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ MУЧEHИKA ЕРМИЛА И СТРАТОНИКА.*а

ечестиви цар Ликиније*1 веома се стараше да помоћу жртава угоди
поганим боговима својим, и подиже велико гоњење на све
хришћане. Ради њих претраживаху градове; због њих претресаху
покрајине и села. И сваки који би пронашао хришћанина, и о томе
известио цара, удостојавао се велике награде од цара. Зато се сви
дадоше на тражење и гоњење хришћана, да би угодили цару. Када једном
приликом Ликиније сеђаше на високом месту и изрицаше пресуде,
приступи му један војник говорећи: Овде постоји један хришћанин, по
имену Ермил, који по хришћанском обичају има ђаконски чин; он одавна
служи Христу, а потсмева се боговима нашим и теби царе, и низашта те
не сматра. – Када то чу, Ликиније нареди да га одмах пронађу и ухвате. И
пронађоше светога негде где се моли са рукама подигнутим ка Христу
Богу своме. Сазнавши да га воде на суд и мучење за Христа, он се испуни
радости и весеља, и иђаше с војницима, не као онај кога силом воде, већ
као онај који ревносно хита на одликовање. И претстаде цару са благом
смелошћу. И упита га цар: кажи тачно, јеси ли хришћанин, као што
чусмо за тебе? – А он одговори: He само слободно и гласно исповедам да
сам хришћанин, него и ово изјављујем: посвећен сам Богу невидљивом, и
служим My као ђакон. – Цар рече: Буди онда и нашим боговима ђакон,
тојест служитељ. – А мученик потсмевајући се његовим речима, рече:
Изгледа ми, царе, да си или глув или безуман. Ја ти рекох да служим Богу
невидљивом, а не тим вашим идолима, који су видљиви, али сами нити
виде нити знају шта је то ђакон. Обмањујући себе, ти их поштујеш као
богове. А они су камење и дрвеће, потпуно мртви и глуви, дела руку
људских. Њих треба исмевати, а не клањати им се.
Цар не отрпе тако слободно говорење Ермилово, и нареди да га одмах
туку по образима гвозденим шипкама, које су ту већ стајале спремљене. А
један викаше: He буди дрзак на језику, Ермиле! Поштуј цара, принеси
жртву боговима, па ћеш се спасти мука! – Мученик пак, стално бијен,
изгледаше као да не осећа никакав бол, него напротив омаложаваше

* преузето из „Житија светих за јануар“ преп. Јустина (Поповића), стр. 309-313.
* Ликиније био је спочетка сауправитељ источном цару Максимијану Галерију са титулом:
Август. После Галеријеве смрти он уклони своje супарнике, и 312. год. постаде цар Истока; у то
време Константин Велики постаде цар Запада. Но док je Констаитин Велики штитио хришћане,
Ликиније je угњетавао своје хршићанске поданике. Касније плану рат између Ликинија и
Константина; Ликиније би разбијен, лишен власти и најзад 324. год. погубљен.
а
1
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мучитељеву немоћ. Затим громко повика к цару: Ти ћеш безбројне ране
задобити и страшну руку Божју на себи познати, јер си напустио
Саздатеља свог и служиш глувим и немим боговима. А што је још теже,
ти и друге, завидећи њиховом спасењу, силом хоћеш да увучеш у своју
погибао.
После тога нареди цар да мученика одведу у тамницу на три дана,
надајући се да ће размислити, и предомислити се. Мученик пак идући у
тамницу, певаше путем: Господ је помоћник мој, не бојим се: шта ће ми
учинити човек? (Пс. 117,6). А улазећи у тамницу, запева: Пастиру
Израиљев, чуј који водиш Јосифа као овцу! који седиш на Херувимима,
јави се, и дођи да нас спасеш (Пс. 79,2.3). – И Господ се не оглуши о слугу
свог, него посла анђела да га теши и крепи. И јавивши се, рече му анђео:
Ермиле, не бој се! говори, и немој ћутати! Буди храбар, јер ћеш победити
сва мучитељева лукавства, и горе ћеш добити пресветли венац за
страдање. – Тако Бог наоружа свог војника за подвиг, опаса га силом,
научи руке његове на борбу, и даде мишицама његовим лук челичан и
штит спасења.
После три дана цар Ликиније изведе на суд Ермила, и упита га: Јеси ли
се предомислио? и хоћеш ли принети жртву боговима, да би се избавио
мука које су спремљене за тебе? или те још држи оно лудило, и
добровољно гураш себе у пропаст? – A Христов војник, у част Господа
који га наоружа, одговори смело на то: Рекох ти већ једном, царе, и треба
да ти је доста оно што сам ти први пут рекао, и да ме више не питаш. Мој
Бог је на небу; за Њега једино живим; и трудим се да My себе принесем на
жртву; и од Њега се надам великој помоћи. – Цар рече: Видећу да ли ће
ти помоћи тај што живи на небу. – И одмах нареди цар да га шест јаких и
свирепих војника дохвате, повале на земљу и туку немилосрдно. Тучен,
мученик трпљаше као бестелесан, и мољаше се Богу говорећи: Господе
Боже мој, Ти си мене ради при Понтијском Пилату поднео ране и бијење;
Ти сам опет укрепи мене који страдам Тебе ради, да бих све ово поднео, и
заједничар Твојих мука постао, и тако се удостојио удела у вечној слави
твојој. – Док се мученик тако мољаше, одједном се чу глас с неба где
говори: Амин, амин, Ермиле! кроз три дана избавићеш се тих мука, и
добићеш велику награду за своја страдања.
Овај глас ули мученику велику смелост и крепост, а онима што га
мучаху зададе велики страх и трепет, и они беспомоћни попадаше на
земљу. А и цар се уплаши, али не хтеде познати силу Божју, и нареди да
мученика опет одведу у тамницу. У тамници беше стражар Стратоник.

Страдање светих мученика Ермила и Стратоника.
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Њему би наређено да чува мученика. А Стратоник беше потајни
хришћанин, и пријатељ светом Ермилу. И срце му се кидаше за њега
видећи га у мукама, духом пак радоваше се његовој смелости и крепости,
али сам не смејаше поћи на таква страдања. А свети Ермил, улазећи у
тамницу, певаше говорећи: Господ је видело моје и спаситељ мој; кога ћу
се бојати? Господ је заштитник живота мог; кога ћу се плашити? (Пс.
26,1). И обасја га одозго светлост небеска. И опет се чу глас који га је
крепио, и обећавао му да ће кроз три дана бити крај његовим патњама.
Сутрадан опет мучитељ изведе светог Ермила на суд. А он се појави
светла лица, весела погледа и са срцем пуним радости. Мучитељ пак
Ликиније, машући главом и потсмевајући се мученику, рече: Кажи нам,
какву ти корист донесе мрачна тамница? и да ли те ове муке, што си
поднео, уразумише да се покориш царској заповести и одаш боговима
дужно поштовање, или ће бити потребно да потражимо још мука против
толике окорелости срца твог? – Мученик одговори: Мени мрачна тамница
велику светлост издејствова, и сада је душа моја у миру и радости и
неисказаној светлости. To ми пружа сигурну наду да ћу добити будућа
блага. Но ја се веома чудим, како се тама што је у теби ни најмање не
мења, већ непрестано помрачава очи душе твоје да не би угледале истину.
– На такав укор од стране светитеља цар викну: Видим, ти си навикао на
једно: да јавно вређаш својим неуздржљивим језиком, дрском душом и
безумљем. Та хајде, одговори и реци једном јасно: хоћеш ли да принесеш
жртву боговима, и да се покориш нашем наређењу? или желиш да по
делима својим добијеш заслужене муке? – А Христов мученик Ермил
одговори: Царе, ти већ имаш моје одговоре, и ништа друго нећеш чути
од мене. Чини дакле што хоћеш, и приведи у дело што си намислио. –
Разјари се Ликиније и нареди да светитеља голог распростру пo земљи и
бију моткама по стомаку. У ранама које је добијао, светитељу једина утеха
беше Христос; упирући к Њему очи душе, он се мољаше: Боже похитај да
ме избавиш! Господе, да ми поможеш (Пс. 69,2). – А мучитељ, бесан од
љутине због светитељевог трпљења, нареди да му орловским ноктима
рашчерупају стомак. Нека види, рече, својим очима утробу своју. –
Мученик пак говораше: Срце моје и тело моје обрадоваше се Богу
живоме. Као салом и уљем нека се насити душа моја, и радосним гласом
усхвале те уста моја! (Пс. 83,3; 62,6).
Када Стратоник виде како друга његовог, светог Ермила, нечовечно
муче и утробу му черупају, стаде плакати. Неки од присутних одмах то
доставише цару, говорећи: Тамнички стражар Стратоник јавно показује
да је учесник заблуде хришћанске и пријатељ Ермилов, јер га сажаљева и
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плаче за њим. – Цар дозва Стратоника и упита га: Јеси ли пријатељ
Ермилу? – Ученик истине, Стратоник не хте лагати; и видећи да је већ
наступило време његовог подвига, он изјави ла је пријатељ Ермилов и
хришћанин. И наружи идоле као бездушне, а оне који им се клањају као
безумне. И прослави Бога јединога који је створио небо и земљу. Цар се
разбесне, н нареди да голог Стратоника по целом телу моткама бију.
Бијен, свети Стратоник упираше очи своје на пријатеља свог светог
Ермила, и говораше: Моли за мене Христа, Ермиле, да ми да да сачувам
чврсту и непоколебљиву веру, и да будем изнад мучитеља својих. – А
Ликинију се потсмеваше, и саветоваше га да престане клањати се слепим
и мртвим кумирима, а да се убоји одмазде истинитог Бога, у чије је руке
страшно пасти. И светитељ би бијен дотле, док не ућута, изнемогао од
рана. Затим нареди цар да обојицу, Стратоника и Ермила, баце у
тамницу.
У тамници свети Стратоник се мољаше, говорећи: Господе, не помени
моја ранија безакоња! – А и обојица се мољаху Богу: Помози нам, Боже,
Спаситељу наш, ради славе имена свога (Пс. 79,9). – И чуше Божји глас где
говори: Трку свршисте, веру одржасте; сада вам је приправљен венац
правде, који ћете сутра примити.
Сутрадан Ермил би опет изведен на суд. И упита га Ликиније: Хоћеш
ли принети жртву боговима? – Одговори свети: Што ти раније рекох, то и
сада говорим. Ти ме због тога пеци, сеци, и како хоћеш мучи ме, јер се
научих да се не бојим оних који убијају тело а душе не могу убити. –
Мучитељ онда нареди да га обесе на дрво и ножевима режу тело његово.
А светитељ се у тим страшним мукама непрестано мољаше: Буди ми
помоћник, Господе Спаситељу мој! – И чу глас одозго: He бој се, јер сам с
тобом ја, Бог твој. – После тога пресуди цар да се свети Ермил потопи у
Дунав. – Онда доведоше светог Стратоника. Цар га саветоваше да принесе
жртву боговима. Да не би и ти несрећниче, рече, пострадао као и твој
пријатељ. – Блажени Стратоник одговори: Заиста бих био несрећан, када
бих се покорио безумној заповести твојој. Како пак да желим живети,
када ће пријатељ мој умрети за Христа? – Ликиније рече: Шта дакле,
желиш ли да умреш са Ермилом? – Веома желим, одговори свети
Стратоник. Јер прави пријатељи треба да заједнички подносе невољу и да
се заједнички наслађују у добру. А шта ће нам бити слађе него да
страдамо и умремо за Христа? – Видећи да неће нимало успети, цар
Ликиније изрече пресуду, да и свети Стратоник буде потопљен са
Ермилом.
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Вођени на потопљење, оба света мученика појаху весело: Слава на
висинама Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља. – А када их
војници доведоше на реку Дунав, метнуше их у мрежу, и бацише на дно
реке. To би 315. године. И тако река прими тела светих мученика, а небо
настани душе њихове у своје обитељи. У трећи пак дан обретоше се света
тела њихова на обали, и хришћани их чесно сахранише на 18 стадија
далеко од Београда. Сахранише их у једном гробу, да им све буде
заједничко и дружељубиво: заједничко исповедање Христа, заједничка
тамница, заједничке муке, заједничко потопљење, заједничка сахрана тела
њихових, заједничка и слава на небу, – благодаћу и човекољубљем
Господа нашег Исуса Христа, коме са Оцем и Светим Духом приличи
свака слава, част и поклоњење, сада и увек и кроза све векове. Амин.

Село Брестовик, Гроцка – гробница светих мученика
Ермила и Стратоника (споља).

Село Брестовик, Гроцка – гробница светих мученика
Ермила и Стратоника (унутра).

Радомир В. ПОПОВИЋ
БЕОГРАДСКИ МУЧЕНИЦИ ЕРМИЛ И СТРАТОНИК.*a
***

О

УВОД.

ранохришћанским мученицима ђакону Ермилу и војнику
Стратонику*1 из данашњег Београда релативно се мало зна. Из
Житија ових, иначе на православном Истоку веома поштованих
светитеља зна се да су за веру у Господа Христа пострадали у
римском граду Сингидунуму (Singidunum) (Σιγγιδώνος), у
подунавској провинцији Горњој Мисији (Mysia Superior). Ова римска
област је обухватала простор данашње Србије испод река Саве и Дунава
до Ђердапа. Главни град провинције био је Виминацијум (Viminacium,
Βιμινάκιον), римски град на ушћу реке Млаве у Дунав, код данашњег
Костолца.
Из ранохришћанске прошлости Београда познато је да је први по
имену познати епископ града био Урсакије (Ursacie),*2 који je иначе био
присталица Аријеве јереси, и то до краја живота (+371). Свакако да
Урсакије није био и први хришћански епископ у Сингидунуму, јер би то
значило да почетак организације црквеног живота у овом граду почиње
са аријанством, што ниуком случају није тачно. Сигурно је, међутим, да је
Београд већ крајем 3. века, као и многи други градови у Доњем
Подунављу морао имати организован црквени живот, а то значи и свог
* преузето из издања „Београдски мученици Ермил и Стратоник и преподобни Јустин Ћелијски:
житија и службе“, приредили протојереј-ставрофор проф. д-р Радомир В. Поповић и проф.
Предраг Миодраг, Академија СПЦ за уметност и консервацију, Београд 2013. године, стр. 5-24.
Овај увод и превод два житијā са грчког језика сачинио је прота Радомир В. Поповић.
Предложени текст је заправо незнатно допуњен и редигован текст предходно објављен у
часопису „Богословље“ XXXV (XLIX), свеска 1-2, издаје ПБФ, Београд 1991. г., стр. 69-81.
1* Спомен светих је 13/26. јануара. Ј. Поповић, Житија светих за јануар, Београд 1972, 309-311. Ј.
Поповић, Житшја светих за јун, Београд 1975, 24, само се спомињу под овим датумом. X.
Столић, Православни светачник – Месецослов 1, септембар-јун, Београд 1988, 257. Acta sanctonim
(АА. SS.), januiarius I, Antverpiae 1643,768-771. Η. Delchaye, Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae.
Propyleum ad Acta Sanctorum, Bruxelles 1902, 387. Bibliоtheca Hagiographica Graeca (BHG), t. I, ed. F.
Halkin, Bruxelles 1957, 45. Bibliotheca Hagiographica Latina (BHL) antique el mediae aetatis. Novum
supplementum, ed. H. Fros, Bruxelles 1986, 3858. F. Halkin, Analecta Bollandiana 57 (1957), 225-236.
под 14. јануаром стоји: „Страдање светих и славних Христових мученика Ермила и Стратоника,
стр. 234.
2* J. Zeiller, Les Origines chrétiennes dans lea provinces danubiennes de l Empire Romain, Paris 1918. H.
Delehaye, Les Origines du cult des martyres, Bruxelles 1912, 282-283. M. Pavic, Arijanstvo u Panoniji
srijemskoj, Djakovo 1891. M. Meslin, Les Ariens d'Occident 335-340, Paris 1967. P. Грујић, Сингидунска
епархија, Народна енциклопедија СХС, 4, 134; Исти, Урсације Сингидунски епископ, Исто, стр. 720.
a
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епископа. Можда је на самом почетку 4. века услед прогона хришћана од
стране римског цара Диоклецијана, за извесно време Сингидунум остао
без свог епископа, јер се он не помиње пре 313. године, односно пре
познатог закона ο верској слободи, који су у Медиолануму издали заједно
Константин и Ликиније. Милански едикт ο слободи и Хришћанства у
Римском царству овде спомињемо због тога што су београдски мученици
Ермил и Стратоник пострадали за веру у Христа Господа после ступања
на снагу овог законског акта. Овим законом је као што је познато и
хришћанима дата слобода вере и савести као свима осталим религијама и
веровањима.
У савременој науци још увек је дискутабилно када су тачно пострадали
београдски мученици Ермил и Стратоник. Обично се оквирио узима
година 314. или пак 315.*3 За савремене истраживаче исто тако још увек је
спорно место њиховог страдања. У Житију светих се само каже да су
њихова тела након бацања у реку Дунав, после три дана пронађена на 18
миља или стадија низводно од Синтидунума. Које би то место данас
могло бити? Ово питање је утолико важније зато што се у неколико
верзија житијног текста констатује да су хришћани на месту проналаска
њихових тела, ту их и сахранили. Чак се каже да су њихова тела положена
на место направљено од камена (ἐν τοπῳ τινὶ λαξευτῷ),*4 или у природну
пећину (σπήλαιον). Да ли је на месту њиховог погреба касније подигнут
храм њима посвећен? Свакако да јесте. Тешко је, међутим, исто тако
утврдити локалитет тог храма.*5 Житијни текст сам по себи није у том
погледу прецизан и довољно информативан. Јасно се помиње река
Истрос, односно Дунав, као место извршења смртне казне над σветима. За
нас се у првом реду поставља питање на ком месту су они бачени у Дунав?
Одакле треба почети са одмеравањем 18 миља или стадија које се у
Житију помињу као место проналаска њихових тела? Тела σветих су по
свој прилици пронађена на десној обали Дунава. Минологиј цара
Василија Македонца (867-886), додуше, ништа не говори ο проналаску и
погребу моштију београдских страдалника.*6 Остале верзије Житија су у
том погледу доста јасније. Изричито се у њима каже да су тела после три
дана (μετὰ γοῦν τρίτην ήμέραν) (tertio ergo die postea, in loco deserto
* X. Столић, Исто, стр. 257. Он и узима као сигурну годину 315.
* F. Halkin, Trois textcs grecs inedits sur les saints Неrmуle et Stratonice martyres à Singidunum
(Belgrade), Analecta Bollandiana 89 (1971), 20.
5* М. Бирташевић, Вишњица „Каструм Октавум, Археолошки преглед 6 (1964), 109-111. М.
Мирковић, Ликиније и прогони хришћана у Сингудунуму, Зборник Филозофског факултета у
Београду 14-1(1979), 21-26.
6* Минологиј Василија Македонца, PG 117, 253.
3
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iacentia visa sunt corpora Martirim ...), побожни људи хришћани узели и
положили заједно, на 18 миља (стадија) од Београда.*7 Зна се да је
локација римског Сингидунума као урбаног насеља и војне тврђаве била у
данашњем градском језгру Београда. Данас су то улице: Краља Петра
Првог, Васина, Трг Републике, Дечанска, Цара Душана, Симина, Ускочка,
простор око Саборне цркве и здања Патријаршије. Свакако да удаљеност
у износу од 18 миља треба мерити од Сингудунума низводно десном
обалом реке. Најновија истраживања и претпоставке донела су и неке
закључке, да је место погреба σветих село Брестовик, односно Сеоне код
Смедерева. Наиме, на том локалитету су археолози откопали једну
ранохришћанску цркву-базилику. То место се идентификује са римским
насељем Aureus Mons.*8 Базилика се датира у 5. век, и сматра се да је била
посвећена, или што је још вероватније, саграђена као храм-мартир на
гробу самих мученикā, како је то већ захтевала ранохришћанска пракса.
Бројни житијни текстови светог Ермила и Стратоника као и преписи
истих (постоје и латинске верзије житија),*9 говоре да је њихов култ и
поштовање био веома раширен, не само у раној хришћанскох Цркви, већ
и у средњем веку.*10 Сем храма који је свакако постојао на њиховом гробу,
претпоставља се да су имали и храм подигнут у њихов спомен и у самом
Цариграду, византијској престоници. Истина, у главном граду Византије
помиње се храм посвећен светом Стратонику,*11 али није сасвим извесно
ο ком Стратонику је реч, пошто ce често догађа да има више
хришћанских светитељā са истим именом. Уосталом, да се ради ο храму
посвећеном београдским мученицима, не би у том погледу било
изостављено још једно име, ато је Ермил. У манастиру Ставроникита на
Светој Гори постоји фреска светог Ермила и Стратоника.*12 На тој фресци
* F. Halkin, Ibid, 20. AA. SS. januarius XII, 771.
* Μ. Мирковић, Прогони хришћана, 23. Ранија мишљења видети код, Ј. Zeiller, Ibid, 107.
9* AA.SS., januarius, I, 768-771.
10* Минеј за месец јануар, 13. дан, стихира на вечерњу на ГDи, воз€вaхъ: каже се: „Ермил славни и
7
8

Стратоник богомудри, двојица чудесних, исповедајући несаздану Тројицу, многобожачку лаж
многим ранама и мукама победише, и увенчаше венцима победе, и моле се да се дарује (свим)
крајевима (света) мир и милост“. Ермил је „обагрио одећу течењем свештене крви ... и преселио
се у мисаоно Царство“. Даље се каже у њиховој Служби да су обадвојица „у кошници били
бачени и блажени крај – били су у водама удављени", али су на тај начин ђавола потопили.
Водом су потопљени Христа ради, Који је водом потопио нашу нечистоту. Ермил је још био
наставник подвигом у страдању Стратонику и у побожности (Канон, песма 7).
11* Н. Delehaye, Les Origines du cult des martyres, 282-283, каже ce да свети Стартоник има храм у
Цариграду, стр. 283. R. Janin, La Géographie eccle-siastique de l Empire byzantin, III. Les Eglises et
les monastères. Paris 1953, 494-495.
12* Le Sunaxaire, Vie Saints de l Eglise Orthodoxe II, decembre-janvier, Thessalonique, 1988, 384-385.
Фреска je из 16. века. Најновија икона Светог Стратоника и Ермила (рад Н. Н.) налази се у старој
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ђакон Ермил стоји десно, у десној руци држи крст као знак страдања и
победе над својим мучитељима; лева рука му је испружена на доле.
Стратоник је на истој представи лево од Ермила, у десној руци такође
држи крст мало подигнут у висину главе и ореола; лева рука му је
полуиспружена и налази се у висини груди.
Време страдања светих Ермила и Стратоника у Београду обично се
доводи у везу самог почетка сукоба цара Константина Великог и његовог
савладара и зета Ликинија. Ликиније је владао на Истоку, према томе и у
области римског Илирика на Балканском полуострву. Црквени
историчар Јевсевије Кесаријски (+ око 340) и Сократ Схоластик (после 439)
говоре ο сукобу двојице царева. Јевсевије изричито каже да су двојица
царева сложно победили своје супарнике Максенција и Максимијана.
Заједно су у Медиолануму (данас Милано у северној Италији) издали
закон ο слободи Хришћанства. Али потоњи сукоб Константина и
Ликинија савременик види као сукоб многобоштва, које је на измаку и
Хришћанства које долази, и које је недавно (313) тек стекло право
грађанства у Римском царству. „Дигао је (Ликиније) руку, не на
Константина, него на Бога, који је позајмио своју моћ Константину ...“*13
Сама пак победа Константина над Ликинијем, која је касније уследила
(324) је дефинитивна победа Хришћанства. Ликиније је макар у почетку
био наклоњен хришћанима, али се одједном окренуо против њих и чак је
издао „заповест да се епископи не смеју састајати с незнабожцима, да би
тако спречио да Хришћанство не узме маха“.*14 Жртве таквог гоњења су и
Ермил и Стратоник из Сингидунума.
Кратак садржај Житија је следећи: тиранин Ликиније (епитет
тиранина за Ликинија забележен је чак и у 11. канону Првог васељенског
сабора – видети: Р. Поповић, Васељенски сабори – одабрана документа,
Београд 2012, стр. 109) је прогонио хришћане. Ђакон Ермил је одмах
заточен у Сингидунуму. Саслушавао га је лично Ликиније. Као
непоколебивог у вери, цар га је ставио у тамницу на три дана не би ли се
овај предомислио. Међутим, Ермил се није одрекао вере у Господа
згради Богословског факултета у Београду – Краља Петра I бр. 2. У цркви Саборa Срба
Светитеља на Карабурми у Београду, Драган Марунић је насликао на зiду десне певнице sв.
Ермила и Стратоника.
13* Јевсевијe Кесаријски, Црквена историја 10, 8. М. Мирковић, Прогони хришћана, 21-26. А.
Tuilier, Le on ii entre onstantin et Licinius et les origines de l ananisme, Ziva antika 1-2(1975), 247258. P. Поповић, Епископ Јевсевије Кесаријски ο цару Константину Вeликом, Ниш и Византија –
Зборnик радова 1, Ниш 2003, 39-46.
14* Сократ Схоластик, Црквена Историја 1,3.
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Христа. У току мучења јавља му се Анђео и сам Господ, који га храбри да
издржи до краја. У току испитивања и мучења догодило се да је и чувар
затвора, војник Стратоник такође постао хришћанин. И Стратоника су
дали на муке, али је и он до смрти остао веран. Обадвојица су добили
смртну казну, стављени су у исти ковчег и бачени у реку Дунав. Њихова
тела вода је после три дана избацила на копно 18 стадија далеко од
Сингидунума, а хришћани су их сахранили.
Најстарија верзија сачуваног Житија светог Ермила и Стратоника
потиче из 6. века. Краћа верзија Житија налази се у Минологију Василија
Македонца, затим код Симеона Метафраста,*15 док Минологиј Михаила
IV Пафлагонијца доноси опширну верзију Житија.*16 Са ове верзије
доносимо и превод Житија на савремени српски језик.

Б

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ И СЛАВНИХ ХРИСТОВИХ
МУЧЕНИКА ЕРМИЛА И СТРАТОНИКА.

езбожни цар Ликиније показао је велику ревност за
идолопоклонство, али је исто тако свим хришћанима претио
стравичном смрћу. Због тога су били претраживани градови и
планине, села и поља и саме куће. Онај ко би хришћанина издао
цару тај је био похваљиван и заслуживао је највеће почасти.
Једнога дана када је Ликиније председавао царском суду дође један човек
и рече му: „Има, царе, неки човек по имену Ермил, у чину ђакона, који је
већ одавно поштовалац хришћана, а и сам јесте хришћанин, али с друге
стране он уопште не поштује ни богове, а ни тебе царе“. Чувши ово,
тиранин заповеди да Ермила затворе и доведу га на суд. Најпре су га
свугде тражили, али су га нашли на молитви. Био је ухапшен и предат
царском суду, међутим, Ермил се са великом радошћу покорио
полицијским потказивачима.
Када се Ермил појавио пред царем, цар му рече: „Одговори ми јеси ли
ти хришћанин, како сам чуо?“ Он одговори: „Не само да Хришћанство
исповедам, већ сам посвећен за ђакона да служим невидљивом Богу“.
Оштроумни тиранин, желећи дакле да се лично увери, рече му: „Поштуј,
дакле, богове!“ Страдалник одговори: „Да ли си ти глув царе, или си
изгубио разум? Ја сам ти већ рекао да као ђакон служим Богу
невидљивом, а не овим боговима који су бездушни и глуви (= безгласни),
* Симеон Метафраст, PG 114, 553-565; Le Ménologe imperial de Baltimore. Textes grecs publiés et traduits
раr F. Halkin, Subsidia hagiographica, 69, Bruxelles 1985, 157-170.
16* F. Halkin, Trois textes grecs inédits sur les saints Heimyle et Stratonice martyres à Singidunum
(Belgrade), Analacta Bollandiana 89 (1971) 10-20.
15
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достојни да буду само предмет подсмеха, а никако клањања“. Цар није
могао да поднесе овако искрене речи. Одмах је заповедио да страдалника
ударају по лицу справама за мучење направљеним од бакра, док
истовремено један од гласника повика: „Престани да тако говориш,
Ермиле, укажи поштовање цару, жртвуј боговима и бићеш ослобођен
страдања“. Ударали су га затим без милости, а Ермил повика узвишеним
гласом: „На вечне казне, ο тиранине, ви сами бићете кажњени од
истинитог Бога, јер Га ви ниподаштавате да бисте поштовали лажне
богове и (што је још погубније) што ви и друге присиљавате и увлачите у
исто безбожништво“.
Када је цар увидео да су мучења била веома дуга, он посла страдалника
у тамницу на три дана говорећи: „Покајаће се од овог узалудног
уздржавања“. Док су га водили у тамницу, страдалник је певао Псалам:
Господ је мој помоћник и нећу се плашити шта ће ми учинити човек (Пс.
118,6-7). Одлучио се да претрпи невоље за Христа, а Овај му посла анђела
да га укрепи говорећи му: „Ермиле, буди храбар и немој имати страх“ (Д.
ап. 18,9), говори и не ућути, бори се и не буди страшљив. Победићеш
тиранина и примићеш одозго славни страдалнички венац“ (1. Пт. 5,4).
После три дана Ликиније поново сазове свој суд и позва на њега
божанског Ермила. „Јеси ли ти, рече му, најзад одлучио да жртвујеш
боговима да би био ослобођен грозних мука које су ти надомак главе?
Или, и даље настављаш да се излажеш опасностима?“ На то, страдалник
Христов рече: „Царе, ја сам ти већ рекао не; бескорисно је поново ме
испитивати. Ја имам на небесима једног Бога кога гледам, за кога желим
да се жртвујем, и од кога очекујем брзу помоћ“. Цар опет понови:
„Покажи ми да ли је он моћан да ти дође у помоћ?“ Одмах после тога
шесторица људи снажних руку а бездушни, који су спремни на лудости и
смрт, положише страдалника на земљу и нечовечно га удараху. Међутим,
подвижник без икаквог страха тихо се молио: „Господе Боже мој, Ти који
си због мене поднео ударце и крст за време Понтија Пилата – призри на
мене страдалника (Д. ап. 20,24), дај ми снаге да идем до краја мојим путем
и да заједничарим у Твојој слави“ (1. Пт. 4,13). Таква бејаше његова
молитва. Одједном се зачу глас одозго који говори: „Заиста, заиста,
Ермиле, кроз три дана бићеш ослобођен садашњих страдања и
примићеш од мене највећу награду за све твоје муке“. Овај глас оснажи и
охрабри подвижника а престрави мучитеље; они сви попадаше на земљу
дрхтећи и тресући се од страха. Међутим, (Ликиније) заслепљен својом
безбожиошћу и изгубивши разум, не хтеде да буде мудар и учини добро
(Пс. 36,3), нити да разуме да то сам Бог учини ова чудеса. Ликиније посла
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мученика у један тамни и мрачни затвор. Али, нашем духовном
подвижнику (= атлети) придружи се један друг: наиме, чувар затвора
Стратоник, коме се свети (Ермил) бејаше поверио. Био је веома мудар
човек и Ермилов потајни пријатељ; он је делио његова убеђења и
хришћанску веру. Састрадавао је са својим пријатељем када је овај јавно,
пред многима био мучен. За тренутак нећемо више говорити ο
божанском Стратонику, већ продужавамо историју ο божанском Ермилу.
Ермил се вратио у тамницу певајући Псалам: Господ је моја светлост и
моје спасење, њега ћу се бојати (Пс. 35,3).
После ове молитве, величанствена светлост одозго обасја га да потврди
молитву, а један глас зачуо се одозго поново и препоручио духовном
атлети (= подвижнику) да и даље остане храбар и још му објави, као и
раније, да ће његов крај (смрт) наступити за три дана.
Сутрадан, Ликиније председавајући своме суду поново заповеди да
доведу Ермила. Овај приступи са срцем пуним радости, као што се
видело на његовом лицу. Ликиније, смешећи се и климајући главом, и
провидно се подсмевајући светитељу, рече: „Дођи. Како си искористио
време и мрачни затвор који сам ти дао? Да ли си променио мишљење?
Или нам треба још казни и мучења да победимо уздржање твога срца?“
Подвижник одговори: „Загушљиво и тамно место – где сам био заточен –
донело ми је велику радост. Сада мир и радост испуњавају моју душу када
помислим на добра која ме очекују. Вама се, пак, веома дивим што још
увек духовно слепи, нећете никако да окренете очи ка Истини“. Тиранин
са великом горчином одговори: „Изгледа, ти ниси схватио да вређаш као
безумник. Одговори ми, дакле, јасно: хоћеш ли ти жртвовати боговима,
или да ти ја судим како заслужујеш?“ Страдалник одговори: „Царе, ја сам
ти већ рекао каква је моја одлука. Чини дакле, што ти драго“. Ликиније се
разгневи и нареди да Ермила положе на леђа, и да га ударају по трбуху са
штапом. Ова казна је одвратна: углови овог штапа беху тако шиљати да се
забадаху у тело. Када је био тако ударан без милости, духовни подвижник
је имао велику утеху: молио се тако скрушено, и гледао самог Христа који
беше дошао да му помогне, да му олакша муке и објави утеху (крај
страдања). Цар, дакле, мислећи да постојаност страдалника у својој вери
(побожности) и приврженост истој, доказује његово презирање царског
достојанства, наставио је да га мучи. Испребијао му је утробу орловим
канџама, како се зову гвоздени орлићи, док свети није прогледао
унутрашњим, духовним очима срца. Светитељ је брзо одговорио једним
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одељком Псалма: Моје срце и моје тело дрхте пред Богом живим (Пс.
84,3).
После овог ислеђивања и казни, тиранин је имао намеру да га врати у
тамницу да би га подвргао још тежем мучењу. Али, добри Стратоник је
одлучно решио да испуни своја обећања и заповест, и тако видећи како
Ермил трпи, и не могући да му помогне, састрадаваше и плакаше много.
Видећи га неки војници, оптужише га цару: „Царе, чувар затвора
Стратоник, очигледно саучествује у Ермиловом страдању и хришћанској
вери; он је сав тужан видећи како Ермил страда“. Ликиније је одмах
позвао Стратоника и питао га, да ли је био Ермилов пријатељ. Мученик,
далеко од тога да порекне истину, признаде да је био Ермилов пријатељ,
исповеди своју веру и осуди формалну заблуду идолопоконства. „Ја се
плашим, додаде он, само Творца небеса и земље“. Цар нареди да га
шибају као и Ермила, „док му дотиче гласа“. Када су га шибали,
страдалник је усмерио своје очи ка пријатељу и молио је његово
посредништво пред Христом: „Ермиле, говорио је он, моли се Христу за
мене да бих Га и ја могао исповедати без слабости, и да победим без муке
све обмане тиранина“. У међувремену он се ругао Ликинију, одбијао је да
принесе жртве слепим божанствима и још је призвао на њега казну
истинитог Бога. Цар, видећи да и он иде да пострада, посла га у затвор, и
након застрашивања мучењем, оставио му је времена да се покаје.
Стављен под јаку стражу, мученик је призивао Исуса и упућивао му је
ову молитву: Господе, не помињи наше старе грехе. Дођи нам у помоћ, ο
Боже, Спаситељу наш, ради славе имена Твога (Пс. 79,8-9). Одмах се зачуо
глас са небеса: „Ви сте завршили ваш пут, веру сте сачували. Следује вам
венац правде, и сутра ћете га примити“.
Сутрадан рано, Ликиније позва Ермила. Видећи да је он непоколебив,
ставио гa је на вешала, и стравично је мучио његово тело. Мученик је
понавља: „Господе, дођи ми у помоћ, и ослободи ме“. Глас одозго
одговорио му је: „Буди без страха, јер ја сам с тобом, и ја сам Бог твој“.
Овим гласом тиранин је био престрашен. Скинуо је мученика са вешала и
наредио да га баце у реку Дунав (ἐν τῷ ποταμῷ τω Ἰστρῳ), али тако како
његово часно тело не би било пронађено. Затим је довео Стратоника да га
посаветује: „Заиста бих га ражалостио ако бих вам се покорио да спасем
мој живот“. Ликиније му је узвратио: „Ти дакле хоћеш да умреш са
Ермилом?“ „Савршено“, одговори Стратоник; „потребно је заиста да
пријатељи деле несреће, а свакако је право да се заједно радују и у добру.
За нас нема веће радости и пријатности него да страдамо за Христа?“
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Одбио је, дакле, да промени мишљење, и цар је против њега донео исту
одлуку и осудио је двојицу мученика на исту смрт. Један је и исти
завршетак, заиста сличан, и срећа, и заједничко блаженство, и радост, и
судбина, задесила их обојицу.
Водили су их на последње мучење. Певали су са анђелима на
Рождество Христово: Слава Богу на висини, на земљи мир, међу људима
добра воља (Лк. 2,14). Када су приспели на реку, мучитељи су их ставили
у један ковчег и бацили у таласе. Освећена телима светих, река Дунав их је
вратила вернима. Без сумње, вишња Доброта није допустила да они буду
задржани. После три дана, мученичка тела светих су се видела како леже
на стрмој обали. Побожни хришћани су их узели са поштовањем, певали
су химне и све оно што налаже хришћански закон за умрле, и положише
их заједно, на 18 миља од Сингидоноса (= Београда) (ἐν τινι τόπῳ σταδίον
όκτωκαίδεκα τῆς πόλεως Σιγγηδόνος). Најзад, све заједничко беше
двојици пријатеља: исповедање Христа, боравак у тамници, бацање у
реку, небески живот и погреб на истом месту.
Нека њиховим заступништвом наш побожни цар прими све што
жели:
Безбројне победе над својим непријатељима,
Окајање и опроштај својих грехова,
Удео у небеској радости после смрти,
Вечни починак са свима светима,
Починак на местима одакле је ишчезла свака туга и уздисање,
Где је свака срећа и радост дарована
Кроз Христа Бога, коме нека је слава у векове. Амин.

З

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ ЕРМИЛА И СТРАТОНИКА
(Краћа верзија житија).

а време своје владавине безбожни Ликиније је предузео гоњење
побожних следбеника Христових. У свом безбожном делу
претраживао је поља и хватао хришћане. Једнога дана приступи
неко царском суду тиранина и обавести га говорећи овако: „Постоји
неки од оних, који се хришћанима називају, по имену Ермил, који је
у чину ђакона“. Чувши пак тиранин за Ермила разгневи се и заповеди
брзо да Ермила затворе и доведу на суд. Одмах потом приступише
цареве слуге тражећи да испуне и спроведу у дело цареву заповест.
Отишавши да га траже, нађоше Ермила на молитви, како се моли, и
приближивши му се рекоше: „Хајде, Ермиле, сам цар Ликиније треба те“.
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Ермил, ништа не марећи, чак шта више, начинивши знак Христов рече:
„Нека буде воља Божија“, и радујући се пође за царским војницима.
Ермила су довели Ликинију, како је и наредио. Заповеди да га изведу
пред суд. Сам Ликиније је председавао суду и рече да му приведу Ермила.
Гласник повика гласно: „Нека уђе Ермил!“ Α када Ермил изађе пред суд
рече му Ликиније: „Чујем, Ермиле да си ти хришћанин?“ Одговоривши
му Ермил рече: „Не само да сам хришћанин, него сам, шта више,
служитељ (= ђакон) Бога невидљивога“. Ликиније одговори: „Прислужи,
дакле, боговима!“ Ермил је на то одговорио и рекао: „Безумно је служити
немим и глувим боговима који не чују и не виде. Већ сам ти рекао да сам
служитељ Бога невидљивог у кога верујем, и који је Творац свега што
постоји. Рекох ли ти да нисам служитељ ових богова који су направљени
од дрвета и камена, и које су људи створили и којима се опет покоравају“.
Ликиније се разгневи на ове хуле и нареди да га ударају бакарним
прутевима по образима док гласник не повика: „Ермиле, не хули на цара,
већ жртвуј боговима, и тако ћеш самог себе спасити“. Ермил ударен,
повика повишеним гласом: „Сам Бог, ο тиранине Ликиније, удариће те
зато што се клањаш идолима слепим и безживотним, и још друге у такву
безбожност уводиш. Ја дакле, ако хоћу да спасем своју душу, нећу да
жртвујем боговима“.
Ликиније пак промени лице и рече: „Заповеди да га сместе у затвор на
три дана, и даје ти се прилика да промениш мишљење, и да постанеш
следбеник свих божанстава“. Ермил на то рече: „Чини што желиш. Ја сам
сада као и после три дана спреман да поднесем сва мучења која си ми
припремио са оцем твојим Сатаном“. Одлазећи у затвор свети Ермил је
идући певао Псалам говорећи: Господ је мој помоћник, и нећу се
уплашити онога шта ће ми учинити човек (Пс. 117,6-7). Ушавши у затвор
молио се говорећи: Пастиру Израиљев, чуј! Ти који предводиш стадо
Јосифово, Који седиш на херувимима, јави се! Пред Јефремом и
Венијамином и Манасијом подигни моћ своју, и дођи да нас спасеш (Пс.
80,1-2) из руке крволочног Ликинија, и од свих невоља и мука његових.“
Одмах се појави анђео Господњи и рече Ермилу: Буди храбар и не плаши
се, него говори и не ућутиш (Д. ап. 18,9), бори се и не посустани: јер ћеш
победити безбожног тиранина и примићеш венац (1. Пт. 5,4).
Када је поново Ликиније председавао суду, заповеди да опет доведу
Ермила. Ликиније рече Ермилу, када је овај изашао пред суд: „Ермиле,
дао сам ти времена, жртвуј сада боговима; спасићеш се од многих
мучења, веруј ми, жртвуј боговима“. Ермил рече: „Рекао сам ти већ, и
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опет ти говорим да не служим боговима, имам Бога на небу коме се
клањам и од кога добијам помоћ“. Тиранин Ликиније одговори:
„Заповедам да те ударају јавно са шест штапова, да видим да ли он, за
кога кажеш да је на небу, има власт да ти помогне“. Ударан веома са шест
штапова, Ермил повика гласом: „Господе Боже, који си разапет у време
Понтија Пилата, сети ме се у царству Твоме“ (Лк. 23,42). Зачу се глас са
неба који говори: „Ермиле, заиста, заиста (= амин, амин) ти кажем да ћеш
кроз три дана победити безбожног тиранина и примићеш венац“. Од
овог, пак, гласа уплашише се они који га удараху и попадаше и
постадоше неми. Све пак присутне обузе страх, а сам Ликиније уплаши се
веома и поново опседнут од Сатане заповеди да светога баце у мрачни
затвор, и да га предају војнику по имену Стратоник, који је био Ермилов
пријатељ.
Ермил рече Ликинију: Ја ходим у светлости, а ти ходиш у крајњој тами
(Мт. 22,13). Када је ушао у затвор са Стратоником, певао је Псалам
говорећи: Господ је моје просветљење, и Спаситељ мој кога ћу се бојати:
Господ је заштитник мог живота, од кога ћу имати страх? Приближише
ми се они који ми чине зло, да поједу моје тело, стегнуше ме непријатељи
моји, и трпим и изнемогох. И ако ме ставите на муке, нећете уплашити
моје срце, и ако подигнете рат против мене, ја се у Њега уздам. Господу
јединоме молим се и Њиме живим (Пс. 26(27),1-4), шта ћe ми учинити
Сатана, и рука сина његовог Ликинија?“ Када је завршио Псалам, светлост
обасја тамницу и зачу се глас са небеса који му рече: „Рекох ти и опет ти
говорим, да претрпиш, и после три дана и три ноћи сатрћеш тиранску
силу“.
Сутрадан је Ликиније поново председавао и са високог места, преко
гласника је позвао Ермила, а гласник повишеним гласом позва Ермила,
чије лице и душа беху просветљени и испуњени разумом. Ликиније се
благо насмеши и завртевши главом рече: „Предао сам те у мрачну
тамницу, да ли си се променио? Жртвуј боговима или ћу поново
наредити да те ставе на опасне муке“. Ермил одговарајући рече:
„Човекољубиви Бог преобрати тамничку таму у светлост. Дивим се како
чувар мрака није се обратио овој истинитој светлости која обасјава сваког
човека који долази на свет“ (Јн. 1,9). Много разгневљен, Ликиније му
одговори: „Ермиле, принеси жртве, или, шта то говориш; морамо те још
ставити на муке“. Ермил на то одговори: „Нема потребе да ти одговарам,
чини што хоћеш!“ Тада Ликиније заповеди да гa ударају гвозденим
штаповима, док Ермил повика: Господе, помогни ми, у Тебе се уздам (Пс.
69(70), 2). Одмах се зачу глас са небеса који говори: Господ чује глас оних
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који му се моле (Пс. 5,2). Опет га много удараху, а тиранин поново рече:
„Веруј ми, Ермиле!“ Α Ермил рече: „Нећу жртвовати. Чини шта хоћеш!“
Ликиније поново заповеди да донесу справу за мучење, и удараху га по
стомаку тако да се утроба видела. Све су то чинили веома нечовечно, док
Ермил завапи: Срце моје и тело моје радују се Богу живоме (Пс. 84,2).
Иако му се просула утроба, овај није клонуо, већ горе подиже душу своју
и дух свој. Ликиније видећи ову радост, и да све муке не наудише светом
Ермилу, већ стигоше оне који су га мучили. Зато Ликиније заповеди да
још сутрадан доведу Ермила и подвргоше га још страшнијим мукама.
Ермилов пријатељ Стратоник састрадавао је сва мучења која су снашла
Ермила. Остали војници видећи то, дођоше Ликинију и рекоше:
„Стратоник, који је под влашћу и законом твога царства, пријатељ је
Ермилу, и састрадава са њим“. Ликиније упита Стратоника говорећи му:
„Јеси ли Ермилов пријатељ, и не желиш да извршаваш моје наредбе,
нити да принесеш жртве боговима?“ Стратоник одговори: „Пријатељ
његов јесам, и ја сам хришћанин“. Ликиније је био разјарен овим речима,
па одговори: „Шта, дакле! упркос свега, делиш његово мишљење, и
нећеш да принесеш жртве боговима?“ Стратоник рече: „Нећу да
жртвујем твојим боговима, јер се бојим Бога који је створио небо и земљу
и цео свет“. Пун гнева Ликиније заповеди да га предају да се удара
штаповима. Када су га ударали, повика јаким гласом: „Моли се, пресвети
Ермиле за мене, и да срце моје не подлегне тиранину!“ Још изговори и
ове речи: „Нећу извршити твоју заповест, ο тиранине! нећу жртвовати
твојим боговима, ο Ликиније. Имам Христа у замену за сва зла која си ми
нанео“ (Пс. 7,5). Α када су Стратоника избили штаповима, рече Ликиније
да их обојицу, и Ермила и Стратоника, чувају под стражом и даље
испитују.
Када су обојица били у затвору, Ермил је ноћу наставио да се моли
говорећи: Господе, не опомињи се мојих ранијих безакоња, да не останем
не услишен. Помогни нам, ο Боже, Спаситељу наш! (Пс. 78(79),8-9). Дође
глас са небеса који говори: „Трку свршисте, веру сачувасте, дакле,
припашће вам венац части (2. Тим. 4,7-8), који ћете примити сутра када
будете победили тиранина“. Α када је свануо дан, седећи на високој
судијској столици, Ликиније заповеди да доведу Ермила. Када овај дође,
Ликиније му рече: „Шта чекате Ермиле? Сада, ако желиш жртвуј
боговима“. Ермил рече: „Нећу да жртвујем боговима, јер су демони. Нећу
да се клањам твојим идолима, јер су сатанско дело. Одбијам, тиранине!
Ако пак желиш да нашем телу приредиш веће муке, учини то. Вера у
Христа јесте на првом месту, па онда тело. Ти, који си прах, а ја сам
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земља. Не плашимо се ако убијеш тело, јер немаш власт над душом.
Плашимо се Бога невидљивог и силног, Који може и душу и тело да
спасе“ (Мт. 10,28).
После неког времена тиранин, узбуђен, заповеди да Ермила окрену на
леђа. Када су га окренули, он завапи: Господ је мој помоћник, и моја
светлост (Пс. 18,14). Јави се глас са небеса говорећи: Не плаши се, ја сам с
тобом, не очајавај, јер сам ја Господ и Бог твој (Иса. 41,10). Од овога гласа
обузе страх Ликинија, и одреши Ермила, и ослободи га веза, а потом
Ликиније заповеди да га баце у реку Дунав. Заповеди да одмах доведу и
Стратоника, а када овај дође рече му Ликиније: „Стратониче и бедниче,
учини по мојој вољи и жртвуј боговима, да и тебе не подвргнем осуди као
твог пријатеља Ермила“. Стратоник одговори: „Био бих бедник ако не
бих следовао пријатеља Ермила, и ако бих пристао на безбожне и бедне
твоје заповести. Одбијам да принесем жртву, Ликиније!“ Ликиније
одговори: „Желиш, дакле, да са овим твојим пријатељем умреш?“ Свети
Стратоник рече: „Са задовољством ћу заједно с њим умрети за Христа. Јер
садашња страдања за људе су ништа, јер ће на крају доћи време да сваки
човек да Богу одговор за своја дела“ (Рим. 2,6). Ликиније се разгневи и
заповеди да баце Стратоника са Ермилом у реку.
Ова двојица завршише свој животни пут са песмом Богу говорећи:
Слава на висини Богу, и на земљи мир (Лк. 2,14). Обадвојица су јавно,
свети Ермил и Стратоник, у ковчегу бачени у реку која се зове Дунав, и
говорили су једногласно: Благословен си Боже, Оче неба и земље, Који
ниси помогао неваљалом Ликинију и слугама његовим. После три дана
река је избацила тела светих страдалника Ермила и Стратоника. Њихова
тела су узели побожни људи и положили на место направљено од
камена, 18 миља од Сингидунума, хвалећи Бога, коме нека је слава и
власт, у векове векова. Амин.
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