
 

Пaмzть и4же во с™hхъ  
nц7A нaшегw петрA пeрвагw, 
митрополjта цети1ньскагw, 
чудотв0рца – двЁ сл{жбы, 
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Мцcа nктHвріа, въ }i-й дeнь. 

Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw петрA пeрвагw, 
митрополjта цети1ньскагw, чудотв0рца.*1 

На мaлэй вечeрни.*2 
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ №: 

астA дeнь свётлагw торжествA, є4же њзарsетъ вс‰ съ вёрою 
приходsщыz къ тебЁ бGон0сне пeтре: ћкw ты2 соимeнный ґпcлу 

петрY, бGоуг0дною жи1знію своeю и3 мyдростію ўправлsz ввёренными ти2 
t бGа людьми2, и3 по ўспeніи своeмъ, ћкw свэти1ло вёры и3 бlгочcтіz, 
научaеши z5 и4стиннэй вёрэ: тёмже воспэвaемъ тS, мlтвенниче њ 
душaхъ нaшихъ. 

блажaюще родолю1бца пастыреначaльника бGон0снаго ґрхіерeа петрA, 
пріиди1те вёрніи лю1діе къ рaцэ мощeй є3гw2, и3 пріими1те блгdтное 

и3сцэлeніе t тэлeсныхъ и3 душeвныхъ недyгwвъ свои1хъ, молsщесz є3мY, да 
сохранsетъ вы2 t всёхъ ѕлhхъ. 

зъ млaда возлюби1въ бGа, желaлъ є3си2 служи1ти є3мY вёрою и3 
люб0вію, блaга рaди бли1жнихъ свои1хъ: сегw2 рaди ўкроти1въ стр†сти, 

возревновaлъ є3си2 слaвэ бж7іей и3 труди1лсz є3си2 днeмъ и3 н0щію, терпS 
вс‰кіz скHрби и3 преwдолэвaz врaжєскіz навёты, сохрани1лъ є3си2 пaству 
свою2 въ вёрэ правослaвнэй, с™yю же цр7ковь свои1ми ўчeньми и3 
добродётельми ўкраси1лъ є3си2: нhнэ же въ нбcныхъ селeніихъ водворszсz, 
моли1сz њ душaхъ нaшихъ.                                Слaва, глaсъ }: 
                                                           
1* према фусноти у „Житијима светих за октобар“ преп. Јустина (Поповића), стр. 372, службу 

је саставио (1893. г.) митрополит Михаило (Јовановић). Текст службе доносимо према 

изворнику у „Србљаку“, издање: Св. Архијер. Синод СПЦ, Београд 1986. године, стр. 79-89. Текст 

је и од нас подвргнут граматичкој (привођење нормама савремене руске редакције цсл језика) и 

другој редакцији. 
2* текст Малог вечерња дат према 3. пробној верзији „Србљака“, стр. 190-193, Краљево 2009. г., 

приредио: еп. Хризостом (Столић), пошто се у кориштеном издању из 1986. г. не наводи. 
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lгочcти1ваz tрaсль вёрующихъ роди1телей, ты2 с™и1телю пeтре, 
кaменю вёры, получи1въ блгcвeніе д0блzгw ґрхіерeа васjліа, ћкw 

неви1нный ю4ноша жаждaлъ є3си2 просвэщeніz, є4же получи1въ въ 
є3диновёрнэй рwссjи, горs же плaменною люб0вію къ своемY нар0ду, 
є3мyже врази2 ўгрожaху, спэши1лъ є3си2 возврати1тисz ко своемY n§еству, 
є4же рeвностію и3 мyдростію и3збaвилъ є3си2, бж7іею п0мощію t порабощeніz: 
сегw2 рaди восхвалsюще тS, вопіeмъ ти2: бGобlжeнне џ§е, моли2 бGа њ 
душaхъ нaшихъ.                      И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

рхaгGла гавріи1ла глaсъ воспріeмше, рцeмъ: рaдуйсz, м™и б9іz, ћже 
жизнодaвца хrтA мjру родилA є3си2. 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7: 
0ма б9іz строи1телz бGомyдраго, пaстырz же словeсныхъ nвeцъ 
хrт0выхъ д0браго, kви1 тz сп7съ въ странЁ черног0рстэй, џ§е пeтре, 

ўсeрдный мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ. 
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*3 

ушA твоS, ґрхіерeе пeтре, бhсть д0мъ д¦а с™aгw, въ нeй же 
высHкіz добродётєли возрасти1лъ є3си2 и3 дости1глъ є3си2 въ мyжа 

совершeнна њ хrтЁ, непобэди1ма въ бранeхъ со враги6*4 n§ества твоегw2. 
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw 2 восх0щетъ 

ѕэлw2.*5  
лужS тріmпостaсному бGу, џ§е бGоzвлeнне, ты2 соблю1лъ є3си2 
ввёренное ти2 хrт0во стaдо, блгdтною п0мощію є3гw2: сегw2 рaди 

припaдающе къ рaцэ мощeй твои1хъ, м0лимъ тS, моли1сz њ душaхъ 
нaшихъ.                                                  Слaва, глaсъ ѕ7: 

ріиди1те днeсь бlговёрніи лю1діе и3 притецeмъ с™и1телю петрY nц7Y 
нaшему, ћкw да свои1ми мlтвами и3збaвитъ вс‰ ны2 t 

тлетв0рныхъ стrтeй и3 и3скушeній лукaвыхъ: р0ду нaшему ... [и4м>къ],*6 
[дaруетъ]*7 на враги2 побBды, плэнє1ннымъ свобождeніе, брaтіzмъ люб0вь, 
мjру ўстроeніе, цRквамъ соединeніе и3 душaмъ нaшымъ вє1ліz ми1лwсти. 
                                                           
3* Пс. 115,6. 
4* моја иземна; у штампаном изворнику: врагми2, а у рукопису: врагaми. 
5* Пс. 111,1. 
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И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 
Lчце, пріими2 моли6твы р†бъ твои1хъ, и3 и3збaви ны2 t всsкіz нyжды 
и3 печaли.                                         Тропaрь, глaсъ }: 
ріиди1те днeсь, q правослaвніи, торжeственнэ да возвесели1мсz, и3 да 
ўви1димъ всечcтны6z и3 прехв†льныz добродётєли, труды2 и3 п0двиги 

черног0рскіz страны2 свэти1льника пресвётла, и4же во ґрхіерeехъ вели1каго 
петрA, достохвaльнагw пaстырz и3 ў§телz: ћкw бо ди1вно сотвори2 гDь є3го2 
во с™hхъ свои1хъ, сyща въ земли2 четверолётна показA нaмъ нетлённа: 
тогw2 мlтвами, хrтE б9е нaшъ, сп7си2 [и3 поми1луй]*8 дyшы нaшz.            

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 
же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ, бlгjй, 
и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскrніе kвлeй ћкw бGъ, не прeзри, 

±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю: kви2 чlвэколю1біе твоE, млcтиве, пріими2 
р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2, и3 сп7си2, сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz. 

На вели1цэй вечeрни. 
 Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. 
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }, глaсъ д7: 

бlжи1мъ nц7A нaшегw с™и1телz петрA, є3г0же гDь постaви на 
свёщницэ, да њзарsетъ лучaми чудeсъ черног0рію и3 вс‰ сє1рбскіz 

nкрє1стныz страны6, ћкw ўкрашeніе цRкве, є3мyже вопію1ще, гlг0лемъ: 
моли1сz ко гDу, даровaти нaмъ ми1ръ и3 вeлію млcть.  

рeвле прbр0къ гlг0лавый: првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, и3 ћкw 
кeдръ и4же въ лівaнэ ўмн0житсz, и3 бyдетъ ћкw дрeво насаждeнное 

при и3сх0дищихъ*9 в0дъ: тh же q бlжeнне џ§е пeтре, процвёлъ є3си2 
бGоуг0дными добродётельми: сегw2 рaди ўбlжaюще тS, м0лимтисz: 
њсэнsй мlтвами твои1ми грaдъ сeй, черног0рскую твою2 пaству и3 вс‰ 
правосл†вныz хrтіaны. 
                                                                                                                                                                                     
6* моја иземна, а у изворнику: кнsзю же нaшему ніколaю. У време писања службе владао кнез 

(1860-1910), касније (први и једини) краљ (1910-1918) Црне горе, Никола Петровић-Његош. 
7* мој додатак ради осмишљавања. 
8* овог дела у угластим заградама [...] нема у тропару на Великом вечерњу. 
9* измењено према савременим руским издањима, а у изворнику: и3сх0дищахъ. 
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мёz вaсъ с™и1теліе: новоzвлeнный пeтре чудотв0рче цети1ньскій, 
васjліе nстр0жскій, стефaне пи1перскій и3 ґрсeніе косіерeвскій, и5же 

свои1ми мощaми њсщ7aете зeмлю нaшу, ћкw ўгHдницы б9іи, 
предстоsще пrт0лу вседержи1телz бGа, ўсeрднw м0лимъ вaсъ: сохрани1те 
n§ество нaше и3 вс‰ лю1ди кrтон0снагw нар0да сeрбскагw.  

гдA ѕловрeдніи ґгaрzне напaдаху на твою2 пaству, тh же с™и1телю 
пeтре, ўкрэплsемый вёрою tгнaлъ є3си2 и5хъ, и3 бlгоустр0ивъ 

черног0рію, дaлъ є3си2 є4й твeрдое њсновaніе держaвы, ю4же живоначaльнаz 
трbца ўкрэплsше, сохранsющи вёрныхъ є3S людeй: мlтвами же твои1ми 
защищaй всегдA сі‰ во бlг0е и3 во сп7сeніе и4хъ. 

рaгъ р0да чlвёческагw, и3скjй всегдA кого2 поглоти1ти, воздви1же въ 
нар0дэ твоeмъ всеwсщ7eнне џ§е пeтре, междоус0бную ѕл0бу и3 

мщeніе: сегw2 рaди востaвше лю1діе твои2 дрyгъ на дрyга глумлeніемъ и3 
гонeніемъ, гот0вzху вели1кое кровопроли1тіе, є4же хотsше погуби1ти 
мнHгаz ч†да тво‰: тогдA ты2 д0блій пaстырю, и3сполнsz ў§ніе хrт0во: 
бlжeни миротв0рцы: мyдрыми ўвэщaньми, слeзными молє1ніи и3 
мlтвами бGу, нар0дъ св0й ўмиротвори1лъ є3си2. тёмже, ўбlжaюще тS, 
м0лимсz ти2: ўмоли2 хrтA бGа, да сохранsетъ нар0дъ сeрбскій t сэтeй 
врaжіихъ, ўтверждaz въ нeмъ соглaсіе и3 люб0вь, и3 ўдалsz всsкую ѕл0бу, 
и3 губи6тельныz разд0ры. 

осхвaлимъ вси2 їерaрхwвъ слaву, с™и1телz петрA, сeрбскіz цRкве 
свётлое ўкрашeніе и3 n§ества своегw2 преди1вное защищeніе: занE 

џнъ мнHгіz труды2 под8S, во є4же защити1ти свою2 пaству t ви1димыхъ и3 
неви1димыхъ вр†гъ, ўтверди1ти правослaвіе и3 просвэти1ти ю5 свётомъ 
и4стины: сегw2 рaди взирaюще на ґгGлопод0бное житіE твоE, вопіeмъ ти2: не 
забyди n§ество твоE и3 сeрбскій р0дъ, молsсz со с™hми: васjліемъ, 
стефaномъ, ґрсeніемъ и3 пр0чими ўгHдники, ћкw да сп7сeтъ рабы6, 
слaвzщыz всечcтн0е ўспeніе твоE. 
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астA бyрz, ћже ўгрожaше твоeй пaствэ, бlжeнне џ§е пeтре и3 t 
гaллwвъ, и5же хотsху владёти твоeю стран0ю: nбaче млcтію 

всевhшнzгw, напасти2 на ню2 не возмог0ша и3 тщы2 возврати1шасz во 
сво‰ си: тh же со свои1ми чaдами, воздаS бGу хвалY, пожи1лъ є3си2 во 
nби1тели своeй, ўчA нар0дъ св0й и3 бlгоустроsz ввёренную ти2 t бGа 
держaву, ю4же м0лимъ тS, сохранsй мlтвами твои1ми. 

lг0е и4го хrт0во на рaмена сво‰ взeмь, чудотв0рче пeтре, носи1лъ 
є3си2 є5 смиреномyдреннw, пост0мъ, мlтвами, неѕл0біемъ и3 и3нhми 

добродётельми дyшу свою2 ўкрашaz, вели1кимъ же тщaніемъ держaву свою2 
защищaлъ є3си2, нар0дъ же св0й ўмиротвори1въ закHны и3 просвэщeніемъ 
своб0ду є3гw2 ўтверди1лъ є3си2: сегw2 рaди ч†да тво‰ величaюще тS, вопію1тъ 
ти2: q всебlжeнне џ§е, моли1сz хrтY бGу, и4же прослaви тS предъ ѓгGли на 
нб7си2 и3 предъ чlвёки на земли2, да сп7сeтъ дyшы нaшz.     Слaва, глaсъ }: 

гдA по мн0зэхъ трудёхъ и3 п0двизэхъ твои1хъ, с™и1телю пeтре, 
ўразумёлъ є3си2 д¦омъ твоE tшeствіе: тогдA, любS св0й р0дъ, 

тeплэ помоли1лсz є3си2 њ нeмъ, и4же г0рцэ плaкаше вопіS: q вLко нaшъ 
д0брый, не њстaви нaсъ си1рыхъ, но мlтвами твои1ми сохранsй нaсъ t 
всsкагw ѕлA: мh же лобызaюще тво‰ нетлBнныz м0щи, м0лимъ тS, 
ўг0дниче б9ій, пaстырю рeвностный, їерaрхwвъ ўкрашeніе, сотвори2 и3 нaсъ 
ўг0дными бhти прес™ёй трbцэ, ю4же на земли2 прослaвилъ є3си2 прпdбіемъ и3 
мyдростію, є4йже и3 нhнэ предстои1ши при1снw молsсz њ нaсъ и3 њ сп7сeніи 
всегw2 нар0да сeрбскагw, и4же ўбlжaетъ тS, ћкw своего2 вLку, лю1бzщаго 
р0дъ св0й.               И# нhнэ, бGор0диченъ, догмaтікъ, глaсъ т0йже:*10 

Rь нбcный за чlвэколю1біе на земли2 kви1сz, и3 съ чlвёки поживE: t 
дв7ы бо чтcыz пл0ть пріeмый, и3 и3зъ неS прошeдый съ воспріsтіемъ, 

є3ди1нъ є4сть сн7ъ, сугyбъ є3стеств0мъ, но не v 3постaсію. тёмже совершeнна 
того2 бGа, и3 совершeнна чlвёка вои1стинну проповёдающе, и3сповёдуемъ 
хrтA бGа нaшего. є3г0же моли2, м™и безневёстнаz, поми1ловатисz душaмъ 
нaшымъ. 
                                                           
10* у изворнику се овде наводи: И# нhнэ, бGор0диченъ, [глaсъ ѕ7]: Кто2 тебE не ўбlжи1тъ, прес™az дв7о: 
што није исправно. 
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Вх0дъ. Прокjменъ днE. Парєміи2 три2 с™и1телємъ. 

На літjи: стіхи6ры, глaсъ є7: 

ріиди1те лю1діе къ петрY њсщ7aющему грaдъ ст0льный цети1нэ, 
свои1ми нетлёнными мощaми, вопію1ще є3мY си1це: рaдуйсz, 

черног0ріи свэти1ло, є4же њсіzвaетъ всю2 странY, и3сточaz блгdтныz струи6 и3 
подавaz всBмъ и3сцэлeніе. 

лгdть с™aгw д¦а њсэнsющи тS сщ7енноначaльниче пeтре, постaви 
тS настaвника душесп7си1тельнаго лю1демъ свои6мъ: тh же вс‰ 

научaz, си6рыz и3 вдови6цы питaлъ є3си2, ћкw подражaтель млcрдіz сп7сова, 
себe же самaго въ постЁ и3 воздержaніи мн0зэ, къ нбcному цrтвію 
ўгот0валъ є3си2, є4же по достоsнію, и3 њбрёлъ є3си2, и3дёже непрестaннw 
м0лишисz гDеви, сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.        Слaва, глaсъ }: 

т0 ти принесeмъ, пребlжeнне їерaрше пeтре, ћкw неwскyднw 
и3зливaеши блгdть и3 tгонsеши бёсы враждyющыz на ны2, мh же 

величaюще тS, вопіeмъ ти2: соблюдaй нaсъ t всёхъ ѕHлъ, и3 мlтвами 
твои1ми и3сходaтайствуй ми1ръ мjрови, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.  

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:*11 

езневёстнаz дв7о, ћже бGа неизречeннw зачeнши пл0тію, м™и бGа 
вhшнzгw, твои1хъ рабHвъ мольбы6 пріими2 всенепор0чнаz, всBмъ 

подаю1щи њчищeніе прегрэшeній: нhнэ н†ша молє1ніz пріeмлющи, моли2 
сп7сти1сz всBмъ нaмъ. 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ №: 

рaзднующе твою2 чcтнyю пaмzть бGон0сне їерaрше пeтре, ћкw бо 
тебЁ дадeсz t хrтA бGа вeліz блгdть вBрныz њзарsти, недyги 

и3сцэлsти и3 бёсы и3згонsти, ћкw вои1стинну ґпcльскому подражaтелю: 
тёмже припaдающе къ рaцэ мощeй твои1хъ, ўми1льнw гlг0лемъ: с™и1телю 
пeтре, моли1сz бGу, поми1ловати дyшы нaшz.  
                                                           
11* у изворнику се овде наводи: И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ ѕ7: Творeцъ и3 и3збaвитель м0й преч cтаz: 
што није исправно. 
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Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*12 

ы2 и3змлaда хrтA возлюби1въ, џ§е пeтре, плотск0е мудровaніе въ 
себЁ ўмертви1лъ є3си2, потщaвсz хyждшее покори1ти лyчшему и3 

пл0ть пораб0тити д¦у: сегw 2 рaди сосyдъ чи1стъ и3 њсщ7eнъ бGови kви1лсz 
є3си2, и3 мЂро д¦а с™aгw въ себE*13 пріeмь, чудeсъ и3ст0чникъ содёлалсz є3си2: 
тёмже моли1сz њ нaсъ, поми1ловати дyшы нaшz. 

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw 2 восх0щетъ 
ѕэлw2.*14  

Dь прославлsz своего2 ўг0дника, повелЁ и3з8sти и3зъ гр0ба лежaщыz 

четhрехъ лётъ въ земли2 нетлBнныz м0щи с™и1телz петрA: мh же 
зрsще | нhнэ, ўбlжaемъ nц7A нaшего, є3г0же мlтвами б9е поми1луй 
нaсъ.                                                      

Слaва, глaсъ д7: 

ви1лъ є3си2 џ§е с™и1телю пeтре, си1лу вёры с™hz, ћже проповёдуетъ 
безсмeртіе: мh же зрsще чcтны6z м0щи, ћкw жи1ва съ нaми, 

молeбнw вопіeмъ ти2: ѓгGлwвъ собесёдниче и3 чlвёкwмъ настaвниче, 
настaви и3 нaсъ ходи1ти путeмъ п0двигwвъ во слaву б9ію, и3 мlтвами 
твои1ми, содёлай нaсъ причaстники бhти цrтвіz нбcнагw.  

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:*15 

ри1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ, всенепор0чнаz, ўтолsющи лю6таz 
на ны2 вост†ніz, всsкіz ск0рби нaсъ и3змэнsющи: тs бо є3ди1ну, 

твeрдое и3 и3звёстное ўтверждeніе и4мамы, и3 твоE предстaтельство 
стzжaхомъ, да не постыди1мсz, вLчце, тS призывaющіи, потщи1сz на 
ўмолeніе тебЁ вёрнw вопію1щихъ: рaдуйсz, вLчце, всёхъ п0моще, рaдосте 
и3 покр0ве, и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ. 
                                                           
12* Пс. 115,6. 
13* на сличним местима у савременим руским издањима: себЁ. 
14* Пс. 111,1. 
15* у изворнику се овде наводи: И# нhнэ, бGор0диченъ, [глaсъ }]: Безневёстнаz дв7о, ћже бGа 
неизречeннw зачeнши пл0тію: што није исправно. 
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На блг cвeніи хлёбwвъ: тропaрь с™и1телz, глaсъ }: 

ріиди1те днeсь, q правослaвніи, торжeственнэ да возвесели1мсz, и3 да 
ўви1димъ всечcтны6z и3 прехв†льныz добродётєли, труды2 и3 п0двиги 

черног0рскіz страны2 свэти1льника пресвётла, и4же во ґрхіерeехъ вели1каго 
петрA, достохвaльнагw пaстырz и3 ў§телz: ћкw бо ди1вно сотвори2 гDь є3го2 
во с™hхъ свои1хъ, сyща въ земли2 четверолётна показA нaмъ нетлённа: 
тогw2 мlтвами, хrтE б9е нaшъ, сп7си2 дyшы нaшz.           [Двaжды.] И#: 

цdе дв7о рaдуйсz, блгdтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: блгcвeна ты2 въ 
женaхъ, и3 блгcвeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ 

нaшихъ.                                                    [Е#ди1ножды.] 

На У$трени.  

По шестоpaлміи є3ктеніA, и3 посeмъ: БGъ гDь: 

Тропaрь с™и1телz, глaсъ }:  

Пріиди1те днeсь, q правослaвніи: [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:  

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы: 

По №-й стіхол0гіи: сэдaленъ, глaсъ №: 

 ю4ности возлюби1лъ є3си2 хrтA, q с™и1телю, и3 тогw 2 си1лою 
ўкрэплsемь, мlтвою и3 бGоуг0дными добродётельми, ћкw 

копіeмъ низложи1лъ є3си2 враги2, неви6димыz и3 ви6димыz, и3 слaвнымъ 
вэнцeмъ побёды вэнчaлсz є3си2, t руки2 всёхъ хrтA бGа: тёмже и3 
почитaемъ чcтнyю твою2 пaмzть.                               [Двaжды.]           

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

ечи1стыхъ помышлeній мои1хъ мн0жество, и3 безмёрныхъ*16 мhслей 
њбуревaніе, кто2 и3зрещи2 м0жетъ, всенепор0чнаz дв7о; настоsніе 

безпл0тныхъ врагHвъ мои1хъ кто2 и3сповёсть, и3 є4же t ни1хъ њѕлоблeніе; 
но твоeю мlтвою, бlгaz, си1хъ ми2 всёхъ и3збавлeніе дaруй.  
                                                           
16* у сличним богородич(а)нима у савременим руским издањима: безмёстныхъ. 
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По в7-й стіхол0гіи: сэдaленъ, глaсъ №: 

кw мЂро на главЁ, сходsщее на брадY ґарHню, сходsщее на њмeты 
њдeжды є3гw2, и3 ћкw росA сходsщаz на г0ры сіw6нскіz: тaкw блгdть 

д¦а с™aгw, вhну бlгоухaющи на прослaвленномъ нетлёніемъ тэлеси2 твоeмъ, 
притекaющихъ къ рaцэ твоeй съ вёрою напоsетъ рaдостію њ гDэ, 
прославлsющемъ тS.                                             [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

повaніе хrтіaнъ, прес™az дв7о, є3г0же родилA є3си2 бGа пaче ўмA и3 
сл0ва, со с™и1телемъ петр0мъ*17 и3 вhшними си1лами моли2 њс™и1ти 

нaсъ, и3 дaти њставлeніе грэхHвъ всBмъ нaмъ, славосл0вzщымъ тS, и3 
и3справлeніе житіS, вёрою и3 люб0вію при1снw тS чтyщымъ. 

Полmелeй. Величaніе с™и1тельское: 

еличaемъ тS, с™и1телю џ§е пeтре, и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2: тh 
бо м0лиши за нaсъ, хrтA бGа нaшего. 

Pал0мъ и3збрaнный:  

Ўслhшите сіS, вси2 kзhцы:*18 

По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ G: 

Dь не лишazй бlги1хъ ходsщихъ неѕл0біемъ, блгdть и3 слaву дадe ти, 
с™и1телю пeтре, ю4же всели1лъ є3си2 въ земли2 нaшей: на нб7си1 же u5бо 

спод0би ны2 твои1ми мlтвами вёчныz*19 слaвы, съ тоб0ю и3 со всёми 
с™hми бGу бlгоугоди1вшими.                                   [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

окр0въ бyди ми2 и3 предстaтельство, и3 заступлeніе, и3 похвалA, дв7о: 
ћкw ты2 є3си2 безпом0щныхъ си1ла неwбори1маz и3 надeжда 

ненадёемыхъ. сегw2 рaди ўбlжaюще тS, при1снw со ѓгGльми вопіeмъ ти2: 
рaдуйсz, блгdтнаz.  

Посeмъ: степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.  

                                                           
17* у изворнику: си1мъ. 
18* Пс. 48,2. 
19* измењено према сличном седалену у савременим руским издањима, а у изворнику: вёчной. 
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Прокjменъ, глaсъ д7: 
ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*20 

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, * ±же воздадe ми;*21 
Тaже: Всsкое дыхaніе: 

Е#ђліе t матfeа, зачaло №i.*22 

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ: [є7,д7i] Вы2 є3стE свётъ мjра: не м0жетъ 
грaдъ ўкрhтисz верхY горы2 стоS. [є7i] НижE вжигaютъ 
свэти1льника, и3 поставлsютъ є3го2 подъ спyдомъ, но на 

свёщницэ, и3 свётитъ всBмъ, и5же въ хрaминэ [сyть]. [ѕ7i] Тaкw да 
просвэти1тсz свётъ вaшъ предъ чlвёки, ћкw да ви1дzтъ вaша дHбраz 
дэлA: и3 прослaвzтъ nц7A вaшего, и4же на нб7сёхъ. [з7i] [Да] не мни1те, ћкw 
пріид0хъ разори1ти зак0нъ, и3ли2 пр bр0ки: не пріид0хъ разори1ти, но 
и3сп0лнити. [}i] Ґми1нь бо гlг0лю вaмъ: д0ндеже прeйдетъ нб7о и3 землS, 
їHта є3ди1на, и3ли2 є3ди1на чертA не прeйдетъ t зак0на, д0ндеже вс‰ бyдутъ. 

[f7i] И$же ѓще разори1тъ є3ди1ну зaповэдей си1хъ мaлыхъ, и3 научи1тъ тaкw 
чlвёки, мнjй наречeтсz въ цrтвіи нбcнэмъ: ґ и4же сотвори1тъ и3 научи1тъ, 
сeй вeлій наречeтсz въ цrтвіи нбcнэмъ. 

По є3ђліи: стіхи1ра, глaсъ ѕ7: 
нeсь прaзднуемъ всечcтн0е торжество2 nц7A нaшегw петрA, и4же 
свои1ми дэsньми на п0льзу нар0да и3 цRкви, возвели1ченъ t бGа, 

сегw2 рaди ўбlжи1мъ є3гw2 всечcтнyю пaмzть, ћкw да возрaдуетъ с®цA 
н†ша, и3 мlтвами сп7сeтъ дyшы нaшz. 

КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ, на ѕ7: и3 с™и1телz, на }. 
КанHнъ с™и1телz, глaсъ }. 

Пёснь №. Їрм0съ: 
М0ре њгусти1лъ є3си2, погрузи1вый со nрyжіемъ г0рдаго фараHна, и3 лю1ди 

сп7слъ є3си2 нем0креннw, гDи, и3 ввeлъ є3си2 | въ г0ру с™hни, вопію1щыz: 
пои1мъ тебЁ бGу нaшему пёснь побёдную, ћкw прослaвисz. 
                                                           
20* Пс. 115,6. 
21* Пс. 115,3. 
22* Мт. 5,14-19 [зач. 11]. 
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0рz стrтнaгw пучи1ною њбуревaеміи, къ тебЁ ї}се всебlгjй, 
прибэгaюще вопіeмъ: t тимёніz стrтeй нaсъ и3збaви, да въ 

тишинЁ дyха, ўг0днику твоемY пёснь хвалeбную принесeмъ, є3г0же 
слaвнw прослaвилъ є3си2. 

0рю [предёлъ]*23 пес0къ положи1вый, гDь, тS и3збрA, с™и1телю џ§е 
пeтре, t ю4ности є3мY бlгоугождaти: и3 сегw2 рaди послa тz въ 

рwссjю въ научeніе, и3дёже не д0лгw п[р]ожи1вый, возврати1лсz є3си2 во сво‰ 
си, ћкw наслёдникъ ґрхіерeа сaввы, рaди ўмиротворeніz своегw2 лю1бzщагw 
тS нар0да, и4же поeтъ ти2: слaвнw прослaвисz.  

0рz житeйскагw треволнeніе, не потопи2 сп7си1тельную ладію2, џ§е 
с™hй: но вёzніемъ д¦а б9іz ўправлsемый, въ ти1хое 

пристaнище сп7сeніz вшeлъ є3си2, и3 чудесы6 мн0гими t гDа прослaвилсz 
є3си2.                                                       БGор0диченъ: 

0ре слeзъ и3спроси2 нaмъ вLчце пребlгaz, ў млcтиваго сн7а твоего2 и3 
бGа нaшего, ћкw да и4ми ўгаси1вше пeщь стrтeй, њмhимъ 

сквeрну грэх0вную дyшъ нaшихъ, и3 сп7сeніе вёчное ўлучи1вше, воспои1мъ 
хrтY пёснь побёдную, ћкw прослaвисz. 

Пёснь G. Їрм0съ: 

Ўтверди1сz с®це моE во гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ бз7э моeмъ, 
разшири1шасz на враги2 мо‰ ўстA мо‰, возвесели1хсz њ сп7сeніи твоeмъ.  

тверди1лъ є3си2 на кaмени зaповэдей хrт0выхъ с®це твоE, с™и1телю 
пeтре, ќзкимъ и3 приск0рбнымъ путeмъ шeствовалъ є3си2, 

труждazсz њ сп7сeніи и3 њ бlгоустроeніи своегw2 n§ества: сегw 2 рaди 
получи1лъ є3си2 бlжeнный пок0й, веселsсz со с™hми ўгоди1вшими бGу. 

Gон0сне ґрхіерeю пeтре, мн0гw скорбeй, поношeній и3 напaстей 
понесhй, nбaче вс‰ преwдолёвый, сп7слъ є3си2 пaству свою2 t 

порабощeніz ґгaрzнскагw.  

                                                           
23* додато ради појашњења према сличним местима у савременим руским издањима. 
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тверждeнный блгcвeніемъ, поучeніемъ и3 мlтвою митрополjта 
сeрбскагw мwmсeа, ты2 џ§е kви1лсz є3си2 мwmсeй сп7сhй р0дъ св0й, 

є3г0же преѕёльне люби1лъ є3си2.                                БGор0диченъ: 

вeрдое и3 непрел0жное ўповaніе вёмы тS, бцdе, є3гHже держи1мсz, и3 
ўповaюще м0лимсz: сохрани2 бlговёрный р0дъ нaшъ, грaдъ сeй и3 

вс‰ грaды и3 страны6 хrті†нскіz t всёхъ бёдъ, находsщихъ чlвёкwмъ 
согрэшaющымъ, но ѓбіе мlтвами твои1ми пріeмлющымъ согрэшeній 
њставлeніе. 

Сэдaленъ, глaсъ G: 

ак0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй, прпdбенъ, неѕл0бивъ, кр0токъ, 
tлучeнъ t грBшникъ, и4же предъ вёчнымъ ґрхіерeемъ ї}съ хrт0мъ 

м0литсz вhну њ сп7сeніи стaда своегw2: мн0гw бо м0жетъ мlтва 
првdнагw, поспёшествуема во бlг0е.                             [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

к0рый тв0й покр0въ и3 п0мощь, и3 мл cть покажи2 на рабы6 тво‰: и3 
в0лны, чcтаz, ўкроти2 сyетныхъ помыслHвъ: и3 пaдшую мою2 дyшу 

возстaви, бц dе: вёмъ бо, дв7о прес™az, ћкw м0жеши, є3ли6ка х0щеши. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

Прbр0къ ґввакyмъ ќмныма nчи1ма прови1дэ, гDи, пришeствіе твоE: 
тёмъ и3 вопіsше: t ю4га пріи1детъ бGъ. слaва си1лэ твоeй, слaва 
снизхождeнію твоемY. 

арsми чудeсъ њблистaлсz є3си2 с™и1телю пeтре, грэхми2 њтемнeнное 
с®це моE, свётомъ твои1хъ мlтвъ просвэти2, ћкw да и3 ѓзъ 

бlгодaрственнw воспою2 пaмzть твою2. 

сцэлевaхусz и3ногдA вёрующіи t нанесeніz *глaвныхъ тsжестей 
ўбрyсами пavловыми:*24 тh же џ§е пeтре, ґрхіерeю б9ій, свои1ми 

мlтвами дaруеши и3сцэлeніе притекaющымъ къ рaцэ мощeй твои1хъ. 

                                                           
24* на сличном месту у савременим руским издањима: главотsжей и3 ўбрyсцєвъ пavловыхъ. 
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lтва вёры сп7сE лю1тэ болsщаго, и4же и3 и3сповёда, ћкw врaчеве 
не воскресsтъ: ўповaніе же на тS, бlгосeрдный џ§е, 

николи1же посрамлsетъ съ вёрою призывaющихъ тS во бlговрeменную 
п0мощь.                                                БGор0диченъ: 

ни1де ћкw д0ждь на руно2, во ўтр0бу твою2 гDь, ћкоже речE дрeвле 
прbр0къ, всенепор0чнаz: [є3г0же во *двyхъ существaхъ*25 родилA 

є3си2,]*26 є3мyже взывaемъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.  

Пёснь є7. Їрм0съ: 

ГDи б9е нaшъ, ми1ръ дaждь нaмъ: гDи б9е нaшъ, стzжи1 ны: гDи, 
рaзвэ тебE, и3н0гw не вёмы, и4мz твоE и3менyемъ.  

Dа бGа њс™и1лъ є3си2 въ души2 твоeй, бlжeнне џ§е, жeртвенникъ же 
мhсленный дyшу твою2 содёлалъ є3си2, на нeмже жeртву хвалы2 гDеви 

возноси1лъ є3си2 во смирeніи дyха, нем0лчнw призывaz и4мz б9іе 
сп7си1тельное. 

вeрдое блг dти познaніе ўтверждaz въ вёрующихъ, научи1лъ є3си2 
нaсъ, с™и1телю пeтре, вёдэти тS, ћкw настaвника млcтиваго, 

бlгоутр0біz сокр0вище, правовёріz ў§телz, ґрхіерeєвъ похвалY, 
безпом0щныхъ застyпника, при1снw молsщагосz њ сп7сeніи ч†дъ твои1хъ, 
съ вёрою къ тебЁ притекaющихъ. 

Dни зaпwвэди животвHрныz, и3мёлъ є3си2 напи6санныz на скрижaлехъ 
с®ца твоегw2, бGомyдре џ§е пeтре, и3 проповёдникъ пaствэ твоeй 

є3ђльскагw ўчeніz, къ нб7си2 возводsщагw чlвёки, и5же послyшающе сегw2, 
мlтвами призывaютъ бжcтвенное и4мz хrт0во.                БGор0диченъ: 

ерєи2 ѓдwвы сломи1шасz, и3 заклeпи вёчніи сокруши1шасz 
р0ждшимсz t тебE, преблгcвeннаz м™и: тёмже м0лимъ тS, 

и3збaви ны2 t вёчныz смeрти, ходaтайствомъ твои1мъ, и3 всели1 ны во 
свётэ сн7а твоегw2, свётъ и3скуплeніz мjрови возсіsвшагw. 

                                                           
25* у другој варијанти: двY сущєствY. 
26* додато према сличним местима у савременим руским издањима, а у изворнику нема. 
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Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Ћкw в0ды морск‡z, чlвэколю1бче, волнaми житeйскими њбуревaюсz. 
тёмже, ћкw їHна, тaкw вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, 
бlгоутр0бне гDи.  

воE прехвaльное житіE и3 ч cтотY, къ си6мъ же безмёрное 
смиреномyдріе прови1дэвъ прес™hй д¦ъ, слaвна тS показA: тёмже 

t сегw 2 житіS къ џному прешeдъ, получи1лъ є3си2 тaмw съ првdными 
весeліе. 

нeсь прaзднующе сщ7eнную твою2 пaмzть, с™и1телю пeтре, ћже 
весели1тъ р0дъ тв0й, воспэвaющій люб0вію п0двиги тво‰ и3 слaвzще 

ч cтн0е твоE ўспeніе, м0литсz тебЁ, да соблюдeши є3го2 t всёхъ бёдъ и3 
напaстей.  

то2 и3зрещи2 м0жетъ труды2 тво‰ и3 бдBніz рaди сп7сeніz пaствы 
твоеS, бGомyдре пeтре: и4хже рaди возмeздіе t бGа, по достоsнію 

воспріsлъ є3си2 по смeрти своeй, разли6чныz недyги и3сцэлsти. БGор0диченъ: 

вою2 п0мощь дaждь ми2, вLчце бGом™и, и3 и3збaви мS t всёхъ 
бёдъ, скорбeй, и3 прегрэшeній мои1хъ, ћкw ты2 всёхъ и3збaвителz 

родилA є3си2. 

Кондaкъ, глaсъ G: 

аслади1мсz вси2 днeсь бж cтвеннэ, q с™олю1бцы, ћкw въ настоsщее 
врeмz показA нaмъ нб7о, преди6вныz и3 нетлBнныz м0щи, 
чyднагw с™и1телz и3 т†инъ бжcтвенныхъ строи1телz, петрA їерaрха 

хrт0ва: тёмъ ќбw черног0рскую ѕвэздY пресвётлую, днeсь нaмъ и3зъ 
гр0ба возсіsвшую, въ пёснехъ возвели1чимъ: и3 ћкw вели1кагw дyшъ 
нaшихъ попечи1телz и3 тeпла мlтвенника ўм0лимъ, къ немY вопію1ще и3 
ўми1льнw гlг0люще: новоzвлeнне во с™hхъ пeтре, с™и1телю премyдре, 
черног0рскаz похвало2, м0лимъ тS, и5хже мн0гими труды6 и3 пHдвиги 
твои1ми ўпaслъ є3си2, и3 за вс‰ правосл†вныz моли1сz, во є4же сп7сти1сz 
душaмъ нaшымъ.                                                 Јкосъ: 
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кw вёрный ў§ни1къ бж cтвеннагw сп7си1телz, гDа ї}са хrтA, 
неукл0ннw и3сполнsлъ є3си2 є3гw2 с™ы6z зaпwвэди: послёдуz є3мY, 
вездЁ ходи1лъ є3си2, и3скjй п0мощи люби1мой ти2 черног0ріи: ты2 

посэти1въ вёну*27 и3 берли1нъ, т0щь tтyду возврати1лсz є3си2, и3 припaдаz 
всеси1льному пом0щнику твоемY бGу, и4же тS ўкрэпи2 побэди1ти ґгaрzнъ, 
и3 ўмири1ти св0й нар0дъ, ўчи1лъ є3си2 є3го2 днeмъ и3 н0щію, ћкw бhти 
вBрнымъ бGу, жи1ти же междY соб0ю въ соглaсіи и3 брaтстэй любви2: занE 
любsй брaта, лю1битъ бGа: тёмъ ўстр0ивъ и3 соедини1въ св0й нар0дъ, 
м0глъ є3си2 tрази1ти вели1кую си1лу ґгaрzнскую, и3 и3збaвитисz t всёхъ 
многочи1сленныхъ и5же t зaпада врагHвъ, ўхищрє1ніz лукaвыхъ к0зней 
ѕлоумышлsющихъ черног0ріи. тёмже ўбlжaюще тS, вопіeмъ ти2: 
Рaдуйсz, с™и1телю пeтре, похвало2, рaдосте и3 ўтэшeніе нaше: рaдуйсz, къ 
бGу њ нaсъ тeплый мlтвенниче: рaдуйсz ў§телю, возводsщій џчи нaши 
къ нб7си2, и3дёже є4сть всёхъ веселsщихсz жили1ще, ћкоже и3 твоE: молsсz 
њ чaдэхъ свои1хъ получи1ти и5мъ всBмъ вёчное сп7сeніе, бlгоугождaz бGу. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Халдeйскаz пeщь, nгнeмъ распалaемаz, њрошaшесz д¦омъ, б9іимъ 
предстоsніемъ, џтроцы поsху: блг cвeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.  

ъ пeщи всsческихъ и3скушeній прошeлъ є3си2, бlжeнне џ§е нaшъ 
пeтре: nбaче блгdтію б9іею њхранsемь, вс‰ враги2 сво‰ сокруши1лъ 

є3си2, зовhй нем0лчнw: блгcвeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ. 

одражaz рeвности ґп cла хrт0ва петрA, ты2 с™и1телю пeтре, дёлалъ 
є3си2 дHбраz дэлA: ±же ви1дэвши твоS пaства, прославлsетъ 

чудодёйствующаго тоб0ю, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ бGа ї}лева.  

ушє1вныz нaшz болBзни и3сцэли2, ўмири2 н†ша волнє1ніz, ўтверди2 
соглaсіе въ бли1жнихъ нaмъ лю1дехъ: мlтвами прослaвленнагw тоб0ю 

б9е, твоегw2 ўг0дника, ўскорsющагw на п0мощь ўмилeнною душeю, 
трeбующымъ предъ тоб0ю заступлeніz њ нaсъ.               БGор0диченъ: 
                                                           
27* или: віeну. 
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ъ пeщи халдeйстэй, тaинство ржcтвA твоегw2 проразумэвaюще, бцdе 
дв7о, р0ждшимсz t тебE и3скупи1телемъ, сп7сeніе њбрэт0хомъ: и3 

под0бнw nтрокHмъ, сн7у твоемY и3 гDу сп7сY нaшему, бlгодaрнw зовeмъ: 
блгcвeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ. 

Пёснь }. Їрм0съ: 

ЃгGли и3 нб7сA, на пrт0лэ слaвы сэдsщаго, и3 ћкw бGа непрестaннw 
слaвимаго: блг cви1те, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.  

здётска и3 t ю4ности потщaлсz є3си2 с™и1телю пeтре, свою2 с0вэсть и3 
с®це съ душeю, чи6ста*28 бGу предстaвити. тёмже и3 хrт0съ прослaви 

тS, є3мyже вопіeмъ: гDа воспэвaйте, и3 превозноси1те во вёки. 

гGла тS во пл0ти вёмы, занE чcтотY души2 и3 тёла рeвностнw 
соблю1лъ є3си2: нhнэ же водворsешисz тaмw, и3дёже ничт0же сквeрно 

вх0дитъ, пою1ще нем0лчную пёснь бGу, препётому и3 превозноси1мому во 
вёки.  

гGлwвъ творeцъ и3 всеS твaри содётель, свэти1ло добродётелей kви1 
тz, бlжeнне џ§е пeтре, є3гHже си1лою ўкрэплsемь бhвый дости1глъ 

є3си2 совершeнства д¦0внагw: цrтвіе хrт0во ўнаслёдовалъ є3си2 и3 со с™hми 
рaдостнw поeши: гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.    БGор0диченъ: 

гGльское цэловaніе прин0симъ ти2 съ люб0вію, бцdе пречcтаz: рaдуйсz, 
блгdтнаz, гDь съ тоб0ю: тh же рaдости нетлённыz спод0би, по 

д0лгу тS ўбlжaющыz, р0ждшагосz t тебE гDа пою1щыz, и3 
превозносsщыz во вёки. 

Пёснь f 7. Їрм0съ: 

Чyжде м™рємъ дв7ство, и3 стрaнно дв7амъ дэторождeніе: на тебЁ, бцdе, 
nбо‰ ўстр0ишасz. тёмъ тS вс‰ племенA земн†z непрестaннw 
величaемъ. 

yждъ бhлъ є3си2 тщеслaвнагw превозношeніz, подавaz всBмъ 
џбразъ смирeніz, с™и1телю пeтре, ћкw и3збэгaти гордhни, и3 въ 

смирeніи дyха величaти хrтA жизнодaвца. 
                                                           
28* у сличним тропарима у савременим руским издањима: чи1сто / чи1стw. 
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тrтьми2 колeблющыzсz, и3 бyрею грэх0вною погружaємыz, лю1ди 
твоегw2 р0да всегдA сохранsй: занE и4маши дерзновeніе ко гDу, и3 

моли1сz њ всёхъ бlгоч cтнw пою1щихъ, и3 слaвzщихъ бGа. 

сегдA чуждazсz прaздности, бlжeнне џ§е пeтре: при1снw въ 
мlтвахъ, трудёхъ и3 п0двизэхъ њ бlгоустроeніи и3 њ сп7сeніи 

ввёренныхъ ти2 t бGа людeй пожи1лъ є3си2, си1лою гDа ўкрэплsемый: є3г0же 
гл†сы хвалeбными нем0лчнw величaлъ є3си2.                   БGор0диченъ: 

yжды нaсъ kви2, вLчце, влaсти лю1тагw міродeржца, и3 въ чaсъ 
кончи1ны нaшеz, на п0мощь ўскори2 къ нaмъ безпHмощнымъ: 

мн0гw бо м0жетъ м™рнz[z] мlтва ко гDу, и3 предъ тоб0ю трепeщутъ 
дyси тьмы2: и3збaви наси1ліz и3 t лукaвыхъ наваждeній сохрани2, всебlгaz, 
вс‰ лю1ди тво‰, да тS рaдостными славослHвіи величaемъ. 

Свэти1ленъ: 

ерaрше с™е, бGомyдре пeтре, черног0рскаz слaво, пaмzть твою2 свётлw 
прaзднующе, м0лимъ тS ўсeрднw: вс‰ лю1ди тво‰, њ ни1хже мн0гw 

труди1лсz є3си2, ўтверди2 въ вёрэ, въ любви2 и3 надeждэ, ћкw да и4ми 
њхранsем[і]и, въ животЁ своeмъ величaютъ бGа нaшего.        [Двaжды.]   

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 

вётъ мjрови возсіsлъ є4сть въ ржcтвЁ твоeмъ, пречcтаz бGом™и: 
њсіsй u5бо*29 ќмъ нaшъ познaніемъ сн7а твоегw2, с®це нaше 

ўzзви2 люб0вію къ бж cтвєннымъ зaповэдемъ, ўкрэплsющи ны2 мlтвами 
твои1ми въ вёрэ и3 бlгодёланіи. 

На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ є7: 

вэтлёйше сlнца возсіS всепрaзднственнаz пaмzть твоS, с™и1телю 
пeтре, лучaми блистaютъ тво‰ добродётєльнаz дэ‰ніz, и3 

њзарsютъ вёрныхъ ч{вства свётомъ чудeсъ твои1хъ: сію2 ќбw 
прaзднующе, рaдостнw тS восхвалsемъ и3 вёрнw ўбlжaемъ. 
                                                           
29* измењено према сличном седалену у савременим руским издањима, а у изворнику: ќбw. 
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aдуйсz, главо2 њсщ7eннаz, жили1ще д¦а прес™aгw, сосyде и3збрaнный 
б9іz блгdти, настaви всёхъ нaсъ, ходи1ти путeмъ бGоуг0дныхъ 

и3справлeній твои1хъ, и3 приклони1сz млcтивнw ко гласHмъ хвалeбнымъ, 
и4миже чествyемъ с™yю пaмzть твою2, с™и1телю пeтре, занE ты2 є3си2 
болsщихъ цэли1тель и3 печaльныхъ ўтёшитель: помzни2 вс‰ ны2 въ 
мlтвахъ твои1хъ ко гDу, и3 и3спроси2 нaмъ є3гw2 вeлію млcть. 

тр†сти тэлє1сныz и3 враги2 держaвы твоеS, прилёжнымъ къ бGу 
молeніемъ и3 воздержaніемъ ўкроти1лъ є3си2: ѕмjz льсти1ваго 

слeзными пHдвиги*30 ўмертви1лъ є3си2, бGон0сне пeтре: и3 ўгождaz бGу 
пaче и3нhхъ, досточyдне, и4же тS и3 ўкраси2 нбcными даровaньми, гDь ї}съ 
сп7съ дyшъ нaшихъ. 

aдуйсz прaвило вёры, рaдуйсz люби1телю р0да сeрбскагw, бlжeнне 
їерaрше пeтре: ћкw n§ество твоE земн0е њзарsz чудесы6, 

прославлsеши и3 по смeрти своeй ўтверждaеши лю1ди тво‰ въ вёрэ 
правослaвнэй: и3сцэлsz недyги и4хъ, и3 молsсz хrтY бGу, даровaти всBмъ 
нaмъ вeлію млcть.                 Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ д7:*31 

рeвле бGъ гlг0лавый nц7є1мъ во прbр0цэхъ, въ послёдокъ днjй 
возгlг0ла нaмъ въ снЁ: є3гHже блгdтію и3 до днeсь гlг0летъ нaмъ въ 

настaвникахъ нaшихъ, въ животЁ своeмъ поучaющихъ нaсъ вёрэ и3 
надeждэ, по и3сх0дэ же своeмъ ўвэрsющихъ нaсъ въ любви2 совершeннэй, 
николи1же tпaдающей: и4хже мlтвами хrтE, сохрани2 и3 сп7си2 дyшы нaшz. 

Славосл0віе вели1кое, тропaрь с™aгw: є3ктєніи2 и3 tпyстъ. 

 
                                                           
30* у сличној стихири у савременим руским издањима: потHки. 
31* ова стихира у савременим руским „Минејима“, глас 8. 
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На літургjи. 

Бlжє1нны t канHна с™aгw, пёснь G-z и3 ѕ7-z. 

Прокjменъ, глaсъ №: 

ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw 2 рaзумъ.*32 

Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, * внуши1те, вси2 живyщіи по 
вселeннэй.*33  

Ґп cлъ ко є3врeємъ, зачaло т}i, [t полY].*34 

рaтіе, [},G] всsкъ первосщ7eнникъ, во є4же приноси1ти дaры же и3 
жє1ртвы, поставлsемь бывaетъ: тёмже потрeба и3мёти что2 и3 
семY, є4же принесeтъ. [д7] Ѓще бы u5бо бhлъ на земли2, не бы2 бhлъ 

сщ7eнникъ, сyщымъ сщ7eнникwмъ приносsщымъ по зак0ну дaры: [є7] И%же 
џбразу и3 стёни слyжатъ нбcныхъ, ћкоже гlг0лано бhсть мwmсeю, 
хотsщу сотвори1ти ски1нію: ви1ждь бо, речE, сотвори1ши вс‰ по џбразу 
покaзанному ти2 на горЁ. [ѕ7] Нhнэ же лyчшее ўлучи2 служeніе, по є3ли1ку 
и3 лyчшагw завёта є4сть ходaтай, и4же на л{чшаz њбэтов†ніz 
взак0нисz. 

Ґллилyіа, глaсъ в7: 

Стjхъ: ЎстA првdнагw поучaтсz премdрости, * и3 љзhкъ є3гw2 
возгlг0летъ сyдъ.*35  

Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw 2 въ с®цэ є3гw2, * и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw.*36 

                                                           
32* Пс. 48,4. 
33* Пс. 48,1. 
34* Јевр. 8,3-6 [зач. 318 од пола]. 
35* Пс. 36,30. 
36* Пс. 36,31. 
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~ 20 ~   Мцcа nктHвріа, въ }i-й дeнь 
 

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє [t полY].*37 

ечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ: [№] Ґми1нь, ґми1нь 
гlг0лю вaмъ: не входsй двeрьми во дв0ръ џвчій, но прелaзz 
и4нудэ, т0й тaть є4сть и3 разб0йникъ: [в7] ґ входsй двeрьми, 

пaстырь є4сть nвцaмъ: [G] семY двeрникъ tверзaетъ, и3 џвцы глaсъ є3гw2 
слhшатъ, и3 сво‰ џвцы глашaетъ по и4мени, и3 и3зг0нитъ и5хъ: [д7] и3 є3гдA 
сво‰ џвцы и3жденeтъ, предъ ни1ми х0дитъ: и3 џвцы по нeмъ и4дутъ, ћкw 
вёдzтъ глaсъ є3гw2: [є7] по чуждeмъ же не и4дутъ, но бэжaтъ t негw2, 
ћкw не знaютъ чуждaгw глaса. [ѕ7] Сію2 при1тчу речE и5мъ ї}съ: nни1 же не 
разумёша, что2 бsше ±же гlг0лаше и5мъ. [з7] Речe же пaки и5мъ ї}съ: 
ґми1нь, ґми1нь гlг0лю вaмъ, ћкw ѓзъ є4смь двeрь nвцaмъ. [}] Вси2, є3ли1кw 
[и4хъ] пріи1де прeжде менE, тaтіе сyть и3 разб0йницы: но не послyшаша и4хъ 
џвцы. [f7] Ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, сп7сeтсz, и3 вни1детъ, и3 
и3зhдетъ, и3 пaжить њбрsщетъ.                               

Причaстенъ: 

Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.*38 

 

Ћивот са моштима свт. Петра I Цетињског (Цетињски манастир). 

                                                           
37* Јн. 10,1-9 [зач. 35 од пола]. 
38* Пс. 67,36. 
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С™и1телz петрA пeрвагw, митрополjта цети1ньскагw, чудотв0рца.  ~ 21 ~ 
 

 

Рукопис службе, стр. 1 (Цетињски манастир). 

Приложeніе: 

Тропaрь, глaсъ }:*39 

ріиди1те днeсь, q правослaвніи, торжeственнэ да возвесели1мсz, и3 да 
ўви1димъ всечcтны6z и3 прехв†льныz добродётєли, труды2 и3 п0двиги 

черног0рскіz страны2 свэти1льника пресвётла, вели1каго петрA, 
достохвaльнагw пaстырz и3 ў§телz: [тёмже въ черног0рскую странY 
сошeдшесz, днeсь пёсненнw да восхвaлимъ,] ћкw бо ди1вна сотвори2 гDь є3го2 
во с™hхъ свои1хъ, сyща въ земли2 четверолётна показA нaмъ нетлённа: 
тогw2 мlтвами, хrтE б9е нaшъ, сп7си2 [и3 поми1луй]*39а дyшы нaшz. 

                                                           
39* дато према транскрипту рукописа јеромонаха Антонија (Марковића), игумана србског 

православног манастира Грабовац у Мађарској,протојереја-ставрофора д-ра Матеје Матејића у 

његовом издању „Допуна Србљаку Антонија Марковића“ (око 1810 – после 1886), Колумбус, 

Охајо 1995. A publication of the Research Center for Medieval Slavic Studies, The Ohio State 

University, Columbus, Ohio 43210-1286, стр. 27, 98-99. Како смо могли да утврдимо овај тропар у 

Грабовачком рукопису је по настанку нешто старији од оног у служби митрополитa Михаилa, 

па је могуће да га је он користио при састављању своје службе. Кондак је индентичан, па га зато 

овде не дајемо. 
39а* угластим заградама [...] су означене речи којих нема у тропару који се налази у „Србљаку“. 
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[Мцcа nктHвріа, въ }i-й дeнь.] 

И#нaz слyжба: въ пaмzть проzвлeніz с™hхъ мощeй 
с™и1телz петрA пeрвагw, митрополjта цети1ньскагw. 

На вели1цэй вечeрни. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на },  
[повторsюще кyюждо], глaсъ ѕ7. [зорaстwвы]: 

ъ бжcтвеннымъ ґпcломъ пavломъ вопію1ще: * так0въ нaмъ ґрхіерeй 
подобaше, * со стрaхомъ и3 люб0вію прикасaющесz цэлє1бнымъ 

мощeмъ твои6мъ, * с™и1телю џ§е пeтре, * ко гDу прослaвльшему тS, 
ўсeрднw м0лимсz: * њ и3сцэлeніи дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, * њ врачевaніи 
t њбдержaщихъ нaсъ недyгwвъ, * и3 њ свобождeніи t њбременsющихъ нaсъ 
немощeй. * со pалмопёвцемъ дв7домъ взывaюще: * вознес0хъ и3збрaннаго t 
людeй мои1хъ, * со ўдивлeніемъ слaвzще борє1ніz и3 побBды тво‰, * 
прилёжнw м0лимсz: сохранsй держaву и3 лю1ди тво‰, * њ и4хже въ житіи2 
врeменнэмъ пeклсz є3си2, * невреди1ми и3 непребори1ми t навётwвъ и3 
њбстоsній врaжіихъ, * и3 вёру правослaвную недви1жимw соблю1дшыz. 

ак0ннw воевaвъ житeйскую и3 дух0вную брaнь на земли2, * цRю2 
цReй, хrтY гDу, во всёмъ бlгоугоди1лъ є3си2: * мечeмъ желёзнымъ 

враги2 крэпчaйшыz р0да своегw2 преслaвнw порази1лъ є3си2, * мечeмъ же 
сл0ва б9іz лю1ди сво‰ ўбlготвори1лъ є3си2, * и3 ко и3справлeнію житіS и3 
творeнію зaповэдей гDнихъ настaвилъ є3си2. * и3 нhнэ, мечeмъ 
неусыпaемыхъ мlтвъ твои1хъ * враги2 разноoбр†зныz t селeній людeй 
свои1хъ tгонsй, * с™и1телю, џ§е пeтре всеwсщ7eнне, * ўвэнчaвыйсz свhше 
неувzдaемымъ вэнцeмъ слaвы нбcныz: * и3 ко гDу, ґрхіерeю и3 цRю2 всёхъ, 
моли1сz: * њ и4хже въ житіи2 врeменнэмъ пeклсz є3си2, * сохрани1тисz и5мъ 
t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ * невреди6мымъ и3 непребори6мымъ. 
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[МЕСЕЦА ОКТОБРА, У 18. ДАН.] 

ДРУГА СЛУЖБА: У (С)ПОМЕН ПРОЈАВЉЕЊА СВЕТИХ МОШТИЈУ 

СВЕТИТЕЉА ПЕТРА I, МИТРОПОЛИТА ЦЕТИЊСКОГ.*40 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

На „Господе, завапих ...“, стихире, на 8,*41 

[понављајући сваку], глас 6. [Зорастове]: 

а божанственим апостолом Павлом кличућ(и): * Такав нам 

архијереј требаше,*42 * са страхом и љубављу дотичућ(и) се 

целебних моштију твојих, * светитељу оче Петре, * Господу који те 

прослави, усрдно се молимо: * за исцелење душа и тела наших, * за 

излечење од болести које нас држе, * и за ослобођење од немоћи које 

нас обремењују. * Са псалмопојцем Давидом узвикујућ(и): * Узвисих 

из(а)бранога између народа мога,*43 * са дивљењем славећ(и) битке и 

победе твоје, * приљежно се молимо: (са)чувај државу и народ твој, * за 

који си се у [при]временом животу старао, * неповређене и непобеђене 

од намера и насртаја непријатељских, * и да веру православну 

непоколебиво одржи. 

акон(ит)о војевав(ши) животни и духовни рат на земљи, * Цару 

над царевима, Христу Господу, у свему си добро угодио; * мачем 

железним непријатеље моћне [на]рода свога си преславно поразио, * а 

мачем Речи Божије народ си свој удобрио, * и на поправљање живота и 

творење заповести Господњих упитио. * И сада, мачем неуспав[љ]ивих 

молитава твојих * непријатеље разнолике од стаништā народа свога 

одгони, * светитељу, оче Петре свеосвећени, * који си се увенчао с више 

неувењивим венцем славе небеске; * и пред Господом, Архијерејем и 

Царем свих, моли се:  * за оне за које си се у [при]временом животу 

старао, * да се сачувају од непријатеља вид[љ]ивих и невид[љ]ивих, * 

неповређени и непобеђени. 
                                                           
40* како су оба празника у исти дан (Лучин-дан), ова служба се може певати сваке друге године 

уместо прве, или у неки други дан када предстојатељ (митрополит и свештено-архимандрит 

Цетињске обитељи) одреди. 
41* уколико се не служи бдење: онда исто на 8: 3 Литијске стихире и њихов Славник на 4. глас, и 4 

Возвателне на 6. глас.  
42* Јевр. 7,26. 
43* Пс. 78,20. 
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~ 24 ~   И#нaz слyжба: въ пaмzть проzвлeніz с™hхъ мощeй 
 

реeмникъ тв0й, пeтръ вторhй, * є3гдA съ кли1ромъ и3 глав†ры рaку 
с™hхъ мощeй твои1хъ tверзaше: * зрS твоегw2 нетлённагw 

тэлесE kвлeніе, * и3 њбонsz  сегw2 бlгоухaніе: * дв7дски њ гDэ рaдуzсz, * 
и3 дyхомъ возтрептS взывaше: * q! преди1внагw чудесE, * мощeй твои1хъ 
нетлённыхъ проzвлeніz, * џ§е и3 стрhе с™hй:  * q! богaтнагw даровaніz 
нaмъ недостHйнымъ * и3 ни1щымъ чaдwмъ твои6мъ, * q! преслaвнагw 
б9іz знaменіz скорбsщымъ лю1демъ свои6мъ, * q! крёпкаго и3 живaго бGа 
междY нaми. * ди1венъ вои1стинну во с™hхъ свои1хъ бGъ, * творsй 
пресл†внаz и3 преди6внаz чудесA. 

сполнsz двоеди1нное повелёніе хrт0во њ бGолю1біи и3 братолю1біи, * 
во с™hхъ ди1вный с™и1телю џ§е пeтре, * пeрвэе себE самаго2 всёмъ 

с®цемъ томY воздaлъ є3си2, * и3 мlтвеникъ и33 п0стникъ, и3 начертaніе 
монaшествующымъ бhлъ є3си2: * є3гдa же скHрби њбрэт0ша лю1ди тво‰ * 
и33 враги2 си6лныz напад0ша |, * тогдA дyшу є3мY и3 жив0тъ мечeмъ вою1z 
и3збавлsлъ є3си2: * и3 д0брую брaнь toбою1ду воевaвъ, * ви1тzзь дyха и3 
ви1тzзь д0блести kви1лсz є3си2: * тёмъ же хrт0съ сугyбымъ вэнцeмъ 
ўвэнчa тz, * и3 труды2 тво‰ ћкw чи1стое приношeніе бlгопріS, * вс‰ 
же ны2 таковhмъ с™и1телемъ блгcви2, * є3дA кjйждо, kкоже подобaетъ, бGа 
и3 бли1жнzго возлю1битъ.                                  Слaва, глaсъ }: 

и1вна тS, въ раб0тное врeмz, воздви1же гDь * лю1демъ твои6мъ, 
с™и1телю џ§е пeтре: * всеизрsдна и3 б0дра ґрхіпaстырz сл0вомъ 

и4стины правопрaвzща, * цRк0вныхъ догмaтwвъ доброхранsща, * стaдо своE 
неусhпнw назирaюща, * сопротивоборю1щымъ нaмъ дерзновeннw 
запрещaюща, * и3 враждeбную брaтію кrт0мъ чcтнhмъ и3 с™hмъ є3ђліемъ 
примирsюща: * кн7зz держaвою доброисправлsюща * и3 лэпоподHбнымъ 
зак0нwмъ ю5 бlгоустроsюща, * и3 воевождA всехвaльна и3 добропобёдна, * 
ґг†рzнскаz и3 г†лльскаz нахождє1ніz далeче t предёла своегw2 tгонsюща, * 
и3 крёпость си1льныхъ вHи и4хъ, * вsщше бGомъ дaнною є3мY мyдростію * и3 
д0блестію людeй свои1хъ въ ничт0же њбращaюща, *  нeжели  си1лою  nрyжій 
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с™и1телz петрA пeрвагw, митрополjта цети1ньскагw.  ~ 25 ~ 
 

рејемник твој, Петар други, * када са клиром и главарима 

гробницу светих моштију твојих отвараше; * гледајућ(и) твога 

нетрулежног тела призор, * и омирисавајућ(и) његов миомир; * 

давид(ов)ски у Господу радујућ(и) се, * и духом устрептав(ши) 

клицаше: * О! предивног чуда, * моштију твојих нетрулежних 

пројављења, * оче и стриче свети; * о! богатог даривања нама 

недостојним * и убогим чедима твојим, * о! преславног Божијег 

знамења невољном народу Своме, * о! крепког и живог Бога међу 

нама. * Диван [је] уистину у светима Својим Бог,*44 * који чини 

преславна и предивна чудеса.*45 

спуњавајућ(и) двоједину заповест Христову о богољубљу и 

братољубљу, * међу светима дивни светитељу оче Петре, * 

прво си себе самог свим срцем Њему предао, * и молитвеник и 

испосник, и узор монахујућима постао; * а када невоље задесише 

народ твој * и непријатељи га силни нападоше, * тада си му душу и 

живот мачем војујућ(и) избављао; * и добар рат с обе стране 

ратовав(ши), * витез духа и витез јунаштва си се показао; * и зато те 

је Христос двоструким венцем увенчао, * и труд(ов)е твоје као чисти 

принос добро примио, * а све нас таквим светитељем благословио, * 

е да би свако, како ваља, Бога и ближњег љубио.*46       Слава ... глас 8: 

ивна те, у време робовања, подиже Господ * народу твоме, 

светитељу оче Петре; * свеизврсна и бодра архипастира који 

речју истине прав[илн]о управља, * црквене догмате добро чува, * стадо 

своје неуспав[љ]иво надгледа, * онима који се боре против нас смело 

запрећује, * и завађену браћу крстом часним и светим Јеванђељем 

измирује; * кнеза који државом добро управља * и ваљаним је 

законима добро уређује, * и војсковођу свехвална и добропобедна, * 

који агарјанске и француске најезде од области своје далеко одгони, * и 

моћ силних војски њихових, * више Богом даном му мудрошћу * и 

храброшћу народа свога у ништа обраћа, * него ли силом оружјā  

                                                           
44* ср. Пс. 67,36. 
45* ср. Пс. 76,15. 
46* сатављена накнадно 23. маја 2020. г. 
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~ 26 ~   Друга слyжба: у (с)помен пројављeња св. моштију 
 

свои1хъ. * по кончи1нэ т0й тS показA нетлённа * и3 чудесeмъ си6льнымъ 
досeлэ ўдивлsюща, * цэльбaмъ мнHгимъ болsщыz врачевaюща, * 
черног0рію и3 вс‰ nкрє1стныz страны6 сє1рбскіz крёпкw хранsща. * 
ди1вному во с™hхъ свои1хъ бGу, * с™и1телю, џ§е пeтре всеwсщ7eнне, * њ 
и4хже въ житіи2 врeменнэмъ слeзными мlтвами * и3 колэнопрекл0нными 
бдёніzми пeклсz є3си2, * и3 мечeмъ владётельскимъ њхранsлъ | є3си2: * не 
престaй молsсz, * сохрани1тисz и5мъ и3 нhнэ t врагHвъ р0да и3 вёры 
невреди6мымъ, * и3 вёру правослaвную неруши1му соблю1дшымъ.  

И# нhнэ, бцdы філeрмскіz, глaсъ }: 

eрвэе написaвшейсz твоeй їкHнэ є3ђльскихъ т†инъ 
бlговёстникомъ, * и3 къ тебЁ, цRи1цэ, принесeннэй: * да ўсв0иши 

тY и3 си1льну содёлаеши сп7сти2 ч cтвyющыz тS, * и3 порaдоваласz є3си2, ћкw 
сyщи млcтива сп7сeніz нaшегw содётельница, * и3 на тY зрsщи, гlг0лала 
є3си2 со влaстію: * съ си1мъ џбразомъ блг dть моS и3 си1ла. * и3 мы2 и4стиннw 
вёруемъ, ћкw сE реклA є3си2, гпcжE. * си1мъ џбразомъ съ нaми пребyди, * 
є3мyже бlгоговёйнw предстоsще, * покланsемсz тебЁ, раби2 твои2, * 
посэти1 ны м™рними твои1ми щедр0тами. 

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G с™и1тєльскаz. 

На літjи: стіхи6ры с™и1телz, глaсъ д7. [зорaстwвы]: 

 чeрныz горы2 возсіsлъ є3си2, прпdбне, * ћкоже свэти1ло нёкое 
многосвётлое, * на твeрди нбcнэй водружeнное: * добродётельми 

прекрaсными и3 д0блестьми мyжественными сіsющее, * с®дцa же вёрныхъ и3 
ўмы2 и4хъ просвэщaющее: * ненави1дэніе братоб0рства tгонsющее, * и3 
тьмY ґгaрzнскагw порабощeніz разгонsющее. * и3 нaмъ, прaзднующымъ 
всесвётлую ти2 пaмzть * t свёта твоегw2 низпосли2 * и3 во всёхъ 
ск0рбехъ ўкрэпи1 ны.                                            
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свт. Петра I, митрополита Цетињског.  ~ 27 ~ 

 

својих. * По кончини Он те показа нетрулежна * и чуд(ес)има 

силним до сада задивљујућа, * исцелењима многим бол(ес)не 

излечујућа, * Црну гору и све околне земље Србске моћно чувајућа. * 

Дивном у светима Својим, Богу, * светитељу, оче Петре свеосвећени, 

* за оне за које си се у животу [при]временом сузним молитвама * и 

коленопреклоним бдењима старао, * и мачем владарским их 

бранио, * не престај да се молиш: * да се сачувају и сада од 

непријатеља родâ и вере неповређени, * и (да) православну веру 

неразорену одрже.  

И сада ... Богородице Филермске, глас 8:*47 

војој икони која се прва ослика од благовестникâ Јеванђелских 

тајни, * и Теби, Царици, принесе * да је усвојиш и моћном 

учиниш да спасава оне који Те поштују, * зарадовала си се као Она 

која је милостива Сарадница нашега спасења, * и на њу 

погледав(ши), говорила си властно: * С овим образом је моја 

благодат и сила. * И ми заиста верујемо да си ово рекла, Госпођо. * С 

нама остани [са] овим образом, * пред којим побожно стојећ(и), * 

поклањамо се Теби, [ми] слуге Твоје, * [и] походи нас материнским 

Твојим милосрђем. 

Вход. Прокимен дана. И три читања светитељска. 

На Литији: стихире светитеља, глас 4. [Зорастове]:*48 

а Црне Горе си засијао, преподобни, * као светило неко 

многосветло, * на своду небеском уздигнуто: * које 

врлинама прекрасним и јунаштвима мужевним сија, * a срца 

верних и умове им просвећује; * мржњу братоборства одгони, * и 

таму турског ропства разгони. * И нама, који празнујемо 

свесветли ти (с)помен * од светлости твоје низпошљи * и у свим 

невољама нас укрепи.                                                                  

                                                           
47* Богородич(а)ни из руске службе Преносу Филермске иконе Пресв. Богородице ... 12. октобра, 

у мом преводу са цсл. на србски језик, из јула 2017. г. 
48* Литијске стихире састављене накнадно 6, 11. и 12. јула 2017. године. Ако се не служи бдење, 

певати их све на исти, 4. глас, као прве Возвателне.  
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~ 28 ~   И#нaz слyжба: въ пaмzть проzвлeніz с™hхъ мощeй 
 

[Глaсъ є7:] 

рачевство2 многоцэлeбное и3 богaтство неистощи1мое, с™е, * ківHтъ 
нетлённыхъ ти2 мощeй, * дадeсz лю1демъ твои6мъ ўбHгимъ и3 

њбнищaвшымъ: * да ћкоже и3ногдA ўбирaша жи1то t сокр0вищъ щедр0тъ 
твои1хъ, * тaкw нhнэ t негw2 почерпaютъ здрaвіе тэлесє1мъ и3 и3сцэлeніе 
душaмъ: * и3 да слaвzще достохвaльную ти2 пaмzть, * прославлsютъ 
воздви1гша и5мъ тS въ вели1цэй ск0рби, бGа.  

[Глaсъ ѕ7:] 

итіS твоегw2 с™остію * и3 добродётелей ўдобрeніемъ просіsлъ 
є3си2, * и3 чудотв0рецъ по преставлeніи своeмъ показaлсz є3си2: * 

добр0тами невещeственными преукраси1всz, пeтре бGослaвне, * р0ду своемY 
и3 всBмъ њкрє1стнымъ воз8wблистaлъ є3си2: * д0брэ на земли2 
в0инствовавъ, * и3 мздY ў гDа своегw2 стzжaвъ: * со ѓгGлы нhнэ на нб7си2 
ликyеши, * и3 ко сп7су бGу вhну м0лишисz * њ прaзднующихъ проzвлeніе 
с™hхъ ти2 мощeй, * џ§е бGоближaйшій и3 всебlжeннэйшій.  

Слaва, глaсъ }: 

рaзднику твоемY днeсь приспёвшу, рaдующесz: * и3 многоцённому 
сокр0вищу, ківHту твоемY, tвeрзшусz, д¦0внэ ликyюще: * 

цети1ньскій грaдъ и3 монастhрь страннолю1бнw tверзaютъ вратA и3 с®цA 
сво‰: * вс‰ притекaющыz на торжество2 пріeмлюще, * и3 съ ни1ми 
вкyпэ мwли1твы возносsще, * и3 соглaснw вопію1ще ко nц7Y и3 застyпнику 
своемY, * с™и1телю петрY пeрвому, чудотв0рцу, * въ бз7э своeмъ ди1внэмъ 
с™цY.  

И# нhнэ, бцdы філeрмскіz, глaсъ в7: 

редстоsще твоемY, всечcтаz, џбразу, * цRіе и3 кн7зи и3 всE 
хrтоимени1тое людeй мн0жество, * дост0йнw бlжaтъ тS, м™рь 

б9ію, * и3 прославлsютъ раболёпнw, * и3 чcтвyютъ и3 м0лzтсz тебЁ по 
бз7э: * да мjръ ўмири1ши въ правослaвіи, * и3 цrтвіz ски1птры ўтверди1ши, 
* и3 сп7сeши t всёхъ ѕHлъ тво‰ рабы6, є3ди1на блгcвeннаz. 
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с™и1телz петрA пeрвагw, митрополjта цети1ньскагw.  ~ 29 ~ 
 

[Глас 5:] 

екарство многоцелебно и богатство непотрошиво, свети, * 

ћивот нетрулежних ти моштију, * даде се народу твоме 

убогом и осиротелом: * да као што некада убираше жито из 

ризницā дарежљивости твојих, * тако сада из њега црпе здравље 

тел(ес)има и исцелење душама: * и да славећ(и) достојни ти хвале 

(с)помен, * прославља Онога који му те у великој невољи подиже – 

Бога.  

[Глас 6:] 

ивота твога светошћу * и лепотом врлина си просијао, * и 

чудотворац по престављењу своме си се показао; * лепотама 

невештаственим се преукрасив(ши), Петре богославни, * роду своме 

и свим околнима си заблистао; * добро на земљи војевав(ши), * и 

плату у Господа свога стекав(ши); * с анђелима на небесима сада 

ликујеш, * и пред Спас[итељ]ом Богом вазда се молиш * за оне који 

празнују пројављење светих ти моштију, * оче Богу најближи и 

свенајблаженији.  

Слава ... глас 8: 

а празник твој који данас приспе, радујућ(и) се; * и пред 

многоценом ризницом, ћивотом твојим, који се отвара, 

духовно ликујућ(и); * Цетињски град и манастир гостоприм[љ]иво 

отварају врата и срца своја; * све притекле на торжество 

примајућ(и), * и с њима заједно молитве узносећ(и) * и сложно 

вапијућ(и) ка оцу и заштитнику своме, * светитељу Петру Првоме, 

чудотворцу, * у Богу своме дивном светцу.  

И сада ... Богородице Филермске, глас 2: 

тојећ(и) пред Твојим, Свечиста, образом, * цареви и кнежеви и 

сво Христоименито мноштво народâ, * достојно славе [као] 

блажену Тебе, Матер Божију, * и прослављају слугама прилично, * и 

поштују [Те] и моле се Теби по Богу: *  да свет смириш у 

православљу, * и скиптре царст[а]ва учврстиш, * и спасеш од свих 

зала Твоје слуге, једина Благословена. 
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~ 30 ~   Друга слyжба: у (с)помен пројављeња св. моштију 
 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ є7 [зорaстwвы].  
Поd: Прпdбне џ§е: 

™и1телю, џ§е пeтре, ґрхіерeе всебlжeнне, * свётомъ бGоразyміz 
чeрнэй горЁ возсіsлъ є3си2, * и3 во бlгочcтіи лю1ди сво‰ воспитaлъ 

є3си2: * н0вое свэти1ло р0ду своемY kви1лсz є3си2, * и3 забрaло неруши1мое 
всBмъ њби6димымъ бhлъ є3си2: * нaмъ же застyпникъ и3 свободи1тель t 
мн0гихъ и3 си1льныхъ врагHвъ, * и3 мlтвенникъ бlгоусeрднэйшій њ душaхъ 
нaшихъ. 

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2. 

™и1телю, џ§е пeтре, воевождю2 добропобёдне, * на враги2 ви6димыz и3 
неви6димыz * вели6кіz побBды бGопоспёшнw взsлъ є3си2, * и3 t 

всёхъ нападeній и4хъ бlгоискyснw и3збaвилсz є3си2: * неувzдaемый вэнeцъ 
побёды t бGа воспріsлъ є3си2, * и3 чудесє1мъ t нетлённыхъ мощeй твои1хъ 
* лю1ди сво‰ ѕэлw2 ўдиви1лъ є3си2: * всBмъ бlгонадeжднw притекaющымъ 
къ ківHту твоемY * полє1знаz прошє1ніz ћкw щедролю1бный nц7ъ 
и3сполнsz. 

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2, [гDи], њблекyтсz въ прaвду: * и3 прпdбніи твои2, 
возрaдуютсz. 

™и1телю, џ§е пeтре, сщ7еннотаи1нниче приснопaмzтне, * 
недоумэвaемъ кaкw дост0йнw воспэвaемъ тS, * сэди1нами чeстна 

и3 ўм0мъ бGозaрна: * пaстырz за џвцы дyшу свою2 полагaюща, * и3 в0лки 
хи6щныz t дворA своегw2 далeче tгонsюща: * мощьми2 свои1ми и3 по 
преставлeніи нaсъ њсвэщaюща, * и3 њ нaсъ нhнэ, ћкоже въ тэлеси2 
пребывaz, вhну пекyщасz; * тёмъ соглaснw вси1 тебЁ провэщaемъ, 
взывaюще: *  рaдуйсz, пeтре џ§е nтцє1въ, * чeрныz горы2 слaво и3 всегw2 
р0да сeрбскагw похвало2!                                     

Слaва, глaсъ ѕ7: 
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свт. Петра I, митрополита Цетињског.  ~ 31 ~ 

 

На стиховње: стихире,  глас 5 [Зорастове]. 

Подобан: Преподобни оче ...*49 

ветитељу, оче Петре, архијереју свеблажени, * светлошћу 

Бого[по]знања Црној Гори си засијао, * и у побожности си 

народ свој васпитавао; * ново светило роду своме си се показао, * и 

бедем си неразориви свим онеправдованима био; * а нама 

заштитник и ослободилац од многих и силних непријатељā, * и 

молитвеник најблагоусрднији за душе наше. 

Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*50 

ветитељу, оче Петре, војсковођо добропобедни, * над 

непријатељима видљивим и невидљивим * велике си победе 

Божијом помоћју однео, * и од свих напада њихових веома вешто си 

се избавио; * неувењиви си венац победе од Бога примио, * и 

чуд(ес)има од нетрулежних моштију својих * народ си свој веома 

задивио; * свима који [с] добром надом притичу ћивоту твоме * 

корисне просбе као љубосажаљиви отац испуњавајућ(и). 

Стих: Свештеници Твоји, [Господе], обући ће се у правду; * и 

преподобни Твоји, обрадоваће се.*51 

ветитељу, оче Петре, свештенотајниче незаборавни, * у 

недоумици смо како да достојно опевамо тебе, * сединама 

часна и умом богозарна; * пастира који за овце душу своју полаже, * 

и вукове грабљиве од тора свога далеко одгони;*52 * који нас 

моштима својим и по престављењу освећује, * и за нас се сада, као и 

у телу док је био, једнако стара? * Зато те сви сложно поздрављамо, 

узвикујућ(и): * Радуј се, Петре, оче над оцима, * Црне горе славо и 

свега [на]рода Србског похвало!  

Слава ... глас 6: 

                                                           
49* Стиховне стихире (без Славника, који је написан раније) састављене накнадно 5. и 6. јула 2017. 

године.  
50* Пс.115,6. 
51* Пс.131,9. 
52* ср. Јн. 10,11 и 15 и др. (из параболе о добром Пастиру). 
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~ 32 ~   И#нaz слyжба: въ пaмzть проzвлeніz с™hхъ мощeй 
 

слhшавъ глaсъ є3ђліа гDнz, * всебlжeнне с™и1телю, џ§е пeтре: * 
бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сн7ове б9іи нарекyтсz: * 

возревновaлъ є3си2 ўмиротвори1ти враждeбную брaтію * с™hмъ є3ђліемъ и3 
ч cтнhмъ кrт0мъ: * не стужи1лъ є3си2 си2 моли1ти и3 заклинaти |, * и3 
сою1зомъ любвE печатлёти њбэщ†ніz и4хъ: * непокарsющыzжесz 
мольбaмъ * и3 tвращaющыzсz проклинaлъ є3си2, * и3 првdному судY б9ію 
предавaлъ є3си2,  * во њбличeніе и3 поучeніе всBмъ. * слaва промысли1телю 
бGу * въ бlгопотрeбнэйшее врeмz лю1демъ свои6мъ воздви1гшу тS, * и3 
ўмудри1вшу тS и3 ўкрэпи1вшу, * и3 нетлёніемъ мощeй прослaвившу тS.                                    

И# нhнэ, бцdы філeрмскіz, глaсъ }: 

рёпкое заступлeніе и3 стёну неруши1му стzжaвше, * всеч cтнyю и3 
чудотв0рную їкHну твою2, бGом™и, * м0лимъ тS, побBды на враги2 

правовёрному р0ду нaшему даровaти, * и3 сп7сти2 достоsніе твоE. 

На блг cвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ д7: 

о брaнехъ хрaбрствюща и3 въ мlтвахъ неусыпaюща, * воевождA 
бGомyдра ґг†рzнскаz и3 г†лльскаz вHинства преслaвнw порази1вша, * и3 

ґрхіерeа б0дра д0блественныz страны2 черног0рскіz: * по четверолётнэмъ во 
гр0бэ пребывaніи, * преeмникомъ є3гw2 нaмъ проzвлeнна мощeмъ нетлённа: * 
пріиди1те днeсь, q! правослaвніи, * сошeдшесz восхвaлимъ ћкw забрaло 
твeрдое * и3 ўсeрдна мlтвенника ко гDу њ душaхъ нaшихъ.       [Двaжды.] 

Тропaрь бцdы філeрмскіz, глaсъ №. Поd: Пустhнный жи1тель: 
[Творeніе кЂръ кmрjлла [коерaкісса], митрополjта р0досскагw]: 

кw неруши1мую стёну * и3 вhшній грaдъ неколеби1мь, * цети1ньскій 
монастhрь преслaвный, * бж cтвенный џбразъ тв0й стzжA: * и4же 

на пrт0лэ выс0цэ водрузи1сz, * и3сточaz таи1нственнэ блг dти струи6 
вопію1щымъ: * слaва вели1чествіємъ твои6мъ, ч cтаz: * слaва ди6внымъ 
твои6мъ, * слaва, м™и філeрмскаz, твоeй богaтэй бlгости.*53 [Е#ди1ножды.] 

                                                           
53* моја незнатна прерада са Родоских на Цетињске прилике, тропара из Службе Филермској 

чудотворној икони Родоског митрополита г. Кирила [Когеракиса] у преводу са старогрчког на 

цсл г. Олега Родионова на моју молбу, који изворно гласи овако: Ћкw неруши1мую стёну * и3 
вhшній грaдъ неколеби1мь, * р0досъ, џстровъ преслaвный, * хрaмъ тв0й стzжA, * въ нeмже, ћкоже на 
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с™и1телz петрA пeрвагw, митрополjта цети1ньскагw.  ~ 33 ~ 
 

ослушав(ши) глас Јеванђеља Господњег, * свеблажени светитељу, 

оче Петре: * Блажени су миротворци, * јер ће се синови Божији 

назвати;*54 * узревновао си да измириш завађену браћу * светим 

Јеванђељем и часним Крстом; * није ти досадило да их молиш и 

заклињеш, * и свезом љубави печатиш обећања њихова; * а оне који се 

не покораваху молбама * и одвраћаху (се) си проклињао, * и 

праведном суду Божијем предавао, * на обличење и поуку свима. * 

Слава Промислитељу Богу * који те у најпотребније време народу 

Своме подиже, * и умудри те и укрепи, * и нетрулежношћу моштију те 

прослави.                                        И сада ... Богородице Филермске, глас 8: 

оћно заступништво и бедем не[раз]рушиви стекав(ши), * 

свечасну и чудотворну икону Твоју, Богомајко, * молимо те да 

победу над непријатељима правоверном [на]роду нашем дарујеш, * и 

(да) спасеш наслеђе Своје.  

На благосиљању хлебова: тропар, глас 4: 

 биткама храброг и у молитвама неуморног, * војсковођу 

богомудрог који агарјанске и француске војске преславно порази, 

* и архијереја бодрог јуначке земље Црногорске; * по 

четворогодишњем пребивању у гробу, * прејемником његовим нам 

објављена моштима нетрулежног; * ходите данас, о! православни, * 

сабрав(ши) се усхвалимо као бедем чврсти * и усрдног молитвеника 

пред Господом за душе наше.                                                             [Двапут.] 

Тропар Богородице Филермске, глас 1. Подобан: Пустиножитељ ... 

 [Творење кир Кирила [Когеракиса], митрополита Родоског]: 

ао зид не[раз]рушиви * и вишњи град не[по]колебиви, * 

Цетињски манастир преславни, * образ Твој стече божанствени; * 

који се на високом престолу уздиже, * точећ(и) тајанствено струје 

благодати онима који кличу: * Слава величанственим [делима] Твојим, 

Чиста; * слава дивотама Твојим, * слава, Мати Филермска, Твојој богатој 

доброти.                                                                                                     [Једном.] 

                                                                                                                                                                                     

пrт0лэ выс0цэ, * водрузи1сz бжcтвенный џбразъ тв0й, * и3сточaz блгdти таи1нственнэ струи6 
вопію1щымъ: * слaва вели1чествіємъ твои6мъ, ч cтаz: * слaва ди6внымъ твои6мъ, * слaва, м™и 
пустыннолю1бнаz [філeрмскаz], твоeй богaтэй бlгости. [Као не[раз]рушиви зид * и вишњи град 

не[по]колебиви, * Родос, острво преславно, * храм Твој стече, * у коме, као на престолу високом, * 

уздиже се божанствени образ Твој, * точећ(и) тајанствено струје благодати онима који кличу: * 

Слава величанственим [делима] Твојим, Чиста; * слава дивотама Твојим, * слава, Мати 

Филермска, Твојој богатој доброти.] 
54* Мт. 5,9. 
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~ 34 ~   Друга слyжба: у (с)помен пројављeња св. моштију 
 

И#ли2: и4нъ тропaрь, глaсъ д7. 
Поd: Ск0рw предвари2: 

жcтвенный џбразъ тв0й, * ћкw сокр0вище драгоцённое богaтства, 
пустыннолю1бнаz,*55 * м™рскіz твоеS любвE, * почитaемъ, раби2 

твои2: * т0чиши бо при1снw блгdть * приступaющымъ желaніемъ и3 вёрнw 
вопію1щымъ: * рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю. 

На У$трени. 

На БGъ гDь: тропaрь с™и1телz петрA, глaсъ д7: 

Во брaнехъ хрaбрствюща и3 въ мlтвахъ неусыпaюща: [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бцdы філeрмскіz [и4же х0щеши]. 

По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ д7: 

щ7енноначaльникъ и3зрsднэйшій вLцэ всёхъ, * хrтY бGу, бhлъ 
є3си2, с™и1телю пeтре: * лю1ди сво‰ бlгочcтію влaстнw научazй, * и3 

заблуждє1ніz и4хъ рeвностнw и3справлszй: * жив0тъ и4хъ t тzжкосeрдіz 
къ бlгодyшію њбращazй, * и3 братолю1біе вмёстw ненави1дэніz ўстроszй. 
* тёмже тS вси2, џ§е всебlжeнне, * и3менyемъ с™и1телz и3 ўг0дника 
б9іz. [Двaжды.]            Слaва, и3 нhнэ, бцdы філeрмскіz, глaсъ т0йже: 

ебЁ, вси2 р0ди чlвёчестіи, * хв†льныz дaры прин0сzтъ, вLчце, * и3 
м0лzтсz ћкw цRи1цэ и3 м™ри б9іей: * покрhй и3 соблюди2, гпcжE, 

мlтвами твои1ми, * и3 сп7си2 t бёдъ дyшы нaшz.  

По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ }: 

 дётска хrтY вседyшнw послёдовалъ є3си2, * и3 ѓгGльскій џбразъ 
міроtрицaтельнw воспріsлъ є3си2: * плотск†z воздвиз†ніz 

воздержaніемъ ўдручи1въ, * и3 с®це бGодётельнымъ восхождeніемъ 
њчи1стивъ: * тёмже дрeвное ґрхіерeйское сэдaлище зeтское ўкрашaлъ є3си2, 
* и3 надъ всёми бGа возвели1чилъ є3си2. * и3 нaмъ, с™е, ў тогw2 и3щи2: * 
и3спестри1тисz нaмъ премjрными добр0тами.                       [Двaжды.] 

                                                           
55* или: філeрмскаz. 
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свт. Петра I, митрополита Цетињског.  ~ 35 ~ 

 

Или: други тропар, глас 4. 

Подобан: Убрзо предухитри ... 

ожанствени образ Твој Филермски, * као драгоцену ризницу 

богатства * матерње Твоје љубави, * поштујемо [ми] слуге 

Твоје; * јер увек точиш благодат * онима који приступају [с] жељом * 

и верно кличу: * Радуј се, Благодатна, Господ [је] с Тобом. 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На Бог [је] Господ ... тропар светитељ Петра, глас 4: 

У биткама храброг и у молитвама неуморног ... [Двапут.] 

Слава ... и сада ... Богородице Филермске [који хоћеш]. 

По 1. катизми: сједален, глас 4:*56 

вештеноначалник најизврснији Владике свих, * Христа Бога, 

био си, светитељу Петре: * који народ свој побожности с 

влашћу научава, * и заблуде његове ревностно исправља; * живот му 

од окорелости срца ка благодушности обраћа, * и братољубље 

уместо мржње устројава. * Стога те сви, оче свеблажени, * зовемо 

светитељем и угодником Божијим.                                               [Двапут.]  

Слава ... и сада ... Богородице Филермске, глас исти: 

еби, сви нараштаји људски, * [за]хвалне дар(ов)е приносе, 

Владичице, * и моле [Ти] се као Царици и Матери Божијој: * 

Заклони и подржи [нас], Госпођо, молитвама Твојим, * и спаси од 

беда душе наше. 

По 2. катизми: сједален, глас 8: 

д детињства си Христу сведушно последовао, * и анђелски (си) 

образ светоодречно примио; * телесна подизања уздржањем 

укротив(ши), * и срце богоделатним усхођењем очистив(ши); * стога 

си древно архијерејско седиште Зетско украшавао, * и Бога над 

свима (си) узвеличао. * И нама, свети, (к)од Њега ишти: * да се 

окитимо надсветским лепотама.                                                   [Двапут.] 

                                                           
56* Сједал(е)ни састављени накнадно 3. и 4. јула 2017. године.  
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~ 36 ~   И#нaz слyжба: въ пaмzть проzвлeніz с™hхъ мощeй 
 

Слaва, и3 нhнэ, бцdы філeрмскіz, глaсъ т0йже: 

окланsющесz џбразу твоемY, бGом™и, * вёрніи раби 2 твои2, 
м0лимъ тS: * въ дeнь сyдный и3збaвити нaсъ, * и3 спод0бити 

цrтвіz нбcнагw, * мRjе блгcвeннаz, правослaвныхъ похвало2. 

Полmелeй. Величaніе [с™и1тельское]: 

еличaемъ тS * с™и1телю пeтре, * цети1ньскій чудотворче: * и 3 чтeмъ 
с™yю пaмzть твою2, * тh бо м0лиши за нaсъ * хrтA, бGа нaшего. 

Pал0мъ и3збрaнный: Ўслhшите сіS, вси2 kзhцы: 

По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }: 

рагHмъ си6льнымъ р0да твоегw2 њдолёвъ, * ћкw воев0ждь*57 

добропобёдный всBмъ показaлсz є3си2: * и3 ћкw пaстырь д0брэ 
пaствый стaдо своE, * ґрхіерeй къ бGу бlгопріsтный бhлъ є3си2: * тёмже и3 
сугyбw прослaвилсz є3си2, * и3 ћкw чудотв0рецъ по кончи1нэ познaлсz є3си2: 
* и3 [съ] вёрою притекaющымъ къ ківHту твоемY, * с™и1телю пeтре, 
молє1ніz и3сп0лнилъ є3си2.                                          [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, бцdы філeрмскіz, глaсъ т0йже: 

риступи1те съ весeліемъ, бGоизбрaнніи и3 хrтолюби1віи лю1діе, * и3 
ч cтнhй џбразъ бGом™ре любeзнw пріими1те: * сe бо щедр0тъ м0ре 

неизчерпaемое, * и3ст0чникъ слaдкій и3зливaетъ бlгод†ти, * t негw 2 вси2 
сп7сeніе почерпaемъ. 

Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ, глaсъ д7: 

ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw 2 рaзумъ. 

Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, * внуши1те вси2 живyщіи по 
вселeннэй.  

Всsкое дыхaніе: 

С™0е є3ђліе t їwaнна, зачaло lѕ [главA ‹,f7-ѕ7i]. 
                                                           
57* чини ми се да ова моја новокованица воев0ждь потпуније (а и буквалније) изражава србску реч 

„војсковођа“ него уобичајена воев0да. 
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с™и1телz петрA пeрвагw, митрополjта цети1ньскагw.  ~ 37 ~ 
 

Слава ... и сада ... Богородице Филермске, глас исти: 

оклањајућ(и) се образу Твоме, Богомати, * [ми] верне слуге 

Твоје, молимо Те: * да нас у дан судњи избавиш, * и удостојиш 

Царства небеског, * Маријо благословена, православних похвало. 

Полијелеј. Величање [светитељско]: 

еличамо те * светитељу Петре, * Цетињски чудотворче; * и 

поштујемо свети (с)помен твој, * јер ти молиш за нас * Христа, 

Бога нашег. 

Псал(а)м из(а)брани: Почујте ово, сви народи ...*58 

По Полијелеју: сједален, глас 8: 

епријатељима силним [на]рода свога одолев(ши), * као 

војсковођа добропобедни свима си се показао; * и као пастир 

који добро пасе стадо своје,  * архијереј (к)од Бога добро примљен(и) 

си био; * стога си се и двоструко прославио, * и као чудотворац по 

кончини (си) се обзнанио; * и [с] вером притичућим ћивоту твоме, * 

светитељу Петре, молења (си) испунио.                                      [Двапут.]  

Слава ... и сада ... Богородице Филермске, глас исти: 

риступи с весељем, богоизабрани и христољубиви народе, * и 

часни образ Богоматере љубазно прими; * јер гле, неизцрпно 

Море милосрђа, * излива Слатки извор благодати, * из кога сви 

спасење црпимо. 

Затим Степена: 1. антифон 4. гласа. 

Прокимен, глас 4: 

Уста ће моја говорити премудрост, * и поука срца мога разум.*59 

Стих: Почујте ово сви народи, * [по]слушајте сви који живите по 

васељени.*60 

Све што дише ... 

Св. Јеванђеље од Јована, зач. 36 [гл. 10,9-16]. 

                                                           
58* Пс. 48,2. 
59* Пс. 48,4.  
60* Пс. 48,2. 
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~ 38 ~   Друга слyжба: у (с)помен пројављeња св. моштију 
 

По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ G: 

ріиди1те днeсь, q! бlговёрніи и3 с™олю1бніи, * стецeмсz въ хрaмъ 
цети1ньскіz nби1тели преслaвныz: * празднолю1бнw прослaвимъ 

пaмzть петрA ди1вна с™и1телz, * новоzвлeнна чудотвори1телz и3 болsщихъ 
врачевaтелz, * чeрныz горы2 предстоsтелz * и3 всегw2 р0да сeрбскагw 
предстaтелz: * похвалsюще п0двиги є3гw2 многотр{дныz: * съ враги6 р0да и3 
страны2 мнHгаz борє1ніz, * и3 њ лю1дехъ свои1хъ мlтвєннаz 
колэнопреклонє1ніz: * ко гDу того2 предлагaюще, * њ всsцэмъ д0брэ 
ўсeрдна моли1телz, * и3 њ душaхъ нaшихъ бlголю1бна попечи1телz. 

КанHнъ бцdы [філeрмскіz]: 

И# канHнъ с™и1телю петрY, глaсъ ѕ7, 
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]: 

Ч[е]рног[0]рскагw свэти1льника поeмъ. 

Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz 
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше. 

Припёвъ: С™и1телю, џ§е пeтре, моли2 бGа њ нaсъ. 

рног0рскую ѕвэздY ћснw сіsющу, * и3 ґрхіерeємъ похвалY 
приснопaмzтну, * лю1демъ свои6мъ крёпкое забрaло въ брaнэхъ, * 

и3 мlтвенное предстaтельство въ бэдaхъ: * похвали1ти, хrтE м0й, сл0во 
ми2 дaруй. 

aть д0брый д0брэ воевaвъ * и3 житeйское течeніе бlгополyчнw 
соверши1въ: * хrтY ўвэнчaвшу тS дерзновeннw предстaлъ є3си2, * њ 

лю1дэхъ свои1хъ молsсz * сп7сти1сz и5мъ всsкагw врeда. 

овоzвлeнне чудотв0рче, с™и1телю, џ§е пeтре, * и3зрsдне въ лю1дехъ 
свои1хъ д0блественныхъ, * ўкрашaлъ є3си2 мyдростію д¦а и3 

мyжествомъ души2 * зeтскій пrт0лъ кн7жескій и3 ґрхіерeйскій, * бGодaннагw 
ти2 въ њкормлeніе хrтон0снагw р0да черног0ріи.                       Бчdенъ: 
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По 50-том Псалму: стихира, глас 3:*61 

одите данас, о! благоверни и светољубиви, * стецимо се у храм 

Цетињске обитељи преславне; * [да] празникољубиво 

прославимо (с)помен Петра дивног светитеља, * новојављеног 

чудотворца и бол(ес)них (из)лечитеља, * Црне Горе предстојатеља * 

и свега [на]рода Србског бранитеља; * похваљујућ(и) подвиге његове 

многотрудне: * с непријатељима [на]рода и земље многа борења, * и 

за народ свој молитвена коленопреклоњењā; * пред Господа њега 

истичућ(и), * [као] за свако добро усрдна молитеља, * и за душе наше 

доброљубива старатеља. 

Канон Богородице [Филермске]; 

И канон светитељу Петру, глас 6, 

чији је акростих [у тропарима и сједал(е)ну]: 

Црногорскога св[ј]етилника по[ј]ем[о]. 

А у богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово. 

Песма 1. Ирмос: 

[Пре]пешачив(ши) по дну [мора] као по копну стопама, Израил, * 

гледајућ(и) [про]гонитеља Фараона потопљена, клицаше: * Богу 

победн[ич]ку песму појмо. 

Припев: Светитељу, оче Петре, моли Бога за нас! 

рногорску звезду сјајно сијајућу, * и архијерејима похвалу 

незаборавну, * народу своме моћни бедем у ратовима, * и 

молитвено заступање у невољама, * да похвалим, Христе мој, реч ми 

даруј. 

ат добри добро војевав(ши) * и животну трку добродобитно 

завршив(ши); * пред Христа који те увенча смело си стао, * за 

народ се свој молећ(и) * да се спасе сваке штете. 

овојављени чудотворче, светитељу, оче Петре, * изврсни међу 

народом својим јуначним, * украшавао си мудрошћу духа и 

чојством душе * Зетски престо кнежевски и архијерејски, * богоданог 

ти на окрмљење христоносног [на]рода Црне Горе.         Богородичан: 

                                                           
61* стихира састављена накнадно 9. и 11. јула 2017. године.  
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ачалA є3си2 безсёменнw и3 родилA є3си2 неизречeннw, * є3г0же чинонач†ліz 
ѓгGлwвъ ви1дэти не м0гутъ. * того2 моли2, бцdе неневёстнаz, * њ є4же 

сп7сти1сz лю1демъ твои6мъ, * правовёрнw тS слaвzщымъ. 

Пёснь G. Їрм0съ: 

Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й: * вознесhй р0гъ вёрныхъ 
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.  

ѕлоблє1ніz многопеч†льнаz смиренномyдреннw под8sвый, * и3 
болёзнєнныz слє1зы њ р0дэ своeмъ вhну ко гDу и3зліsвый: * џ§е 

преwсщ7eнне, на гDа ўповaніе всегдA и3мёлъ є3си2, * ћкw т0й є4сть и3збавлeй 
тS t всsкихъ бёдъ и3 њбстоsній. 

рєсти житє1йскіz бlгодyшнw и3скуси1лъ є3си2, * созерцaніемъ же 
бж cтвенныz слaдости тaинственныz и3 пи1щи присножив0тныz * 

здBшнzz и3 преходи6маz превосходи1лъ є3си2. 

екjй гDь: б0лши сеS любвE никт0же и4мать, * да кто2 дyшу свою2 
положи1тъ за дрyги сво‰, * рaдостнw воспріs тz въ пок0й св0й, * 

б0дра дёлателz зaповэдей б9іихъ, * неусыпaема пaстырz и3 мyдра вождA 
хrтон0сныхъ людeй свои1хъ.                                        Бчdенъ:  

брaдованнаz, бGоизбрaннаz nтрокови1це, * р0ждшаz пл0тію хrтA 
во сп7сeніе всBмъ: * моли1сz є3мY њ р0дэ нaшемъ хrтіaнстэмъ, * 

невреди1му пребhти t ковaрствъ врaжіихъ. 

Сэдaленъ, глaсъ д7: 

вэти1льникъ неукл0нный вои1стинну показaлсz є3си2, * на горЁ чeрнэй 
стоsй, пeтре каменоимeнне, * д0блестію п0двигъ свои1хъ свэтsй, * и3 

во врeмz тsжкагw ґгaрzнскагw порабощeніz * добродётельнымъ житіeмъ 
свои1мъ всBмъ њкрє1стнымъ блистazй.                           [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже: 

aдость t ѓгGла пріeмшаz, * и3 печaль мjра въ рaдость прел0жшаz, * 
р0ждшемусz t тебE, хrтY, бGу нaшему, моли1сz: * ми1ръ нaмъ 

даровaти и3 вeлію млcть. 
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ачела си безсемено и родила си неизрециво, * Оног кога 

началници анђелских чинова видети не могу. * Њега моли, 

Богородице неневестна, * за то да се спасу људи твоји, * који Те 

правоверно славе. 

Песма 3. Ирмос: 

Нема светога, као [што си] Ти, Господе Боже мој; * који си узвисио 

рог верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања 

Твога. 

злобљењā многожал(ост)на смиреномудрено подносећ(и), * и 

болне сузе за [на]род свој вазда пред Господом изливајућ(и); * 

оче преосвећени, у Господа си свагда (по)уздање имао, * јер је Он тај 

који те избавља од свак[акв]их беда и напасти. 

рчине животне добродушно си искусио, * а созерца(ва)њем 

божанствене сладости тајанствене и хране вечноживотне * 

овдашње и пролазно си превазилазио.    

адосно прими у покој свој, * Господ који рече: Нема веће од ове 

љубави, * [до] да ко душу своју положи за пријатеље своје,*62 * 

тебе, бодрог делатника заповести Божијих, * неуспав[љ]ивог пастира 

и мудрог вођу Христоносног народа свога.                           Богородичан:  

брадована, богоизабрана Дјев[ојчи]ице, * која си телом родила 

Христа на спасење свима; * моли Му се за род наш 

хришћански, * да неповређен о(п)стане од покварености вражијих. 

Седален, глас 4: 

ветилник неуклоњиви уистину си се показао, * на Гори Црној 

стојећ(и), Петре каменоимени,*63 * јуначношћу подвигā својих 

светлећ(и), * и у време тешког агарјанског ропства * врлинским 

живљењем својим свима околнима блистајућ(и).                     [Двапут.]  

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти: 

адост од анђела си примила, * и жалост света у радост (си) 

претворила; * рођеноме од Тебе, Христу, Богу нашем, моли се: 

* да нам мир дарује и велику милост. 

                                                           
62* ср. Јн.15,13. 
63* новокованица заснована на познатој библијској етимологији имена Петар = камен, стена. 
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Пёснь д7. Їрм0съ: 
Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * ч cтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ 

взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.  
раегрaдіе прибёжища и 3 щeдрый nтeцъ * жaждущымъ и3 ѓлчущымъ 
лю1демъ свои6мъ бhлъ є3си2, * раздаS и 3мёніе своE њ є4же препитaти 

| хлёба, * и 3 жив0тъ и5мъ сохрани 1ти t глaда: * њ душaхъ же и 4хъ 
мlтвенникъ непрестaнный ко гDу бhлъ є3си 2, * њ є4же сохрани 1тисz и5мъ t 
мhсленныхъ вр†гъ. 

гGлопод0бный и3 nгнед¦новeнный мlтвенникъ бhлъ є3си2, * 
всенHщнаz сто‰ніz со слезaми ўсeрднw приносS * дaвшему ти2 

крёпость ћкw воевождю2 надъ ви6димымъ супостaтwмъ твоегw2 р0да, * њ 
є4же и3збaвитисz є3мY и3 t вр†гъ неви1димыхъ.                     

оры2 чeрныz восхвaлимъ свэти1льника пресвётла, * всBмъ 
њкрє1стнымъ странaмъ хrті†нскимъ и3 всeй вселeннэй возсіsвша: * 

лучaми бGод¦новeнныхъ и3справлeній свои1хъ, * и3 п0двигами д0блественныхъ 
борeній свои1хъ.                                                    Бчdенъ: 

арHновъ жeзлъ прозsбшій проo1бразъ твоегw2 безсёменнагw 
рождeніz, * дрeвле показaвша, * и3 t кaмене непл0дна и3ногдA в0ду 

и3сточи1вша, * моли2, бцdе дв7о, * да рэкaми є3ђльскихъ ўчeній свои1хъ, * 
напои1тъ лю1ди грэхми2 дух0внэ њбезпл0дствwванныz. 

Пёснь є7. Їрм0съ: 
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію 

њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка 
грэх0внагw взывaюща.  

бнищaвшымъ лю1демъ свои6мъ * ґарHну соoбрaзника, но н0выz 
блгdти сщ7енноначaльника: * и3 мwmсeю спод0бника, но н0вагw 

зак0на начертaтелz, воспоeмъ: * не чертa бо на кaмени, но на 
скрижaлэхъ с®ца и4хъ.  

поб0рника себЁ въ брaнехъ всегдA и3мёz гDа, * ѕломы6сленныz враги2 
р0да своегw2 порази1лъ є3си2: * и3 вHи и4хъ многочи1слєнныz t предBлъ 

свои1хъ добропобёднw tгнaлъ є3си2. 
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Песма 4. Ирмос: 

Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно поје 

кличућ(и), * од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и). 

ула за прибежиште и сажаљиви отац * жедном и гладном 

народу своме си био, * раздајућ(и) имање своје за то да га 

прехраниш хлебом, * и да му живот сачуваш од глади; * а за душе 

његове молитвеник непрестани пред Господом си био, * за то да се 

сачува од духовних непријатеља. 

гње(но)духи и ангелоподобни молитвеник си био, * свеноћна 

стајања са сузама усрдно приносећ(и) * Ономе који ти као 

војсковођи даде снагу над вид[љ]ивим противницима твога [на]рода, 

* за то да се избави и од непријатеља невид[љ]ивих. 

оре Црне усхвалимо светилника пресветлог, * који свим 

околним земљама хришћанским и свој васељени засија: * 

зрацима богонадахнутих управљања својих, * и подвизима јуначких 

битака својих.                                                                              Богородичан: 

ронов штап процвали [као] праслику Твога безсеменог 

рођења, * Онога који давно показа, * и Који из камена 

неплодна некада воду источи; * моли, Богородице Дјево, * да рекама 

Јеванђелских учења Својих, * напоји народ гресима духовно 

обезплођен(и). 

Песма 5. Ирмос: 

Божијом светлошћу твојом, Благи, * озари душе оних који Ти 

јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија, 

истинитог Бога, * који дозива из мрака греховнога. 

арону саобразника, но нове благодати свештеноначалника, * 

осиротелом народу своме; * и Мојсеју саподобника, но новог 

Закона бележника, опевамо; * јер не писа на камену, но на 

таблицама срца његова. 

еби [за] савезника с у ратовима свагда имајућ(и) Господа, * 

зломислене непријатеље [на]рода свога си поразио; * и војске 

(си) њихове многобројне од граница својих добропобедно одагнао. 
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~ 44 ~   И#нaz слyжба: въ пaмzть проzвлeніz с™hхъ мощeй 
 

ели6кіz и3 разноoбр†зныz печ†ли њбрэт0ша тS, * но и3мёz гDа 
ўкрэпи1телz си2, * терпэливодyшнw вс‰ под8sлъ є3си2, * 

бlгосердeчною рaдостію њжидaz бyдущихъ бл†гъ воздaрствіе.        Бчdенъ: 
н7а б9іz безлётна, * є3г0же во врeмени ћкw чlвёча безсёменнw 
родилA є3си2, * и3 млек0мъ ћкw nтрочA дои1ла є3си2: * того2, бцdе, 

моли2 њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ. 
Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому 
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, 
* многомлcтиве.  

ђльски с®це чи1сто и3 пл0ть несквeрну соблю1дъ, * дерзновeніе ко гDу 
и3мёлъ є3си2: * и3 непоколeблемою надeждою на него2, * враги2 

вседє1рзкіz и3 вселук†выz t р0да своегw2 далeче tгнaлъ є3си2.  
руды2 мнHгіz и3 скHрби под8sлъ є3си2, * бывaz въ бэдaхъ и3 t 
срHдникъ и3 t и3ноплемє1нникъ: * во страдaніихъ и3 п0двизэхъ, * 

въ мyкахъ и3 нуждaхъ вhну, * но и3 до трeтіzгw нб7сE и3 слhшаніz 
неизречeнныхъ пavловски впери1лсz є3си2.  

исyсу наvи1ну под0бенъ бhлъ є3си2, * вмёстw же стёнъ їеріхHнскихъ и3 
легеw6нъ ґмали1ковыхъ, ћкw воев0ждь побэдон0сный: * безбHжныz nрды6 

ґг†рzнскіz разгонszй, * и3 ѕлосл†вныz полки2 г†лльскіz сокрушazй.      Бчdенъ: 
во‰ лю1ди соблюди2 въ цэломyдріи и3 чcтотЁ, м™и дв7о: * ћкw є3ди1на 
въ женaхъ безсёменнw р0ждши, * и3  приснодв7ственнаz пребhвши.  

Кондaкъ, глaсъ }: 
обери1сz днeсь, q! р0де бlгоч cти1вэйшій, * во сщ7eнную nби1тель 
цети1ньскую: * и3 воспрaзднуй, по четверолётнэмъ пребывaніи во 
гр0бэ, * пaмzть проzвлeніz всенар0днагw нетлённыхъ мощeй * 
бlгaгw nц7A своегw2 и3 попечи1телz, * владhки и3 госудaрz петрA: * 
взыгрaй и3 возвесели1сz њ гDэ, * дадeсz бо ти2 вели1кій с™и1тель и3 

ў§тель. * томY воскли1кни, сицєвaz гlг0люще: * Рaдуйсz, пeтре 
цети1ньскій, вели1кій чудотв0рче.                                  Јкосъ:*64 
                                                           
64* 10. икос из акатиста игумана Петра (Драгојловића), моја редакција превода Д. Хлебникова са срб. на цсл. 
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елике и разнолике жалости снађоше те, * но имајућ(и) 

Господа [за] укрепитеља себи, * трпељиводушно си све 

подносио, * благосрдачном радошћу очекујућ(и) уздарје будућих 

добāра.                                                                                          Богородичан: 

ина Божијег безвременог, * кога си у времену као Човечијег 

безсемено родила, * и млеком као одојче дојила; * Њега, 

Богородице, моли за спасење душа наших. 

Песма 6. Ирмос: 

Животно море гледајућ(и) * узбуркано буром напасти, * [к] тихом 

пристаништу Твоме * притекох, и вапијем Ти: * Уздигни из 

трулеж(ност)и живот мој, * Многомилостиви. 

ванђелски срце чисто и тело неоскврњено одржав(ши), * смелост 

си пред Господом имао; * и непоколебивом надом у Њега, * 

непријатеље сведрске и свелукаве си од [на]рода свога далеко одагнао. 

руд(ов)е си многе и невоље поднео, * бивајућ(и) у бедама и од 

с[уна]родникā и од иноплеменикā;*65  * у страдањима и 

подвизима, * у напорима и тескобама вазда; * но и до трећег неба и 

слушања неизрецивог као Павле си се винуо.*66 

сусу Навину подобан си био, * а уместо зидова Јерихонских и 

легеона Амаликових, као војсковођа победоносни: * безбожне 

хорде агарјанске разгонећ(и), * и криворне пукове француске 

кршећ(и).                                                                                     Богородичан: 

вој народ одржи у целомудрености и чистоти, Мати Дјево; * 

као једина која међу женама безсемено роди, * и увек 

девствена оста[де]. 

Кондак, глас 8:*67 

абери се данас, о! [на]роде најпобожнији, * у свештену обитељ 

Цетињску; * и испразнуј, по четворогодишњем пребивању у 

гробу, * (с)помен пројављења свему народу нетрулежних 

моштију * доброг оца свога и брижника, * владике и господара 

Петра; * заиграј и развесели се у Господу, * јер ти се даде 

велики светитељ и учитељ. * Њему ускликни, ов(ак)о говорећ(и):  * 

Радуј се, Петре Цетињски, велики чудотворче!                                Икос: 
                                                           
65* ср. 2. Кор. 11,23-27. 
66* ср. 2. Кор. 12,2. 
67* накнадно састављен 24. маја 2020. г., а 28. маја (на Вазнесење Г-дње) доредигован ради 

усклађивања са завршетком Икоса. 
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~ 46 ~   Друга слyжба: у (с)помен пројављeња св. моштију 
 

абрaломъ смирeнныхъ мlтвъ твои1хъ, пeтре равноап cльне, всS 
черног0ріz блг dтію њграждaетсz и3 свётлостію ўкрашaетсz, и3мyщи 
въ себЁ бlгоухaнное тёло твоE, є4же по четверолётіи, ћкw 
ди1внэйшій пл0дъ черног0рскіz земли2, kви1сz цёло и3 нетлённо. 
просвэщeни блг dтію б9іею, и3зливaющеюсz на вс‰, дост0йнw 

почитaющыz тS, мh ти съ люб0вію прин0симъ сі‰ дaры, [вопію1ще 
сицєвaz]: Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте д¦0вный, и3 всёхъ хrтіaнскихъ 
стрaнъ новоzвлeннаz похвало2. Рaдуйсz, нб cный вождю2 черног0ріи, и3 бeрдъ 
и3звёстнаz мlтвеннаz њгрaдо. Рaдуйсz, пустhнный львE, и3 царeй 
земнhхъ смиреномyдренное предупреждeніе. Рaдуйсz, черног0рскій кнsже, 
и3 д¦0вныхъ ґрхіпaстырей и4стинное путеуказaніе. Рaдуйсz, 
новопросіsвшій чудотв0рче, и3 всёхъ болsщихъ и3 скорбsщихъ 
и3сцэли1телю. Рaдуйсz, непобэди1мый бGолю1бче и3 правослaвныхъ нар0дwвъ 
собирaтелю. Рaдуйсz, тэлeсныхъ стrтeй ўмертви1телю, и3 бGопосщ7eнныхъ 
монaхwвъ м0щный покрови1телю. Рaдуйсz, земнhй херувjме, и3 
ревни1телей бlгочcтіz и4стинное прaвило. Рaдуйсz, сокр0вище д¦а с™aгw, и3 
бGоискaтельныхъ сердeцъ премyдрый ўпрaвителю. Рaдуйсz, многопл0днаz 
лозо2 віногрaда хrт0ва, и3 трудолю1бныхъ хrтіaнъ постоsнное поддержaніе. 
Рaдуйсz, првdный њбличи1телю лжеучeній, и3 словeсныхъ nвeцъ пaстырю 
д0брый. Рaдуйсz, подви1жниче неусыпaемый, и3 дyшъ чlвёческихъ 
путеводи1телю и3звёстный.                                     [Лю1діе:] 

Рaдуйсz, пeтре цети1ньскій, вели1кій чудотв0рче. 

Сmнаxaрь. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, * 
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: * 
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

эпоoбрaзнаz tрaсль р0да своегw 2 д0блественнагw бhлъ є3си2: * ћкw 
ґрхіерeй, въ мlтвахъ њ сп7сeніи є3гw2 б0дрственъ, * ћкоже воев0ждь, 

во брaнехъ њ пребывaніи є3гw2 бlгов0дственъ. 
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едемом смјерних молитава твојих, Петре равноапостолни, сва 

се Црна Гора благодаћу ограђује и свјетлошћу украшава, 

имајући у себи благоухано тијело твоје, које се послије 

четири године, као најдивнији плод Црногорске земље, јави 

цијело и нетљено. Просвијећени благодаћу Божијом, која се 

излива на све који те достојно почитују, ми ти са љубављу 

приносимо ове дарове, [кличућ(и) ов(ак)о]:*68 Радуј се, миомирисни 

цвијете духовни, и свих хришћанских страна новојављена похвало! 

Радуј се, небески вођо Црне Горе, и Брда поуздана молитвена 

оградо! Радуј се, пустињски лаве, и царева земаљских смиреномудра 

опомено! Радуј се, Црногорски кнеже, и духовних архипастира 

истински путоказе! Радуј се, новопросијавши чудотворче, и свих 

болних и невољних исцјелитељу! Радуј се, непобједиви богољупче, и 

православних народа сабиратељу! Радуј се, тјелесних страсти 

умртвитељу, и богопосвећених монаха моћни покровитељу! Радуј 

се, земаљски Херувиме, и ревнитељā побожности истинско правило! 

Радуј се, ризнице Духа Светога, и боготражитељских срца премудри 

управитељу! Радуј се, многоплодна лозо винограда Христовог, и 

трудољубивих хришћана стамена потпоро! Радуј се, праведни 

разобличитељу наука лажних, и словесних оваца пастиру добри! 

Радуј се, неуспављиви подвижниче, и душа људских поуздани 

путеводитељу!                                                                                      [Народ:] 

Радуј се, Петре Цетињски, велики чудотворче! 

Синаксар.*69 

Песма 7. Ирмос: 

Анђео учини да [усијана] пећ * ороси свете младиће, * а заповест 

Божија која [с]пали Хајдејце, * мучитеља убеди да [с њима] кличе: * 

Благословен [је]си, Боже отаца наших. 

еповидан изданак [на]рода свога јуначког си био: * као 

архијереј, у молитвама за спасење његово бодарствен; * а као 

војсковођа, у биткама за опстанак његов доброводствен.*70 

                                                           
68* мој додатак, нема у изворнику. 
69* видети на крају ове службе. 
70* моја новокованица: онај који добро води ... битке. 
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~ 48 ~   И#нaz слyжба: въ пaмzть проzвлeніz с™hхъ мощeй 
 

овопод0бенъ їHсифу цэломyдріемъ * и3 раздаsніемъ жи1та kви1лсz 
є3си2: * вмёстw въ є3гЂптэ, въ непл0днэй и3 камени1стэй 

черног0ріи, * небlгодaрному и3 ѕломhсленному р0ду своемY. 

збрaненъ воев0ждь во брaнехъ мн0гихъ * лю1демъ свои6мъ во 
врeменнэй жи1зни на земли2 бhлъ є3си2: * мlтвенникъ же и5мъ 

непрестaненъ * въ вёчнэй на нб7сёхъ во вёки пребhлъ є3си2.         Бчdенъ: 

 пл0ти твоеS бGа сл0ва р0ждши, приснодв7о, * дв7ствовреждeніz не 
претерпёла є3си2: * и3 є3ди1на р0ждшаz въ женaхъ неискусомyжна 

пребылA є3си2, * и3 дв7ство въ м™р[и1н]ствэ цёло сохрани1ла є3си2. 

Пёснь }. Їрм0съ: 

И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, * и3 прв dнагw жeртву 
вод0ю попали1лъ є3си2: * вс‰ бо твори1ши, хrтE, * т0кмw є4же хотёти, * 
тS превозн0симъ во вс‰ вёки.  

рёпкій застyпникъ бhлъ є3си2 њѕл0блєннымъ, * и3 nтeцъ млcрденъ 
всBмъ потрeбующымъ: * брaтіи же междуус0бнw враждyющей и3 

њмрaженнэй * братолюби1вый бlгопримири1тель всегдA сhй. 

гGлъ храни1тель лю1демъ свои6мъ и3 цRкви своeй, * и3 къ бGу 
бlгопріsтенъ мlтвенникъ kви1лсz є3си2, * с™и1телю џ§е пeтре, * 

ўтверждeніе и3 прибёжище въ бэдaхъ и3 ск0рбехъ. 

роповёданіемъ и3 непрестaннымъ ўвэщaніемъ, * ћкw гр0мъ 
нб7ораздирaющій превhше горы2 чeрныz [воз]гремёлъ є3си2: * и3 ћкw 

н0вый и3ліA, вмёстw їезавeлиныхъ лжепрорHкъ, * моамє1fанскаz 
ѕломhслєннаz посл†ніz мечeмъ людeй свои1хъ ссёклъ є3си2.          Бчdенъ: 

Lчце приснодв7о, тоб0ю дадeсz нaмъ: * клsтвы прароди1тельныz 

свобождeніе, * и3 ќзъ ѓдовыхъ разрэшeніе: * хrтa бо бGа родилA 
є3си2 нaмъ, * и4стинное сhй и3 вёчное сп7сeніе. 

Пёснь f 7. Їрм0съ: 

БGа чlвёкwмъ невозм0жнw ви1дэти, * на нег0же не смёютъ чи1ни 
ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю бо, всеч cтаz, kви1сz чlвёкwмъ сл0во 
воплощeнно, * є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўбlжaемъ. 
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с™и1телz петрA пeрвагw, митрополjта цети1ньскагw.  ~ 49 ~ 
 

овоподобан Јосифу целомудреношћу * и раздавањем жита 

си се показао: * уместо у Египту, у неплодној и каменитој 

Црној Гори, * неблагодарном и зломисленом [на]роду своме. 

з(а)бран војсковођа у биткама многим * народу своме у 

[при]временом животу на земљи си био; * а молитвеник му 

непрестан * у вечном на небесима у векове си остао.       Богородичан: 

д тела свога Бога Реч родив(ши), Приснодјево, * повреду 

девства ниси претрпела; * и једина која роди међу женама 

неискусомужна си остала, * и девство (си) у материнству цело 

сачувала. 

Песма 8. Ирмос: 

Из пламена си светима росу источио, * и жртву (си) праведникову 

[с] водом спалио; * јер све што хоћеш, Христе, [Ти] чиниш; * Тебе 

преузносимо у све век(ов)е. 

репки заштитник си био ојађенима, * и отац милосрдан свим 

потребитима; * а браћи међусобно завађеној и омраженој * 

братољубиви измиритељ свагда на добро. 

нђео чувар народу своме и цркви својој, * и код Бога добро 

примљен молитвеник показао си се, * светитељу оче Петре, * 

утврђење и прибежиште у бедама и невољама. 

роповедањем и непрестаним опомињањем, * као гром 

небопарни изнад Горе Црне си [за]грмео; * и као нови Илија, 

уместо Језављиних лажних пророкā, * Мухамеданска зломислена 

посланствā си мачем народа свога сасекао.                        Богородичан: 

ладичице Приснодјево, Тобом нам се даде: * [од] клетве 

прародитељске ослобођење, * и [од] (с)веза адових разрешење; 

* јер си нам Христа Бога родила, * који је истинито и вечно Спасење. 

Песма 9. Ирмос: 

Бога је људима немогуће видети, * и нањ не смеју [ни] чинови 

анђелски (по)гледати; * а Тобом, Свечиста, јави се људима Логос 

оваплоћени; * Њега величајућ(и), [ми] Те с небеским војскама, 

славимо [као] блажену. 
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~ 50 ~   Друга слyжба: у (с)помен пројављeња св. моштију 
 

бстоsщымъ тS мhслєннымъ врагHмъ никaкоже пораб0тивсz, * 
ви6димымъ же мyжественнw сопроти1вльсz: * слaву р0да своегw2 

вhну возвэщaлъ є3си2 * всBмъ њкрє1стнымъ и3 всeй вселeннэй. 

ђльскую нищетY всёмъ с®цемъ возлюби1въ, * во ўб0жество 
и4ноческіz ри1зы всерaдостнw њблeклсz є3си2: * ѓще же и3 кн7зь р0да 

своегw2 бhлъ є3си2, * жи1тельствовалъ є3си2 въ пр0стэй кeлліи и3 всsцэмъ 
бlгов0льнэмъ лишeніи.           

lтвеннw безм0лвствуz и3 б0дреннw добродётельствуz, * и3 
всsкихъ ни1жнихъ пристрaстій подвизaтельнw tсэцaz, * мjра 

грzдyща бlги1хъ є3щE здЁ бывaz предвкуси1лъ є3си2: * тёмъ же и3 вс‰каz 
лишє1ніz рaдуzсz бlгоyмнэ под8sлъ є3си2.                           Бчdенъ: 

граждaеши нaсъ всегдA мlтвами свои1ми, бGороди1тельнице чcтаz, * и3 
къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему непрестaннw за ны2 ходaтайствуеши: * 

тёмже тS, вси2 р0ди чlвёчестіи, * непрестaннw ўбlжaемъ.  

Свэти1ленъ: 

 рaки твоеS мощми2 преди1вными * и3 чудесми2 преслaвными 
воз8wблистaлъ є3си2, * с™и1телю џ§е пeтре, * р0ду твоемY и3 всBмъ 

nкрє1стнымъ: * нhнэ же пrт0лу трbцы при1снw предстои1ши, * и3 њ чaдэхъ 
свои1хъ вhну м0лишисz: * въ мlтвахъ свои1хъ просS и5мъ * 
причaстникwмъ бhти бGобли1зости твоеS.                         Слaва: 

о четверолётнэмъ пребывaніи во гр0бэ, * мощми2 свои1ми 
чcтнhми проzвлeннагw, * и3 t гDа нетлёніемъ тэлеси2 

прослaвленнагw: * пріиди1те, вёрніи, свётлую пaмzть с™и1телz петрA 
прослaвимъ, * и3 прaздника є3гw2 свётомъ просвэти1мсz.  

И# нhнэ, бцdы [філeрмскіz], глaсъ №: 

к0раz въ бэдaхъ пом0щнице, * гот0вое њбуревaемыхъ пристaнище, 
* неискусобрaчнаz невёсто, * р0ждшаz пл0тію сп7си1телz мjру, * 

сохрани2 нaсъ, покланsющихсz џбразу твоемY чcтн0му, * и3 си1це тебЁ 
взывaющихъ: * рaдуйсz, предстaтельнице твои1хъ рабHвъ. 
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пседајућим те духовним непријатељима никако се не 

покорив(ши), * а  видљивима се мужаствено супротставив(ши); 

* славу [на]рода свога си једнако разглашавао * свим околнима и свој 

васељени. 

ванђелско сиромаштво*71 свим срцем заволев(ши), *  у 

убогост монашке ризе си се сверадосно обукао; * па иако си 

био кнез [на]рода свога, * живео си у простој келији и сваком 

драговољном лишавању. 

литвено тихујућ(и) и бодрено врлинујућ(и), * и свак[акв]е 

нижње привезаности подвизатељно одсецајућ(и); * 

долазећег света добрā си још овде бивајућ(и) предокусио, * зато си и 

свак[акв]а лишавања радујућ(и) се благоумно подносио. Богородичан:  

грађујеш нас свагда молитвама својим, Богородитељко Чиста, * 

и пред Сином Твојим и Богом нашим непрестано за нас 

посред(ств)ујеш; * стога Те, сви нараштаји људски, * непрестано 

славимо [као] блажену. 

Светилан:*72 

з гробнице своје моштима предивним * и чуд(ес)има 

преславним заблистао си, * светитељу оче Петре, * [на]роду 

своме и свим околнима; * а сада пред престолом Тројице стално 

стојиш, * и за чеда се своја једнако молиш; * у молитвама својим 

просећ(и) им * да буду заједничари богоблискости твоје.*73    Слава ... 

о четворогодишњем пребивању у гробу, * моштима својим 

часним пројављеног, * и од Господа нетрулежношћу тела 

прослављеног; * ходите, верни, светли (с)помен светитеља Петра 

прославимо, * и празника се његова светлошћу просветлимо.*74  

И сада ... Богородице [Филермске], глас 1: 

рза помоћнице у опасностима, * спрем(ље)но пристаниште 

буром витланих, * неискусобрачна Невесто, * [Ти] која роди 

телом Спас(итељ)а свету, * сачувај нас који се поклањамо образу 

Твоме часном, * и овако Т(еб)и узвикујемо: * Радуј се, заступнице 

Твојих слугу. 

                                                           
71* ср. Мт. 5,3; лк. 6,20. 
72* на глас светитељевог Канонâ, [или Богородич(а)на].  
73* састављен накнадно 30. јуна 2017. г. 
74* састављен накнадно 29. маја 2020. г. 
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~ 52 ~   И#нaz слyжба: въ пaмzть проzвлeніz с™hхъ мощeй 
 

На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ є7. 
Поd: Рaдуйсz, п0стникwвъ: 

ъ всепрaзднственный дeнь пaмzти проzвлeніz с™hхъ мощeй твои1хъ, 
* свётлw торжествyюще весели1мсz, * и3 сицєвaz взывaемъ: * q! џ§е 

пeтре, первоверх0вному тезоимeнне, * ћкw и4стинный храни1тель ґпcльскихъ и3 
n§ескихъ предaній, * и3 недви1жимый ст0лпъ цRкве, * њ стaдэ твоeмъ хrтY 
бGу непрестaннw моли1сz: * њ є4же пребhти є3мY въ правовёріи 
непоколеби1му, * и3 є3ретjческими ков†рствы несмущeнну.                       [Двaжды.] 

ъ всезнамени1тый дeнь пaмzти проzвлeніz чcтнhхъ мощeй твои1хъ, * 
бlгочи1ннw прaзднующе рaдуемсz, * и3 сицєвaz вопіeмъ: * q! џ§е 

пeтре, їерaрше всеwсщ7eнне, * ћкw и4скренній таи1нникъ б9іz блг dти, * њ р0дэ 
твоeмъ хrтY, всёхъ вLцэ, недремaннw моли1сz: * њ є4же бlгоисправлsтисz 
є3мY къ правовёріи, * и3 и3звёстнw њкормлsтисz къ неwбуревaемому 
пристaнищу сп7сeніz. 

ъ всеслaвный дeнь пaмzти проzвлeніz нетлённыхъ мощeй твои1хъ, * 
пёсненнw ликyюще взыгрaемъ, * и3 сицєвaz восклицaемъ: * q! џ§е 

пeтре, с™и1телю пребlжeнне, * поб0рниче бlгочcтіz бGоплaменне, * ћкw 
n§естволю1бецъ њ n§ествіи твоeмъ хrтY сп7су, вhну моли1сz: * њ є4же 
сохрани1тисz є3мY невреждeну t ѕлотворeній врaжіихъ, * и3 и3збaвитисz t 
многоoбрaзныхъ нападeній сопроти1вныхъ.  

Слaва, глaсъ }. 
Поd: Q! преслaвнагw чудесE: 

нeсь преeмникъ тв0й, пeтръ вторhй, * всечcтнyю рaку мощeй твои1хъ 
съ бжcтвеннымъ трeпетомъ tверзaетъ, * и3 цэльботHчныz м0щи 

тво‰ всBмъ черног0рцємъ њб8zвлsетъ, * и3 къ цэловaнію и5мъ предлагaетъ, * 
дyхомъ взыгрaz ћкоже и3ногдA цaрь дв7дъ предъ ковчeгомъ сённымъ: * 
рaдуzсz, посл†ніz всBмъ лю1демъ свои6мъ * и3 всBмъ њкрє1стнымъ посылaетъ 
њ сбhвшихсz: * лю1діе же съ рaдостію и3 тщaніемъ [по]дви1жутсz ко 
ст0льному цети1ню * њ є4же [съ] люб0вію поклони1тисz новопроzвлє1ннымъ 
мощeмъ * д0брагw и4хъ nц7A и3 ґрхіпaстырz петрA: * є3гHже 
мlтвами, гDь всёхъ нaсъ да поми1луетъ и3 сп7сeтъ. 
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с™и1телz петрA пeрвагw, митрополjта цети1ньскагw.  ~ 53 ~ 
 

На „Хвалите ...“: стихире, на 4, глас 5.  

Подобан: Радуј се, испосникā ... 

 свепразнични дан (с)помена пројављења светих моштију 

твојих, * светло торжествујућ(и) веселимо се, * и ов(ак)о 

узвикујемо: * О! оче Петре, првоврховном истоимени, * као 

истински чувар апостолских и отачких предања, * и непоколебиви 

стуб Цркве, * за стадо се своје Христу Богу, непрестано моли: * за то 

да о[п]стане у правој вери непоколебиво, * и јеретичким 

подлостима несмућено.                                                                                          [Двапут.] 

 свезнаменити дан (с)помена пројављења часних моштију 

твојих, * благочино празнујућ(и) радујемо се, * и ов(ак)о 

вапи(је)мо: * О! оче Петре, јерарше свеосвећени, * као присни тајник 

Божије благодати, * за [на]род се свој Христу, Владики свих, 

недрем(љ)иво моли: * за то да се добро управља ка правој вери, * и да 

се поуздано окрмљава ка небурном пристаништу спасења. 

 свеславни дан (с)помена пројављења нетрулежних моштију 

твојих, * песмено ликујућ(и) узигравамо, * и ов(ак)о кликћемо: 

* О! оче Петре, светитељу преблажени, * бранитељу побожности 

богопламени, * као родољуб за отаџбину се своју Христу 

Спас[итељ]у, једнако моли: * за то да се сачува неоштећена од 

злотворстāва непријатељских, * и да се избави од многовидних 

напада противни(чки)х. 

Слава ... глас 8. 

Подобан: О! преславног чуда ... 

анас прејемник твој, Петар други, * свечасну гробницу моштију 

твојих с божанственим трепетом отвара, * и цјелботочне 

мошти твоје свим Црногорцима објављује, * и на целивање им 

излаже, * духом узигравајућ(и) као некада цар Давид пред ковчегом 

Завета; * радујућ(и) се, посланице свем народу своме * и свим 

околним шаље о ономе што се догодило; *  а народ се с радошћу и 

хитањем (по)креће ка сто(л)ном Цетињу * за то да се (с) љубављу 

поклони новопројављеним моштима * доброг му оца и архипастира 

Петра; * чијим молитвама, да Господ све нас помилује и спасе. 
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~ 54 ~   Друга слyжба: у (с)помен пројављeња св. моштију 
 

И# нhнэ, бцdы [філeрмскіz], глaсъ т0йже: 

си2, совокyпльшесz є3динодyшнw, во с™ёмъ хрaмэ сп7са нaшегw, * 
и3 зрsще въ нeмъ свётлый бGом™ре џбразъ, * живон0сное дрeво 

кrтA, * и3 твою2, п®тeче, пречcтнyю рyку, * рyцэ и3 с®цA горЁ воздви1гнемъ 
къ тріmпостaсному бж cтвY, * рaдующесz њ вели1кихъ є3гw2 даровaніихъ, * и3 
молsщесz прилёжнw: * да предстaтельствомъ всенепор0чныz, * си1лою 
ч cтнaгw и3 животворsщагw кrтA, * и3 твои1ми, всебlжeнне, мlтвами, * 
посэти1тъ нaсъ млcтію и3 щедр0тами всебlгjй бGъ, * подаю1щій мjру вeлію 
млcть.  

Славосл0віе вели1кое, є3ктєніи2 и3 tпyстъ. 

На літургjи. 

Бlжє1нны t канHна с™и1телz, пёснь G-z и3 ѕ7-z. 

Прокjменъ, глaсъ №: 

Пріиди1те, ч†да, послyшайте менE, * стрaху гDню научY вaсъ. 

Стjхъ: Ўклони1сz t ѕлA и3 сотвори2 блaго: * взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5. 

Ґп cлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло р§г [главA №i,к7в-l]. 

Ґллилyіа, глaсъ в7: 

Стjхъ: Џчи гDни на прaвєдныz, * и3 ќши є3гw 2 въ мlтву и4хъ. 

Стjхъ: Храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, * ни є3ди1на t ни1хъ сокруши1тсz. 

С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло №i [главA є7,д7i-f7i]. 

Причaстенъ: 

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.  

Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу! 

В 



свт. Петра I, митрополита Цетињског.  ~ 55 ~ 

 

И сада ... Богородице [Филермске], глас исти: 

ви, сабрав(ши) се једнодушно, у светом храму Спас[итељ]а 

нашег, * и гледајућ(и) у њем(у) светли образ Богоматере, * 

живоносно дрво Крста, * и твоју, Претечо, пречасну руку, * руке и 

срца горе уздигнимо ка Триипостасном Божанству, * радујућ(и) се 

због великих његових дарова, * и молећ(и) се приљежно: * да 

заступништвом Свенепорочне, * силом часног и животворног Крста, 

* и твојим, свеблажени, молитвама, * посети нас милошћу и 

милосрђем сведобри Бог, * који даје свету велику милост. 

Велико славословље, јектеније и отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажен(ств)а от канона светитеља: Песма 3. и 6. 

Прокимен, глас 1: 

Ходите, чеда, послушајте ме(не), * страху Господњем научићу 

вас.*75 

Стих: Уклони се од зла и чини добро, * тражи мир и стреми му.*76 

Апостол 2. Коринћанима, зач. 193 [гл. 11,22-30]. 

Алилуја, глас 2: 

Стих: Очи су Господње на праведни[ци]ма, * и уши Његове у 

молитви њиховој.*77 

Стих: Чува(ће) Господ све кости њихове, * [и] ни једна од њих се 

неће поломити.*78 

Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 11 [гл. 5,14-19]. 

Причастен: 

У спомену вечном биће праведник, * од зла гласа неће се 

уплашити.*79  

Крај делу, слава и хвала Богу!*80 

                                                           
75* Пс. 33,12. 
76* Пс. 33,15; 1. Пт. 3,11. 
77* Пс. 33,16. 
78* Пс. 33,21. 
79* Пс. 111,6 и 7. 
80* финална редакција урађена од 22. маја до 12. јуна 2020. г. 

С 



 

СИНАКСАР.*81 

ада је четири године после његовог упокојења, исто на дан светог еванђелиста 

Луке (1834.), његов гроб био отворен, мошти владике светог бише нађене 

целе и нетљене. Ту сверадосну вест, да је Бог прославио свога угодника, објави 

Петар II истога дана прогласом свему народу, са жељом да сви буду учесници 

„радости и весеља општега нашега Православија“. У својој радосној 

посланици овај умни наследник светога стрица писаше овако: „На знање ви дајемо, 

благочестиви народе, како смо 18. овога мјесеца, на Лучин-дан, отворили гроб 

блажено и светопочившега претка мојега и архипастира вашега Петра, и пошто 

смо отворили гроб, нашли смо цјелокупно и свето тијело доброга и светога 

архипастира нашега. Зато, благочестиви народе, ми вама радосно и објављујемо о 

томе срећноме догађају, јербо знамо да ћете благодарити свемогућега Творца, који 

ви вашега доброга оца, крепкога пастира Цркве и стада Христова, вашега 

обранитеља и избавитеља, посла међу вама у светоме тијелу, да како је био у 

смртноме животу готов за вас дати душу и тијело, тако да му се молимо да он и 

сада, како (= као) светитељ и угодник Божји, буде молитвеник свемогућему Богу за 

нас како за своје синове. Ја мислим, благочестиви хришћани, да памтите ви ријечи 

светога Петра које је вама говорио „да живите у слоги, миру и јединству“. Ове свете 

и божанствене ријечи ја мислим да је сваки од вас држао на срцу и доклен се није 

ови угодник Божји био међу вама јавио. A сада надам се да ће те их добро држати, 

јербо видите онога који ви (= вама) их је говорио међу вама света и цјелокупна. И ви 

сте увјерени, ја мислим, да који Црногорац неће држати слогу, мир и јединство, 

биће му свети Петар саперник и на томе и на овоме свијету, него, који што има 

међу собом немира, сложите се и мирите, и тада ће те бити Богу повољни и 

вашему светитељу Петру. За друго вас Богу препоручујући и његовом угоднику 

новообјављеному светитељу, остајем сваком доброжелатељ.“ 

Народ, који је свога архипастира још за живота сматрао за свеца и увек га 

називао „владика свети“, чувши ову радосну вест, похита са свих страна на Цетиње 

да целива његове свете мошти. Стизао је народ из Црне Горе, Брда и Боке Которске, 

славећи Бога на дару Његовом. Долазили су преко гудура и беспућа чак и старци 

од 90 година на поклоњење новојављеном угоднику Божјем и стубу православне 

вере свога отечества. По процени Вука Караџића, који се тада беше нашао на 

Цетињу, сабрало се око његовог светог тела до 15.000 душа. Иако је било 

злонамерника и завидљиваца, лажним разумом помрачених, који не остављаху на 

миру ни свете мошти овог истинског пастира, као што га и за живота нису на миру 

остављали од својих злобних клевета, и који покушаваху да спрече да му народ 

долази на поклоњење, особито из Боке, ипак ништа није могло зауставити реку 

народне љубави и поштовања према њему. Никоме од смртних, каже Љуба 

Ненадовић, што се сада рађају неће више ни један хришћански народ такво 

поштовање указивати: да се његовим именом заклињу, да га у помоћ призивају, да 

у тузи и болести његовом мртвом телу долазе ради утехе и исцељења! 
                                                           
81* текст за Синаксар преузет из светитељевог житија у „Житијима светих за месец октобар“ 

преп. Јустина (Поповића), стр. 371-372. 
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АКАТИСТ СВЕТОМ ПЕТРУ, ЦЕТИЊСКОМ ЧУДОТВОРЦУ, 

МИТРОПОЛИТУ ЦРНОГОРСКОМ, СКЕНДЕРИЈСКОМ И ПРИМОРСКОМ.*82 

Тропар, глас 8: Тропaрь, глaсъ и7:*83 
ајте, браћо православна, да се 

радујемо свехвалним 

врлинама, подвизима и дјелима, 

Црне Горе пресвјетлог свјетилника, 

миротворца и праведника, Петра 

великог архијереја, Цетињског 

чудотворца, пастира Цркве и 

учитеља; цјеливајмо мошти његове 

нетрулежне, и прославимо Христа 

Бога нашега, који њега прослави, и 

нама дарова живот вјечни. 

ріиди1те, брaтіе правосл†внаz, да 
рaдуемсz всехв†льнымъ 

добродётелємъ, подвигHмъ и3 дэлHмъ, 
чeрныz горы2 пресвётла свэти1льника, 
миротв0рца и3 првdника, петрA вели1кагw 
ґрхіерeа, цети1ньскагw чудотв0рца, пaстырz 
цRкве и3 ў§телz, цэлyимъ м0щи є3гw2 
нетлBнныz, и3 прослaвимъ хrтA бGа 
нaшего є3го2 прослaвльша, и33 нaмъ 
присножив0тіе даровaвша. 

Кондак, глас 3: Кондaкъ, глaсъ г7: 

еселимо се, браћо, небескоме 

дару, предивном чувару душа 

наших, миломе светитељу и тајни 

Божјих стројитељу, крстоносном 

помиритељу, Петру Цетињском 

равноапостолном, Црногорској 

звијезди пресјајној која сјаји свему 

свијету. Сви му кликнимо и умилно 

запојмо: Боговидче Петре, нови 

премудри, Цркве Србске дико и 

похвало, моли се за све људе Господу, 

да свима подари мир, спасење и 

живот вјечни. 

есели1мсz, брaтіе, нбcному даровaнію, 
преди1вному храни1телю дyшъ 

нaшихъ, люби1мому с™и1телю и3 т†инъ 
б9іихъ строи1телю, кrтон0сному 
примири1телю, петрY цети1ньскому 
равноапcтольному, черног0рстэй ѕвэздЁ 
пресвётлэй сіsющей всемY мjру. вси2 
воскли1кнемъ є3мY и3 ўми1льнw воспоeмъ: 
бGови1дче пeтре, н0вый премyдрый, цRкве 
сeрбскіz слaво и3 похвало2, моли1сz њ всёхъ 
лю1дехъ ко гDу, ћкw да всBмъ дaруетъ 
ми1ръ, сп7сeніе и3 присножив0тіе. 
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ра Амфилохија (Радовића). Акатист саставио: игуман Петар (Драгојловић), настојатељ 

манастира Врањина. Издавач: Светигора, издавачко-информативна установа митрополије 

Црногорско-приморске, Цетиње 2010. 
83* мој превод од 5. јуна 2020. г. 
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КОНДАК 1. 

забрани и у чудесима дивни светитељу, Цркве Свете 

небојављени украсе, и усрдни молитвениче за род 

православни, оче наш Петре, у пјесмама, са љубављу 

хвалимо Тебе, светога заступника нашега; а ти, који имаш смјелост 

пред Богом, посредништвом твојим небесним, од сваких нас биједа 

ослободи, како би ти топлим срцем непрекидно клицали: Радуј се, 

Петре Цетињски, велики чудотворче! 

ИКОС 1. 

нгелоподобно поживјевши од рођења свога, свеблажени 

Петре, са десет си љета смирено ступио на уска врата 

обитељи Цетињске, примивши благослов од рођака свога 

митрополита Саве. Загледани у твоју огњену љубав према Господу 

Христу ми ти заједно, са хоровима анђела и светитеља, громко 

узвикујемо: Радуј се, јер си од малих ногу на своја дјечија плећа, 

велики Крст монашког живота прихватио! Радуј се, јер си избором 

својим и Небо и земљу удивио! Радуј се, јер си слично пророку 

Самуилу, од младости своје себе Богу на дар принио! Радуј се, јер си 

родитељски благослов, као велику светињу, од дјетињства пригрлио! 

Радуј се, јер си још тада, узданица Црне Горе и читавог народа 

Српског постао! Радуј се, јер си пролазна земаљска уживања 

одлучно презрио и под ноге бацио! Радуј се, јер си своје 

христочежњиве жеље у огњу монаштва још више распламсао! Радуј 

се, јер си само Царству Небескоме од колијевке стремио! Радуј се, јер 

си и Херувиме и Серафиме својим богољубљем сустигао! Радуј се, 

јер си Христа Бога и Његову Пречисту Мајку, веома обрадовао! Радуј 

се, јер си још као дијете, бројаницу за оружје побједе изабрао! Радуј 

се, јер си једино на пост и молитву, као на гозбу хрлио! Радуј се, 

Петре Цетињски, велики чудотворче! 

КОНДАК 2. 

идећи преобилни благослов Господњи који почиваше на 

теби, богознаменити оче Петре, сва се Црна Гора задиви твојој 

христоподобној жртви за Бога и ближње. Показавши се 

сличан Спаситељу своме, мудраце и старце си премудрошћу својом 

превазишао, јер си са дванаест љета узео на себе анђеоски образ 

иночкога чина, побуђујући све да свесрдно славе Господа: Алилуја! 
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ИКОС 2. 

азум небески врлинама стекавши, још од малена зидао си на 

Камену Живом дом душе своје. Стога ти је и име Промисао 

Вишњи подарио, да се Петром – Стијеном у монаштву 

назовеш, а ми загледани у дубине Божијег Промисла о теби, 

приносимо ти ове благодарне усклике: Радуј се, духовна тврђаво 

вјере, о које се разбијају сви демонски напади! Радуј се, висока горо, 

која висинама својих подвига грлиш небеса! Радуј се, огњена стијено, 

из које теку ријеке благодати Божије које спаљују све нечисте 

помисли! Радуј се, стубе непоколебљиви вјере православне, од кога 

сви јеретици дрхте! Радуј се, земаљски анђеле и небески човјече, који 

живећи на земљи мислима хођаше Небом! Радуј се, смирени 

крстоношче, који си од младости узишао на Христову Голготу! Радуј 

се, блиставо огледало Цркве од Истока, у коме се јасно огледа лик 

Пречистога Христа! Радуј се, воштанице најчистија, која неугасиво 

пламтиш љубављу према читавој творевини Божјој! Радуј се, златни 

сасуде Премудрости Вишње, коме нико не могаше противстати 

ријечима! Радуј се, благодатни светиониче, који нам обасјаваш пут 

живота вјечнога! Радуј се, миомирисни тамјане новозавјетне скиније, 

који нам душе кадиш молитвама својим! Радуј се, кротки 

црноришче и неустрашиви богољупче, који на све гледаш очима 

боје неба! Радуј се, Петре Цетињски, велики чудотворче! 

КОНДАК 3. 

илом љубави Божанске, свемилостиви Петре, сваку си 

земљељубиву радост од себе одгурнуо, и свима си као 

свештеник Господњи на помоћи био. Уцвијељене си 

тјешио, гладне хранио, очајне храбрио, болесне чудесно исцјељивао, 

и свакога позивао да једним устима и једним срцем, заједно славе 

Бога, кличући му: Алилуја! 

ИКОС 3. 

мајући љубав ка молитвеном тиховању и самоћи, свети оче 

Петре, ипак си из послушности према Богу и љубави ка 

роду, себе на распеће двојакога Крста, духовног и свјетовног 

служења, смјерно приковао. Но, немајући прилике да у 

Патријаршији Пећској владичански иго на себе прихватиш, отишао 
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си у Сремску земљу, да руком Српског митрополита Мојсија, у 

граду Карловцу, у ред архијереја будеш уврштен. Задивљени твојим 

врлинољубљем ми ти смирено узвикујемо: Радуј се, нови светитељу 

Саво, који си разне крајеве отачаства твога чудесима проходио! Радуј 

се, нови Јоване Владимире, који си Крст Христов високо уздигао! 

Радуј се, нови Симеоне Мироточиви, који си Српске земље у 

јединство призивао! Радуј се, нови Милутине, који си храмовима 

Господњим Црну Гору и Брда украсио! Радуј се, нови Лазаре, који си 

на Мартинићима и Крусима Косово осветио! Радуј се, нови 

Василије, који си Херцеговину као Петровићку колијевку у срцу 

носио! Радуј се, нови Константине, који си агарјанске војске у 

бјекство нагонио! Радуј се, нови Мојсије, који си на мисаоном Хориву 

са Богом лицем у лице разговарао и законом земљу своју оградио! 

Радуј се, нови Исусе Навине, пред чијим се молитвама зидине 

Јерихонске руше! Радуј се, нови Давиде, који си гуслама својим 

молитвене пјесме Богу узносио! Радуј се, нови Соломоне, који си и 

исток и запад мудрошћу својом задивио! Радуј се, нови Илијо, који 

грмљавином својих анатема дубине сатанске злобе потресаш! Радуј 

се, Петре Цетињски, велики чудотворче! 

КОНДАК 4. 

уром валова безбожја са свих страна често запљускиван, 

непоколебљиви свјетилник новог Израиља остао јеси, 

процвјетавши добродјетељима својим као крин у пустињи 

Црногорској, христољупче Петре. Славећи Бога који те постави на 

златни свијећњак Цркве своје и благодаћу смирења избави од свих 

демонских замки, ми ти оснажени твојим молитвама радосно 

појемо: Алилуја! 

ИКОС 4. 

увши да злобни Махмут-паша крену са силном војском 

против државе твоје, ти си, свечасни оче Петре, бранећи 

Отачаство Крстом часним и мачем, неустрашиво стао на 

чело своје малене и витешке војске. Задивљени твојом храброшћу и 

незлобивошћу ми ти приносимо ове хвалоспјеве: Радуј се, јер си 

везира Скадарскога на мир позивао, не желећи крвљу људском 

земљу натапати! Радуј се, јер се његове баснотворне пријетње, ни 
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најмање нијеси устрашио! Радуј се, јер си јездећи на бијелом коњу, 

витезове своје, у рат за Крст часни и слободу златну предводио! 

Радуј се, јер си молитвама својим, гордог Голијата срушио и војску 

му у бјегство обратио! Радуј се, непобједиви орле голубијег срца, 

који си из љубави према Отачаству и крв своју пролио! Радуј се, јер 

си потоцима својих молитвених суза, новог фараона на дно 

Црвенога мора потопио! Радуј се, јер се никога осим Живога Бога 

нијеси бојао! Радуј се, јер си удружене безбожнике са истока и 

запада у прах развијао! Радуј се, јер си подвизима својим, у народу 

Српском, Обилићку храброст утврдио! Радуј се, јер си побједама 

славним, Црну Гору и Брда ујединио! Радуј се, бранитељу Правде и 

Истине, који си цркве и манастире од зависти демонске заштитио! 

Радуј се, јер си између Сциле и Харибде, народ свој премудро 

провео! Радуј се, Петре Цетињски, велики чудотворче! 

КОНДАК 5. 

оговођена звијезда на небу Балкана јавио се јеси, светозарни 

оче Петре, желећи да повјерено ти словесно стадо сабереш 

у вјери Христовој, и поново обновиш стару славу 

светородне лозе Немањића. Подстакнути примјером живота твога, 

многи се вратише са пута злога на пут истине, смирења и праштања, 

те сви једнодушно запојаше Богу: Алилуја! 

ИКОС 5. 

идећи да ниједан народ не може бити срећан на земљи ако 

нема тврду Божју вјеру, хришћанску љубав и међусобну 

слогу, ти си, богопросвећени Петре, све из рода свога на 

послушност Богу и Цркви Његовој призивао, а за Црну Гору и Брда 

законик написао. Посматрајући такву твоју ревност за врлину и 

срећу народну, ми ти велегласно узвикујемо: Радуј се, свенародни 

судијо, јер си истински суд и правду једино у имену Исусовом 

налазио! Радуј се, измиритељу завађене браће, који си се тиме сином 

Божијим назвао! Радуј се, неодступни сљедбениче светоотачких 

предања, јер их се никада нијеси постидио! Радуј се, Црногорски 

ујединитељу, који си племена несложна ријечима мудрим 

збратимио! Радуј се, учитељу не само ријечју него и дјелом, јер си 

животом својим сва зла уста затворио! Радуј се, правдољупче 
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Христов, који си по духу закона Божијег судио! Радуј се, будни 

чувару канонског устројства, јер си из Цркве Христове лажне 

пастире изгонио! Радуј се, збратимитељу разбраћених, који си крвну 

освету ревносно искорјењивао! Радуј се, милосрдни архипастиру, јер 

си опраштао свакоме који се на пут покајања вратио! Радуј се, 

богогласна трубо Нојеве Лађе, што си од потопа гријеха многе 

спасавао! Радуј се, трпељиви крстоношче, који си словесно стадо у 

луку спасења мукотрпно приводио! Радуј се, истрајни бранитељу 

православне вјере, јер си сваки духовни кукољ ријечима Јеванђеља 

сажегао! Радуј се, Петре Цетињски, велики чудотворче! 

КОНДАК 6. 

ригрлила те је као свога, богоблажени Петре, и сва царска 

Русија, заштитница православнога рода Словенскога. 

Љубећи своју моћну покровитељку и заштитницу 

несебичном љубављу, ти си народ свој Српски и Црну Гору на 

вјерност Сверуском императору завјетовао, подстичући све 

православне народе да сложно Господу поју: Алилуја! 

ИКОС 6. 

росијавши благодаћу Духа и озаривши зрацима поука 

својих све околне стране, духовно си обједињавао 

разједињена чеда православних Словена, свештени оче 

Петре. Стога, дивећи се твојој љубави према покровитељки Русији и 

јединству правовјерних хришћана, и ми са свима светима кличемо 

теби: Радуј се, јер си љубав ка Русији царској још као богослов у 

Александро-невској лаври умножавао! Радуј се, јер си према народу 

Руском увијек најтоплију љубав показивао! Радуј се, јер си и 

повремене клевете појединих дворјана царских, хитро забораву 

предавао! Радуј се, јер си и власт своју и државу Словено-србску, 

цару Александру, на управу понудио! Радуј се, јер си на позив цара 

Словенскога, у рат против свих непријатеља хришћанских ишао! 

Радуј се, јер си уз помоћ флотиле Руске, земљи Приморској слободу 

донио! Радуј се, јер си се радошћу дјетета, свакој Руској побједи 

радовао! Радуј се, јер си пад престоног града Москве, морем суза 

оплакао! Радуј се, јер си до посљедњег даха, вјерност хришћанском 

цару одржао! Радуј се, јер си страшном анатемом све издајнике 
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царске, на покајање побуђивао! Радуј се, Петре Цетињски, велики 

чудотворче! 

КОНДАК 7. 

отећи да помути спокојство душе твоје, благочестиви 

Петре, древна змија подиже на тебе самозванца и 

клеветника дрског, архимандрита Стефана, који те безаконо 

оптуживаше двору и Синоду Рускоме. Но, када је правда твоја, као 

јарко сунце, заблистала на Збору Црногорском, отпадник злобни 

остаде посрамљен, и углед твој у Мајци Русији још више учвршћен, 

а ти са читавом Црном Гором још силније запјева Господу: Алилуја! 

ИКОС 7. 

овога тајновидца божанских откровења показа те свемоћна 

десница Божија, богоносни оче наш Петре. Непрестаним 

молитвеним уздасима, срце своје испунивши именом 

сладчајшега Исуса, очистио си себе од страсних покрета и 

саблажњивих хтјења, а нас научио да ти кличемо: Радуј се, јер си 

непрекидном молитвом сваку горду помисао смиравао и обарао! 

Радуј се, јер си на оваплоћеном Логосу Божијем, дом душе своје 

саградио! Радуј се, јер си на струнама свога срца, најљепше пјесме 

Господу приносио! Радуј се, јер си Божанственом Литургијом и 

подвизима врлинским, биће своје преображавао! Радуј се, јер си 

душу и тијело, нествореном свјетлошћу Господњом светотајински 

просвјећивао! Радуј се, јер си смирењем својим, дугу небесних 

врлина у срце своје зацарио! Радуј се, јер си се слично Јакову, често 

са Богом молитвено рвао! Радуј се, јер од молитве нијеси одступао, 

док од Творца добро за народ нијеси испросио! Радуј се, јер си 

Тијелом и Крвљу Богочовјека Христа, ране пастве твоје видао! Радуј 

се, јер си на исповиједању апостола Петра, Цркву Божију зидао! 

Радуј се, јер си подобно апостолу Павлу, посланицама својим Црну 

Гору поучавао! Радуј се, јер си небопарне богословске висине, на 

крилима поста и молитве достигао! Радуј се, Петре Цетињски, 

велики чудотворче! 
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~ 64 ~   Акатист свт. Петру, Цетињском чудотворцу, 

КОНДАК 8. 

удесно живљење твоје, Петре богославни, привлачило је 

Црногорским врлетима људе из разних Европских земаља. 

Примајући сваког са хришћанском ширином и мирноћом 

духа, и непријатеље си твоје подстицао, да макар и невољно 

прославе Бога, коме си смирено служио и коме заједно са тобом 

славопој узносимо: Алилуја! 

ИКОС 8. 

ав погружен у богомислије, духоносни оче Петре Цетињски, 

нијеси допуштао да ти било какво искушење овога свијета 

помути спокојство срца. Но, промишљајући о читавом 

народу своме, ти си снисходећи немоћима људским, бринуо бриге 

народне, побуђујући нас да ти из захвалности приносимо ове 

похвалне химне: Радуј се, будни стражару отаџбине своје, који си у 

право вријеме, на разнолике опасности упозоравао! Радуј се, 

свеправославни молитвениче, који си се са радоснима радовао а са 

уплаканима сузе ронио! Радуј се, човјекољубиви владаоче, јер си и 

патње мрзитеља својих као сопствене осјећао! Радуј се, сујевјерја 

истребитељу, јер си свако неправилно вјеровање хитро одсијецао! 

Радуј се, саможртвени сиромахољупче, који си другима давао а сам 

данима гладовао! Радуј се, правило вјере и обрасцу кротости, што си 

смирењем својим вукове у јагањце претварао! Радуј се, помиритељу 

закрвљених, који си несложна племена у јединство сабирао! Радуј се, 

испосникā человођо, што си монашки лик чудесима својим 

прославио! Радуј се, Цетињски пустињаче, који си Духом Божијим 

даноноћно над паством твојом бдио! Радуј се, љубвеобилни 

пјесниче, што си стиховима искуство живљења твога преносио! Радуј 

се, неуморни трудбениче, који си у зноју лица свога хљеб свој 

стицао! Радуј се, непоколебљива котво вјере, што си удовичином 

молитвом, непрекидно на врата срца Исусовог куцао! Радуј се, Петре 

Цетињски, велики чудотворче! 

КОНДАК 9. 

ве земље Српске, благословени Петре, у теби видјеше оца и 

поучитеља свога, који као пријатељ Господњи имаш 

смјелости да за њих пред Богом молитвено посредујеш. 

Помажући свакоме, по мјери моћи своје, ти си на хришћанску слогу 
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позивао, приводећи све да једним умом и једним срцем кличу 

Господу: Алилуја! 

ИКОС 9. 

раснорјечивост људска није у стању описати старање твоје, 

свемудри оче Петре, јер си народ свој православни од 

противника са истока и запада Крстом часним и оружјем 

освештаним штитио. Хитајући свуда гдје се за слободу војевало ти си 

свима био слуга у свему добром и честитом. Загледани у твоју 

саможртвеност за Бога и ближње ми ти са умиљењем појемо: Радуј 

се, Карађорђев сатрудниче, кога си на устанак против Турака пуним 

срцем благословио! Радуј се, истински доброжелатељу миле ти 

Србије, коју си у пјесмама твојим мајком називао! Радуј се, Христов 

Црногорче, што си сваку побједу оружја Српског, са великом 

благодарношћу Богу дочекао! Радуј се, пламени ревнитељу, који си 

Божанском помоћу, многоструко бројније непријатеље на бјекство 

приморао! Радуј се, свих крајева Српских милогласни утјешитељу, јер 

си успјесима својим посустале ободрио! Радуј се, громогласна трубо 

Христове побједе, који си обнову слободе Словенске најавио! Радуј се, 

славо и похвало Цетињске митрополије, који си Патријаршију 

Пећску у срцу чувао! Радуј се, најтврђи дијаманте, што си се са 

Спартанском одважношћу од безбожника бранио! Радуј се, у 

врлинама прекрасни, јер си приморје Српско од Наполеона 

ослобађао! Радуј се, добропобједни Господњи ратниче, који си с 

витезовима својим на капије Дубровника закуцао! Радуј се, 

свјетилниче Јадрански, што си од вукова грабљивих древни Котор 

истргао! Радуј се, неуспављиви молитвениче, који си Босну и 

Херцеговину у молитвама својим увијек спомињао! Радуј се, Петре 

Цетињски, велики чудотворче! 

КОНДАК 10. 

паситеља Христа, ни на самртноме одру нијеси престао 

молити за паству своју, угодниче Божији, богоизабрани оче 

наш Петре. И док главари Црногорски, заједно са синовцем 

твојим, будућим владиком Радивојем, у тузи бијаху, ти их ни онда 

неутјешне нијеси оставио, већ си их именом Божијим храбрио и на 

вјерност православној Русији упућивао, заклињући их на међусобно 
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~ 66 ~   Акатист свт. Петру, Цетињском чудотворцу, 

помирење и братску слогу. Удивљени твојом хришћанском 

кончином ми пунога срца кличемо Христу Богу: Алилуја! 

ИКОС 10. 

едемом смјерних молитава твојих, Петре равноапостолни, 

сва се Црна Гора благодаћу ограђује и свјетлошћу 

украшава, имајући у себи благоухано тијело твоје, које се 

послије четири године као најдивнији плод Црногорске земље јави 

цијело и нетљено. Просвијећени благодаћу Божијом, која се излива 

на све који те достојно почитују, ми ти са љубављу приносимо ове 

дарове: Радуј се, миомирисни цвијете духовни и свих хришћанских 

страна новојављена похвало! Радуј се, небески вођо Црне Горе и Брда 

поуздана молитвена оградо! Радуј се, пустињски лаве и царева 

земаљских смиреномудра опомено! Радуј се, Црногорски кнеже и 

духовних архипастира истински путоказе! Радуј се, новопросијавши 

чудотворче и свих болних и невољних исцјелитељу! Радуј се, 

непобједиви богољупче и православних народа сабиратељу! Радуј се, 

тјелесних страсти умртвитељу и богопосвећених монаха моћни 

покровитељу! Радуј се, земаљски Херувиме и ревнитељā побожности 

истинско правило! Радуј се, ризнице Духа Светога и 

боготражитељских срца премудри управитељу! Радуј се, 

многоплодна лозо винограда Христовог и трудољубивих хришћана 

стамена потпоро! Радуј се, праведни разобличитељу наука лажних и 

словесних оваца пастиру добри! Радуј се, неуспављиви подвижниче 

и душа људских поуздани путеводитељу! Радуј се, Петре Цетињски, 

велики чудотворче! 

КОНДАК 11. 

ојање је наше немоћно пред величином чудеса твојих, 

преподобни оче Петре, јер када бисмо ти принијели 

онолико пјесама, колико је звијезда небеских, ни онда не 

бисмо учинили ништа достојно према ономе што дарујеш нама, 

који из захвалности што нам тебе подари, смиреним духом Господу 

појемо: Алилуја! 
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ИКОС 11. 

вјетило постао јеси, свече Божји Петре, свима који залуташе 

у тами грјеховних навика својих. Заблудјеле на прави пут 

враћајући, и све отпале од благочестиве вјере прађедовске, 

чудесима твојим на покајање позивајући, свакога си на похвалу Богу 

приклонио. Стога ти ове пјесме благодарности приносимо: Радуј се, 

јер молитвама твојим, Небо на земљу спушташ, а земљу на Небеса 

узводиш! Радуј се, јер кога си ти благословио, све му благословено 

бијаше, а кога си проклетству предавао, свака га мука стизаше! Радуј 

се, јер рајским мирисима нетрулежно тијело твоје мирише и свакога 

радошћу великом испуњава! Радуј се, јер поклоници са свих крајева 

свијета, ћивоту моштију твојих на поклоњење свакодневно долазе! 

Радуј се, јер силом благодати Божије, од свих болести душе и тијела 

лијечиш! Радуј се, јер си слично Господу Христу, рибу из језера, у 

чамац рибарски чудесно привукао! Радуј се, јер си судбину лозе 

Петровића до танчина предсказао! Радуј се, јер и много година по 

блаженом уснућу твоме, аманетима својим, Црну Гору и Русију 

зближаваш! Радуј се, јер си због обиља љубави Божије и сабору 

Петроградских светитеља присаједињен! Радуј се, јер висином 

врлина хришћанских, на савременика твога, Серафима из Сарова, 

подсјећаш! Радуј се, јер си пророчким даром испуњен, будућност 

као из књиге често читао! Радуј се, јер си видећи невоље које за 

гријехе народне долазе, жестину гњева Господњег, сузном молитвом 

ублажавао! Радуј се, Петре Цетињски, велики чудотворче! 

КОНДАК 12. 

лагодат Господњу стекавши и дарове многе од 

благочестивих родитеља твојих изобилно наслиједивши, ти 

си их, богоосвећени Петре, смирењем и трудољубљем 

вишеструко умножио, и нијеси их закопао у земљу сујетних 

задовољстава тјелесних. Благовремену благодатну помоћ испроси и 

нама, свети заступниче наш, јер теби усрдно са вјером притичемо, и 

окрилаћени твојим заступништвом, Богу хвалу узносимо: Алилуја! 
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~ 68 ~   Акатист свт. Петру, Цетињском чудотворцу, 

ИКОС 12. 

пјевавајући преславно житије твоје, чудесни светитељу 

Петре, неодступно просимо твоје многомоћно ка Господу 

посредништво. Буди нам у свему светом и честитом крепки 

помоћник, а у невољама и биједама брзи избавитељ, и услиши нас 

који ти од све душе свакога дана сверадосно кличемо: Радуј се, 

Живога Бога вјерни поклониче и догмата правих чврсти сљедбениче! 

Радуј се, Оца и Сина и Светога Духа милозвучна лиро и Божанских 

сила освећено миро! Радуј се, Цара Истинскога племенити војине и 

имања његовог добри домаћине! Радуј се, по Богу и Богородици сва 

наша надеждо и рода Српскога небесна наградо! Радуј се, Пресвете 

Богородице мили служитељу и хорова анђела блиски пријатељу! 

Радуј се, горњих насеља плодородна палмо и Тијела Христовог 

процвјетала грано! Радуј се, Бестјелесних Сила сабесједниче и 

Светаца Божијих сапричасниче! Радуј се, Јерусалима Горњег камену 

чисти и земаљских душа потоку бистри! Радуј се, торжествујуће 

Цркве појче премирни и војујуће Цркве заклоне сигурни! Радуј се, 

Едемскога врта смјерни градинаре и камене пустиње мудри 

кормиларе! Радуј се, Сунца Правде свијетлећа буктињо и срдаца 

људских пламтећа утјехо! Радуј се, Небескога Царства кротки 

служитељу и народа свога тихи учитељу! Радуј се, Петре Цетињски, 

велики чудотворче! 

КОНДАК 13. 

 велики светитељу и чудотворче преславни, архијереју наш 

Петре Цетињски, милостиво прими ово мало мољење, које 

приносимо у похвалу Теби, богољубивом и 

човјекољубивом заступнику нашем, пред пријестолом Пресвете 

Тројице. Умоли Господа Бога, да нама недостојнима и у врлинама 

сиромашнима, подари здравље душа и тијела, како би се и ми 

удостојили да у Царству Небеском, са свима светима, Њему вјечно 

појемо: Алилуја! 

[Овај кондак се чита три пута, затим поново: 

Икос 1: Ангелоподобно поживјевши од рођења свога ...   

па Кондак 1: Изабрани и у чудесима дивни светитељу ...  

И онда молитва.] 
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МОЛИТВА СВЕТОМ ПЕТРУ ЦЕТИЊСКОМ.*84 

 велики светитељу и чудотворче 

Божји Петре, равноапостолни 

проповједниче Јеванђеља Христова, 

пастиру разумног стада Његовог и стубе 

Цркве Православне, нелажни народни вођо, 

учитељу и просвјетитељу, велики Божји 

угодниче, прими са својственим ти 

милосрђем нас грешне који ти се молимо и 

твојој моћној заштити и покровитељству 

прибјегавамо. 

Молимо ти се измоли нам у свемилосрдног Човјекољупца 

Христа, јединог Бога и Спаса нашег, да не помене безакоње и гријехе 

наше, него да се смилује на нас по великој милости својој; да нам 

дарује душевно и тјелесно здравље, љубав мир и слогу, и свако добро 

за вјечни живот и спасење; нека у срцима нашим обнови бесмртну 

свјетлост истинског богопознања, да све творимо и чинимо на славу 

Творца, Спаситеља и Бога нашега. 

О, велики светитељу и угодниче Христов, Цетињски чудотворче, 

пастиру и молитвениче свега рода Српскога и православнога, 

молитвама твојим и небеском благодаћу Светога Духа сачувај Богом 

даровано ти стадо твоје и све градове, села и земље хришћанске, од 

глади, помора, земљотреса, поплаве, пожара, покоља, најезде 

туђинаца, братоубилачког рата, мржње и злобе; избави нас од сваке 

неправде, неистине и лажи, од безбожја, незнабожја, јереси и 

раскола; измоли нам у Христа Бога покајање лично и свенародно, јер 

смо сви род твој по тијелу и по духу. 

О, велики и небески Боже, Алфо и Омего свега постојећега, 

Изворе и Уворе вјере наше и живота и бића нашег, прими молитве 

светог угодника Твог, владике светог, који Ти се моли за нас грешне и 

недостојне слуге Твоје. Јер и ако Ти много сагријешисмо, ипак не 

одступамо од Тебе, јединог живог и истинитог Бога и Спаситеља 

нашег, коме нека је и од нас као и од све твари свака слава, част и 

поклоњење: Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увијек и у све 

вјекове. Амин.      
                                                           
84* молитва преузета из Синодског молитвеника. 

О, 
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МИТРОПОЛИТА ЦЕТИЊСКОГ, ЧУДОТВОРЦА.*85 

вемогући Бог, Отац и Син и Дух Свети, даје сваком народу пророке и 

апостоле и свете људе, да га воде и руководе путевима спасења, и 

изводе из таме неверја и зла на светлост вере и богопознања, да му 

дарују разумну наду бесмртног живљења у љубави Божјој и заједници 

Духа Светога. Запаливши тако у она древна времена и свећњак Српске 

Цркве и засадивши блаженим оцима нашим Симеоном и Савом, као дрво 

маслиново, и Српски народ у духовни рај Христов, слао му је анђеле чуваре 

душе његове и благовеснике, да га уче покајању и пазе да се не би дигао 

свећњак његов са места његова (ср. Откр. 2,5). И да не би поново постао 

дивља маслина и бесплодна смоква. Тако и у ова последња времена, када 

поче да се хлади љубав и богољубље многих, и када походи праведни Господ 

народ свој због грехова његових човекољубивом казном својом, предавши 

тело његово као Јова у руке непријатељске, посла милостиви Бог народу том 

још једног чудесног апостола и пророка, мученика и пустињака, званог 

Петра Првог, Цетињског чудотворца, тог уистини духовног камена и тврђаве 

и просветитеља новог. 

He зна се тачна година рођења овог крстоносног светитеља Цетињског, 

овог новог Мојсија, законодавца и миротворца. Највероватније је да се родио 

септембра месеца 1748. лета Господњег.*86 Родио се у месту званом Његуши, 

од побожних родитеља Марка Дамјанова (Петровића) и Марије (рођене 

Мартиновић). Његов деда Дамјан беше рођени брат чувеног митрополита 

Црногорског Данила.*87 Прозревши у десетогодишњем дечаку богомудрог 

пастира стада Христава и народног вођу, тадашњи митрополит 

Скендеријски и Црногорски Сава, изабра га између четири сина свога 

синовца Марка, за свога наследника. Призвавши га к себи рече му: „Дођи, 

чедо, код мене, благодат Свевишњега нека почине на теби, како би могао 

бити народу своме на корист. Заједно са мном отсада и народ наш полаже 

наду на тебе. Преблаги Бог нека ти помогне да будеш крин украшени Црне 

Горе и светило народа твога“. Тако овај млади изабраник и будући 

чудотворац, дође у Цетињски манастир да се учи књизи. Будући обдарен 

особитим даровима Божјим и трудољубивошћу, Петар је веома брзо 

напредовао у науци, уз помоћ тихог владике Саве и монаха Данила, кога му 

                                                           
85* преузето из „Житија светих за октобар“ преп. Јустина (Поповића), стр. 342-392. 
86* Неки кажу да се свети Петар родио априла 1747. г., други опет да је то било годину или две 

касније. 
87* Са владиком Данилом трон Црногорске и Скендеријске митрополије постаје наследан у кући 

Петровића, прелазећи углавном са стрица на синовца: Данила је наследио Сава и Василије, а 

њих Петар I и Петар II, који су теократски управљали Црном Гором. 

С 
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овај одреди за учитеља. У 12. години он би обучен у анђелски лик монашког 

чина, добивши име Петар (његово световно име није нам остало записано), a 

y седамнаестој години би рукоположен за јерођакона. 

У то време владика Сава имађаше за помоћника митрополита Василија, 

веома даровитог и способног мужа, који кренувши по трећи пут (1765. г.) 

ради народних и црквених послова у једноверну и једноплемену Русију, 

поведе са собом и младог јерођакона Петра ради даљег образовања његовог. 

Но његово школовање у Русији не потраја дуго: 10. марта 1766. године упокоји 

се у Петрограду речени митрополит Василије, што примора јерођакона 

Петра да се врати у Црну Гору. Отада он борављаше са митрополитом Савом, 

који га рукоположи за јеромонаха, давши му ускоро и чин архимандрита. 

Живећи тако у манастиру Стањевићима и Цетињском манастиру уз тихога 

владику Саву, млади архимандрит узрасташе духовно, трудећи се непрестано 

на свом свестраном образовању. Док га је снажна и енергична личност 

митрополита Василија надахнула смелошћу и одлучношћу, неискусни за 

световне ствари и повучени митрополит Сава, и манастирски живот, 

наводњавали су његову младу душу небеском росом молитвености, смирења и 

поста. Његов ум од детињства беше упућен и утврђен у целомудрености, која 

беше корен његове потоње свете смелости пред Богом и људима и његовог 

богоносног здравоумља. Једном пробуђена жеђ за Богом и за познањем тајни 

Њиме створене природе, у крилу које је растао, све се више разбуктавала у 

души младог монаха. Све је занимало ову девствену душу, од младих ногу 

принесену на дар небоземном Девственику Христу Богочовеку. Интересовало 

га је богословље и природне науке, историја и географија, учио је језике и 

сакупљао медоносне књиге. Суочен од младићства са суровом стварношћу 

времена у коме је живео, врло рано постаде свестан демонске силе зла, које и 

споља и изнутра прети човеку и које је разарало организам његова народа, 

схвативши, Богом научен, да се оно може победити само огњеном ревношћу 

пророка и безазленошћу голуба. Видео је како над главом православног 

народа ових гора виси оштри агарјански мач, као некад фараонов над главом 

изабраног народа Јеврејског; његовом богомудром оку није могао измаћи ни 

онај још опаснији непријатељ, унутрашњи: племенска закрвљеност, крвна 

освета, разни пороци који су харали народну душу, сиромаштво, отимачине, 

помори, убиства. Народ је тужио у својој невољи, као некад пророк Јеремија: 

„Постасмо сироте, без оца, матере наше као удовице ... На врату нам је јарам, 

и гоне нас; уморени немамо одмора ... Оци наши згријешише, и нема их, а ми 

носимо безакоња њихова“ (Плач. 5,2-5). Савети смернога Саве, с којим је Петар 

живео, и миротворни судови главара били су немоћни да победе злу крв и 

неслогу браће, која се још више умножила после смрти одлучног 

митрополита Василија, потпомагана уз то и агарјанским подмићивањима. 
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У то смутно време појави се у Црној Гори неки чудни самозванац, лажни 

цар Шћепан Мали, који се представи намученом и разбратимљеном народу 

као Божји посланик, умиритељ, и као Руски цар Петар III. Простодушни 

народ, уморан од зла и неслоге, истински прими ову и до данас загонетну 

личност, као избавитеља. Он стално истицаше да га је Божје надахнуће 

довело у Црну Гору. „Чујте Црногорци, говораше он, глас Господа Бога и 

славу светога Јерусалима, ја нисам овде дошао, но сам послан од Бога чији 

глас чух: устани, пођи, труди се, и ја ћу ти помоћи“. Турци, видећи да 

његова појава уноси немир у балканску рају и бојећи се буне, тражаху на све 

начине да га убију. На Европским дворовима се расправљаше о њему, а он, 

задобивши поверење народа, тражаше од њега да живи у миру са свима, 

мирећи завађене и протерујући лопове и убице. Овај лажни цар љубљаше 

Православље, па и поред свога самозванства би од користи народу. Но да би 

могао да има за себе световну власт, он постави за заменика повученог 

митрополита Саве његовог сујетног сестрића Арсенија Пламенца, кога народ 

не љубљаше. Када пак овај чудни владар би убијен од стране његовог слуге, 

потплаћеног од Турака (1773. г.), поново се разбукташе у народу суровост и 

страсти, а семе раздора доношаше страшне плодове. 

У то тешко време млади архимандрит Петар беше још непознат и 

непризнат, а другога никога није било да заведе мир и слогу у земљи, међу 

главарима и народом. Шћепан Мали беше ојачао световну власт гувернера 

из куће Радоњића а умањио углед владичанског дома Петровића око кога су 

се дуго времена окупљала Црногорска племена. Видећи те тешке невоље и 

опасности, којима беше изложен народ, овај благородни Петар, пун љубави 

према браћи својој, одлучи се да помоћу Божјом угаси разбуктале 

спољашње и унутрашње зле стихије, које су претиле да униште словесно 

стадо Христово. Узевши тако благослов од седог митрополита Саве, крену са 

још неколико пратилаца по други пут у Русију (1777. г.), да тражи помоћ од 

једноверне браће Руса и да нађе у њиховом самодршцу моћног заштитника 

за његов мали и сироти народ. Но његово дуго путовање би узалудно. 

Царица Руска Екатерина II не хтеде да га прими, а он и његови пратиоци 

бише приморани да напусте Петроград и да се врате дома без икаквог 

успеха у делу. Тако исто и моћна Бечка царевина, у коју на повратку 

свратише тражећи заштиту и помоћ, остаде глува за њихове молбе.  

Када се године 1781. упокоји стогодишњи митрополит Сава, постави се 

питање избора његовог наследника. Иако је већина народа била за младог 

архимандрита Петра, ипак би изабран дотадашњи Савин помоћник и 

сестрић Арсеније Пламенац, кога народ није волео. Требало је да се по 

Божјем промислу душа младога Петра још испроба, као злато у огњу, како 

би, кад за то дође повољан час, што лепше засијала свима жељнима правде и 

мира Божјега. 
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Ha крају, и против своје воље, приморан народним поверењем и 

љубављу, снабдевен препорукама главара и губернатора Радоњића, крену се 

овај будући светитељ у Беч да од Аустријског цара измоли дозволу да га 

рукоположи за архијереја неки од православних епископа, који су живели у 

Аустријској држави. У међувремену умре и митрополит Арсеније (1784. г.), 

тако да очи целога народа бише окренуте архимандриту Петру. Препоручен 

од главарā и гувернадура и целог народа као богољубив и благонараван, он 

доби дозволу од Аустријског двора да га рукоположи Карловачки 

митрополит Мојсије Путник. Но на путу од Беча за Сремске Карловце 

догоди се светоме још једно искушење, или „Божја посета“, како то сам он 

називаше. Догоди му се, наиме, да испадне из кола и сломи десну руку.*88 

Као да је лукави тиме хтео да спречи да његова десница буде десница која 

носи мир, слогу и благослов; али то би ипак узалуд. После шестомесечног 

боловања, Бог светоме поврати здравље и он би свечано рукоположен 

тројицом епископа у саборном храму у Сремским Карловцима, за архијереја 

Црногорског, Скендеријског и Приморског (13. октобра 1784. године). 

У својој првој архипастирској поуци, нови архијереј називаше себе 

„недостојним слугом и робом Исуса Христа“; изражаваше своју радост због 

чина, а преко њега и његова паства, која је саизволела, како говораше пун 

смирења, да и против његове воље буде изабран за њеног духовног 

архипастира. Изражавао је даље уверење да неће изневерити наде своје 

пастве већ да ће оне бити испуњене. Он који је дошао доста тужан и 

жалостан, говорио је, сада се враћа пун радости, примивши рукоположење 

и видевши устројство тамошњих Цркава Божјих. Обећавао је враћајући се „у 

дане му пределе судбине његове“, да све то у његовом уму дубоко записано 

проповеда и да подстиче свој народ, „заједно са самим собом“, на вршење 

свих Богом задатих изузетних врлина. Молио је на крају митрополита 

Мојсија и архијереје да његову паству држе у милости, љубави и 

незаборавном молитвеном сећању, дајући и сам ово обећање: „А ја заједно 

са мојом паством, која иако се далеко налази притискана од свуда 

различитим биједама, у истинском савезу вјере, љубави и наде с вама до 

краја живота потрудићу се пребити и бићу“. 

Нови пак митрополит Црногорски беше, како нам саопштава један од 

присутних на његовом рукоположењу, човек високог стаса, финих црта 

лица, плавих очију. Сјајна коса и дугачка брада, повећавали су достојанство 

његовог звања, „а начином опхођења са људима личио је на правог 

племића“. 

                                                           
88* Б. Михаиловић (у књизи „Митрополит Петар I – Свети“, Цетиње 1973, стр. 5) каже да је 

светитељ сломио ногу, док у најновијој „Историји Црне Горе“ (књ. III, том I, 1975., стр. 415-416) 

говори се о ломљењу руке. 
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Добивши грамату о рукоположењу од митрополита Мојсија Путника, у 

којој се каже да је посвећен по жељи Црногорског народа и његових 

представника, нови архијереј Христов крену поново, „због народнијех 

потреба“, преко Беча у Русију. Прво оде, одазивајући се позиву, код свога 

пријатеља Српскога рода генерала Зорића у место звано Шклов. Но, будући 

да овога не нађе, продужи у Петроград. Он беше још из Беча писао моћноме 

кнезу Потемкину да му изради пријем код царице Екатерине II, 

изражавајући спремност да пролије последњу кап крви у служби једноверне 

браће. To беше онај исти кнез који га већ једном отпусти празних руку и без 

помоћи. Тако и сада, по осионости својој или зависти и на клевету злих 

људи, Потемкин нареди да блажени буде протеран насилно из Петрограда, 

три дана после његова приспећа. Овај кнез, писаше касније са тугом свети 

Петар, као да се трудио да у поштеним људима угаси пламен љубави према 

православном народу земље своје. И заиста, и поред његових протеста, 

полиција га насилно стрпа у кола, и гоњаху га дан и ноћ без починка, преко 

Полоцка и Полочина, докле га не протераше преко границе, тобож зато што 

је варалица а не архијереј, – јер, како може бити архијереј без допуштења 

Руског Синода? говорили су његови гонитељи. „Заиста“, писао је о том 

немилом поступку митрополит Петар, „мени се чини чудноватим и 

безаконим казнити човјека па послије испитивати његово дјело“. И питао се 

светитељ, чудећи се: зар они не знају да власт Руског Синода не излази изван 

граница Руске државе? – остављајући да праведност његову пресуди Бог и 

савест сваког човека, који није помрачен неправдама. „Као Христа од Ирода 

до Пилата, тако је и мене звијер звијеру предавала на трзање к већему моме 

оскорбљењу и поругању“, жалио се овај незлобиви архијереј, растужен 

неправдом учињеном њему и његовој ни од кога сем Бога заштићеној пастви. 

Чувши царица Руска за ово, позиваше га да се врати, али он не хтеде више 

никад отићи у Русију. Колико пак беше незлобив и незлопамтљив показује 

љубав коју је гајио код своје пастве према једноверној браћи, називајући 

непрестано Руског цара за свога и свога народа заштитника. Чак у свом 

тестаменту прокле свакога онога који би се „нашао да помисли одступити од 

покровитељства и наде на јединородну и јединовјерну нашу Русију“; који би 

то покушао „да Бог Јаки да те од њега живога месо отпадало и свако добро 

временито и вјечно одступило“. 

Док је владика још био на путу и подносио понижења, куцајући на врата 

глувих, да би помогао своме народу, дотле је Скадарски везир Махмуд-паша 

Бушатлија, то оличење злога духа, пустошио земљу његову а паству му на 

крст голготског страдања прикивао. Безбожни паша беше почео још од 

раније да окива народ у гвожђа и да га сече, пунећи Скадарску тамницу 

сужњима, а све ради тога да би га застрашио. Научен уз то сатанском силом, 

неке од њих завађаше између себе, неке опет поткупљиваше, да би их лакше 
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покорио, будући да се спремаше да огњем и мачем прегази Црну Гору. На 

крају удари са 18.000 војника, већином латинских хришћана Арбанаса, да 

покори или побије оне који се беху заклели на Цетињу, да ће бранити 

„огњишта, вјеру и нејач“. Но, авај, сили његовој они не могоше одољети. Он 

неке од њих посече, неке зароби, земљу и светињу Цетињског манастира 

попали. На вратима силник обеси једног монаха, који се ту беше задесио, да 

би застрашио остале, а сиротињу и нејач растера по горама. Оскрнавивши 

Цетињску светињу, паша се спусти преко Његуша па на веру превари, 

разори и опустоши и Паштровиће. Ко тада не погибе од љутога мача и не 

би заробљен, тај је умирао од глади, раздора и болести, а кад дође зима 

многи помреше и од хладноће. Тада умре од глади око 700 људи, жена и 

деце. Многи живљаху по колибама на брзу руку направљеним и по 

пећинама, јеђаху кору од дрвета и куваху траву жућеницу и корење. 

To је била утеха и добродошлица младоме владици, који је долазио на 

згаришта и пустош и доносио својој пастви на место помоћи љуто 

понижење моћника овога света. Дошавши и видевши невољу народа свога, 

Свети горке сузе проливаше и уздисаше као пророк Јеремија на 

развалинама Јерусалима. Стотине очајника сађоше из пећина да га дочекају 

на згаришту разореног Цетињског манастира. Сви су упирали очи у њега и 

тражили спас; а он гледаше у Бога, једино уточиште и њихово и његово. 

Пољубивши нагорели праг манастирски, митрополит благослови народ, 

извади из торбе само оно што је имао: неколико двопека и даде деци, па 

позва главаре на договор. Једино што беше донео своме напаћеном народу 

из Европе, била је врећа кромпира, коју доби у Трсту да засади у Црној Гори. 

Та благословена биљка беше до тада непозната у овим крајевима, a по тада, 

по запису Вука Караџића, многе спасе да не умру од глади. 

Најтеже рана на души пастве његове која чекаше исцелитеља беше крвна 

освета. Разлози за међусобно убијање и крвопролића били су често 

безазлени. Ситне увреде, похаре стоке, оштра реч, били су довољни да 

распире злу крв и да пусте у дејство Ламехов закон: „Убићу човјека за рану 

своју и младића за масницу своју“ (1. Мојс. 4,23). To je било довољно да се 

покрене крваво коло освете, узимање главе за главу међу братствима, 

селима, породицама, племенима. Иза сваког грма чекала је пушка осветница 

да наплати ненаплаћену рану и неосвећену главу. Мајке су криле тек 

проходалу децу, јер је мета освете била свака мушка глава дотичне породице 

или братства, а орач је орао њиву с пушком на рамену. Било их је који су од 

освете бежали у Турску земљу, неки се чак и турчили, губећи душу своју. 

Новодошавши светитељ, знајући да је то корен и многих других зала, 

поче свој пастирски рад са призивом на узајамно праштање, слогу и 

послушност. Пошто обнови спаљени Цетињски манастир, кренуо је од 
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нахије до нахије, од племена до племена, улазио у сваку кућу и молио, 

преклињао, саветовао, претио проклетством, да би измирио старе мржње и 

збратимио, силом Христове љубави, разбратимљени народ, и исцелио 

демонском неслогом затроване душе. Посећивао је сад једно сад друго 

закрвављено братство и племе, утврђујући дан заједничког састанка и 

измирења. Кад не би успео први пут, поново се враћао и остајао међу 

завађенима све док се не помире. Особито је за то користио пресвети и 

предрагоцени дар милости Божје: тајну кумства именом Божјим и светим 

Јованом. Некима је сам одлазио, некима слао свој крст по другоме, као знак 

Божјег и свога присуства, некима опет писао писма и посланице. Није био 

редак случај да стане међу закрвљена братства и племена, са крстом у руци и 

раширених руку, да би спречио проливање крви које је сваког момента 

могло да почне или је већ било у току. Заклињао би тада завађену браћу 

страшним именом Бога Сведржитеља и светим Јованом, сузама и 

преклињањима, а кад то не би помагало онда и проклетствима. 

Ко би био у стању да наброји чудна дела и распећа овога новога пророка 

и апостола, мученика и подвижника! Он је уистину душу своју положио за 

ближњега свога, по речи Господњој (ср. Јн. 15,13). Заједно са апостолом је 

говорио сваки дан: „Ко ослаби, и ја да не ослабим? Ко се саблазни, и ја да се 

не распалим?“ (2. Кор. 11,29). А и оно друго: „Слабима био сам као слаб, да 

слабе придобијем; свима сам био све, да какогод спасем кога“ (1. Кор. 9,22). 

Особито се свети бринуо о сиротињи. Тако читамо из његових посланица 

како брани неког сиромаха Петра Попадића да га Ускоци не „разуре“, јер је 

он хранио не само своју породицу него и сирочад свога брата. И сам још 

пише да је свагда бранио сиротињу, старе и нејаке, и то ништа мање оне ван 

Црне Горе од оних у Црној Гори. А кад је требало да некога измири, није 

жалио труда ни времена. Ево само једног примера за то: ишао је 14. пута у 

току једне године у Ријечку нахију да измири Цеклињане и Добрњане. Ходио 

је на обадве стране, саопштава нам сам Свети, и молио толико, да би се 

досадило већ и на највиша весеља ходити. Али опет, додаје он, „кад 

помислим, на ону љубав коју сам из моје младости с Ријечком нахијом имао, 

све бих прве труде заборавио, а наново започео труд и муку постављати, 

само кад бих знао да ће мојом труди колико гођ зла уставити, које би било 

да не буде. И ништа више не жалим, него што је Ријечка нахија себе под 

заклетвом поставила и зло почетак учинила и што ће Богу одговарати за 

своје клетвопреступленије и за худи изглед (= пример) који је осталом 

народу дала“. Као што је подсећао Цеклињане и Љуботињане: „Спомените 

се, о Цеклињани, да су Љуботињани вама браћа, а ви Љуботињанима, и да 

њихово зло не може вама никаквога добра ни поштења донијети, ни ваше 

Љуботињанима“, – то исто је говорио и томе учио сва друга братства и 

племена и све људе, тражећи чак да се ни Турцима зло не ради, јер су нам 
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свима заједнички прародитељи Адам и Ева, и сви смо деца једнога Оца. 

Свима је говорио да живе у миру и слози међу собом, колико до њих стоји. 

Лажну светост је изобличавао а клевету прогонио као богопротивно зло. 

Тако, кад је неко оклеветао девојку Обрадовића из места Каменога, да би јој 

изгубио срећу и поштење, Свети пише у то место да су то богомрске ствари, 

јер осуђују ближњега свога и убијају поштење, па их заклиње: свака таква 

богопротивна зборења да престану. Трудио се још да искорени крађу и 

пљачку у народу и свако самовољство, не штедећи, како говораше сам 

светитељ Цетињски, нн живота ни имања свога, непрестане и неописане 

труде и трошкове подносећи, радећи за општенародну слогу и за опште 

народно добро. Једина утеха му је била и награда за то, не благодарност оних 

којима је чинио добро, него што је испуњавао дуг „истинога сина и 

љубитеља отечества“. 

Кад би свети Петар чуо да је негде завладала слога и мир, где је раније 

харала мржња и проливала се братска крв, срдачно је благодарио и 

захваљивао, као да је њему лично неко неизмерно добро учињено, молећи се 

Богу да таквима „и у напријед дарује братску слогу и мир и послушање за 

њихово и свега народа вјечно добро и благополучије“. Ове случајеве је 

истицао вазда за пример другима. Тако је свуда истицао пример Бура 

Томова из Доњег Дола и благосиљао његове земне остатке. Њега беше ранио 

у свађи други Црногорац. Рана је била тешка, и ако умре од ње, то ће бити 

повод за крваво коло освете. Кад су пак дошли умирници у кућу Бурову и 

запитали га: „Умиреш ли од ране?“ – Буро је одговорио: „Не умирем од ране 

но од болести, тако ми пута на који идем“. Тако је, мирно издахнувши, овај 

великодушни човек прекинуо коло освете и заслужио благослов Бога и 

његова светитеља. Ако би се опет нашао неко непослушан и остао упоран у 

злу и непослушању, таквога је свети Петар остављао под најстрашнијим 

проклетством: „да га сила Божја немилостиво порази и да му погане свака 

срећа и напредак и дом његов да остане пуст“. Или још страшнијим речима: 

„Ко ме не послуша, Бог велики нека сколи на његову кућу тешку болест и 

проклетство и нека му вазда снијева и у свако јело нека му капље крв коју је 

пролио“. Он није имао друге силе и другог оружја да принуди на 

послушање, изван Бога и своје речи, молитве, савета, клетве и заклетве. Зато 

писаше Аустријским властима у Котору и Задру, поводом њихових жалби 

на Црногорце, овако: „Ваше господство има градове, тамнице, синџире и 

силу војну и пандуре и сваку потребну јачину и снагу и са свијем тим не 

можете зле и непослушне људе устрашит и привести у послушност, премда 

они не живе два дана хода распршани по горама као Црногорци, него близу 

по градовима ... А у мене ништа од такове силе и јакости не има и мене 

ништа народ не даје … Ја, не имајући изван пера и језика јакости никакве, не 

могу принудити силом на послушање никога“. И не само што није имао 
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тамнице и синџире, него, чувајући еванђелску слободу поверених му људи и 

знајући да је добро дело само онда добро кад је добровољно учињено, не 

хоћаше никоме ни да заповеда, него је свакога молио да, ако хоће, извршава 

закон Божји и има њега за свога доброжелатеља. 

Као што се трудио да народ изведе на пут слоге и љубави, тако се 

првенствено бринуо за свештенике и монахе, учећи их и саветујући да живе 

по закону Божјем и буду пример другима. Богобојажљиве и послушне међу 

њима благосиљао је, а оне ко ји су газили заповести еванђелске изобличавао, 

понекад и одсецао од здравог тела Цркве, као болесни уд. Тако изобличи, 

као други Јован Крститељ, неког богохулног попа Гаврила, који за мито 

венча за другога кћер Мата Маркова при живу мужу, a неког Бијелића са 

његовом рођеном снахом; Гаврила светитељ лиши чина а хришћанима 

забрани под претњом проклетства, да га нико не сме звати ни за какав 

црквени обред. Јер, писаше он о том безаконом свештенику Цеклињанима, 

венчати снаху са девером, исто је као да се венча с његовом родном сестром, 

будући да је снаха, за роднијем братом венчана, свакоме као рођена сестра. 

Зашто је свети Јован Крститељ од проклета цара Ирода посечен био, ако не 

зато што му не даваше да узме жену брата својега Филипа? И три пута је 

глава Јованова у земљу закопавана била и сва три пута из земље излазила и 

сваки пут исто говорила: He ваља ти, безакони Ироде, узети жену брата 

твојега Филипа! Сад промислите, напомињаше им на крају свети Петар, 

какво је то безакоње и каква је страшна и нигда непроштена грехота узети 

снаху за жену! 

Тако је светитељ изобличио и самозваног калуђера и лажног свеца 

Авакума, који је мутио у народу и бунио га, па је због тог Авакума опомињао 

хришћане да се чувају од лажи и обећања његових и да не буду безумни и 

лаковерни. Стефана пак Вучетића, кога је сам светитељ подигао на чин 

архимандрита, па овај, на крилима високоумља ношен, постао неблагодарни 

смутљивац народни и клетвопреступник, лишава свештеничког чина, 

обавештавајући сав народ да се од вишепоменутог растриженика Вучетића 

уклањају као од злонаравног смутљивца, који не мисли друго него како да са 

лажима утврди своју срећу, врх несреће и срамоте свега народа. Када би се 

опет догодило да се сукобе људи свештенога чина и монашкога, саветовао 

им је као добри пастир да се клоне тога јер, говорио им је богомудри пастир: 

„Калуђер против попа, поп против калуђера, стидно је чут“. Од калуђера је 

тражио да се не скитају него да живе у манастирима својим, јер је знао да је 

често премештање из места у место извор свакога зла за монаха. 

Трудио се благоразумни овај муж и да искорени свако сујеверје у народу 

и да насади здраву веру у њему, васпитавајући га у правој побожности и 

свакој врлини хришћанској. Против сујеверја се борио као против „чудне 
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сљепоте и чудна безумља и злих схватања“. Желео је светитељ да изагна 

светлошћу Христовом из народне душе страх од вештица, вампира и 

вједогоња, који народну душу помрачаваше и убијаше у њој право 

благочешће и страх Божји, као једини извор спасења и мудрости. Тражио је 

да се у овој ревности, а и у сваком труду, и сви остали пастири угледају на 

њега, као он на Христа, како би се и преко њих усељавала светлост 

еванђелска и мир Божји у људска срца. „Ја, писао је преподобни Отац попу 

Марку Лековићу а преко њега и свему свештенству, радио сам и радим да се 

не просипље крв христијанска, а и ви свештеници дужни сте исто чинит и 

сваки чојек који зна за Бога и за душу“. Ако би опет неки хришћанин вршио 

недела и био упоран у своме непослушању, свети је тражио од свештеника 

под претњом лишења чина, да таквима не врше црквене обреде, старајући се 

као древни Оци да и строгошћу исцели духовне недуге повереног му народа. 

Беше ушао у та времена још један рђав обичај у народ. Наиме, кад би 

славили крсно име, многи би га славили и по недељу дана, као да се 

слављење крсног имена састоји у претераном јелу и пићу и раскалашности, а 

не у молитвеном слављењу и чествовању Бога и Његових угодника. Тако се 

дешавало да гости поједу све и онако сиромашној сиротињи и оставе иза 

себе гладну децу и празне домове. Видећи ту недобру ствар, свети Петар 

изађе једном пред Црногорце са крстом у рукама, па подигавши после 

беседе обе руке к небу, гласно рече: Чујте ме, Црногорци, и нека ме чује Бог и 

ове планине: Ко од сада буде славио своје крсно име као до сада, дабогда га с 

крвљу својом славио! Ова свечана и страшна молитва светог Петра тако 

подејствова на све Црногорце, да отада као неким чудом нестаде овај рђави 

обичај међу њима. 

Овај дивни миротворац Цетињски, желео је да са свима људима живи у 

миру, па је и све Црногорце и Брђане, тј. сав од Бога поверени му народ, 

молио и Богом Сведржитељем заклињао да се чувају рата и свађе и да са 

свима у миру стоје. Само онда кад је требало душу своју полагати за ближње 

своје у одбрани огњишта, вере православне и народа од насиља агарјанског и 

њему сличног, тада је и сам ишао пред народом својим као некад Мојсије 

боговидац и Исус Навин, поражавајући непријатеље своје десницом 

Вишњега. Тако, када су Агарјани објавили рат Русији (1787. г.), која беше у 

савезу са Аустријом, хришћански савезници полагаху наду и на помоћ 

хришћана који су стењали под турским игом, особито на Црногорце, велике 

љубитеље слободе. Владика Петар, пун састрадалне љубави према свима 

пониженим и поробљеним хришћанима, помагаше ову борбу хришћанских 

савезника. Но кад дође до мира између великих царевина (1791. г.), њега и 

његов народ нико не спомену, остављајући их на милост и немилост 

Агарјана. А безбожни онај и вероломни Скадарски везир, Махмуд-паша 
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Бушатлија, који беше у сукобу и са султаном као бунтован, стално је тражио 

згодну прилику да поново покори и понизи народ Црне Горе и Брда, који 

свети владика окупљаше и закриљаваше својим благословеним скутом. 

Митрополит Петар, мрзитељ сваког крвопролића, мољаше и преклињаше 

надменог силника и писаше му да остави сиротињу на миру, да се права крв 

не пролијева. „А ако ли нећеш“, писао је Свети паши, „хвала да је Богу, а ми 

ћемо се од твоје силе и напасти с помоћу Божјом бранити докле један тече“. 

Видећи пак да насилник нема намеру да одустане од свог пакленог плана, 

труђаше се дању и ноћу, како би ујединио све Црногорце против заједничког 

непријагеља. Тај његов труд не остаде бесплодан. На збору главара на 

Цетињу (1. јула 1796. г.) би донесена одлука свих, звана „Стега“, у којој се 

народни прваци обавезују да ће бранити своја огњишта до последње капи 

крви „и пролити крв своју за хришћанску праву вјеру“. Они ту зададоше 

један другоме веру тврду да ће се узајамно помагати, да ће свакога издајника 

проклети, да „он и род његов остане у вјечну срамоту и безчест као издајник 

вјере и закона и хулитељ имена Божјега, као крвник свега народа“. Пред саму 

борбу владика Петар издаде проглас народу у коме га позива „да сваки 

вјерни син отечества на одбрану праве вјере и предраге наше слободе и на 

освету сину Мухамедову за учињено вјероломство с напрегнутим оружјем у 

рукама, буде хитно спреман“. 

И док је крволочни Бушатлија хитао са неупоредиво већом војском 

против владике Петра и његовог христоименог народа, светитељ Цетињски, 

сабравши такође своје јунаке, стиже са њима почетком јула 1796. године у 

село звано Слатине у Бјелопавлиће. Отслуживши ту литургију у светом 

храму, он причести своју војску као некад великомученик Лазар у цркви 

Самодрежи на Косову, па храбрећи их својом крепком беседом, рече им: „Ја 

молих непријатеља да одустане од проливања крви невине и не хтеде. 

Велика је његова војска али је јадна и чемерна, јер није победа у мноштву 

него у Господу. Ви браните вјеру своју, своја огњишта, свој образ пред 

свијетом; ви сте, драги синови, слободан народ, ви немате друге награде за 

вашу свету борбу до своје вољности (слободе), али знате да је награда 

слободног јунака: одбрана слободе и милог отечества, јер ко се за другу 

награду бори, оно није племенити јунак, већ најмљени роб, чије витештво 

нема цијене, који јуначкога поноса и своје слободе нема“. Потом Свети 

благослови војнике и покропи их светом водицом, па препоручи и себе и 

њих милостивоме Богу „који све види и праведно руководи“, тврдо уверен да 

ће погледати и на правду његову. И заиста, Господ не изневери његова 

надања. Иако је агарјанска сила била више него троструко већа, Бог даде 

победу Црногорцима, као некад Израиљу против Амалика, на месту званом 

Мартинићи (11. јула 1796. г.). Сам Бушатлија би рањен у боју, а оно мало 

његове војске што преостаде од љутога мача, побеже у великоме страху у 
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Подгорицу. Бојиште крваво бејаше испуњено мртвих телеса агарјанских, и 

мноштвом плена и оружја. Причали су потом неки хришћани из Црмнице, 

који се беху намерили у турској војсци, а то и сам Цетињски светитељ 

посведочава у свом писму Которском провидуру, да „то је можемо рећи 

чудо од самога Господа Бога учињено, којему славу и хвалу приносимо“. 

Сујетном и осионом Махмуд-паши не би довољан овај знак од Бога да га 

смири и уразуми. Он припремаше у безумљу свом брзу освету и поново 

нападе на Црну Гору у септембру исте године. Владика Петар му и овом 

приликом изиђе у сусрет са својим јунацима, сад са још већом храброшћу, 

после прве Богом им дароване победе. И овом приликом сокољаше он своје 

војнике речима: „Устремите се на непријатеље наше вјере, нашег предрагог 

имена Српског и наше дражајше вољности (слободе) .. . Будите сложни сад 

више него игда и учините оно што вам достојно вашем имену одговара ...“. 

Па призвавши Бога за помоћника и благословивши војску, ступи у љути бој 

на месту званом Круси у Љешанској нахији, који бој потраја од осам сати 

ујутру до мркле ноћи (22. септембра 1796. г.). Ту агарјанска војска би до ногу 

потучена а њен вођа Махмуд-паша убијен и посечен, добивши тако награду 

према делима својим. Махмуда посече дотада непознати јунак Богдан Вуков 

из Залаза, поразивши охолост овога силника као некад Давид Голијатову.*89 

Овом Богом дарованом победом, мала Црна Гора уђе у ново доба своје 

историје, добивши Бјелопавлиће и Пипере и учврстивши своје јединство, 

молитвама и подвизима светога Петра. Народ пак увери се на делу да 

уистину десница Вишњега чува Цетињског светитеља, зато га још више 

поштоваху и прибегаваху његовој помоћи и савету. Сав хришћански свет се 

и наслађиваше а и чуђаше толикој слави, мудрости и храбрости овог 

владике и јунаштву његовог народа, а они који беху и даље под агарјанским 

игом, гледаху на светог Петра као на једино уточиште. 

Старајући се за православне људе и ван његове области, митрополит 

Петар сиђе, после пада Млетачке републике (1797. год.), у приморска места 

Брајиће, Поборе, Мајине и град Будву, у жељи да узме под своје окриље 

вековима угњетавани од латинске јереси православни народ овога краја, a y 

нади да ће изаћи на море и тиме помоћи свој сиромашни народ, који често 

ни соли није имао. Но по одлуци силних овога света, за које сиротињске сузе 

и страдања не значе много, ти крајеви припадоше моћној Аустријској 

царевини, а свети Петар имађаше и даље само духовну власт над овим 

приморским крајевима као и његови претходници. Али када, после првог 

аустријског гувернера, званог Рукавина, дође за војног начелника у Боку 

Которску генерал Бради, овај тражаше да се митрополиту и та власт одузме, 
                                                           
89* Главу Махмудову Црногорци су однели на Цетиње, где се и данас чува у манастирској 

ризници. 
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да се над православнима у Боки постави други владика. Тражио је он да му 

се преда и православни манастир Мајине, како би га претворио у војну 

касарну. He желећи да православна светиња буде поругана, владика се 

одупираше томе безбожноме насиљу, па пошто сазва народни Збор, сви 

написаше да „неће допустити поругу да се од њихових богомоља граде 

војнички станови, него ће прије сви изгинути“. Тако ова светиња и би 

спашена, али тиме не престадоше многе невоље православних и светога у 

овим крајевима. 

Док је владика био у љубави са Руским царем Павлом I, добивши од њега 

помоћ и орден св. Александра Невског, дотле је Европом владао страх од 

нове силе Француске на челу са Наполеоном. Наполеонова војска је стигла и 

у Далмацију, спремна за нова освајања. Будући да је после убиства цара 

Павла I његов наследник на Руском престолу Александар занемарио Црну 

Гору, која беше у сталном сукобу са Аустријом, Црногорци су морали да 

дођу у додир са Французима, остајући увек верни једноверној Русији. Но то 

даде повода некима да поново оклеветају светога Петра на Руском двору и да 

скују заверу против њега. Цар Александар пошаље тада у Црну Гору грофа 

Ивелића и некадашњег посланика владичиног при Руском двору 

архимандрита Стефана Вучетића, који беше устао против свога добротвора 

у намери да му узме владичански престо, да би ова двојица открила 

Црногорцима њихове тобожње „домаће непријатеље“, мислећи при том на 

самог светитеља Цетињског и његовог секретара Долчија. И Свети Синод 

Руске Цркве оптуживао је у своме писму светог Петра као немарног и 

лењивог. Тврдили су тадашњи архијереји Руски у Синоду да је владика 

учинио смртни грех када је, да би спасао народ од глади, био заложио неке 

црквене ствари код трговаца у Боки. Оптуживали су га још да је свој народ 

оставио без закона, да ретко кад одлази у цркву, да су му манастири 

опустели, деца се на крштењу не помазују светим Миром, а црквене књиге, 

послане из Русије, уопште се не читају. Додавали су да такве жалосне појаве 

доносе велику опасност хришћанској вери у Црној Гори и Брдима, и 

називали светога учитељем зла и разврата. Зато је Синод тражио од њега да 

се оправда пред судом или покаје. У случају пак да не изиђе на његов суд у 

Русију, Синод му прети да ће га одлучити од Цркве и позвати православни 

Црногорски и Брдски народ да себи изабере достојнијег пастира. 

Чувши за ове оптужбе, Црногорски главари и сав народ узеше у заштиту 

свога архијереја, не примајући царске изасланике, који су стигавши у Боку 

роварили против светог Петра у народу, у намери да га на превару лађом 

пребаце до Петрограда, како би био стрпан у затвор и протеран у Сибир на 

вечно заточење. Бранећи свога архипастира, главари упутише са 

Скупштине, која се сабра на Цетиње 1. маја 1804. године, писмо Руском цару 
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где му говораху овако: „Наш архијереј није заслужио да би у његовој кући и 

сопственој независности могао ико с њим тако тирански поступати, јер док 

смо ми живи никаква сила људска није у стању њему сличну неприлику 

учинити. Наш митрополит никада није био под заповиједи Руског Синода, 

него само под покровитељством Вашег императорског величанства, a и то 

под моралним, и тако досад нијесмо били ни од кога брањени; мјесто силне 

одбране почињемо трпјети силно гоњење“. Тражили су главари још од цара 

да пошаље савеснијег посланика, и то рођеног Руса, који ће се уверити у 

неоснованост свих наведених оптужби. Нешто доцније Скупштина шаље и 

отпоздрав на писмо Руском Синоду, изјављујући у њему да су срећни што 

њиховом земљом влада такав човек као што је владика Петар I Петровић, 

који је оптужен на основу лажних достава, а који је међутим ослободио 

народ од његових непријатеља, што је познато целоме свету. У свом писму 

главари кажу још и ово: „Свети оци оптужују нашега владику због лењости и 

мисле да он има ону величину као они у Русији, који се возају на позлаћеним 

кочијама и имају времена да се у светом служењу упражњавају. Тога нема 

код нас: наш владика обилази своју паству пјешице по беспутним крајевима 

и с крвавим знојем“. Тако је народ одбранио верношћу својом и љубављу 

свога пастира. После тога дошло је до бољих односа са једноверном и 

једноплеменом Русијом захваљујући доласку новог Руског посланика у Боку 

Маузерског. Но ова нечиста игра ипак није остала без жртве: владичин 

секретар опат Долчи, старином Херцеговац, који иако римског закона беше 

веома одан и веран владици, би затим, и поред свег настојања владике да га 

спасе као невиног, осуђен на смрт вешањем а потом осуда би промењена на 

вечно тамновање, те он ускоро умре у тамници. Њега, наиме, беху оптужили 

да је француски човек и издајник. 

У то време завлада Наполеонова војска Далмацијом, па сходно миру у 

Тилзиту њему требаше да преда Аустрија и Боку. Свети Петар се јуначки 

борио са Французима, некад заједно са Русима од Боке до Дубровника, а 

некад опет сам са својим Црногорцима, и побеђиваше силног Наполеона. 

Ово је трајало тако све док Наполеон не би поражен од савезника и протеран 

на острво свете Јелене. Владика се и састајао неколико пута са француским 

командантима маршалом Мармоном, Готјеом и Бертраном, и они се 

дивљаху владичином достојанству и разборитости, чврстини карактера и 

јачини духа. У то време православни у Боки претрпеше многа страдања, чак 

на предлог реченог маршала Мармона (1808. г.) владици би одузета и 

духовна власт у Боки и на његово место Французи поставише Бенедикта 

Краљевића. Но народ му се и даље тајно обраћаше и „готово сви 

православни“, по признању самог Краљевића, „а особито свештеници 

пристају уза њ“. Кад су на крају Енглези и Црногорци одузели Боку од 

Француза, и Енглези је оставили владици Петру, дође до краткотрајног 
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јединства Боке и Црне Горе, изгласаног на Скупштини у Доброти (1813), али 

по одлуци великих сила Бока би поново поседнута Аустријом, на велику 

жалост владичину. 

Владика Петар који је узалуд маштао о стварању „славеносербске 

државе“, радовао се устанку Српског православног робља под вођством 

Кара-георгија и имао сталне везе са њим, a када је чуо за његову смрт са 

сузама је писао о стиду и поругању које пада због његовог убиства на целу 

нацију, „а сувише гњев Божји, који се излива за таково страшно злодјејство и 

крвопролитије“, оплакујући ту „неисцијељену рану, не само садашњим, него 

и будућим од рода нашега честитим и добромисленим људем …“ Надајући 

се ослобођењу од агарјанског ига свих поробљених православних народа, 

обавештавао је са одушевљењем свој народ о устанку једноверне браће Грка, 

благодарећи Бога што хришћанска војска „иде срећно напријед и сваки дан 

све више расте и умножава се“. У то време, уз његову помоћ, ослободише се 

од турског ига Морача и Ровци са дивном задужбином Немањића 

манастиром Морачким, и бише припојени Црној Гори (1820. г.). 

Трудећи се тако да заштити душу и тело народа свог од непријатеља који 

га беху одасвуда опколили, много се стараше свети истовремено и о 

унутрашњем поретку Богом му повереног народа. У ту сврху је основао 

Народну канцеларију са секретаром који је обављао писарске и судске 

послове. Владика није имао никакав принудни орган своје управе, и не зна се 

да је извршио ни једну смртну пресуду. „Ја немам“, писао је он у једном 

писму, „ни коца ни конопца да икога принудим него само ово језика и пера 

па ако ме ко послуша“. Знајући, међутим, да анархија и безвлашће, из којих 

су се рађала многа зла у народу и толика братска крв проливала, не могу 

бити отклоњени без закона и општег поретка, настојао је да народу свом да 

писани закон по коме би се сви управљали. До тада се народ управљао по 

обичајима својим обраћајући се у тежим случајевима владици за помоћ. Он 

им је сам ишао или слао своје посланике, најчешће свештенике или 

секретаре, позивао се на одлуке њихових племенских зборова, саветовао их и 

заклињао да живе у миру и слози. 

Први законик који је примила Скупштина главара била је звана „Стега“ 

од шест чланова, донета „у име Пресвете, јединосуштне и јединославне 

вечнопоклањајеме и нераздељиве у три ипостаси животворне Тројице, Оца и 

Сина и Светога Духа“. У њој главари и старешине и сав збор Црногорски, 

призивајући пресвето име Господа Бога Сведржитеља у помоћ себи, – „друг 

другу, племе племену, нахија нахији тврду и чисту вјеру и ријеч од чести и 

поштења дадоше да се издати и преварити међу собом неће“, него да ће 

цркве свете и манастире и домове своје, жене и децу своју с помоћу 

Свесилнаго у Тројици славимаго Бога оружјем својим бранити, предајући 
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свакога издајника вечном проклетству. Но, ово је била само припрема за 

прави законик, звани „Законик светог Петра I“, донет и примљен у два маха: 

први његов део до члана шеснаестог донет је 18. октобра 1798. године на 

Скупштини у манастиру Стањевићима, а друга на Цетињској Скупштини 

одржаној 17. августа 1803. године. Почињући Законик „Во Имја Господа 

Спаса Нашега Исуса Христа“ и разделивши га на 33 члана, на онолико 

чланова, дакле, колико Господ наш Исус Христос поживе година међу нама 

на земљи, ради нашег спасења, сви га јединогласно и саборно примише, 

заклевши се на крају да ће све што је у њему написано чувати и држати, и 

потврдивши заклетву целивом часног и животворног Крста и светог 

Евангелија, а уз то и светих моштију великомученика Пантелејмона. 

Призивајући великога Бога у помоћ и одбрану, Збор најпре потврђује 

„једним гласом“ Стегу, а потом одређује како треба поступати са убицама 

невиних људи и како их треба кажњавати, будући да без казне злога и 

самовољнога човека „јединство, мир, тишину и сваки добри поредак није 

могуће уздржати“. Законик одређује даље како треба поступати са онима 

који наносе повреде другима, који отимају туђу жену или девојку и са 

свештеником који такве венчава; одређује казне за крадљивце и крађе, 

пошто је највише зла и крвопролића у земљи бивало због лупежа, а зато су 

по Законику „највише родитељи криви, који испочетка не хоћаху своју дјецу 

с добрим дјелом васпитати и ни у страху Божијему содержавати“; говори о 

дуговима, купопродаји имања, миру са Приморцима и свађама на пазарима 

и око цркава, „от чега не само пазари остају у смутњи и народ жалостно 

враћа се натраг без својега удовољствија, него црква Божија находи се 

поругана и обесчашћена“; даље се одређује порез да би могао од њега да се 

одржава суд законити и добра власт, и наводи пример митрополита Петра, 

који први даје за то цео приход од свих земаља Цетињског манастира у 

Синачком читлуку. Закон даље забрањује мегдане и опомиње судије: кад 

седу да суде, да се „спомену, што они гласом народа по вољи Божијеј за 

судце постављени јесу, а не како најамници, но како отци прави и љубитељи 

отечества“; да се моле Богу да им даде просвећење разума, силу мудрости да 

познају шта је праведно, свето и богоугодно; да пазе на своје обећање и 

заклетву да не преступе и да не суде пристрасно, него по правди маломе и 

великоме, јербо суд Божи јест“; да слушају стрпљиво разлоге и једне и друге 

стране и да не примају мито; а народ да поштује, воли и слуша судце 

поштене и добре, добровољно изабране и постављене. Забрањујући на крају 

свако насиље и призивајући на верност отечеству Законик, боље речено 

свети Петар преко овога, јер је закон његово дело, – обавезује свештенике за 

време празника у црквама, а исто тако и кнезове и племенске старешине, да 

свакога домаћина од куће поуче и свакоме да говоре „да мирно у љубави са 

сваким живе, да се Бога боје и да зло говорити и чинити престану“; и да се 
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сећају и запамте казне одређене за свакога злочинца, „и то нека сваки 

домаћин од куће запамти и својој дјеци и чељади каже“. 

Доневши тако саборно овај богомудри закон, свети Петар се целог 

живота трудио да увери и научи народ да га се придржава, за његово добро, 

претрпевши многа страдања због тога, јер су га често газили чак и они који 

су га потписали, претпостављајући слози и миру своју самовољу и 

разузданост. Знајући пак светитељ од колике је користи школа за васпитање 

младежи, и усађивање благих обичаја и закона у народну душу, желео је да 

оснује школу па и штампарију, али се та жеља светоме није испунила, због 

сиромаштине и немирног стања у земљи, а и због тога што му нико није хтео 

дати тражену помоћ. Зато је он сам постао учитељ њихов: окупљао је децу 

око себе, учио их писмености и православној вери, а способније слао да се 

уче у Русију и Аустрију. У жељи да што боље просвети народ светлошћу 

Еванђеља, водио је разговоре са неким Руским архијерејима и о преводу 

Светог и божанственог Писма на народни језик. Учио је народ и како да се 

чува и од болести, особито од куге и колере, које су неколико пута оставиле 

пустош иза себе у Црној Гори за време његовог архијерејства. 

А што се болести тиче и глади, они су били чести гости овом народу 

стешњеном „међу змијама и скорпијама“ у брда камена и потпуно 

одвојеном од осталог света, чему су особито доприносиле међусобне заваде и 

стално ратовање са својим суседима. Изузетно тешке године наступише 

после ратова са Французима. Суседни Аустријанци у Боки Которској често 

су затварали пазаре Црногорцима а од Русије није стизала обећавана помоћ, 

и поред свих молби светога владике. Уз то попушти Бог неродне године и 

наступи глад какву људи не запамтише. Народ је цвилио што од глади што 

од Агарјана. Сви се обраћаху у невољи беспомоћном владици и тражаху од 

њега помоћи. Сиротиња Луковачка му писаше тражећи хлеба и утехе и 

додаваше: „љубимо ти руку и скут и стопу ђе чепљеш …“ Из Дробњака му 

„плачну књигу писаху“ очекујући напад Агарјана и од њега спаса иштући, 

главари пак обадве Мораче, на челу са Мином војводом, поручиваху му у 

писму: „Доносимо велики плач обје Мораче и ускоках, да никако није већ 

могуће овамо живовати ни у наша ова мјеста стајати …“ због гладне године и 

нападања јачег на нејачега. Сам свети владика записа у те дане да „народ у 

мјесец дана није једанпут јео хљеба, нако само коријен и траве свакојаког 

рода“. Те гладне 1817. године ни сам владика није имао зашто соли купити и 

бојао се: „одржат никога жива нећемо, него себе изгубит а народу не 

помоћи“. „Но, ево моје велике жалости“, писао је он у једном писму, „што 

ја, видећи да овај народ нема о чему живјети, не видим никакве душевне ни 

тјелесне ползе да се умножава, нако да од глади умире или по причини 

велике тјескоте и несташице да један другога бије и ћера, сљедствено по 
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мојем плачевном расужденију боље је да дјеца од крастах по полученији 

свјатаго крешћенија умиру, него ли кад нарасту да буду глађу и несташицом 

принуђени туђе имуће (= имање) грабити и своју браћу бити и ћерати“. 

Глад је изнова разбуктавала дугим напорима смирене страсти крвне 

освете и пљачке, уз то из Херцеговине пребегоше многи ускоци са 

породицама тражећи спаса од турске освете у Црној Гори, која се и сама 

давила у немаштини. Да зло и невоља буде већа, у пограничним крајевима 

се појави куга, a Аустријанци затворише пазаре да би спречили епидемију. 

А светитељ Цетињски крстоносни? – Он је плакао са онима који су плакали, 

сиротовао са сиротима, са свима делио све што је имао, храбрио, вером 

надахњивао, тешио, молио да се чувају од болести, залагао своје и 

манастирске ствари, да би у гладне године жита набавио за сиротињу, a y 

ратним приликама оружје, прах и олово, „Кад Црногорска кућа прокисује“, 

говорио је овај нови милостиви Самарјанин, „чини ми се да мени капље за 

врат“. Какво је и колико његово богатство било, види се из писма овог 

милостивог владике Цетињског од 22. децембра 1820. године, у коме се тужи 

једном пријатељу: „Моји трошкови, превасходе моје дохотке, јербо за 

народне после трошим, a од народа ништа не получавам (= добијам) нако 

свакодневно беспокојствије и главобољу. Ја сам и моје најдраже вешчи 

заложио и у дуг пануо“. 

Владика није волео да се његов народ расељава у туђе земље и да иде да 

другима служи. Зато је спречавао одлазак Црногораца у војну службу 

бечкога двора, кад су их за то у своје време врбовали аустријски посланици. 

Устављао је и Требјесане код Никшића, којима су Турци после њихове буне 

разорили и спалили домове, па они лутали двадесет година по морачким 

планинама и на крају се одлучили да нађу спаса у Русији. Тада се ипак 

отселило у Русију 98 становника из племена Требјеса (1804. године). Доцније 

му је Карађорђе обећавао да ће примити код себе у Србију оне који због 

немаштине желе да се преселе, а сад је и сам владика увидео да је сеоба за 

многе спас од пропасти. Прво је 80 становника села Хумци кренуло по 

његовој препоруци у Русију, што је подстакло многе да се одлуче на сеобу. 

Владика се поводом тога обраћао цару и лично и преко других, али није 

добијао никаквог одговора. Слушајући свакодневне молбе гладних и очајних, 

он одлучи да и без претходне дозволе пошаље 800 Црногораца бродовима у 

Русију. Истовремено је писао Руском цару: „Погледајте, најмилостивији 

Господару, на седамдесетљетњу сједину моју, дајте помоћ мојејем 

трудовима!“ Па је додавао хвалећи крв народа овога: „Крв је народа 

Црногорскога тако чиста као што му је и душа ведра, и туђи љекар за њега и 

од његовог живљења далек је и његово је повјерење отлучено од туђијех 

врата“. 
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Народ овај, продавши све што је имао, стиже на три изнајмљене лађе до 

Цариграда. Руски посланик у Цариграду Строганов сажали се на њих, даде 

им јело и лекове, али одложи за две недеље њихов одлазак у Одесу будући да 

од Руске владе није добијао никаквог одговора. Турска влада чувши за њих, 

захтевала је да јој се они предају, сматрајући их за своје поданике. На крају 

посланик их укрца у три Руска брода и нареди да се врате у Боку. Путујући 

четрдесет дана, неки се од њих разболеше, неки умреше од глади и бише 

бачени у море, а они који стигоше на Росе болни и невољни, писаху руком 

„на ови свијет“ несрећног попа Тоша Шоровића, препоручујући се Богу и 

владици да за остатак мисли. Владика им написа у карантин, у коме су били 

због болести, утешно писмо, заливајући га сузама састрадања, али им ништа 

помоћи не могаше јер беху продали другима своја имања. А они кад 

изађоше из карантина, многог опљачкаше и убише тражећи хране да одрже 

голи живот. Један од њих остави следећи тужни запис о том жалосном 

повратку из Цариграда стотина гладних породица: „Ми отолен бони и 

гладни те у Црну Гору, па од нас би и мртвијех од глади и потурчениках, и 

опросисмо сву земљу и много зла и невоље би од тога народа … И дођосмо 

опет на Цетиње, љуто бони и без никад ништа – без хаљина, без кућа, без 

покућства, без права, без свачега што треба за живот човјеку …“ Изгладнеле 

чете ових патника су лутале и претиле чак и манастиру, додајући нове ране 

на многобројне старе овог Цетињског мученика. 

Старост му је долазила, ноге побољевале од великог труда и подвига а 

невоље и бриге се умножавале и смењивале једна другу. Када је куга прошла, 

молио је ћесареве власти да отворе градове да народ не умре од глади, и 

чекао нову глад која се догодила 1822. године и за коју сам светитељ  пише: 

„Ја сам много гладнијех година запазио, но оваквих није било нигда у моје 

вријеме“. И последња година његовог многострадалног земаљског живота 

била је гладна година. „Данас трећи дан народ не има хљеба“, пише он 

жалопојку Јеремији Гагаћу. А њему пишу Граховљани, исте те 1830. године: 

„Обавештавамо вас, да се налазимо још који дан у животу с помоћу Божјом 

и вашом“, а у нашој великој и мучној мисли од Турака и Црне Горе и гладни 

…“ 

Најтеже је било светом владици што су због свега овога крвна освета и 

други пороци поново хватала маха, што Правитељство нико није хтео 

поштовати, а он више није имао снаге да свуда стигне као некад. Ипак и даље 

се трудио да очува јединство и поврати ред и мир који је некад владао. Знао 

је добро да само сталним бдењем, својим ауторитетом и речју може спасти 

земљу од пропасти. Горке су му биле последње године његовог земнога 

живота и мученичке, али и љубав његова и самопожртвовање огромни и 

вера у свемогућег Бога неизмерна. Иако више није могао због старости и 
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болести да сам иде по земљи да би мирио и тешио народ, слао је друге 

уместо себе, свој крст и многобројна писма, пратећи их тајним молитвама 

свудаприсутном Богу, да не би труд остао празан. Свима се обраћао као брат 

и учитељ, сапатник али и као строги отац. Кад је требало молио је и 

благосиљао, други пут опет опомињао, заклињао и клетве слао. Желећи 

добросуседске односе са Аустријанцима, ради несметане трговине са 

Бокељима, трудио се да уразуми Црногорце да не упадају у Боку ради крађе 

и пљачке, па је писао Његушима да је добар сусед најбољи пријатељ и земља 

најбоља она која је кући најближа, и молио их да не наносе срамоту целоме 

народу. У Бјелопавлиће је послао свога брата, бојећи се да због самовоље не 

изгубе слободу, па видевши да не желе да га послушају строго им писаше: 

„За то, дакле, кад мене не љубите и науке моје не слушате, ја већ немам с 

вама посла никаква, него ми пошљите брата и те остале Црногорце нека иду 

дома, а ви пошто не можете без турскога јарма, ето ви га ...“ У Катунску 

нахију, у којој се водио мали рат међу завађеним племенима, по калуђеру 

Стефану Лазаревићу свети владика овако поручиваше: „Ја с великом 

жалошћу и са сузама видим, да сви ваши непријатељи и сви ђаволи од 

свијета не би вам могли, толико зла, толико штете ни срамоте учинити, 

колико ви сами себи чините. А шта је фајда жалит и плакат, кад више 

љубите зло, него ли добро, и срамоту него ли поштење и кад не слушате, 

што ве ја учим и савјетујем и што ве молим и заклињам.“ Тужио се на њих и 

изобличавао их да су „од Бога одступили и страха Божија изгубили, грехоту 

и срамоту заборавили“, и да чине оно што знају али не знају шта чине, јер, 

писао им је: „Ви никога не слушате ко за добро ваше ради и говори, а нека 

дође који лажац међу вама, сви ће те му вјеровати …“ 

Сараспињао се тако Цетињски страдалник Господу своме и Његовој 

безграничној љубави према свима, све дајући, и душу своју, а ништа не 

тражећи и не добијајући. Жртвујући се, до краја се жртвовао. „Остара сам“, 

писао је последњих година живота на земљи, „више од зла и непослуха 

Црногорскога, него ли од мојијех данах“, немоћан више због старости и 

оболелих ногу да свуд стигне и свима лично помогне, као што је вазда 

ходио и о миру радио. Оне које Бог повери његовој љубави, до краја 

љубљаше, као Господ његов ученике своје: волео их је и кад их је 

благосиљао, и кад их је прекоревао и кад их је клео и заклињао „силнијем 

Богом Сведржитељем и честнијем Крстом и светом Госпођом и свијем 

архангелима и ангелима и светитељима, који су од вијека Богу угодили“, и 

њиховим здрављем и срећом и напретком, и то „у три пута и у три хиљаде 

путах!“ Волео их је и онда кад им је писао, препун гетсиманске туге и 

жалости: „Ја сам одавно видио да овдје живјети не могу и ево дође вријеме, 

да од силе Цетињске под старост бјежим из Цетиња“. Па и кад им је 

прекорно напомињао како је његово „сердце од вашега злочинства увехло и 
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старост моја оскорбљена, да почивала и радости нигда нема.“ Знао је ипак 

владика да га је народ дубоко поштовао и речи се његове и сузе бојао као 

грома, па је отуда и имао смелости у Богу да им тако строго пише, 

користећи и седине своје и страдања своја за њих претрпена, само да би их 

навео на мир и братску слогу, постидевши их старошћу својом и 

несебичном љубављу својом према њима. 

Осећајући свети да се примиче крај његовом земаљском странствовању, и 

многим трудовима и бригама за поверене му Богом душе, нађе за 

богоугодно да у лицу Ђорђија, сина његовог млађег брата Сава, припреми 

себе наследника. Зато га посла у Русију у Петроградску духовну академију да 

се достојно припреми за узвишену службу. Но овај, имајући више склоности 

за војни него за духовни позив, затражи од њега да му дозволи да ступи у 

војну службу. Владика га разреши обавезе ступања у духовни чин, па позва к 

себи другога синовца Радивоја – Рада, сина свога најмлађега брата Тома, 

провидевши у њему достојног наследника, многоструко обдареног. Кад је 

Раде стигао на Цетиње, пред манастиром га је сачекао, наслоњен на своју 

сребрну штаку, један висок скроман старац у црним дугачким хаљинама. 

Његова дуга брада и коса, по опису који је према казивању савременика 

забележио љуба Ненадовић, нису се разликовали од повесма беле свиле; 

кожа на лицу и рукама била је жута као воском помазана. Око њега су 

стајали гологлави Црногорци: стајали су око свеца који још по земљи ходи. 

To је био владика свети, који је утицао на будућег великог песника више него 

ико други, својим ликом, речју, делом и примером. Јер и сам беше даровит 

писац и песник, а уз то мудар народни вођа и сасуд Духа Светога. 

Свети Петар I преставио се у Цетињском манастиру на дан св. 

еванђелиста Луке 18. октобра 1830. године, пун труда, брига и година, у 

четрдесет и шестој години овога архипастирског служења. Уочи самог 

Лучиндана, предосетивши свети владика да му се ближи крај, позва свог 

секретара Симу Милутиновића у своју ћелију и саопшти му у перо своје 

последње завештање и вољу. Истичући у завештању да је чувао народ и 

сиротињу као своју душу, свети митрополит моли свакога Црногорца и 

Брђанина малога и великога, коме је што сагрешио или какву жалост 

учинио, да му свак опрости, од свег срца и душе, опраштајући и сам 

свакоме, ко му је ма шта сагрешио: да је свакоме вавек просто и на 

Страшном Божјем суду за време другог Христовог доласка. Затим моли сав 

народ и заклиње самосилним Богом свега света Творцем и свом силом 

небесном, да га с миром у тишини и љубави општенародној кротко укопају 

и ожале, и да се закуну на његове мртве прси да до Ђурђева дана нико 

никога не дира и да се крв не пролива. Поред тога свакога моли и заклиње 
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истинскијем Богом Сведржитељем и оставља им у аманет да не дирају у 

црквена имања, да све свештенослужитеље поштују и пазе, одређујући за 

свога наследника Рада Томова, за којега се нада „да ће бити човјек од посла и 

разума“. На крају, благосиљајући све добре, верне и послушне, оставља им 

за општенародне потребе новац који је добио као помоћ од Руског цара и 

због кога су га неки клеветали, и заклиње их да се држе јединоверне и 

јединородне Русије.*90 

Тога дана када ће се упокојити, седео је овај смирени Божји угодник, као 

обично, у пространој манастирској кујни покрај ватре. Наоколо су седели 

неки од главара Црногорских, који су били к њему дошли. Он их је саветовао 

и давао им последња упутства, рекавши им да му се ближи крај. О свему им 

је говорио и за свашта наручивао, као брижљиви домаћин када полази на 

далеки пут. Усред тога говора његова наступи велика слабост, он изнемогне 

и целом снагом. Главари га придигну и одведу у његову малу једнопрозорну 

ћелију, у којој је као прави испосник и пустињак свој живот проводио, где га 

спусте на постељу. И ту, молећи се Богу и благосиљајући Црну Гору и сав 

народ и „разговарајући с около стојећима“, тихо предаде дух свој Богу, без 

икаквих болова и самртних мука. 

Чувши о његовом упокојењу, цела Црна Гора је плакала за њим; сви 

хришћани у Приморју и под агарјанским игом, уздахнули су тешко, 

изгубивши свога утешитеља и прибежиште и молитвеника пред Богом. 

Један ревносни апостол Христове вере, проповедник братске љубави, слоге и 

слободе, оставио је земљу сиротом. Погребен је у манастирској цркви. А пре 

погреба, на Вељем гумну испред манастира, укрстивши пушке изнад мртвог 

и светог тела владичиног, расплакани главари су се заклели и ухватили веру: 

да ће живети у љубави, да ће држати слогу и мир и слушати Рада Томова. 

Постојала је бојазан, како нам саопштава наследник му Петар II, оплакујући 

овога „вјесника воље Свевишњега“ и нашега заједничког оца и кроткога 

учитеља, да дође до покоља на гробу, „али слава всевишњему Творцу и всех 

благ Оцу, внушио је у њихово срце мирнога ангела“, па „како се Тестамент 

прочита, свак се заплаче и његови највиши душмани не уздрже се од суза, 

сви плачући се закуну слушат његов Тестамент.“ Исти овај Раде Томов, пун 

жалости за изгубљеним стрицем и учитељем, примајући његово тешко 

бреме на своја нејака плећа, писао је овако 22. октобра 1830. године: „У сву 

нашу државу није чојека који не плаче за њим и сами су се злотвори његови 

до тога чувства горести (= жалости) узнијели, па можете мислити како је 

нама његовијем домаћијема“. 

                                                           
90* По некима владика је диктирао тестамент на Лучин-дан пре подне, a по Љуби Ненадовићу – 

после уласка у ћелију, пред само упокојење, што је мање вероватно. 



~ 92 ~   Житије св. oца нашег Петра I, 

Када је четири године после његовог упокојења, исто на дан светог 

еванђелиста Луке (1834.), његов гроб био отворен, мошти владике светог 

бише нађене целе и нетљене. Ту сверадосну вест, да је Бог прославио свога 

угодника, објави Петар II истога дана прогласом свему народу, са жељом да 

сви буду учесници „радости и весеља општега нашега Православија“. У својој 

радосној посланици овај умни наследник светога стрица писаше овако: „На 

знање ви дајемо, благочестиви народе, како смо 18. овога мјесеца, на Лучин-

дан, отворили гроб блажено и светопочившега претка мојега и архипастира 

вашега Петра, и пошто смо отворили гроб, нашли смо цјелокупно и свето 

тијело доброга и светога архипастира нашега. Зато, благочестиви народе, ми 

вама радосно и објављујемо о томе срећноме догађају, јербо знамо да ћете 

благодарити свемогућега Творца, који ви вашега доброга оца, крепкога 

пастира Цркве и стада Христова, вашега обранитеља и избавитеља, посла 

међу вама у светоме тијелу, да како је био у смртноме животу готов за вас 

дати душу и тијело, тако да му се молимо да он и сада, како (= као) светитељ 

и угодник Божји, буде молитвеник свемогућему Богу за нас како за своје 

синове. Ја мислим, благочестиви хришћани, да памтите ви ријечи светога 

Петра које је вама говорио „да живите у слоги, миру и јединству“. Ове свете 

и божанствене ријечи ја мислим да је сваки од вас држао на срцу и доклен се 

није ови угодник Божји био међу вама јавио. A сада надам се да ће те их 

добро држати, јербо видите онога који ви (= вама) их је говорио међу вама 

света и цјелокупна. И ви сте увјерени, ја мислим, да који Црногорац неће 

држати слогу, мир и јединство, биће му свети Петар саперник и на томе и на 

овоме свијету, него, који што има међу собом немира, сложите се и мирите, 

и тада ће те бити Богу повољни и вашему светитељу Петру. За друго вас Богу 

препоручујући и његовом угоднику новообјављеному светитељу, остајем 

сваком доброжелатељ.“ 

Народ, који је свога архипастира још за живота сматрао за свеца и увек га 

називао „владика свети“, чувши ову радосну вест, похита са свих страна на 

Цетиње да целива његове свете мошти. Стизао је народ из Црне Горе, Брда и 

Боке Которске, славећи Бога на дару Његовом. Долазили су преко гудура и 

беспућа чак и старци од 90 година на поклоњење новојављеном угоднику 

Божјем и стубу православне вере свога отечества. По процени Вука Караџића, 

који се тада беше нашао на Цетињу, сабрало се око његовог светог тела до 

15.000 душа. Иако је било злонамерника и завидљиваца, лажним разумом 

помрачених, који не остављаху на миру ни свете мошти овог истинског 

пастира, као што га и за живота нису на миру остављали од својих злобних 

клевета, и који покушаваху да спрече да му народ долази на поклоњење, 

особито из Боке, ипак ништа није могло зауставити реку народне љубави и 

поштовања према њему. Никоме од смртних, каже Љуба Ненадовић, што се 

сада рађају неће више ни један хришћански народ такво поштовање 
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указивати: да се његовим именом заклињу, да га у помоћ призивају, да у тузи 

и болести његовом мртвом телу долазе ради утехе и исцељења! 

Колико су се Црногорци бојали његових чудотворних речи и његове 

клетве док је био у животу, толико више сада су се чували да штогод не 

учине што њему није мило и што је он проклео, јер, знали су: он је сада 

ближе Богу. Он гледа и зна и вазда ће гледати да ли народ његов живи у 

вери и љубави, у слози и поштењу, и да ће добрима као и за живота 

помоћник бити, а злима наказатељ и противник. Памтило се дуго и данас се 

памти свако његово проклетство и сваки његов благослов: што је благословио 

остало је благословено, што је проклео, никад није имало напретка. Народ за 

њега вели: „Онај свети Петар што је у Риму, три пута се одрекао Христа; а 

наш свети Петар што је на Цетињу, није ни једанпут“! Зато често кажу: 

„Помози свети Петре!“ – јер је кост од њихове кости, заступник сигурни пред 

Богом и похвала целе Цркве Божје. Народу није остало непознато да је он 

читавог свог живота, и поред разноврсних световних обавеза, био велики 

испосник и молитвеник, да је до смрти живео у једној полумрачној ћелији уз 

цркву Цетињског манастира, која је по свему личила на ћелију 

пустиножитеља. Мало га је ко видео да се смејао или да је много говорио; 

обично је ћутао, удубен у богоумље и молитву или у бриге о својој пастви. 

Коме год би болеснику над главом молитву читао, ретко би остајао неко да 

није преболио и оздравио. 

После прибројења владике богоносног лику светих и прослављења 

његовог тела силом Духа Светога и чудесима, у његову част бише подигнути 

многи храмови, од којих први подиже богоразумни Петар II на Ловћенском 

врху, њему у част a и за починак свога праха (1844. г.).*91 Ho y ова последња 

времена, кад неста страха Божјега и охладње вера многих и љубав према 

светоме и његовим распињањима за народ до смрти и после смрти, неста и 

свете црквице са Ловћена. Али вечнострадајући владика, који је и у својој 

старости писао: „да међу Турцима живим, не бих толики зулум трпио, 

колико трпим од Црногорацах“, – поново нађе уточишта у Боки коју толико 

љубљаше. У Прчању код Котора побожни народ му зида нови храм, подобан 

ономе Ловћенском, који се вазнесе тамо где и његова света душа. Тако и у 

граду Дортмунду у далекој Немачкој расејана чеда његова, посветише му 

недавно скромну капелицу, њему и Богу његовом у част, а себи на спас. 

Њему припадамо и ми свегрешни са молитвеним вапајем: Светитељу оче 

Петре, Цетињски чудотворче, моли Пресвету Тројицу, Тросунчаног Бога 

нашег, да просвети таму нашу. Амин! 

                                                           
91* Његове свете мошти се налазе од самог почетка у цркви Цетињског манастира. Тропар и 

кондак бише му написани одмах по прослављењу. Службу и кратко житије написао му је 

Београдски митрополит Михаило (штампана посебно у Москви, 1895. године). 
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ЗАВЕШТАЊЕ И ПОУКЕ СВЕТОГ ПЕТРА 

Богомудри светитељ Цетињски био је даровит писац. Али све што је 

писао, никад није писао ради разоноде или ради похвале људске, или са 

жељом да ствара неку „своју“ философију и науку. Његове посланице су по 

духу најближе посланицама св. aпостола Павла, као што је и живот њих 

двојице био сличан. Свако слово које је изашло испод његовог пера, окађено 

је миомиром двоједне љубави: љубави према Богу и према повереном му 

народу, и самопожртвовањем. Све што је писао са Голготског крста је писао: 

зато је тако просто и пуно трезвеног здравоумља. Већи број његових 

посланица први је објавио Душан Вуксан (Посланице митрополита 

Црногорског Петра I, Цетиње 1935.). Ми овде доносимо његов Тестамент и 

душекорисне одломке из Посланица, на основу овога и једног новијег 

издања, које је приредио Чедо Вуковић под насловом: Петар Први 

Петровић, Фреске на камену (изд. Библиотека „Луча“, Титоград, 1965. г.). 

Доносимо и одломак из његове једне поучне песме. Свети владика је написао 

и једну недовршену „Кратку историју Црне Горе“, као што је писао и песме 

(издао их је Трифун Ђукић, изд. „Народне књиге“, Цетиње, 1961.). 

ТЕСТАМЕНТ СВЕТОГ ПЕТРА 

Од нас владике Петра 

Благородној господи духовног и мирског чина, главарима и старешинама 

и свему народу Црногорском и Брдском сресрдно о(во) најпотоње 

поздравље. 

Сватко знаде и види како сам ја од давнога времена оронуо и пануо, те не 

могу већ никуђ, нешто од старости, а највише од свакојаке муке и труда, које 

сам у вељи мој вијек за народ Црногорски и Брдски подносио и за слободу 

хришћанске вјере и нашег отачаства претрпио, чувајући народ и сиротињу 

као своју душу. Но то и сам видећи и познавајући своју слабост и болест 

неизлечиву и да ми се смрт приближава, написао сам нека потребита писма и 

књиге и наредио их све, ђе сам имао што посилати да се пошље по мојој 

смрти, тако и вама и свему народу Црногорском и Брдском написах и оставих 

ову књигу, коју сви да чујете и добро разумијете пријед него ме укопате.  

Молим свакога Црногорца и Брђанина малога и великога, којему сам што 

сагријешио или какву жалост учинио, да ми свак опрости, од свега срца и 

душе, и тако ја опраштам свакојега малога и великога, који ми је гођ што 

сагријешио, просто да је од мене свакому задовијек и на страшни Божији 

Суд о второму Христу Бога пришествију. 

Пак најпрви свему народу чиним аманет и самосилнијем Богом свега 

свијета Творцем и свом силам небесном заклињем свеколико да ме с миром 

у тишини и љубави општенародној кротко укопате и ожалите, да не би ни 
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крвник крвнику тадер проговорио ни горке ријечи. Другу вас молбу молим 

и страшнијем и свемогућнијем Богом заклињам, да на моје прси вјеру задате 

и утврдите кроз сву нашу земљу и епархију, кроза све нахије, села и племена, 

да нико никога ни за што не тиче до Ђурђева дне и дотадер надам се у 

Господа и Спаса нашега да ће вам начин живљења бити занаго учињен и суд 

у ову земљу царски постављен, које сам ја у нашега свагдашњега 

покровитеља и бранитеља испросио и исплакао, и то сам вама и пријед 

говорио некијема – да ја за вас и за општенародно благополученије и добро 

живљење и брижим работам, како и Бог знаде и коко ћете и ви свиколици 

до мало времена знати и видјети. 

Изван тога највише вас свакојега молим и све истинскијем Богом 

Сведржитељем заклињем и ваздашњи аманет чиним и остављам, да црковно 

добро и имуће, гдје год је какво, не тиче нико никада за ваших свих и за сваку 

вашу срећу и поштење, и да ми свако црковно чељаде, калуђере, како 

служитеље моје и ваше пазите и држите, како сам их и ја исти вазда пазио и 

држао. А ја на моје мјесто насљедником и управитељем од свега мојега, 

народскога и црквенога чиним и остављам синовца мојега Рада Томова, у 

којега се надам да ће бити човјек од посла и од разума, колико је преблаги 

Отац Небесни благоволио подарити, и којега Богу и Цару нашему и свему 

народу Црногорском и Брдском на вијеки препоручавам свијем срцем и 

свом душом. 

Најпослијед још нешто да вам кажем и избистрим, о браћо и народе 

Црногорски и Брдски! Но чујте и за вазда знајте од мене, који вас нијесам 

никада лукавио и на злу срећу никога наводио. При смрти мојој објављујем 

вам нову Божју истину: како је тешко лакоми на лафу (= новац) московску, и 

не заслужујући је, мислио и зборио, да ја изједох све и браћи подијелих 

штогођ новца из Русије од цара народу доходи, ема се сваки вара и гријеши 

у то, и ја вас вијерно и поштено овијем путем, на који ћу задовијек, свакога 

увјеравам да од ове лафе московске, како се говори, ништа никуђ дестрегао (= 

потрошио) нијесам, но ето је ова у готову и на гомилу, и да је она од цара 

мени на образ и на расположење по мојим молбама дошла, и на ползу свега 

народа српскога, него да те новце ни ја без велике преше и највеће нужде не 

трошим, како и нијесам никуђ ни динара, до што сам на кудук (= суд), докле 

га опета силни и безумни људи не развргоше, за које ја чист остајем пред 

људима и пред Богом. Пак сам и ја за те новце нашему цару и покровитељу 

писао да учини он за те његове аспре какву хоће наредбу и одговорио ми је 

да ће својега официјала овамо послати, који ће и те аспре примити и 

харчити на суд, који ће он поставити у нашу земљу. И моја је највећа рана на 

срцу, коју ћу и у гроб понијети, што и то још не дочеках за мога живота. 
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Ако би се ко нашао у народу нашем да не прими ове моје потоње ријечи 

и препоруке за истините или ако не би све тако послушао, како ова књига 

изговара, него би какву смутњу и раздор међу народом усудио се чинити 

словом или дјелом, тога свакога, који гођ он био, мирски или духовни, ја на 

смртни час мој вјечноме проклеству и анатеми предајем, како њега, тако и 

његов род и пород, да му се траг и дом ископа и утре! Исто тако да Бог даде 

и ономе који би вас од вјерности к благочестивој и христољубивој Русији 

одлучити поискао и свакојему, ако би се који из вас Црногорацах и Брђанах 

нашао да помисли одступити од покровитељства и наде на јединородну и 

јединовјерну нашу Русију да Бог да јаки те од њега живога месо отпадало и 

свако добро временито и вјечно одступило. 

Свијема пак добријема, вијернијема и који гођ ово моје потоње писмо 

послуша и изврши, да буде моје најусрдније, отачаско и архипастирско 

благословеније од рода у род и ва вијеки вјекова. Амин. 

Цетиње, 18. октобра 1830. 

ПОУКЕ ИЗ ПОСЛАНИЦА СВ. ПЕТРА 

Брђанима 

Петар, Божијеју милостију, православни митрополит и кавалер Росијски 

Знате, како сам вама и свијема Црногорцима вазда и на свако мјесто 

говорио, молећи свакога и заклињајући да у мир и слогу међу собом 

живите. И колико сам труда и муке од почетка до сада претрпио, то само 

једини Бог знаде; и све радећи за обште народно добро и слободу без 

никакве хиле и лукавства, нако с правијем и чистијем срцем, желећи видјети 

вас и осталу моју браћу от непријатељског јарма и зулума ослобођене. 

Нијесам искао моје собствене користи и течења (= стицања), него сам оставио 

цркве и манастире и све црковне и манастирске и домаће послове. 

Заборавио сам и моју душу и моје здравље, а пријенуо за вас и за другу 

браћу Црногорце, да не изгубите, него да уздржите своје поштење и славу и 

да утврдите вашу предрагу вољност и слободу, коју ви је Бог даровао мимо 

свакога народа у свијету, да ви туђин не господари и не заповиједа и да није 

господар од вашијех живота, жена и ђеце и от вашега имућа и домовах, но 

ви сами да поставите себе из договора уредбе и законе от вашега владања и 

суда, по којему можете злога чојка и непослушнога кастигати, пак се у 

слободи дичити и живјети међу собом како браћа мирно, поштено, без 

инада и сваке мрзости. Али ево жалости и несреће велике, што ја не видим 

да ви ово своје добро љубите, нити вашу вољност и слободу познати хоћете, 

коју ако једанпут изгубите от својега непослуха и злочинства, онда ћете 

спомињати моје ријечи и виђети јесам ли право говорио и јесам ли за опште 

народно добро ваше и свега народа нашега радио; али ће то бити у 



митрополита Цетињског, чудотворца. ~ 97 ~ 
 

невријеме, ка(д) ви неће памет ништа ваљати. Ово ја не говорим само вама 

Брђанима, него и свима Црногорцима једнако, јер знам што је слобода и што 

је темељ от свакога добра на овоме свијету, а знадем и што је робство и 

невоља или сужанство и јарам туђи оному који га носи … Друге ви не остаје, 

него да од зла престанете и да се помирите, како најскорије и најбоље знате, 

пак да не ћерате своју браћу Христијане који су под турско копито и да им 

повратите њиове пљенове, које сте им неправедно уграбили, да ве сиротиња 

не куне и да зло од Бога на себе не дочекате. А ето шиљем тамо господу 

главаре и судце да се с вама виде и разговоре и да очисте смутње и зађевице, 

које нађу у ваша мјеста, и да потврде стегу и јединство међу свијем народом. 

Тога ради свакога молим и страшнијем именом Божијим заклињам, 

промислите за своје добро и послушајте што ви суд и ваши главари реку и 

осуде, како из своје душе познаду. 

Најпослије правично, не носите злому и пакосному чојку хајтер и не чините 

како је мило, но такве глобите и кастигајте, да се зло не чини. А што је до сад 

било, то радите смирит, и кога видите да је зло без невоље учинио от силе и от 

своје опачине, тога и кастигом покарајте и будите сви супротиву онога који 

послух и слогу размеће. Ја желим да вазда наша браћа из нашега народа буду у 

нашу земљу судци и да они, који буду на то мјесто из договора обштега 

постављени, владају народом и управљају по начину разумно и да свеђер више 

слава, чест и слобода и благополучје ваше обћено у мир и у слогу вашу срећно 

и честито расте и да ово дјеци вашој након себе оставите, нека она имена ваша у 

вијеки хвале и превозносе и нека могу радостним гласом говорити: „О блажени 

отци! О славни родитељи наши, велики витези и честити јунаци! блажена и 

преблажена витешка дјела ваша, блажене утробе које су вас родиле и дојке које 

су вас дојиле! Ви сте угасили међусобну рат и крвопролиће, ви сте поставили 

мир и тишину у своја мјеста, ви сте укријепили слогу и јединство међу народом 

и ви сте нам дохранили и оставили дражајшу вољност и слободу, а ми ћемо 

предраго име ваше у памети у срцима нашим с највећим благодаренијем до 

гроба носити и синовом нашим од рода у род остављати, нека име и слава ваша 

буде безсмртна!“ 

Ево, моји драги јунаци, што ја желим! Ево зашто се трудим непрестано и 

зашто моју душу и здравље полажем! Ево зашто сам добио неизбројене 

непријатеље и ево, познајете у чему ваша срећа и вјечно добро и 

благополучије стоји! Сад, ако нећете ово љубити, миловати и држати и за 

ово свијем срдцем и вољом и са свом јакости пријенути, ви ћете бити сами 

себе и својој дјеци самовољни крвници и вјечни злотвори и мучитељи; а ја у 

то, како пред Богом тако и пред цијелим свијетом, не хоћу имати дијела, 

који остајем ваш доброжелатељ, Владика Петар. 

Фебруара 23. год. 1800, на Стањевиће. 
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* 

Но као што благородне душе човјек, све што на виши степен у господство 

и у власти излази и колико се у вишему богатству и срећи находи, 

толикођер он све веће иште приличне његовоме благородству начине за 

потврдити своје достојинство благодејанијем, милостију и кротким 

живљењем, а најпаче благодарним срдцем к својему благодјетељу, тако и 

неблагородни чојек, кад се види из нискога бића уздигнут ђе се није надао, 

заборави и Бога и душу, камо ли неће заборавит свога благодјетеља, па на 

крилима високоумља или, љепше рећи, пребезумне гордости, безобразно 

летећи ... пакленим и отровним духом из његове утробе дише. 

(Из посланице Бокељима, 1804. г.) 

* 

Народ ми не даје ништа и не иштем да ми даде икакве ствари, иако само 

да прекрати междусобно крвопролиће и остала безакона дјела и да у миру и 

у љубави христијански живе … 

И не чудите се, мој драги оче архимандрите, ми смо Срби такови, не 

знадемо нити хоћемо знати друго, нако један другога гонити и у несрећу и 

безчест постављати, и што који више ради за добро општенародње, то се 

више завист против њега вооружава, која (= јер) у Српском народу, како и у 

греческом, гордост царује. 

(Из посланице архим. Арсенију Гаговићу, 1804. г.) 

* 

Свакога Црногорца … молим и заклињам нека сваки стоји с миром и 

нека трпи како и ја трпим, зашто знам да ће наше трпјеније боље за нас 

бити, него ли икаква наша освета. 

(Из посланице Катуњанима, 1805. г.) 

* 

Ми ћемо сви, љубезна браћо моја, умријети и тешко нама ако један 

другога на овоме свијету живлећи не љубимо, ако се не смиримо с нашијем 

суперницима на које жалост имамо, и ако један другоме увређаје не 

простимо, нећемо на ономе свијету вјечнога покоја и блаженства имати и 

неће нам Отац небесни наша сагрешенија простити. 

Дакле, ради Бога, који је једино и вјечно наше добро и ради вјечнога 

веселија и радости, којега је Бог уготовио свијем послушним у рајске 

сладости вјековјечно уживати и наслаждати се Његова божественога 

лицезренија, и опет вас молим да послушате како (= оно што) ви пишем, 

тако били од Бога благословени и тако ви Бог даровао на овому свијету сваку 
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добру срећу и добри напредак у свему, а на оном вјечну радост, коју вам и 

свим христијаном од свега срдца желим и остајем, уздајући се да ћете моје 

молбе послушати, ваш доброжелатељ. 

(Из посланице Радуловићима, 1805. г.) 

* 

А ја не бих рад ни Турчину, који је добар и поштен чојек, никаква зла 

колико ни доброме ни поштеноме Хришћанину, зашто знам што ми Бог 

заповиједа … 

(Из посланице Дробњацима, 1809.Г.) 

* 

Видим да ви сваки дан више у своје самовољство и безаконије напредујете, 

и да ви је милије зло и срамота, него ли добро и поштење, и нека ви буде по 

желанију вашему. Ја се од свега зла и добра личим и по данас нити ме у ваше 

после призивајте, нити ћу се у њих мијешати, него остајем јошт залуду ваш 

доброжелатељ, несрећни … Владика Петар. 

(Из посланице Црногорцима и Брђанима, 1812. г.) 

* 

Људи ваља да зло дочекају овога и онога свијета, који свако зло 

самовољно чине и никога не слушају, ако им за добро говори. 

(Из посланице Дробњацима и Жупљанима, 1817. г.) 

* 

Извјесно је вам и свему Црногорскому и Брдскому народу да у све вријеме 

мојега владичествовања нијесам ја преставао радећи за обште народно добро 

и поштење, за које нити сам штедио мојега труда, ни мојега именија, него и 

живот мој и душу постављао на ползу и слободу мојега отечества. Ово знаду 

и остали, најпаче нам сусједствени народи; и ако бисте ви ово заборавили 

остају они, који ће ову истину пред цијелијем свијетом сједочити; остаје мене 

за утјешеније моја чиста совјест, која ће ме свагда веселити, што сам ја 

непрестано испуњао моје дужности, како истинити и прави син и слуга 

отечества; остајете и ви по непослушанију и самовољству сами себе пред 

Богом и пред свијетом кривци за све несреће, које су се међу вама догодиле и 

које ће се унапријед догодити. 

(Из посланице Катуњанима, 1818. г.) 

* 

Нијесу закони за добре, него за зле људе постављени; будући они не 

познају од Бога уливени у срдца њихова наравски закон, зато је потребно 

било законе поставит да свакога реда злодјеји буду кастигани, јер инако (= 
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иначе) ваљало би да сви народи у свијету буду несрећни, како и јесу они гдје 

таквијех законах нема и гдје се добри људи не почитују, а зли не кастигају (= 

кажњавају). 

(Из посланице Катуњанима, 1818. г.) 

* 

Него добро разсудите и спомените се, љубезна браћо, да сада стоји срећа 

или несрећа у ваше руке. Ако ви будете међу собом сложни и послушни, све 

ће добро и лијепо бит и то ће вам похвалу и поштење донијети; ако ли онако 

(не) учините, сва ће кривица на вас остати и ви ћете сами себе постиђети и 

своје поштење увриједити. Тога ради вас молим и страшнијем Богом 

Вседржитељем заклињем да сви у слогу и у согласије радите за обште 

народње добро. Ако ли се нађе који међу вама да започне чинити што 

поради мита и хајтера, таквога имате свиколици исћерат између себе, јер му 

није мјеста међу вама и да вашу слогу не размеће. 

(Из посланице Кметовима, 1818. г.) 

* 

Људи, који путом Божијем иду да Бога служе и угоде, не мисле ни за 

какво зло, нако вазда за добро и не говоре сами себе да су свети, него да су 

грешни и окајани. А та(ј) је калаш (= калуђер) до скора био у Шумадију (ради 

се о калуђеру скитници Авакуму) хајдук и разбојник; пак и сада чини 

хајдучка и разбојничка дјела, наговарајући будале на зло, да се љуцка крв 

пролијева; и јошт има дрзновеније говорити да је светињак и Божји 

посланик! Није, дакле, доста што је он крвомутник, него и сувише хулитељ 

преблагога Бога и поругатељ чина калуђерскога. Зашто (= јер) Бог у своје 

заповиједи забрањује најжесточајшим начином свако злочинство и 

безаконије, а прави калуђер ваља да буде добри и смирени чојек и да 

заповиједи Божје слуша и не учини дјелом ни помишљенијем ништа, што 

би вољи Божијој противно било. 

Чојек, који Бога служи и хоће да буде спасен, неће ни звијера убити, ни 

рећи да га убију, а камоли человјека подобнога себе; јер он не жели никому 

зла, нако свакому добра, помишљајући да (су) сви људи од једнога оца 

Адама и од једне матере Еве произашли и да је Бог свакога сотворио и 

заповједио да једни другим добро чинимо и добра а не зла радимо. 

Сад разсудите, може ли крвомутник бити светињак у исто доба кад чини 

да људи гину и једни друге кољу. He стоји светиња у то што он иде, да боље 

народ вара, гологлав, бос и одрпан, него светиња стоји у праву вјеру и у 

добра дјела, како Бог заповиједа. 
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He будите, дакле, безумни и не дајте да вас речени калаш превари и да 

његовим лажем вјерујете, пак да се послијед кајете, него га ишћерајте да га 

међу вама није … 

(Из посланице Кучима и др., 1819. г.) 

* 

Спомените се, дакле, молим вас, и обратите ваше поступке и ваше мисли 

на пут послушанија и слоге, по којему можете избавит себе од сваке несреће 

и зла, које самовољство о (=или) непослуху доноси. И помислите на своје 

биће и состојаније (= стање) и не заборављајте ону пословицу, која вас учи 

говорећи: кога је молити, није га срдити. 

(Из посланице Његушима, 1822. г.) 

* 

Међу многе духовне неуредности находи се веома худи и неприлични 

обичај од давних времена укоријењен, да попови од ове епархије иду 

оружани једнако ка и мирски људи и да не имаду на себе ни једнога 

свештеническога знака, по којему би се могли познавати у свештенически 

чин. Ја сам вазда желио и настојао, што би ово неприлично и поругатељно 

дјело било изтребљено, и што би духовни људи у благопристојни начин 

били приведени. Но будући приморски народ при владању бивше 

републике Млетачке на злодјејаније распуштен, не мање него ли 

Црногорски, који је у вољности и у самовољству свеђер живио, нијесам имао 

јакости за испунит моје желаније за прекратит такво злоупотребљеније ... 

Тога ради вам архипастирски повељевам: да (по) полученији овога мојега 

објављенија не имаде ни један свештеник оружије и црвене капе носити, или 

браду бривати, него у благопристојни чин пастирскога смиренија, кротости 

и богољубија ходити и словесноје стадо Христових овец на пут спасенија 

настављати и учити … Ако ли се који свештеник међу вама нађе овому 

мојему објављенију непослушан, да не хоће оружије оставит и капицу од 

свите љубичастога цвијета носити, такођер и браду пустити, такви нека 

остави епитрахиљ и свештенство … 

(Из посланице Бококоторском свештенству, 1808. г.) 

* 

Дајем ви на знање како дође ка мене показатељ овога писма честни 

јеромонах Софрониј, пострижник Пећкога патријаршескога манастира, 

будући соборно од игумена и братије послат искати од благочестивих 

Христијан милостињу на воспомошчествованије оне свете цркве, на коју су 
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Турци велики данак и глобу поставили, пријетећи, ако не би оно благо дали, 

да ће и цркву и манастир разурити и свештенике посјећи и повјешати, како 

што су многе манастире разурили и свештенике побили. 

Ја знам ваше биће и состојаније и вашу убоштину и сиромаштину у коју 

се находите, али је оно Српска Црква свега славено-србскога народа и мати 

свијех Српскијех цркавах, у коју су патријари наши стојали и коју су цари 

наши оградили. Тога ради, љубезна браћо, не одреците се по својој јакости, 

колико је кому могуће милостиње и помоћи у ону светују обитељ приложит, 

да је откупите и сохраните од разоренија, да и вас Бог сохрани од свакога зла 

и од сваке биједе и напасти. 

(Из посланице Црногорцима и Брђанима, 1822. г.) 

* 

Да је проклет сваки они, који неправедно на сиромахе и на сиротињу 

намеће кривицу.  

(Из посланице Бјелопавлићима, 1823. г.) 

* 

Питали су једнога мудрога и просвијећенога человјека: који је пријатељ 

најбољи и која земља јест најбоља? Ови је одговорио да је добар сусјед 

најбољи пријатељ и земља да јест најбоља, која се најближе куће находи. Ја 

мислим да је погодио … Ваши сусједи биће вам добри и најбољи пријатељи 

и ви ћете уживати њихову љубав и пријатељство, ако од своје стране будете 

равним начином соотвјествовали и учинили се достојни сусједске љубави и 

пријатељства. 

(Из посланице Његушима, 1823. г.) 

* 

Благородна господо главари и народе Црногорски и Брдски, 

Ево су већ прошлога прољећа, априла мјесеца, пасале тридесет и осам 

годиштах, откада сам ја постао међу вама владиком. 

Труди моји јесу били најпрво и желаније моје, од свакога желанија 

највише, за покраћење ваше домаће рати и крвопролића, радећи вас 

саставити у слогу и јединство, док се избавите од љутога јарма паше 

скадарскога, под којим бјесте у вријеме мојега у туђе земље путовања по 

несогласију вашему себе подложили. 

Ви моје науке примисте, послушасте, и своје оружје витешки у рукама 

прифатисте и Бог даде вама срећу не само да своју слободу опет к себе 

повратите, него и сувише да својега непријатеља у два жестока боја 
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побиједите и да његову главу одсијечете и државу скадарску уплашите, од 

које мира и почивала не имасте. 

Ова је побједа име ваше у свијет прославила и учинила да сви европејски 

народи за вас знаду и да ве почитују за народ славни, народ поштени, храбри 

и уздани, који своју слободу познаје и својијем оружјем брани. 

Ја срдцем и душом жељах да се и више пред свијетом прославите и да 

вашу слободу јаче и боље утврдите. Молих вас да суд и правитељство 

поставите, на законах обштим согласијем сочињених, да правитељство 

народом влада и да народна дјела управља, а кулук да зле људе фата и на суд 

доводи, како што се у цијели свијет чини, јер без тога не могаше бит ни слава 

ни слобода ваша утврђена, ни дуговјека. И ви тако учинисте; кулук и 

правитељство постависте, да законик царствује и да је свакоји законику 

подложен. Настаде, дакле, законик међу вама, настаде суд и правда, мир и 

тишина, вријеме срећње и блажено, радост и весеље за добре и богобојазне 

људе и за нејаку сиромаш и сиротињу, престаде самовољство, престаде 

домаћа рат и крвопролиће. 

Законик, царствујући кастигом, страшно пријећаше, правитељство суд и 

правду чињаше, кулук с мјеста на мјесто иђаше и сваки злодјеј од страха 

трепеташе. He бјеше већ домаће рати ни боја, не бјеше покличи: ко је витез; 

ни витеза на домаћи бој, не чујаше се колежа ни тужбање, не виђаше се лица 

мушкога ни женскога огреботинах крвава и нагрђена, ни главе црном капом, 

ни црном махрамом покривене, ни перчина мушкога ни женске косе 

острижене, не обливаше се земља, дрво и камен крвљу ваше браће и не 

кипјаше братска крв из устах вашијех, не кукаху мајке за својијем синовима, 

ни сестре за својом браћом ошишане, ни сироте удовице за својијем 

мужевима огребене, ни жалостна дјечица за својијем родитељима сузам 

обливена. 

Путник мирно путоваше, трговац слободно трговаше, работник своју 

работу весело работаше и чобан своју стоку без страха пасијаше и Богом 

благословена тишина на све стране пребиваше. 

Но будући вам милије зло него добро, не могасте правитељство међу 

собом трпјети, желећи да се опет на обична ваша зла и самовољна дјела 

повратите и да један другом крв пијете. 

He би вам угодно да ве људи од свијета почитују добрим и поштеним 

народом, како сам пређе река, да ви буду туђи градови и пазари отворени и 

да имате стиму (= уважење) како и остали народи европејски, него је вам 

драже и милије да ве називају злим, безаконим и самовољним народом, да 

стиме и приступишта нигђе немате и да ве ћерају како хајдуке и разбојнике. 
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Ви сте од свакога цара и краља вољни и слободни, да ви нитко не 

заповиједа, но нијесте један од другога; ви слободу своју не познајете и 

познати је не хоћете; вама је противно све што је Богу и поштенима људима 

угодно; ви сте од Бога одступили и сасвијем страх Божји изгубили; ви не 

находите добра и поштења ни у чем, нако у своје зло и безаконо 

самовољство; ви не имате вишијех злотворах од самијех себе и вама нико 

ништа не чини без ваше зађевице. 

Ја вас залуду у све вријеме мојега међу вама владичествовања учих и 

настављах на све оно, што могаше служит за вашу корист и поштење и 

залуду се у толико силе времена трудих, не штедећи ни живота ни имјенија 

мојега за ваше опште народно добро. Да сам то чинио за који драго остали 

народ од свијета, он би благодарио и ја бих међу њим срећно и весело живио 

и моје би име у љубави онога народа вјечно остануло, а међу вама је моје 

срдце од вашега злочинства увехло и старост моја оскорбљена, да почивала и 

радости нигда немам. He могу већ ни о себе радити, а камо ли ваше после 

оправљати и за ваша дјела ћесарокраљевскому гуверену одговарати, него ето 

ви, господо главари, владајте се како знате и договарајте се како ћете с 

народом управљат и за народ ђе потреба буде одговарат, да се црне капе у то 

не мијешају. Само вас молим да ми на писмо ваше мисли дате како ћу 

реченому гуверну на ову књигу одговорит, која ће ви бит с овијем листом 

данас приказана, да је добро чујете и разумијете. Међутијем остајем ваш 

доброжелатељ и слуга, Владика Петар. 

(Посланица Црногорцима и Брђанима, 1826. г.) 

* 

… Зато ја најпрво оне, којијема је највише зло и највиша штета учињена, 

пак и свакога великога и малога у све три племена молим и свијех Богом 

Вседржитељем, Творцем неба и земље и честним Крстом и пресветом 

Богородицом и свом силом архангелском и ангелском и светијем 

Евангелијем и свијема светијема, и вашим напретком, у три пута и у три 

хиљадех путах заклињем да помислите на своје и осталога народа жалосно 

живљење и да послушате речену господу главаре, да зло и крвопролиће 

прекратите и да се за све и посве умирите и подмирите. Такође молим и 

заклињем истијем начином свакога главара да сви јединодушно раде, како ће 

вас умирити, да не би који по хајтеру или по миту или по другому икаквому 

неправедному начину потезао кривицу на коју страну и чинио међу 

дружином смутњу. Који ли се нађе од стране главарске, оли од којега 

племена и братства толико злога и окамењенога срдца да се од Бога не убоји 

и да смутњу учини и на мир не пристане, такви од Господа Бога 

Вседржитеља да будет проклет и да му Бог смути срдце и мозак, да погине 

од праведнога суда Божија како зли и безакони крвомутник, и дом његов да 
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остане пуст, а правим и богобојазним да будет Бог у помоћ, којему свакога 

доброга и послушнога препоручавам и остајем ваш доброжелатељ. 

(Из посланице Чевљанима, Цуцима и Бјелицама, 1826. г.) 

* 

He могу ја пером описат и језиком изговорит, колико ми је мило и 

радостно чути од главарах, који су међу вама шест неђељах данас стојали, 

како сте их лијепо држали и њихове молбе и мене послушали и умирили се 

за сва зла, која се бјеху у ваше племе догодила. Ово ће и свакога поштена 

чојка у ову Црну Гору и у сва Брда овеселити и сваки ће вам за такова 

богоугодна и поштена дјела христијанска благодарити, како што ви и ја из 

свега срдца благодарим и преблагога Господа Бога Вседржитеља теплејше 

молим да он благослови оне, који су се за своје синове и за своју браћу 

умирили и свакога ко је о миру вашега племена радио, и да им Бог дарује 

мир и здравље и свако добро овога свијета, а онога, душевно спасеније и 

вјечиту радост у царство небесно … 

Домаћа рат и велика царства разура и у несрећу обраћа, камо ли неће 

једно племе, оли једну нахију у наша убога и сиромашна мјеста разурити; 

такођер слога и послушаније чине да један мали народ постане великим и 

силним народом. Спомените се, дакле, својега добра и своје славе и 

поштења, да се ваши злотвори не веселе. 

Ја вас свијех молим и силнијем Богом Вседржитељем у три пута и у 

триста путах заклињам да учините сами себе начин како ћете живјети, то 

јест да збор и договор на једно саставите, да слогу и јединство међу собом 

непоколебљиво утврдите, да злому чојку руку не држите, него да глобите и 

покорите како буде заслужио и да своје старешине и главаре љубите, 

почитујете и слушате. Такођер и главаре на исти начин молим и свом силом 

небесном заклињам да оставе инад и ненавист, да чистосрдачно у љубави 

живе и да се мирно и лијепо договарају, како ће племе у мир и у слогу 

држати и свакому једнако без хајтера и без мита суд и правду чинити, како 

што су и ваши родитељи и прародитељи чинили … 

(Из посланице Његушима, 1827. г.) 

* 

Ја сам мнозими омрзнуо, зашто жалим нејаку сиротињу од напасти и 

самовољства и зашто говорим право, али Бог правду љуби, пред којим сва 

сила человјеческа свега свијета била би ништа, кад би она противу воље 

Божје ишла. И тешко оному человјеку, који говори да је свјетлост тмина, а 

тмина да је свјетлост. To хоће рећи: ко не хоће говорит оно што је право, него 

по миту, али по хајтеру, оли по којему другому лукавому начину, говори и 
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чини оно што је безаконо, и неправедно … нити се бојим урока, говорити ћу 

право, док год срце у мене куца. 

(Из посланице Његушима, 1827. г.) 

* 

Данас с великим мојим оскорбљенијем разумјех зла и проклета дјела, која 

излазе од некаква проклетога ђетића, сина некојега попа из Врања, из Зете, и 

од његове дружине … који за .. . (про)клету корист да паре узимају варају 

безазлени народ и кажују некакве вјештице, … и остале лажи свакојако 

просипају међу народом, који без свакога размишљања њихове лажи вјерује 

и топи у воду, … сиромашице жене мучи и трза, говорећи да су вјештице 

изјеле тога и тога младића, а тога и тога, који је у бој погинуо, с лијеве стране 

запахнуле и за то да је погинуо. О Боже мој, чудне сљепоте, чудна безумија и 

чудна сујевјерија и злога помишљенија! Како могу људи такве проклете 

бајалице вјеровати, те ли не виде да их они за измамити коју пару варају и да 

им лажи за готове паре продају. Како ли може која жена кога заклати, кад га 

ни су чим не такне и кад му ништа отровно не даде јести или попити?! Како 

ли га изјести може, кад му тијело јавно у гроб полаже цијело! Ви говорите да 

вјештице по ноћи лете, а како могу лећети, кад њихово тијело у одар лежи? 

Ви одговарате да њихов дух лети, но ја вам говорим и Богом се заклињам да 

то бити не може да дух из чељадета по ноћи или по дневи из тијела изиде, 

нити да се опет у тијело поврати, јер тијело без духа остаје мртво, а мртве 

нико воскресити не може, нако сам Творац неба и земљи, Бог, Његовом 

силом и благовољењем. 

Ја сам по свијету у нека мјеста ходио и неколико књигах читао и нигђе не 

нађох, нити ми ко каза, да има вјештицах и вједогоњах, нако међу слијепим 

и жалостним Србским народом, а зашто него зато што је слијеп и зашто 

више лажи вјерује, него ли Јевангелије Христово и Христове науке и 

заповједи. 

Тога ради свијех вас, о Црмничани, великога и малога, мужевскога и 

женскога пола и возраста, силнијем и страшнијем Богом Вседржитељем и 

честнијем крстом и пресветом Богородицом и свом силом небесном у три 

пута и у триста путах заклињам да се од тога злога и пребезаконога дјела 

прођете, да те проклете бајалице не слушате, да к њима не идете, да их међу 

вама не пуштајете, да им ништа не вјерујете и да праву чељад не мучите. А 

вама свијема свештеницима у сва села и племена пишем и властију нам од 

Бога даноју најжесточајше запрепаштавам (= забрањујем) и говорим да ни 

једному, који не би ово писмо послушао, немате никаква посла црковнога 

оправљати, него они и њихови домови нека остају под жестоким 

проклетством отлучени; тако и они свештеник, који би преко овога мога 
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писма преступио, а праве и добре Богу препоручавам и остајем ваш 

доброжелатељ, Владика Петар. 

(Посланица Црмничанима, 1830. г.) 

* 

Калуђери имају гледати своје црквене и манастирске после и не мијешати 

се у дјела мирскијех свештеника, а мирски свештеници остају у дужности 

вјенчавати и сваки своју инорију (= парохију) пазити, за коју имаде самому 

Богу отвјет на Страшни Суд второга пришествија Христова дати. 

Свештеници ваља да су свјетило и огледало народу, пастири и учитељи, 

вожди и наставници словеснога стада Христова, који воде и настављају 

Христијане на пут спасенија, дајући им изглед (= примјер) од својега доброга 

и богоугоднога живљења. Но кад свештеници трују и погане народ, а најпаче 

ради којега скврнога прибитка и лакомости, – од кога ће се добру научити, 

оли добри изглед и наставленије примити? И како народ може бити 

спасен?… 

(Из посланице Ришњанима, 1808. г.) 

ПОУЧЕЊЕ У СТИХОВИМА 

Ну послушај, драги пабратиме, 

Или брате, прељубезно име, 

Јере ћу ти истину казати, 

Но запази, нећеш се кајати, 

Што су давно рекли и казали 

Мудри људи, који су познали: 

Да у Турске и у љуте змије 

Хришћанскога пријатеља није, 

Ни разума бистра у пјанице, 

Ни у лажи тврде узданице, 

Ни вјернога друга у страшљивца, 

Ни поштена чојка у свадљивца. 

He уздај се, брате, у лакомца 

Одступиће и од Бога Творца, 

Од закона и од своје вјере, 

Неће пазит оца ни матере, 

Отачаства, рода, ни племена, 

Јер не љуби части ни поштења, 

Нако благо, да се обогати, 

И зато ће свакога продати! 

Ово велим само за лакомца, 

За лакомца, љуцкога трговца, 
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Који љуби благо преко мјере, 

А продаје вјеру у невјере, 

Вјеру драгу отачаства свога, 

Најпослије и себе самога! 

Пак остаје така издајица 

Како тужна, лакома лисица, 

Кад на маму буде преварена 

И у ломна гвожђа ухваћена; 

Да се трже, сама себе глође, 

Докле ловац изненада дође, 

Па је дрвљем и камењем туче, 

Најпослије и кожу јој свуче. 

Свакоме се тако догодило, 

Коме опште добро није мило, 

И који ће бити издајица 

Да га Божја сакруши десница! 

А ти, брате, здрав и весел буди, 

За потребу немој жалит труди! 

Слушај мудре, а мало бесједи 

И хришћанским путем себе води. 

Који млого збори без разлога, 

Кајаће се од говора свога; 

Кад што речеш и кад ријеч дајеш, 

Пази добро, да се не покајеш: 

Срамота је саде ријеч рећи, 

Обећати па се покајати; 

Коноп веже коње и волове 

А поштена ријеч витезове. 

Држи слогу, а моли се Богу, 

љуби добро и драгу слободу; 

Добро рекох, а не самовољство, 

Ни лаживо клето лицемјерство; 

Пази ово моје говорење, 

Биће теби радост и поштење, 

A y туђе поштење не тичи, 

Но се радуј, весели и дичи, 

И кад видиш поштена главара, 

Војеводу, суђу, ал’ сердара, 

Добра чојка, ал’ разумна кнеза, 

У народу јунака витеза, 

Или частна, мудра свештеника, 
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Што је добро, то је општа дика. 

У народу што је од потребе: 

Поштовати старије од себе, 

Мудре људе праве савјетнике 

И војнике, храбре начелнике. 

Ако хоћеш бити многољетан, 

А на овај свијет пуно – срећан: 

А ти поштуј драге родитеље 

И духовне оце, учитеље, 

Да благослов од Бога получиш, 

А и вјечно блаженство добијеш, 

Да нам Бог да свијем православним, 

Ја из свега мога срца желим … 

* 

На крају доносимо једну проповед владике светог, како ју је забележио 

Симо Матавуљ, познати књижевник. Проповед је изговорена пред 

главарима и народом на Цетињу, који се беху сабрали ради умира крвно 

завађених. Матавуљ каже: 

„Најприје им честита Нову годину и пожели да у њу уђу по закону 

Божијему, праштајући, заричући се на мир и слогу и љубав братску, јер их 

иначе чека последња погибија. Исприча им причу из Светога Писма о Кајину 

и Авељу … Говорио им је дуго, тако од срца просто, очински, њиховијем 

језиком. Кад, видје гвоздене и самовољне горштаке укроћене и заплашене као 

дјецу, владика се одједном преобрази и од блага оца постаде оштар, неумитан 

судија, рече им да тога дана хоће умир без поговора, да се утврди суд и све 

што се дотле два пута покушавало: „Тако вам овога животворјашчег и часнога 

крста, тако вам он увијек помогао, тако га се не одрекли, тако вас не помамио, 

тако вас не затро Бог, свети Јован и свети Василије и сви свеци и угодници 

Божји, тако вам траг по трагу не погинуо, тако се не разгубали, тако вам 

шљеме и сјеме не погинуло, тако не испогибали срамотно, покорите се 

одлукама које ћете сами данас учинити и донијети. Ко им се не покори, ко их 

буде хотимично преступио, да Бог да постигле га клетве које изговорих. 

Реците сви у име своје и својих по три пута: „Амин“. Сви ужаснути повикаше 

три пута: Амин. – Онда стаде дијелити нафору и опет бјеше благ. Главари му 

љубљаху руку, а он свакога у чело“. 

Молитвама чудотворца Цетињског Петра, Господе Исусе Христе Боже 

наш, помилуј нас. Амин. 
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