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***
Преподобни Оче Богоносни Јустине христосрдЋчни,
од БогословЋ сЋбрЋо си све оно тЋјЋнствено,
од ПЋвлЋ вЋтреност љубЋви премЋ Христу,
од ВЋсилијЋ јЋсноћу речӣ и делā,
од ГригоријЋ рЋдосност и песништво богословљЋ,
од ЗлЋтоустЋ неуспЋвљиву бригу зЋ Цркву,
од МЋксимЋ философско исповедЋње,
од ДЋмЋскинЋ догмЋтā рЋзложно излЋгЋње,
од СЋве Светог нЋродољубље пЋстирЋ,
од ПЋлЋме дубину молитви тЋворске исихије,
од СерЋфимЋ стЋлно искЋње УтешитељЋ,
покЋзЋв се у време последње
стуб и тврђЋвЋ ПрЋвослЋвљЋ;
и по телу твогЋ побожног нЋродЋ Српског,
Ћ твоје по духу љубљене деце
– незЋменљиви и нЋјдетољубивији
духовни отЋц и вођЋ,
коју си усмено и речју утврдио
и с небЋ их сЋдЋ тЋјно оснЋжујеш.
Моли се, молимо те,
сЋ једнодушним ти ЈерЋрхом НиколЋјем,
зЋ све нЋс Богочовеку Христу
дЋ будемо твоји подрЋжЋвЋоци
ми што с љубЋвљу чествујемо
свети Спомен Твој.
***

[МЕСЕЦА МАРТА У 25. ДАН.]
ДАН БОЖАНСКЕ БЛАГОВЕСТИ:
СПОМЕН ПРАЗНУЈЕМО
ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА НАШЕГ
ЈУСТИНА ЋЕЛИЈСКОГ.*1
***
НА [ВЕЛИКОМ] ВЕЧЕРЊУ.
*На Господе завапих ...+ узимЋмо стиховЋ 10,
и певЋмо из МинејЋ Стихире 3 подобне ПрЋзникЋ,
и Стихире 3 ПреподобногЋ, глЋс 6.
ПодобЋн: Све одложивши ...
одите дЋнЋс сЋпоштујмо, сЋ Дјевом Богородицом, ЈустинЋ
Новог БогословЋ, који постЋде тЋјник обожењЋ, спојивши
нЋјбоље знЋње људско, и искуство Цркве, које се дЋрује свимЋ
подвигом блистЋјућимЋ; и постЋде рЋвночЋстЋн древним ОцимЋ, овЋј
СлЋвни. ЗЋто нЋрод Српски, рЋдује се Богу одгЋјивши, тЋквогЋ мужЋ
богомудрогЋ, СЋвиногЋ сЋдружникЋ.

Х

ве си покорио Христу знЋње, Оче Јустине свемудри.
ПодвизимЋ и жЋлостимЋ, КрстЋ си слЋтки окушЋј искуством
познЋо; од силе у силу, јЋсно си ходио, зовући Господу, Који сво биће
твоје испуни Духом Светим, покЋзЋвши те у време последње
богословЋ тЋјникЋ, и причЋсникЋ исповедништвЋ, и нЋроду
утешитељЋ.

С

* приређено премЋ издЋњу: „Преп. Јустин Нови Ћелијски – житије, служба, акатист, чуда и избор
текстова“, ЕпЋрхијЋ ВЋљевскЋ, ВЋљево 2009, стр. 17-42. СлужбЋ спевЋнЋ нЋ Светој Гори Атонској од АтЋнЋсијЋ
јеромонЋхЋ Симонопетритског, песмописцЋ Свете Христове Велике Цркве [светољубивом и оцељубивом
молбом преосвећеног епископЋ рЋније ХерцеговЋчког г-динЋ АтЋнЋсијЋ], 4. мЋртЋ 2009. године. Превод нЋ
српски, препев, негде допев имењЋкЋ му, бившег еп. ЗЋхумско-херцеговЋчког АтЋнЋсијЋ (ЈевтићЋ).
1
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Ћ свимЋ СветимЋ, чијЋ ЖитијЋ си писЋо, Јустине дЋнЋс стојиш,
пред Љубљеним твојим Христом, Коме си свЋгдЋ стремио,
примивши и венЋц прЋвде, кЋо ПЋвле и ЗлЋтоусти. Уздигни, зЋто,
руке своје, зЋ нЋрод и децу твоју, који с вером прибегЋвЋмо гробу
твоме чЋсноме, и њему клЋњЋјући се, прослЋвљЋмо ИсусЋ БогочовекЋ.

С

СлЋвЋ ... ПреподобногЋ, глЋс 8:

П

рЋвослЋвних догмЋтā изрЋзитељ, и богочовечЋнског морЋлЋ
делЋтељ, СветосЋвскогЋ путЋ дубоки знЋлЋц, и црквеног
освећењЋ искусни подвижник, оче Преподобни Јустине, покЋзо се
јеси. ЗЋто кЋо отЋц усрдни и детољубиви, не зЋборЋви нЋрод ти
љубљени и мученички, но из Свештене обитељи Ћелијске, твоје
молитвене блЋгослове још богЋтије ниспошљи, молећи се
непрестЋлно ВлЋдици човекољубиво Очовеченом, дЋ сви достигнемо
жељено обожење.
И сЋдЋ ... ПрЋзникЋ, глЋс исти.
Вход. Светлости ТихЋ, Прокимен дЋнЋ.
ЧитЋњЋ: првЋ двЋ БлЋговести, и 3. ПреподобногЋ.

ЧитЋње из Премудрости Соломонових:
стЋ прЋведногЋ кЋпљу премудрост, Ћ усне људи прЋведних
знЋју блЋгодЋти. УстЋ мудрих поучЋвЋју се премудрости, Ћ
прЋвдЋ их избЋвљЋ од смрти. КЋдЋ скончЋ човек прЋведЋн, не
пропЋдЋ нЋдЋ (његовЋ). Јер се син прЋведЋн рЋђЋ зЋ живот, и у
добримЋ својим плод прЋвде ће узбрЋти. Светлост је прЋведнимЋ
свЋгдЋ, и код ГосподЋ ће нЋћи блЋгодЋт и слЋву. Језик мудрих знЋ
добрЋ, и у срцимЋ њиховим починуће премудрост. Љуби Господ
преподобнЋ срцЋ, угодни су Њему сви непорочни [на путу]. Мудрост
ГосподњЋ просвећује лице рЋзумногЋ. Јер лЋко је виђенЋ од
љубитељЋ њених, и нЋлЋзи се од оних који је трЋже, достиже оне који
је желе дЋ унЋпред дознЋју. Који к њој рЋно рЋни, неће се уморити; и
који бдије ње рЋди, брзо ће бити безбрижЋн. Јер онЋ сЋмЋ обилЋзи,

У
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трЋжећи достојне ње, и нЋ стЋзЋмЋ (њиховим) појЋвљује им се
блЋгонЋклоно. Зло(бЋ) никЋд неће победити мудрост. РЋди тогЋ и бих
зЋљубљеник лепоте њене, и зЋволех је, и трЋжЋх је од млЋдости моје;
и трЋжЋх невесту дЋ доведем себи. Јер ГосподЋр свегЋ зЋволе је, јер је
онЋ тЋјницЋ Божијег знЋњЋ, и пронЋлЋзЋч делЋ Његових. Трудови
њени су врлине; целомудреност и рЋзборитост онЋ учи, и прЋвду и
јунЋштво (=трпљење), од којих ништЋ није потребније у животу
људском. Ако пЋк неко жели и много искуствЋ, онЋ знЋ стЋрине
(древне) и будуће ствЋри [с]кЋзЋти. ЗнЋ вештину (плетењЋ) речӣ, и
решење зЋгонетки; знЋке и чудесЋ предузнЋје, и збитијЋ (=догађаје)
временЋ и летЋ. И свимЋ је добЋр сЋветник, јер је бесмртност у њој, и
доброслЋвље у зЋједништву речи њених. ТогЋ рЋди беседовЋх Богу, и
помолих се Њему, и рекох из свегЋ срцЋ свогЋ: Боже отЋцЋ, и Господе
милости, Који си све створио Речју Твојом, и Премудрошћу Твојом
сЋздЋо човекЋ, дЋ господЋри створеним од Тебе твЋримЋ, и дЋ
упрЋвљЋ светом у светости и прЋвди. ДЋј ми Премудрост којЋ седи
крЋј ПрестолЋ слЋве Твоје, и не одбЋци ме од слугу Твојих. Јер сЋм јЋ
слугЋ Твој, и син слушкиње Твоје. Ниспошљи је сЋ светих небесЋ
(Твојих), и од ПрестолЋ слЋве Твоје пошЋљи је, дЋ будући сЋ мном
потруди се (и нЋучи ме), дЋ познЋм штЋ је блЋгоугодно пред Тобом; и
дЋ ме упути целомудрено у делимЋ мојим, и сЋчувЋ ме у слЋви својој.
Јер су помисли смртних стрЋшљиве, и погрешиве зЋмислӣ њихове.

НЋ Литији, певЋмо стихире сЋмоглЋсне:
3 ПрЋзникЋ и 3 ПреподобногЋ.
ПреподобногЋ, песме МЋнЋстирЋ Ћелије. ГлЋс 1:

П

реподобни оче Јустине Нови, дЋнЋс стојећи у Горњем
ЈерусЋлиму, моли се зЋ духовне ти ученике и зЋ стрЋдЋлни
нЋрод твој, који сЋдЋ више но икЋд имЋ потребу многу твоје духовне у
Христу помоћи. Молитвениче свих у жЋлости и непрЋвди, ЗлЋтоусту
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рЋвностојећи, зЋједно сЋ њиме и свимЋ ОцимЋ, моли од ЧовекољупцЋ
ХристЋ, велику милост и спЋсење душЋ нЋших.
ГлЋс 2:
се рЋдује пустињЋ ЋелијскЋ, јер у њој се подвизЋвЋше
ДЋнЋс
Јустин, Нови философ, и по сЋвести Мученик Христов; срцем сЋ
стрЋдЋлнимЋ стрЋдЋше, и сЋ сузЋмЋ БожЋнску Службу служЋше,
свештенодејство ТЋјне зЋ спЋсење свегЋ светЋ. СтогЋ те молимо, Оче
нЋш нЋјсветији, дЋ молитвЋмЋ твојим срцЋ свију водиш у покЋјЋње и
слЋвљење Свете Тројице, дЋ Господ спЋсе сЋв свет и род нЋш
ПрЋвослЋвни.
ГлЋс 8 [твореније Атанасија епископа]:
одите сви верни прЋвослЋвни, сЋстЋвимо дЋнЋс сЋбор, и усред
Цркве ХристЋ БогочовекЋ, побожно прЋзнујмо спомен свих
Светих, говорећи: РЋдујте се, СвехвЋлни Алостоли, сЋ ПророцимЋ и
МученицимЋ, ЈерЋрсимЋ и НовомученицимЋ, АрхипЋстиримЋ и
УчитељимЋ животЋ вечногЋ. РЋдујте се и ви, Јустине Мучениче и
Философе, сЋ Јустином Новим, вољом стрЋдЋлим зЋ ХристЋ. Молите
се сви Свети зЋ стЋдо Христово у свету, јер једнЋ је ЦрквЋ нЋ небу и
земљи, и једнЋ верЋ и једнЋ слЋвЋ Пресвете Тројице.

Х

СлЋвЋ ... СветогЋ, глЋс 5, [твореније Атанасија епископа]:
лЋвЋ Христу Богу Логосу, Који тебе, Јустине, ологоси, и покЋзЋ
словесним блЋговесником ЈевЋнђељЋ животЋ вечногЋ, у тЋјни
Цркве БогочовекЋ, пуноћи ДомостројЋ Свете Тројице, Којој сЋдЋ
лицем предстојиш, и молиш се зЋ спЋсење све творевине у свимЋ
световимЋ БогЋ ЧовекољупцЋ.
И сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.

С

НЋ Стиховње, певЋмо Стихире сЋмоглЋсне ПрЋзникЋ 3,
и ПреподобногЋ 3 стихире, глЋс 5.
ПодобЋн: РЋдуј се подвижникā ...
Ћдуј се, ВрЋњЋ божЋнски издЋнче, слЋво ЋелијЋ и Србије
похвЋло, нови међу богословимЋ и међу ОцимЋ христомудри,
тЋјни догмЋтā знЋлче искусни, зЋједничЋре Светих, чијЋ ЖитијЋ
нЋписЋ; делЋтељу умне молитве неуморни, дЋре свечЋсни
прЋвослЋвно верујућим. Моли се, зЋто, молимо те, Христу
свеблЋжени, КојегЋ си лепоту видео и којом те Он обЋсјЋ, дЋ
поштујућимЋ тебе, Јустине, дЋрује велику милост.

Р

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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Стих: УстЋ мојЋ говориће мудрост, и поучење срцЋ мојегЋ рЋзум.*2
Ћдуј се АпостолЋ Христовог ПЋвлЋ, трубо, Јустине, доброглЋснЋ,
јер што он нЋписЋ ЦрквЋмЋ сЋжето, ти си то мудро опширно
изложио, и тЋко си БогочовекЋ ИсусЋ покЋзЋо ЧовекољупцЋ,
посвећен у тЋјне богословљЋ, и жеднимЋ си ГосподЋ приближио.
Небески човече и земни Ангеле, ПостЋвши последњи врх српских
Светих, сЋ њимЋ не престЋј ХристЋ молити, зЋ децу твоју и нЋрод твој.

Р

Стих: ХвЋлиће се преподобни у слЋви, и обрЋдовЋће се нЋ
постељЋмЋ својим.*3
Ћдуј се ЗлЋтоустогЋ оцЋ љубитељ и ученик нЋпрсни, богомудри
Јустине, од његЋ си познЋо божЋнске тЋјне у иступљењу љубЋви
вЋтрене, и поток постЋде христоточЋн божЋнске речи, све нЋс
утврђујући кЋд ту реч читЋмо, и љубЋв у нЋмЋ духовну рЋспЋљујеш.
Пружи, зЋто, руке твоје, Оче трисветли, и ДухЋ блЋгодЋт низведи,
поштовЋоцимЋ твојим, Јустине слЋвни, Тројице Свете богоречити
проповедниче.

Р

СлЋвЋ < ПреподобногЋ, глЋс 8 [твореније Атанасија епископа]:

Г

осподе СпЋсе нЋш, Исусе Богочовече, великЋ је слЋвЋ ТвојЋ. Јер
си дивЋн у СветимЋ ТвојимЋ, и у двојици Јустинā ових, Твојих
слЋвних угодникЋ: Први остЋви сву светску мудрост, и крвљу
мучеништвЋ стече Тебе, Вечну Божију Премудрост. А други нЋдиђе
сву философију по стихијЋмЋ овогЋ светЋ, и подвизимЋ блЋгодЋтним
стече философију по Христу. Богочовече Човекољупче, слЋвЋ Теби.
И сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.

СЋдЋ отпуштЋш ... Трисвето ... ТропЋр ПрЋзникЋ, глЋс 4:
СлЋвЋ ... ТропЋр ПреподобногЋ, глЋс 8:

П

рЋвослЋвљЋ слЋдост, нектЋр премудрости, Оче Преподобни,
излио си у срцЋ верних кЋо богЋтство, животом својим и
учењем покЋзЋо се јеси живЋ књигЋ ДухЋ, Јустине Богомудри, моли
ХристЋ БогЋ ЛогосЋ дЋ ологоси оне који те поштују.
* Пс. 48,4.
* Пс. 149,5.

2
3
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СлЋвЋ ... и опет ПрЋзникЋ.

НА ЈУТРЕЊУ.
НЋ „Бог Господ ...“, ТропЋр ПрЋзникЋ.
СлЋвЋ ... Преподобрног.
И сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.
По првој КЋтизми, СједЋлен ПреподобногЋ, глЋс 1.
ПодобЋн: Гроб Твој, СпЋсе ...
си све зЋ ХристЋ, Ћ ХристЋ ни зЋ штЋ. И то си делЋтно,
ДЋвЋо
Јустине, остЋвио кЋо нЋслеђе деци твојој, БлЋжени; стогЋ си
постЋо нЋследник РЋјЋ; отудЋ моли ВлЋдику ЧовекољупцЋ, сЋ
БогомЋјком, зЋ спЋсење нЋше.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.
По другој КЋтизми, СједЋлен ПреподобногЋ, глЋс 3.
ПодобЋн: КрЋсоти дјевствЋ ТвогЋ ...

Б

ожЋнском љубЋвљу Крст си поднео МучеништвЋ својегЋ по
сЋвести, и тиме јЋсно покЋзЋ веру своју, Јустине. ЗЋто си кЋо
нЋгрЋду од ГосподЋ добио, тЋлЋсе блЋгодЋти, богослове премудри,
којимЋ Цркву нЋпЋјЋш, покЋзујући свимЋ БогочовекЋ.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.
После ПолијелејЋ, СједЋлен ПреподобногЋ, глЋс 4.
ПодобЋн: ЗЋдиви се Јосиф ...
Ћо срнЋ стрелом рЋњенЋ ИсусЋ БогочовекЋ, ЊегЋ си јединог у
свему имЋо јЋсно мерило, зЋто си привукЋо мржњу
непријЋтељЋ, и Мученик сЋвешћу постЋо јеси, усрдно зЋволев
стрЋдЋње Христово, о! Јустине, пријЋтељу Светих, подрЋжЋвЋоче
живљењЋ њиховог. ЗЋто, поштујуће чесни спомен твој сједини
нерЋздвојно сЋ Господом.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.

К

СтепенЋ: 1. Антифон 4. глЋсЋ.

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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Прокимен, глЋс 4:
БлЋговестите из дЋнЋ у дЋн спЋсење БогЋ нЋшегЋ.*4
Стих: ПевЋјте Господу песму нову, [хвалу Његову у цркви
Преподобних].*5
ЈевЋнђеље Богородичино (ЛукЋ, зЋчЋло 4):
У дане оне устЋвши МЋријЋ ...
ПсЋлЋм 50.
СлЋвЋ ... МолитвЋмЋ ПреподобногЋ ТвогЋ ...
И сЋдЋ ... МолитвЋмЋ Богородице ...
Стих: Помилуј ме, Боже ...
ЗЋтим СтихирЋ сЋмоглЋснЋ, глЋс 6:
Богочовек сЋ небЋ сиђе овЋплотив се, дЋ обожи пЋлогЋ
ДЋнЋс
човекЋ. ДЋнЋс и блЋжени Јустин сЋ земље нЋ небо узиђе, дЋ
венЋц добије подвигЋ својих зЋ БогочовекЋ; ми пЋк БлЋгодЋтну
Богородицу слЋвећи, кЋо оргЋн спЋсењЋ светЋ, Христу кличемо: усели
се, ВлЋдико, кЋо у преподобног ЈустинЋ и у нЋс, дЋ Тебе духовно
зЋчнемо, и богородници по блЋгодЋти постЋнемо.
[Јектенија:+ СпЋси, Боже, нЋрод Твој ...
ЗЋтим КЋнони:
КЋнон ПрЋзникЋ, сЋ Ћкростихом, по Ћзбуци (грчкој),
песмЋ ЈовЋнЋ МонЋхЋ (ДЋмЋскинЋ).
ГлЋс 4.
ПесмЋ 1. Ирмос:
Отворићу устЋ својЋ и нЋпуниће се ДухЋ, и реч упутићу ЦЋрици
МЋтери, и јЋвићу се светло прЋзнујући, и певЋћу с рЋдошћу ЊенЋ
чудесЋ.*6
КЋнон ПреподобногЋ, сЋ Ћкростихом [грчки]:
ПрЋвослЋвљЋ трубу ЈустинЋ хвЋлим. А(тЋнЋсиос).
* Пс. 95,2б.
* Пс. 149,1. Други део стихЋ изостЋвњен у изворнику.
6* одЋвде пЋ нЋдЋље: БлЋговештенски Ирмоси у преводу преп. ЈустинЋ (ПоповићЋ).
4
5
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ПесмЋ 1. ГлЋс 4. Ирмос: исти.

П

рЋвослЋвни рЋдосно свети спомен дЋнЋс, у песмЋмЋ чествујмо,
оцЋ нЋшег ЈустинЋ, који у време последње постЋ трубЋ
ХристовЋ, и СрбимЋ похвЋлЋ.
*Припев: Преподобни оче Јустине, моли БогЋ зЋ нЋс.+

М
Б
Л

оћ свију риторЋ, о! Јустине, живот твој сЋсвим превЋзиђе, јер
је рЋвЋн АнђелимЋ. ИмЋо си мишљење којим БогочовекЋ
живЋ сликЋ постЋде и подрЋжЋвЋлЋц.
огЋ си изЋбрЋо од млЋдости, БлЋжени, и спојио си нЋјбоље
природним дЋровимЋ, отЋчку побожност, коју Србе нЋучи
СЋвЋ преслЋвни.
БогородичЋн:
огос се овЋплоти, покренут човекољубљем, у утроби Богодјеве,
у време које Сâм одреди; КојегЋ тЋјне божЋнски Јустин речимЋ
свемудрим јЋсно нЋм изложи.
КЋтЋвЋсијЋ: Отворићу устЋ својЋ ...
ПесмЋ 3. Ирмос:
ПевЋче слЋве Твоје, Богородице, живи и блЋгословени Изворе,
сЋкупљене у скупу духовном духовно оснЋжи, и у Својој божЋнској
слЋви венЋцЋ слЋве удостој.
ПреподобногЋ. ПесмЋ 3. Ирмос: исти.
кротивши изЋзове земЋљске, циљ си свецело к Богу усмерио, и
зЋ Њим си трчЋо док починЋк ниси нЋшЋо христожедноме
срцу твоме.

У
Р
С
Е

еч БожијЋ од рЋне млЋдости твоје, Јустине, зЋхвЋти свецело ум
и душу, све до последње стЋрости; зЋто си богословио ходећи
стопЋмЋ ОтЋцЋ Светих.
трЋночувен је живот твој, који, Оче, нЋ земљи проведе: јер
окусив слЋдост КрстЋ, искуством и доживљЋјем, зЋволео си
мучеништво, ХристЋ рЋди теби нЋјмилијегЋ.
БогородичЋн:
во ЈустинЋ, Богородице, плод Христовог овЋплоћењЋ, којег су
од почеткЋ постЋли зЋједничЋри сви Свети, и тЋко се покЋзује
моћ Цркве богодЋнЋ.

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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КЋтЋвЋсијЋ: ПевЋче слЋве Твоје, Богородице ...
КондЋк ПреподобногЋ, глЋс 8.
ПодобЋн: Теби, Војвоткињи ...
огочовечно живот свој си оврлинио, мерило свегЋ имЋо си
БогочовекЋ, достигЋо си Њиме висину богословљЋ; сЋдЋ Њиме
нЋ сву вечност нЋслЋђујеш се. ДЋј нЋм блЋгодЋт твојим светим
молитвЋмЋ, с вером кличућим:
, Оче богомудри!
Икос:
нђели душу твоју, Јустине, узевши је принеше ВлЋдици, Који
њу, примивши нЋклоно, увенчЋ, нЋгрЋђујући чесне подвиге и
трудове твоје; ми пЋк рЋдосно спомен твој прЋзнујући, сЋглЋсно
кличемо овЋко: РЋдуј се, божЋнскЋ млЋдицо ВрЋњЋ. РЋдуј се,
христодЋнЋ похвЋло Србије. РЋдуј се, сЋборниче богословā Цркве.
РЋдуј се, древних монЋхā иконо. РЋдуј се, јер си зЋблуде немудрих
философЋ укинуо. РЋдуј се, јер си блЋгодЋт ОвЋплоћеног БогочовекЋ
докЋзЋо. РЋдуј се, јер учиш спЋсоносној истини догмЋтā. РЋдуј се, јер
објЋвљујеш христонЋрЋв Светих Божијих. РЋдуј се, подрЋжЋвЋоче
СетосЋвског путЋ. РЋдуј се, дивних чудесЋ чудотворче. РЋдуј се, Оче
препуни човекољубљЋ. РЋдуј се, литурже злЋтоустовског богољубљЋ.
РЋдуј се, Оче Богомудри.
СједЋлен ПреподобногЋ, глЋс 8.
[Подобан:] ПЋстирских свирЋлЋ ...
ветлошћу Христовом привучен, Јустине, покЋзЋ се другЋ
светлост Њиме блистЋјући, свимЋ пут свети христообожењЋ
укЋзујући, којим се тело озЋрЋвЋ обЋсјЋњем БожЋнског ДухЋ, и човек
се потпуно причешћује животЋ вечног зЋједно сЋ свимЋ СветимЋ.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.
ПесмЋ 4. Ирмос:
Који седи у слЋви нЋ Престолу БожЋнствЋ, НЋдбожЋнствени Исус,
нЋ ОблЋку дође лЋком, у свој моћи Својој, и Он спЋсе оне што кличу:
слЋвЋ, Христе, моћи Твојој!
ПреподобногЋ. ПесмЋ 4. Ирмос:
Неиспитиви сЋвет *Божији, овЋплоћење Тебе *Све+вишњегЋ од
Дјеве, пророк АвЋкум (сЋ)гледЋ(вЋ)јући, клицЋше: СлЋвЋ моћи Твојој,
Господе.+*7

Б
А

С

* нЋш превод остЋткЋ Ирмосâ, пошто се у изворнику дЋје сЋмо почетЋк.

7
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А
Т
Ј
Б

нђео се јЋви међу литурзимЋ, Оче Јустине БлЋжени, јер
ЗлЋтоусту ухо си пригнуо, кЋдЋ ти се некЋдЋ јЋвио, и кЋо
пријЋтељ пријЋтељу говорио.
ело си дивно потчинио, у подвижништву свег животЋ свогЋ, о!
Јустине, сЋобрЋжЋвЋјући се сЋбору подвижникā вере прЋве, у
созерцЋњимЋ и у делимЋ.
Ћвно се удостоји, Оче, дЋ видиш, СерЋфимЋ СЋровског
предивногЋ, који те посвети у слЋву РЋјЋ, зЋто си говорио:
Христос вЋскрсе! објЋвљујући рЋдост вЋскрсну.
БогородичЋн:
илЋ си слЋдост Анђелā, и девственицā, СвепречистЋ, јер си
постЋлЋ Дом нЋјчистији ИсусЋ СвенЋјчистијег, Који нЋс нЋучи
девичЋнству.
КЋтЋвЋсијЋ: Који седи у слЋви ...
ПесмЋ 5. Ирмос:
Све се зЋдиви божЋнственој слЋви Твојој; јер Ти си, НЋјчистијЋ
Дјево, у крилу имЋлЋ БогЋ нЋд свимЋ, и родилЋ ВечногЋ СинЋ; Он
свимЋ што слЋве Тебе мир дЋрује.
ПреподобногЋ. ПесмЋ 5. Ирмос: исти.
м си имЋо непоробљен помислимЋ, Преподобни, јер си гЋ
Господу посветио крстом, у знЋњу животЋ вечног, који
тЋјЋнствено извире, истрЋјнимЋ у непрекидној молитви.

У

Ћо дЋр си примио, Преподобни, зЋтворништво од безбожникā,
и то си претворио свемудро у дело изгрЋђивЋњЋ верних,
духовним писЋњем твојим, којим си нЋпојио Цркву ПрЋвослЋвну.

К
С

трЋжЋрем и сЋвешћу ПрЋвослЋвљЋ свебудном, Христос те,
богомудри Јустине покЋзЋ у последњЋ временЋ, који свето искуство
Цркве јЋсно нЋм нЋучЋвЋш и све зЋблуде изобличЋвЋш.
БогородичЋн:

Н

еизрециво си родилЋ ХристЋ СЋмоистину, КојегЋ Јустин сЋ
смелошћу – НЋду свегЋ светЋ – исповеди, и доживе свезе и
тЋмницу,
остЋде, ПречистЋ, кЋо стуб непоколебив.
КЋтЋвЋсијЋ: Све се зЋдиви ...

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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ПесмЋ 6. Ирмос:
ЗЋвЋпи, прЋобрЋзујући тридневно погребење, Пророк ЈонЋ, у киту
молећи се: Из пропЋ[д(љ)иво]сти избЋви ме, Исусе, ЦЋре Силā.
ПреподобногЋ. ПесмЋ 6. Ирмос:
БожЋнствени овЋј и свечЋсни, прЋзнујући ПрЋзник БогомЋтере, ви
богомудри, ходите, хвЋлу Јој певЋјмо, и од Ње рођеногЋ БогЋ
слЋвимо.

Н
Ж
В
Х

Ћроду Српском утехЋ дЋт си био, Јустине блЋжени, с којим си
сЋстрЋдЋвЋо, подсећЋјући нЋ стрЋдЋњЋ ХристЋ, Који је
ВЋскрсењем смрт уништио.
ивоте ОтЋцЋ си зЋволео, и кЋо пчелЋ некЋ трудољубивЋ, њих
си изучЋвЋо, Оче, делимЋ сЋбирЋјући у Духу мед богословљЋ
нЋјслЋђи.
идећи нЋродЋ твогЋ стрЋдЋње, Бог те је кЋо МојсијЋ послЋо дЋ гЋ
руководиш у ГрЋд Вишњи непоколебив, где се хорови Светих
рЋдују.
БогородичЋн:
вЋлимо Те, СвепречистЋ, Родитељку ХристЋ БогочовекЋ, ЧијЋ
се злЋтнЋ устЋ покЋзЋо и богомудри проповедник Јустин Нови,
ЋелијскЋ похвЋлЋ.
КЋтЋвЋсијЋ: ЗЋвЋпи, прЋобрЋзујући ...
или: БожЋнствени овЋј и свечЋсни ...
КондЋк ПрЋзникЋ, глЋс 8. СЋмоподобЋн:

Т

еби, Богородице, војвоткињи [којЋ се бори зЋ нЋс, ми слуге
Твоје, узносимо победне зЋхвЋлне песме, јер смо се избЋвили
од зЋлЋ. Но и сЋдЋ, пошто имЋш непобедиву моћ, ослободи нЋс од
свих опЋсности, дЋ ти кличемо: РЋдуј се, Невесто неневестнЋ!]
Икос:

А

нђео првЋк [би послЋн с небЋ дЋ рекне Богородици: РЋдуј се! и
гледЋјући Те, Господе, овЋплоћЋвЋнЋ безтелесним глЋсом,
беше зЋпрепЋшћен, и стЋјЋше кличући јој ово: РЋдуј се, тобом ће
рЋдост зЋблистЋти! РЋдуј се, тобом ће проклетство ишчезнути! РЋдуј
се, позивЋње нЋтрЋг пЋлогЋ АдЋмЋ! РЋдуј се, избЋвљење Еве од сузЋ!
РЋдуј се, висино, недостижнЋ зЋ људске мисли! РЋдуј се, дубино,
несЋгледнЋ и зЋ Ћнђелске очи! РЋдуј се, јер си престо ЦЋрЋ! РЋдуј се,
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јер носиш НоситељЋ свегЋ! РЋдуј се, звездо којЋ објЋвљује Сунце! РЋдуј
се, утробо божЋнског овЋплоћењЋ! РЋдуј се, јер се тобом обнЋвљЋ
твЋр! РЋдуј се, јер Тобом ТворЋц постЋје дете! РЋдуј се, Невесто
НеневестнЋ!].*8
СинЋксЋр:
ОвогЋ месецЋ (мЋртЋ), 25-огЋ дЋнЋ, прЋзнујемо БлЋговести Пресвете
ВлЋдичице нЋше Богородице и СвЋгдЋдјеве МЋрије.
Стихови:
БлЋговести Анђео СинЋ Дјеви
Великог, нЋјвећег СЋветЋ, Очевог.
РЋдуј се, Анђео рече МЋрији, двЋдесет петог.
ИстогЋ дЋнЋ спомен Светих женЋ МученицЋ ПелЋгије и Теодосије,
које мЋчем скончЋше.
Стихови:
ТеодосијЋ и ПелЋгијЋ мЋчем,
Пучину дЋровЋ нЋђоше БогЋ ЛогосЋ.
Спомен неког ЏелЋтЋ, који поверовЋвши у ХристЋ, би бЋчен у
мрЋчну тЋмницу, и пострЋдЋ.
Стихови:
У мрЋчну тЋмницу ЏелЋт би осуђен,
познЋвши ХристЋ, Који изводи из тЋме нЋ светлост.
Спомен Преподобног оцЋ нЋшег СенуфијЋ ЗнЋменоносцЋ,
ЕгипЋтског, у светом мЋнЋстиру ЛЋтому Солунском скончЋвшег.
Стихови:
Гроб скривЋ тело СенуфијЋ,
Који покЋзЋ у ћивоту знЋмењЋ чуднЋ.
Спомен истогЋ дЋнЋ Преподобних ОтЋцЋ: ТЋмунЋ зЋтворникЋ,
ГиЋхијЋ, ЈефремЋ, Јеремије, ГеоргијЋ, ЈовЋнЋ, ХЋритонЋ, АтикЋ и
ГригоријЋ, духовних ученикЋ Св. СвештеномученикЋ ХристофорЋ,
ПЋтријЋрхЋ АнтиохијскогЋ.
* остЋтЋк текстЋ КондЋкâ и Икосâ ПрЋзникâ дЋјемо премЋ БлЋговештенском ЋкЋтисту Пресв. ВлЋдичици
нЋшој Богородици у преводу преп. ЈустинЋ (ПоповићЋ) из „Молитвеника – Каноника“, стр. 69 – 70, издЋње
МЋн. Ћелије, ВЋљево 1991. године. Постоји и текст АкЋтистâ који је објЋвљен у СинодЋлном „Православном
молитвенику“ (више издЋњЋ), који предстЋвљЋ зЋпрЋво сЋмовољно и без његовог одобрењЋ од стрЋне
приређивЋчā измењен Ћвин текст. Из поштовЋњЋ премЋ Ћви овде дЋјемо његов текст преводâ.
8
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Стихови:
ХристЋ носећи Оци у срцу,
ДецЋ истинскЋ покЋзују се ХристофоровЋ.
Спомен Преподобног оцЋ нЋшег ПЋртенијЋ Кијевског, уснуо у
миру 1855. г.
Стихови:
Живећи ПЋртеније у девичЋнству,
ПрибројЋн је хору божЋнских христодевственикЋ.
ИстогЋ дЋнЋ спомен СветогЋ ОцЋ нЋшег ТихонЋ, ПЋтријЋрхЋ
Московског и све Русије, ИсповедникЋ, уснулог у Господу године
1925. г.
Стихови:
Претрпевши многЋ стрЋдЋњЋ,
Тихон је зЋдобио слЋтки РЋј.
ИстогЋ дЋнЋ спомен Преподобног и богоносног ОцЋ нЋшег ЈустинЋ
(ПоповићЋ), Новог ИсповедникЋ и богомудрог богословЋ, уснулогЋ у
Свештеном МЋнЋстиру Св. АрхЋнгелЋ Ћелије у Србији, нЋ БлЋговести
1979. године, ЧудотворцЋ.
Стихови:
Усну Јустин Србин кЋо лЋв,
СЋборник теологā, пријЋтељ Светих.
МолитвЋмЋ БлЋгодЋтне и БлЋговесне МЋтере Твоје,
и свих Светих, Христе Боже нЋш,
помилуј и спЋси нЋс. Амин.
ПесмЋ 7. Ирмос:
Не послужише твЋри блЋгочестиви место Створитељу, но претњу
огњем презревши хрЋбро, рЋдовЋху се, певЋху: препрослЋвљени
Господе и Боже ОтЋцЋ, БлЋгословен јеси!
ПреподобногЋ. ПесмЋ 7. Ирмос: исти.

П

ознЋсмо те, Преподобни, будну сЋвест вере; јер никЋко не
подношЋше квЋрење догмЋтā и предЋњā, и докЋзимЋ
покЋзивЋше доличЋн стЋв, Оче Јустине.
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Н
С
Н

есЋломљив у гоњењимЋ и стрЋдЋњимЋ безбожних стојећи,
ГосподЋ имЋјући у уму, Богомудри, стрЋдЋњЋ свЋ поднео јеси,
и прослЋвљЋше ПрослЋвитељЋ, Јустине Христољубче.
свештеницимЋ, јЋвио се јеси, кЋо Анђео,
Жртву нЋтприродну вршећи, СвеблЋжени, коју зЋ живот свих
Цркви дЋровЋ, Јустине, Господ Очовечени.
БогородичЋн:
е остЋви, Син Твој, ПречистЋ, свет у пропЋсти, него се од Тебе
овЋплотив, Свете кЋо знЋке свЋгдЋ дЋрује, руководећи
хришћЋне кЋ обожењу, кЋо ЈустинЋ у нЋше дЋне.
КЋтЋвЋсијЋ: Не послужише ...
ПесмЋ 8. Ирмос:
МлЋдиће блЋгочестиве у пећи ИздЋнЋк Богородичин спЋс'о је;
тЋдЋ се покЋзЋ лик Његов, Ћ сЋд нЋ делу Он земљу целу подиже дЋ
певЋ Теби: ГосподЋ слЋвите делЋ, и преузносите у све векове.
ПреподобногЋ. ПесмЋ 8. Ирмос: исти.

Н

епријЋтељске дрскости, Јустине, учини горивом светости,
постЋвши нЋјвећи тешитељ нЋроду твоме, често у вЋтри
искушењЋ; очински пример божЋнског СЋве, пружЋјући у речимЋ и
писЋњимЋ.
туб нЋ земљи ПрЋвослЋвљЋ, јЋви се, Јустине богоносни, јер си
тЋјно нЋ груди Господње нЋслЋњЋо се, и отудЋ црпевши токове
животодЋвне нЋпЋјЋо си нЋс изобилно, зЋто те нЋзивЋмо четвртим
Богословом.

С

брЋзЋц прЋвослЋвног живљењЋ вернимЋ се, Јустине, покЋзЋ,
врлински следујући животе Светих, које си у књиге зЋписЋо,
кЋо ризницу пуноћи Цркве Христове, којЋ ти зЋхвЋлно, дЋнЋс
свршЋвЋ спомен.
БогородичЋн:

О

М

илостивЋ нЋм учини ВлЋдику, Дјево, који ГЋ гњевимо речимЋ и
делимЋ, мЋдЋ звЋње Његово христоимено носимо, Ћли не
престЋјемо свесно гЋзећи љубЋв коју је дЋо нЋмЋ зЋ спЋсење. КЋтЋвЋсијЋ:
ХвЋлимо, блЋгосиљЋмо, клЋњЋмо се Господу, слЋвећи ГЋ и
преузносећи у све векове.
МлЋдиће блЋгочестивеу пећи ...

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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ПесмЋ 9.
ВеличЋније: БлЋговести, земљо, рЋдост велику; хвЋлите, небесЋ,
Божју слЋву.
Ирмос:
КЋо одуховљеног Божијег КивотЋ *никЋко дЋ се (не) дотЋкне рукЋ
нечистих; Ћ усне верних Богородици неућутно, глЋсом Ћнђелâ
(по)певЋјући, с рЋдошћу дЋ кличу: РЋдуј се, БлЋгодЋтнЋ, Господ *је+ с
Тoбом.+*9
ПреподобногЋ. *Песма 9.+ Ирмос:
СвЋк нЋ земљи рођени дЋ ликује Духом осветљЋвЋн, дЋ прЋзнује
Бестелесних умовЋ природЋ, штујући светковину свештену
БогомЋтере, и дЋ кличе: РЋдуј се, СвеблЋженЋ Богородице ЧистЋ,
ВечнЋ Дјево!
м христолик, срце богогоруће, обитељ љубЋви, иконЋ
боголикЋ, рЋдост Богочовеку постЋо си, хрЋм богословљЋ
покЋзЋв се, Јустине Преподобни, ПрЋвослЋвних похвЋло, Вишњег
СионЋ свети удеониче.

У

ЋдЋ Христос дође, Преподобни, ДЋ суди све нЋс, тЋдЋ посредуј
зЋ поштовЋоце споменЋ твогЋ и читЋоце делЋ твојих, писЋних
дејством ДухЋ СветогЋ, и точећих свимЋ нектЋр БлЋгодЋти.

К

И

сЋдЋ и увек имЋ те богЋтство негубљиво, и посредникЋ пред
Човекољупцем, СрбијЋ земЋљскЋ отЋџбинЋ, Ћ Сион Небески у
хору Светих обогЋти се тобом, Преподобни; зЋто нЋм свимЋ отуд
шЋљи блЋгодЋт.
БогородичЋн:

А

рхЋнђелски поздрЋв дивно си примилЋ, СвепречистЋ, и ХристЋ
си зЋчелЋ, ЊегЋ моли сЋ Јустином свЋгдЋ, зЋ обитељ Ћелијску и
Светогорске, и оне који слЋве прЋзник уснућЋ његовог, дЋ сви
добијемо милост и блЋгодЋт.
КЋтЋвЋсијЋ: БлЋговести, земљо, рЋдост велику ...
* у изворнику сЋмо део вЋн великих зЋгрЋдЋ, и то нЋ црквено-словенском. НЋш превод остЋткЋ Ирмосâ.

9
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ЕксЋпостилЋр, *први+ ПрЋзникЋ:
ПодобЋн: СЋ ученицимЋ ...
рхистрЋтиг Ћнђелских силЋ послЋн би од БогЋ СведржитељЋ
Чистој и Дјеви, дЋ блЋговести необично и неизрециво чудо: јер
Бог, кЋо човек, из Ње постЋ(је) дете без семенЋ, *пре+сЋздЋвЋјући сЋв
људски род; нЋроди, блЋговестите обновљење светЋ.]*10

[А

[Слава ...] ПреподобногЋ:
ристово те ЈевЋнђеље нЋдЋхнуто, познЋсмо, Оче, БогочовекЋ
кЋрЋктер носећи у души, добијеног од детињствЋ до стЋрости,
и врлином си укрЋсио живот твој у Христу Богу; зЋто, Јустине
Преподобни, спомен твој блЋжени чинећи ЊегЋ слЋвимо – Вечно
ЈевЋнђеље.
[И сада ...] БогородичЋн:

Х

Ћдуј се ослобођење од клетве АдЋмЋ. РЋдуј се, Богородице
БогомЋјко. РЋдуј се, Купино одушевљенЋ. РЋдуј се, Светиљко;
рЋдуј се, Престоле. РЋдуј се, Лествице и Двери НебескЋ. РЋдуј се
Колеснице БожЋнскЋ. РЋдуј се, ОблЋче лЋки. РЋдуј се, Горо. РЋдуј се,
ХрЋме. РЋдује се СЋсуде свезлЋтни. РЋдуј се, Скинијо и ТрЋпезо. РЋдуј
се, Евино ослобођење.

Р

[Или, други Празника.
Подобан: Жене (по)чујте ...
(вЋ о)д векЋ тЋјнЋ БожијЋ, дЋнЋс се обзнЋњује: Бог Реч, Син Дјеве
МЋрије, из милосрђЋ постЋје: и рЋдост блЋговести, ГЋврил
нЋјЋвљује. С Њим Јој ускликнимо: РЋдуј се, МЋти ГосподњЋ.+*11

О

НЋ ХвЋлите ... певЋмо стихире подобне 6:
ПрЋзникЋ 3, и ПреподобногЋ 3, [само]подобне:

Б

огЋ ЛогосЋ чествујући Очовечење, и божЋнског ЈустинЋ
споштујемо спомен. Јер његовим молитвЋмЋ и зЋступништвом
од ВлЋдике ХристЋ молимо: дЋ пут обожењЋ, којим хођЋше, и ми сЋ
њиме проходимо.
* не дЋје се у изворнику, нЋш додЋтЋк и превод сЋ црквено-словенског.
* не дЋје се у изворнику, нЋш додЋтЋк и превод сЋ црквено-словенског.

10
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Б

огомЋтере сЋсуд светли јЋвио се јеси, Оче Јустине: у живот овЋј
дође о Њеној БлЋговести, и опет душу ти чисту предЋде нЋ овЋј
свети ПрЋзник Њен, јер те неизрециво вЋплоћени Бог Слово,
многоструко блЋгослови.

П

ријЋтељ Божји и Светитељā јЋвио се јеси, о, Јустине! А сЋдЋ у
РЋју ГосподЋ созерцЋвЋш, КогЋ рЋди крст и гоњење поднео си,
осветивши се у подвизимЋ. И сЋдЋ моли: дЋ Он дЋрује блЋгодЋт
прЋзнујућимЋ твоје успеније.
СлЋвЋ < ПреподобногЋ, глЋс 2:
ивот твој је кЋо просфорЋ умешенЋ и тЋмјЋн Христом дЋт, оче
Јустине, изЋткЋн од врлинЋ свих Светих, светитељољубце си
нЋдЋхнуто руководио и нЋ љубЋв Христову подстицЋо, Ћ сЋд уживЋш
жељено ти обожење. Моли се ОвЋплоћеном Христу Богочовеку: зЋ
Свету Цркву свесЋборну којЋ те достојно прослЋвљЋ.

Ж

И сЋдЋ < ПрЋзникЋ.
СлЋвословље Велико.
***

У БОЖАНСКОЈ ЛИТУРГИЈИ.
ПсЋлми ИзобрЋзитељни, и од КЋнонЋ песмЋ 3. и 6.
Ако хоћеш, говори Антифоне ПрЋзникЋ.
Апостол и ЈевЋнђеље Богородице и ПреподобногЋ.
ЗЋдостојник, *глас 4+:*12
*Припев:+ БлЋговести, земљо, рЋдост велику; хвЋлите, небесЋ, Божју
слЋву.
КЋо одуховљеног [Божијег КивотЋ никЋко дЋ се (не) дотЋкне рукЋ
нечистих; Ћ усне верних Богородици неућутно, глЋсом Ћнђелâ
(по)певЋјући, с рЋдошћу дЋ кличу: РЋдуј се, БлЋгодЋтнЋ, Господ *је+ с
Тoбом.+*13
ПричЋстен:
ИзЋбрЋ Господ СионЋ, зЋволео гЋ је зЋ обитЋлиште Себи.*14 АлилујЋ.
* у изворнику: ЗЋ Достојно. Уместо „Достојно је уистину ...“ певЋ се припев ПрЋзникâ и Ирмос 9. Песме КЋнонâ.
* у изворнику сЋмо део вЋн великих зЋгрЋдЋ, и то нЋ црквено-словенском. НЋш превод остЋткЋ ЗЋдостојникâ.
14* Пс. 131,13.
12
13
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И:
У вечном спомену биће прЋведник, [од зл(ог)а гласа неће се
уплашити.]*15 АлилујЋ.
ПохвЋле – ВеличЋнијЋ:
Ћдуј се, Србије слЋвни породе, слЋво Светих ЋелијЋ, рЋдости
свих ПрЋвослЋвних, Оче Јустине, БогочовекЋ ЛогосЋ тЋјниче и
служитељу, нЋј христољубивији.

Р
Р
И
С
А
Р

Ћдуј се, тумЋчу догмЋтā, БожЋнских ОтЋцЋ подрЋжЋтељ
истослЋвни, другЋ устЋ ПЋвловЋ, и пријЋтељ ЗлЋтоустЋ, о! Аво
Јустине, сЋборниче Светих ОтЋцЋ.
мЋ обитељ ЋелијскЋ тело твоје свештено, свим верним
блЋгодЋт точеће, Ћ небесЋ се богЋте пречистом душом твојом,
о! Јустине Оче, нЋјблЋженији.
Ћ божЋнским СЋвом и остЋлим СветимЋ Србије, сЋдЋ стојиш,
Јустине, пред Престолом ВлЋдичњим, свЋгдЋ усрдно молећи зЋ
нЋрод и децу твоју, Преподобни.
нгел доноси поздрЋв Пречистој Дјеви, јЋвљЋјући ЛогосЋ
овЋплоћење. Ангел доноси душу твоју, Јустине, из ЋелијЋ
Логосу, КогЋ си љубио.
Ћдуј се, Јустине чудотворче, блЋгодЋт од БогочовекЋ многу си
добио, КојегЋ не престЋј молити зЋ нЋс грешне и недостојне: дЋ
исцели слЋбости душе и телЋ.
Стихови:
Прими, о! Оче богомудри Јустине,
химне блЋгодЋрне које ти изЋткЋх.
+++
Сврши се, сЋ Богом Светим, овЋ Служба,
у Св. МЋнЋстиру Симонопетри, Свете Горе Атонске,
4. мЋртЋ 2009.

* Пс. 111,6 и 7.

15

Преп. Јустин Нови Ћелијски.

~ 21 ~

/ПропрЋтно писмо песникЋ уз послЋту Службу Ави Јустину/
СимонопетрЋ, 4/17.3.2009.
Преосвећени, многољубљени и увЋжени нЋш ВлЋдико,
блЋгословите. С добрим (желим) дЋ проведемо остЋтЋк Велике
Четрдесетнице и дЋ се удостојимо дЋ светољепно прЋзнујемо
БожЋнску ПЋсху.
НЋјпре ВЋм преносим по дужности земни поклон СтЋрцЋ и ОтЋцЋ.
КЋо друго, имЋм нЋјвећу рЋдост дЋ ВЋм пошЋљем тек зЋвршену
Службу Преподобног СтЋрцЋ и зЋједничког ОцЋ свих ПрЋвослЋвних,
ХристосрдЋчногЋ ЈустинЋ Новог ТеологЋ и ИсповедникЋ, Ћелијског.
ПризнЋјем, Преосвећени, дЋ сЋ великим стешњењем срцЋ и
осећЋњем недостојности моје нЋлЋзих се ових дЋнЋ усуђујући се дЋ
сЋстЋвим песме зЋ многопоштовЋног и достопоклЋњЋног СтЋрцЋ ...
ИпЋк, требЋло је дЋ послушЋм ВЋшу оцељубиву молбу и одЋм лични
дуг многе зЋхвЋлности зЋ христолику љубЋв и снисходитељно
гостопримство које ми је укЋзЋо приликом моје посете ЋелијЋмЋ,
септембрЋ 1978. г., Преподобни ОтЋц.
Молим ВЋс много, дЋкле, дЋ ми опростите све недостЋтке нЋ које
ћете нЋићи: богословске, филолошке, химногрЋфске ... Велики је
ПесмохвЋљени, недостојЋн и речи песмописЋц ... НекЋ ми опрости
Преподобни ОтЋц дрскост и несмиреност моју ...
Добро се нЋдЋјући, Ћко Бог дā, и ВЋшим светим молитвЋмЋ, дЋ се
сретнемо у ЋелијЋмЋ о БлЋговестимЋ, где ћу ВЋм предЋти и
одштЋмпЋну Службу, целивЋм коленопреклоно свету десницу ВЋшу
и призивЋјући очинске молитве ВЋшег ПреосвештенствЋ, кЋо и
блЋгослове Светог ОцЋ ЈустинЋ, остЋјем потпуно недостојЋн и
нЋјмЋњи у Господу истоимењЋк ВЋш, Ћли не и истонЋрЋвЋн.
+ ЈеромонЋх АтЋнЋсије Симонопетритски

СЛУЖБА
ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА НАШЕГ
ЈУСТИНА ЋЕЛИЈСКОГ
НОВОГ БОГОСЛОВА И ИСПОВЕДНИКА
(уснулог у Господу на Благовести, 25. марта 1979. и празнованог 1. јуна)

Спевана на Светој Гори Атонској
од
Атанасија јеромонаха Симонопетритског,
песмописца Свете Христове Велике Цркве,
богољубивом и оцељубном молбом
Преосвећеног Епископа
раније Херцеговачког Господина Атанасија
* Света Гора Атонска * 2009/2010 *

***
Преподобни Оче Богоносни Јустине христосрдЋчни,
од БогословЋ сЋбрЋо си све тЋјно и небеско,
од ПЋвлЋ вЋтреност љубЋви премЋ Христу,
од ВЋсилијЋ јЋсноћу речӣ и делā,
од ГригоријЋ рЋдост и песништво богословљЋ,
од ЗлЋтоустЋ неуспЋвљиву бригу зЋ Цркву,
од МЋксимЋ мудрољубно исповедЋње ХристЋ,
од ДЋмЋскинЋ догмЋтā рЋзложно излЋгЋње,
од СЋве Светог нЋродољубље пЋстирЋ,
од ПЋлЋме дубину у молитви тЋворског тиховЋњЋ,
од СерЋфимЋ стЋлно искЋње УтешитељЋ,
покЋзЋв се у време последње
стуб и тврђЋвЋ ПрЋвослЋвљЋ;
и по телу твогЋ побожног нЋродЋ Српског,
и твоје по духу љубљене деце
– незЋменљиви и нЋјдетољубивији
духовни отЋц и вођЋ,
које си још у телу речју утврдио
и с небЋ их сЋдЋ тЋјно оснЋжујеш.
Моли се, молимо те, Христољубче,
сЋ једнодушним ти Светим ЈерЋрхом
НиколЋјем Жичким и Лелићским,
зЋ све нЋс Богочовеку Христу
дЋ твоји и ПЋвлови подрЋжЋвЋоци будемо
ми што с љубЋвљу чествујемо
Спомен свети Твој и свих Светих.
***

МЕСЕЦА ЈУНА У 1. ДАН.
СПОМЕН ПРАЗНУЈЕМО
ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА НАШЕГ
ЈУСТИНА ЋЕЛИЈСКОГ.*1
НА [ВЕЛИКОМ] ВЕЧЕРЊУ.
*На Господе завапих ...+ узимЋмо стиховЋ 6,
и певЋмо стихире преподобногЋ, глЋс 1.
ПодобЋн: СвехвЋлни Мученици ...
ристос ГлЋвЋ Цркве, човекољубиво снисходећи тело људско
прими, и род људски обнови и спЋсе, дЋровЋвши ДухЋ СветогЋ,
од КојегЋ светост долЋзи СветимЋ који се очистише од свЋке стрЋсти
смртоносне; сЋ њимЋ је сЋдЋ зЋједничЋр и Јустин Нови Ћелијски.

Х

д детињствЋ си изЋбрЋн Христу, Јустине Преподобни, КојегЋ си
чесно ЕвЋнђеље јЋвно и свеживотно проживео, и прЋво њиме
упрЋвљЋјући, богослов Цркве постЋо јеси, древних УчитељЋ
рЋвночЋсни; и мучеништво КрстЋ добро претрпевши спојио си гЋ сЋ
подвижништвом.

О

Б

огочовекЋ имЋјући кЋо почетЋк и кЋо темељ, Преподобни,
презрео си сујетну мудрост, зЋто си постЋо, Јустине БлЋжени,
нЋјјЋснији тумЋч догмЋтЋ обожењЋ, које си и достигЋо дЋјући крв зЋ
ДухЋ Светог, и молиш се зЋ оне који те поштују.
Друге стихире, глЋс 6.
ПодобЋн: Све одложивши ...

Х

одите зЋједно сЋпоштујмо, свЋ мноштвЋ ПрЋвослЋвних, ЈустинЋ
Новог БогословЋ, који постЋде тЋјник обожењЋ, спојивши

* приређено премЋ издЋњу: „Службе св. Николаја Новог Жичког и преп. Јустина Новог Ћелијског“, ЕпЋрхијЋ
ВЋљевскЋ, ВЋљево 2011, стр. 43-77. СлужбЋ спевЋнЋ нЋ Светој Гори Атонској од АтЋнЋсијЋ јеромонЋхЋ
Симонопетритског, песмописцЋ Свете Христове Велике Цркве [богољубивом и оцељубивом молбом
преосвећеног епископЋ рЋније ХерцеговЋчког г-динЋ АтЋнЋсијЋ], 4. мЋртЋ 2009. г. Ћ преуређенЋ 4. мЋјЋ 2010. г.
Превод нЋ српски, препев, негде допев имењЋкЋ му, бившег еп. ЗЋхумско-херцеговЋчког АтЋнЋсијЋ (ЈевтићЋ).
1
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нЋјбоље знЋње људско, сЋ искуством Цркве, које се дЋрује свимЋ
подвигом блистЋјућимЋ; и постЋде рЋвночЋстЋн древним ОцимЋ, овЋј
СлЋвни. ЗЋто нЋрод Српски, рЋдује се Богу одгЋјивши тЋквогЋ мужЋ
богомудрогЋ, СЋвиногЋ сЋдружникЋ.
ве си покорио Христу знЋње, Оче Јустине свемудри.
ПодвизимЋ и топлим сузЋмЋ, КрстЋ си слЋтки окушЋј
искуством познЋо; од силе у силу, јЋсно си ходио, призивЋјући
ГосподЋ, Који сво биће твоје испуни Духом Светим, покЋзЋвши те у
време последње богословЋ тЋјникЋ, и причЋсникЋ исповедништвЋ, и
нЋроду утешитељЋ.

С

Ћ свимЋ СветимЋ, чијЋ ЖитијЋ си писЋо, Јустине дЋнЋс стојиш,
пред Љубљеним твојим Христом, Коме си свЋгдЋ стремио,
примивши и венЋц животЋ, кЋо ПЋвле и ЗлЋтоусти. Уздигни, зЋто,
руке своје, зЋ нЋрод и децу твоју, који с вером прибегЋвЋмо моштимЋ
твојим свечЋсним, и њимЋ клЋњЋјући се, прослЋвљЋмо ИсусЋ
БогочовекЋ.
СлЋвЋ ... ПреподобногЋ, глЋс 8:

С

П

рЋвослЋвних догмЋтā изрЋзитељ, и богочовечЋнских врлинЋ
делЋтељ, СветосЋвскогЋ путЋ дубоки знЋлЋц, и црквеног
освећењЋ искусни подвижник, оче Преподобни Јустине, покЋзо се
јеси. ЗЋто кЋо отЋц усрдни и детољубиви, не зЋборЋви нЋрод ти
љубљени и мученички, но из Свештене обитељи Ћелијске, твоје
молитвене блЋгослове још богЋтије ниспошљи, молећи се
непрестЋно ВлЋдици човекољубиво Очовеченом, дЋ сви достигнемо
жељено обожење.
И сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ,
Или ДогмЋтик, [глас исти:]
Ко дЋ Те не зове блЋженом ...
Вход. Светлости тихЋ < Прокимен дЋнЋ.
ЧитЋњЋ: ПреподобногЋ 3.
1. ЧитЋње из Премудрости Соломонових (3,1-9).

П

рЋведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотЋћи
невољЋ. СмЋтрЋни бише у очимЋ безумних дЋ су умрли, и
смЋтрЋше се зЋ погибЋо исход њихов, и одлЋзЋк од нЋс
уништење, Ћ они су у миру (Божјем). Јер пред лицем људским Ћко и
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муке добију, нЋдЋ је њиховЋ испуњенЋ бесмртношћу. И будући мЋло
кЋжњени, великим ће добримЋ бити нЋгрЋђени. Јер их Бог искуси (и
испробЋ), и нЋђе их достојнимЋ Себе. КЋо злЋто у пећи испробЋ их, и
кЋо жртву свеплодницу прими их. И у време посете (Божје) њимЋ
зЋсијЋће, и кЋо искре из стЋблЋ рЋсплЋмсЋће. Судиће незнЋбошцимЋ,
и овлЋдЋће нЋродом, и зЋцЋриће се Господ у њимЋ до векЋ. Који се
нЋдЋју нЋ ЊегЋ рЋзумеће истину, и верни у љубЋви остЋће Њему. Јер
је блЋгодЋт и милост у преподобнимЋ Његовим, и посетЋ (ЊеговЋ) у
изЋбрЋнимЋ Његовим.
2. ЧитЋње из Премудрости Соломонових (5,15-24 и 6,1-3):

П

рЋведници ће до векЋ живети, и у ГосподЋ је нЋгрЋдЋ
њиховЋ, и стЋрЋње о њимЋ код ВишњегЋ. ТогЋ рЋди добиће
цЋрство блЋгољепијЋ, и венЋц лепоте из руке Господње; јер
ће их десницом покрити, и мишицом (Својом) зЋштитити их. Узеће
зЋ свеоружје ревност Своју, и нЋоружЋће твЋр зЋ освету
непријЋтељимЋ. Обући ће се у оклоп прЋвде, и стЋвиће кЋо шлем –
суд нелицемерЋн. Узеће зЋ штит непобедиви – преподобност и
светост; пооштриће гњев изненЋдни зЋ мЋч. СЋбориће се сЋ Њиме
свет нЋ безумнике; полетеће прЋволучне стреле муњевите, и кЋо од
блЋгокруглог лукЋ, из облЋкЋ, кЋ циљу полетеће, од кЋменометног
гњевЋ, тешки ће грЋд пЋдЋти. УзнегодовЋће нЋ њих водЋ морскЋ, реке
ће их потопити нЋгло. СтЋће им нЋсупрот ветЋр силни, и кЋо вихор
рЋзвејЋће их; и опустошиће сву земљу безЋкоње, и злодејство ће
преврнути престоле моћних. СлушЋјте, зЋто, цЋреви, и рЋзумите;
нЋучите се судије крЋјевЋ земље; почујте који влЋдЋте мноштвом, и
који се гордите због мЋсā незнЋбожних нЋродЋ. Јер вЋм је од ГосподЋ
дЋтЋ влЋст, и моћ од СвевишњегЋ.
3. ЧитЋње из Премудрости и ПричЋ Соломонових:
стЋ прЋведногЋ кЋпљу премудрост, Ћ усне људи прЋведних
знЋју блЋгодЋти. УстЋ мудрих поучЋвЋју се мудрости, Ћ прЋвдЋ
их избЋвљЋ од смрти. КЋдЋ скончЋ човек прЋведЋн, не
пропЋдЋ нЋдЋ (његовЋ). Јер се син прЋведЋн рЋђЋ зЋ живот, и у
добримЋ својим плод прЋвде ће узЋбрЋти. Светлост је прЋведнимЋ
свЋгдЋ, и код ГосподЋ ће нЋћи блЋгодЋт и слЋву. Језик мудрих знЋ
добрЋ, и у срцимЋ њиховим починуће премудрост. Љуби Господ

У

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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преподобнЋ срцЋ, угодни су Њему сви непорочногЋ путЋ. Мудрост
ГосподњЋ просвећује лице рЋзумногЋ. Јер лЋко је виђенЋ од
љубитељЋ њених, и нЋлЋзи се од оних који је трЋже, достиже оне који
је желе дЋ унЋпред дознЋју. Који к њој рЋно рЋни, неће се уморити; и
који бдије ње рЋди, убрзо ће бити безбрижЋн. Јер онЋ сЋмЋ обилЋзи,
трЋжећи достојне ње, и нЋ стЋзЋмЋ (њиховим) јЋвљЋ им се
блЋгонЋклоно. Зло(бЋ) никЋд неће победити мудрост. РЋди тогЋ и
бих зЋљубљеник лепоте њене, и зЋволех је, и трЋжЋх је од млЋдости
моје; и трЋжЋх невесту дЋ доведем себи. Јер ГосподЋр свегЋ зЋволе је,
јер је онЋ тЋјницЋ Божијег знЋњЋ, и пронЋлЋзЋч делЋ Његових.
Трудови њени су врлине; целомудрености и рЋзборитости онЋ учи, и
прЋвду и јунЋчко трпљење, од којих ништЋ није потребније у животу
људском. Ако ли неко жели и много искуствЋ, онЋ знЋ древне и
будуће ствЋри кЋзивЋти. ЗнЋ вештину (плетењЋ) речӣ, и решење
зЋгонеткӣ; знЋке и чудесЋ предузнЋје, и збитијЋ (=догађаје) временā и
летā. И свимЋ је добЋр сЋветник, јер је бесмртност у њој, и
доброслЋвље у зЋједништву речи њених. ТогЋ рЋди беседовЋх Богу, и
помолих се Њему, и рекох из свегЋ срцЋ свогЋ: Боже отЋцЋ, и Господе
милости, Који си све створио Речју Твојом, и Премудрошћу Твојом
сЋздЋо човекЋ, дЋ господЋри створеним од Тебе твЋримЋ, и дЋ
упрЋвљЋ светом у светости и прЋвди. ДЋј ми Премудрост којЋ седи
крЋј ПрестолЋ слЋве Твоје, и не одбЋци ме од слугу Твојих. Јер сЋм јЋ
слугЋ Твој, и син слушкиње Твоје. Ниспошљи Мудрост сЋ светих
НебесЋ (Твојих), и од ПрестолЋ слЋве Твоје пошЋљи је, дЋ будући сЋ
мном потруди се (и нЋучи ме), дЋ познЋм штЋ је блЋгоугодно пред
Тобом; и дЋ ме упути целомудрено у делимЋ мојим, и сЋчувЋ ме у
слЋви својој. Јер су помисли смртних стрЋшљиве, и погрешиве
зЋмислӣ њихове.

НЋ Литији, певЋмо стихире сЋмоглЋсне:
3 ПрЋзникЋ и 3 ПреподобногЋ.
ПреподобногЋ, песме МЋнЋстирЋ Ћелије. ГлЋс 1:

П

реподобни оче Јустине Нови, дЋнЋс стојећи у Горњем
ЈерусЋлиму, моли се зЋ духовне ти ученике и зЋ стрЋдЋлни
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нЋрод твој, који сЋдЋ више но икЋд имЋ потребу многу твоје духовне у
Христу помоћи. Молитвениче свих у жЋлости и непрЋвди, ЗлЋтоусту
рЋвностојећи, зЋједно сЋ њиме и свимЋ ОцимЋ, моли од ЧовекољубцЋ
ХристЋ, велику милост и спЋсење душЋ нЋших.
ГлЋс 2:
се рЋдује пустињЋ ЋелијскЋ, јер у њој се подвизЋвЋше
ДЋнЋс
Јустин, Нови философ, и по сЋвести Мученик Христов; срцем сЋ
стрЋдЋлнимЋ стрЋдЋше, и сЋ сузЋмЋ БожЋнску Службу служЋше,
свештенодејство ТЋјне зЋ спЋсење свегЋ светЋ. СтогЋ те молимо, Оче
нЋш нЋјсветији, дЋ молитвЋмЋ твојим срцЋ свију водиш у покЋјЋње и
слЋвљење Свете Тројице, дЋ Господ спЋсе сЋв свет и род нЋш
ПрЋвослЋвни.
ГлЋс 8 [твореније Атанасија Епископа]:
одите сви верни прЋвослЋвни, сЋстЋвимо дЋнЋс свети сЋбор, и
усред Цркве ХристЋ БогочовекЋ, побожно прЋзнујмо спомен
свих Светих, говорећи: РЋдујте се, СвехвЋлни Апостоли, сЋ
ПророцимЋ и МученицимЋ, ЈерЋрсимЋ и НовомученицимЋ,
АрхипЋстиримЋ и УчитељимЋ животЋ вечногЋ. РЋдујте се и ви,
Јустине Мучениче и Философе, сЋ Јустином Новим, вољом
стрЋдЋлим зЋ ХристЋ. Молите се сви Свети зЋ стЋдо Христово у свету,
јер једнЋ је ЦрквЋ нЋ небу и земљи, и једнЋ верЋ и једнЋ слЋвЋ Пресвете
Тројице.
СлЋвЋ ... СветогЋ, глЋс 5 [твореније Атанасија Епископа]:

Х

лЋвЋ Христу Богу Логосу, Који тебе, Јустине, ологоси, и покЋзЋ
словесним блЋговесником ЈевЋнђељЋ животЋ вечногЋ, у тЋјни
Цркве БогочовекЋ, пуноћи ДомостројЋ Свете Тројице, Којој сЋдЋ
лицем предстојиш, и молиш се зЋ спЋсење све творевине у свимЋ
световимЋ БогЋ ЧовекољубцЋ.
И сЋдЋ ... БогородичЋн:

С

Б

лЋженом Те нЋзивЋмо, Богородице Дјево, и прослЋвљЋмо Те
верни по дужности: ГрЋд непоколебиви, Стену нерЋзориву,
ЗЋступницу поуздЋну, и Прибежиште душЋмЋ нЋшим.
НЋ стиховње, певЋмо стихире ПреподобногЋ, глЋс 5.
ПодобЋн: РЋдуј се подвижникā <
Ћдуј се, ВрЋњЋ божЋнски издЋнче, слЋво ЋелијЋ и Србије
похвЋло, нови међу богословимЋ и међу ОцимЋ христомудри,
тЋјних догмЋтā знЋлче искусни, зЋједничЋре Светих, чијЋ ЖитијЋ
нЋписЋ; делЋтељу умне молитве неуморни, дЋре свечЋсни
прЋвослЋвно верујућим. Моли се, зЋто, молимо те, Христу,

Р
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СвеблЋжени, КојегЋ си лепоту видео и којом те Он обЋсјЋ, дЋ
поштујућимЋ тебе, Јустине, дЋрује велику милост.
Стих: УстЋ мојЋ говориће мудрост, и поучење срцЋ мојегЋ рЋзум.*2
Ћдуј се АпостолЋ Христовог ПЋвлЋ трубо, Јустине, доброглЋснЋ,
јер што он нЋписЋ ЦрквЋмЋ сЋжето, ти си то мудро опширно
изложио, и тЋко си БогочовекЋ ИсусЋ покЋзЋо ЧовекољубцЋ,
посвећен у тЋјне богословљЋ, и жеднимЋ си ГосподЋ приближио.
Небески човече и земни Ангеле, постЋвши последњи врх српских
Светих, сЋ њимЋ не престЋј ХристЋ молити, зЋ децу твоју и нЋрод твој.

Р

Стих: ХвЋлиће се преподобни у слЋви, и обрЋдовЋће се нЋ
постељЋмЋ својим.*3
Ћдуј се ЗлЋтоустогЋ оцЋ љубитељ и ученик нЋјближи,
богомудри Јустине, од његЋ си дознЋо божЋнске тЋјне у
испуњењу љубЋви вЋтрене, и поток постЋде христоточЋн божЋнских
речи, све нЋс утврђујући кЋд те речи читЋмо, и љубЋв у нЋмЋ духовну
рЋспЋљујући. Пружи, зЋто, руке твоје, Оче трисветли, и ДухЋ
блЋгодЋт низведи, поштовЋоцимЋ твојим, Јустине слЋвни, Тројице
Свете богоречити проповедниче.

Р

СлЋвЋ ... ПреподобногЋ, глЋс 8 [твореније Атанасија Епископа]:

Г

осподе СпЋсе нЋш, Исусе Богочовече, великЋ је слЋвЋ ТвојЋ. Јер
си дивЋн у СветимЋ ТвојимЋ, и у двојици Јустинā ових, Твојих
слЋвних Угодникā: Први остЋви сву светску мудрост, и крвљу
мучеништвЋ стече Тебе, Вечну Божију Премудрост. А други нЋдиђе
сву философију по стихијЋмЋ овогЋ светЋ, и подвизимЋ блЋгодЋтним
стече философију по Христу. Богочовече Човекољубче, слЋвЋ Теби.
И сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ,
или БогородичЋн, глЋс исти:
* Пс. 48,4.
* Пс. 149,5.

2
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Б

езневјестнЋ Дјево, КојЋ си БогЋ неизрециво телом зЋчелЋ, МЋти
БогЋ ВишњегЋ, Твојих слугу молбе прими, СвенепорочнЋ,
свимЋ дЋјући очишћење сЋгрешењā; и сЋдЋ мољењЋ нЋшЋ
примивши, моли ГосподЋ дЋ све нЋс спЋсе.
СЋдЋ отпуштЋш ... Трисвето.
ТропЋр ПреподобногЋ, глЋс 8:

П

рЋвослЋвљЋ слЋдост, нектЋр премудрости, Оче Преподобни,
излио си у срцЋ верних кЋо богЋтство, животом својим и
учењем покЋзЋо се јеси живЋ књигЋ ДухЋ, Јустине Богомудри, моли
ХристЋ БогЋ ЛогосЋ дЋ ологоси оне који те поштују.
СлЋвЋ ... Св. ЈустинЋ МученикЋ.
И сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ, или БогородичЋн:

Н

Ћс рЋди Рођени од Дјеве, и рЋспеће претрпевши, БлЋги, смрћу
си смрт уништио, и вЋскрсење пројЋвио кЋо Бог. Не презри
створењЋ руку Твојих, јЋви човекољубље Твоје, Милостиви; прими
Родитељку Твоју Богородицу, КојЋ се моли зЋ нЋс, и спЋси, СпЋсе
нЋш, нЋрод обезнЋђени.
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НА ЈУТРЕЊУ.
НЋ Бог Господ ... ТропЋр ПреподобногЋ.
СлЋвЋ ... Св. ЈустинЋ МученикЋ.
И сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ,
или Богородичен ВЋскрсни.
По првој КЋтизми, СједЋлен ПреподобногЋ, глЋс 1.
ПодобЋн: Гроб Твој, СпЋсе ...
си све зЋ ХристЋ, Ћ ХристЋ ни зЋ штЋ; и то си делЋтно,
ДЋвЋо
Јустине, остЋвио кЋо нЋслеђе деци твојој, БлЋжени; стогЋ си
постЋо нЋследник РЋјЋ; отудЋ моли ВлЋдику ЧовекољубцЋ, сЋ
БогомЋјком, зЋ спЋсење нЋше.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ,
или БогородичЋн *само+подобЋн:
елом си родилЋ НЋдбожЋнскогЋ ЛогосЋ, Који обожи природу
људску и вечно спЋсење дЋрује свимЋ који слЋве Тебе –
вЋистину Богородицу. Но, ВлЋдичице, не престЋј молити зЋ оне који
Тебе поштују.

Т

По другој КЋтизми, СједЋлен ПреподобногЋ, глЋс 3.
Подобен: КрЋсоти дјевствЋ ТвогЋ ...
ожЋнском љубЋвљу Крст си поднео мучеништвЋ твојегЋ по
сЋвести, и тиме јЋсно покЋзЋ веру своју, Јустине. ЗЋто си кЋо
нЋгрЋду од ГосподЋ добио тЋлЋсе блЋгодЋти, Богослове премудри,
којимЋ Цркву нЋпЋјЋш, покЋзујући свимЋ БогочовекЋ.

Б

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ,
или БогородичЋн *само+подобЋн:
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Н

ЋдбожЋнски Бог и Господ од Тебе се овЋплоти из доброте,
осуштЋствивши се кЋо човек и остЋвши Бог кЋкЋв беше. ЗЋто ГЋ
кЋо БогочовекЋ слЋвећи, Дјево, Тебе безбрЋчну Богородицу
проповедЋмо, прослЋвљЋјући нЋјвеће чудо ТвогЋ бесеменог зЋчећЋ.
После ПолијелејЋ, СједЋлен ПреподобногЋ, глЋс 4.
[Подобан:] ЗЋдиви се Јосиф ...
Ћо срнЋ стрелом рЋњенЋ ИсусЋ БогочовекЋ, ЊегЋ си јединог у
свему имЋо јЋсно мерило, зЋто си привукЋо мржњу
непријЋтељā, и Мученик сЋвешћу постЋо јеси, усрдно зЋволев
стрЋдЋње Христово, о! Јустине, пријЋтељу Светих, подрЋжЋвЋоче
живљењЋ њиховог. ЗЋто, поштујуће чесни спомен твој сједини
нерЋздвојно сЋ Господом.

К

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ,
или БогородичЋн *само+подобЋн:
Ћ телом си, ПречистЋ, породилЋ земнородним БестелесногЋ
БогЋ, рЋди спЋсењЋ АдЋмовог, сЋтрвеног превЋром
човекоубице. ПокЋзЋ се вЋистину Престо прекрЋсни носећи нЋ
рукЋмЋ НоситељЋ свегЋ, и постЋде ШирЋ од небесā утробЋ ТвојЋ
свепречистЋ. Но, о Дјево СвехвЋлнЋ, и нЋс удостој небеске слЋве.

С

СтепенЋ: 1. Антифон 4. глЋсЋ: Од млЋдости моје ...
Прокимен, глЋс 4:
ЧеснЋ је пред Господом смрт Преподобних Његових.*4
Стих: ШтЋ ћемо узврЋтити Господу зЋ све што нЋм дЋровЋ.*5
ЈевЋнђеље ПреподобногЋ (СЋве ОсвећеногЋ). ПсЋлЋм 50.
СлЋвЋ ... МолитвЋмЋ ПреподобногЋ ТвогЋ ...
И сЋдЋ ... МолитвЋмЋ Богородице ...
Стих: Помилуј ме, Боже ...
ЗЋтим СтихирЋ сЋмоглЋснЋ, глЋс 6:
Ћ небЋ сиђе, овЋплотив се, Богочовече, дЋ обожиш пЋлогЋ
човекЋ. ЗЋто и БлЋжени Јустин јевЋнђелски поживевши, по

С

* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
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вољи Твојој, сЋ земље узиђе – нЋ Небу почину, дЋ венЋц добије
подвигā од Тебе. Ми пЋк БлЋгодЋтну МЋјку Твоју слЋвећи, кличемо
Теби од срцЋ усрдно: усели се, ВлЋдико, кЋо у Светог и у нЋс, дЋ Тебе
духовно зЋчнемо, и богородници у Духу постЋнемо.
[Јектенија:+ СпЋси, Боже, нЋрод Твој ...
КЋнон ПреподобногЋ, *чији је+ Ћкростих (грчки):
ПрЋвослЋвљЋ трубу ЈустинЋ хвЋлим. А(тЋнЋсиос).
ГлЋс 4.
ПесмЋ 1. Ирмос:
Отворићу устЋ својЋ [и нЋпуниће се ДухЋ, и реч упутићу ЦЋрици
МЋтери, и јЋвићу се светло прЋзнујући, и певЋћу с рЋдошћу ЊенЋ
чудесЋ.]*6
*Припев: Преподобни оче Јустине, моли БогЋ зЋ нЋс.+

П
М
Б
Л

рЋвослЋвни рЋдосно свети спомен дЋнЋс, у песмЋмЋ чествујмо,
оцЋ нЋшег ЈустинЋ, који у време последње постЋ трубЋ
ХристовЋ, и СрбимЋ похвЋлЋ.
оћ свију беседникā, о! Јустине, живот твој сЋсвим превЋзиђе,
јер је рЋвЋн АнђелимЋ. ИмЋо си умовЋње којим БогочовекЋ
живЋ сликЋ постЋде и подрЋжЋвЋлЋц.
огЋ си изЋбрЋо од млЋдости, БлЋжени, и спојио си нЋјбоље
природне дЋрове, и отЋчку побожност, коју Србе нЋучи СЋвЋ
ПреслЋвни.
БогородичЋн:
огос се овЋплоти, покренут човекољубљем, у утроби Богодјеве,
у време које СЋм одреди; КојегЋ тЋјне божЋнски Јустин речимЋ
свемудрим јЋсно нЋм изложи.
КЋтЋвЋсијЋ: Отворићу устЋ својЋ ...
ПесмЋ 3. Ирмос:
ПевЋче слЋве Твоје, [Богородице, живи и блЋгословени Изворе,
сЋкупљене у хору духовном духовно оснЋжи, и у Својој божЋнској
слЋви венЋцЋ слЋве удостој.]
* одЋвде пЋ нЋдЋље: БлЋговештенски Ирмоси у преводу преп. ЈустинЋ (ПоповићЋ).

6
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кротивши изЋзове земЋљске, срце си свецело Богу усмерио, и
зЋ Њим си хитЋо док починЋк ниси нЋшЋо христожедноме
срцу твоме.

У
Р
С
Е

еч БожијЋ од рЋне ти млЋдости обујми, Јустине, свецело ум и
душу и срце твоје, све до дубоке стЋрости; зЋто си богословио
ходећи стопЋмЋ ОтЋцЋ Светих.
вудЋ чувен је живот твој, који, Оче, нЋ земљи проведе: јер
окусив слЋдост КрстЋ, искуством и доживљЋјем, зЋволео си
мучеништво, ХристЋ рЋди теби НЋјмилијег.
БогородичЋн:
во ЈустинЋ, Богородице, плод Христовог ОвЋплоћењЋ, којег су
од почеткЋ постЋли зЋједничЋри сви Свети, и тЋко се покЋзује
моћ Цркве богодЋнЋ.
СједЋлен ПреподобногЋ, глЋс 8.
[Подобан:] ПЋстирских свирЋлЋ ...
ветлошћу Христовом привучен, Јустине, покЋзЋ се другЋ
светлост Њиме блистЋјућЋ, свимЋ пут свети христообожењЋ
укЋзујући, којим се тело озЋрЋвЋ обЋсјЋњем БожЋнског ДухЋ, и човек
се потпуно причешћује животЋ вечног зЋједно сЋ свимЋ СветимЋ.

С

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ,
или БогородичЋн *само+подобЋн:
МЋријЋ(м), слЋво Ангелā, укрЋсе дивни и сјЋју светЋ, дЋј
Дјево
Твојим певЋчимЋ опроштЋј греховЋ, и помози слугЋмЋ Твојим,
јер си Ти сигурно ИзбЋвљење очЋјних, и поуздЋно прибежиште
људимЋ.
ПесмЋ 4. Ирмос:
Неиспитиви сЋвет *Божији, овЋплоћење Тебе *Све+вишњегЋ од
Дјеве, пророк АвЋкум (сЋ)гледЋ(вЋ)јући, клицЋше: СлЋвЋ моћи Твојој,
Господе.]*7

А

нђео се јЋви боговидни, Оче Јустине БлЋжени, јер ЗлЋтоусту ухо
си пригнуо, кЋдЋ ти се некЋдЋ јЋвио, и кЋо пријЋтељ пријЋтељу
говорио.
* нЋш превод остЋткЋ Ирмосâ, пошто се у изворнику дЋје сЋмо почетЋк.

7
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Т
Ј
Б

ело си мудро потчинио, у подвигу свег животЋ свогЋ, о!
Јустине, уподобљујући се сЋбору подвижникā вере прЋве, у
созерцЋњимЋ и у делимЋ.
Ћвно се удостоји, Оче, дЋ видиш, СерЋфимЋ СЋровског
предивногЋ, који те посвети у слЋву РЋјЋ, зЋто си говорио:
Христос вЋскрсе! објЋвљујући рЋдост вЋскрсну.
БогородичЋн:
илЋ си слЋдост Анђелā и девственицā, СвепречистЋ, јер си
постЋлЋ Дом нЋјчистији ИсусЋ СвенЋјчистијег, Који нЋс нЋучи
девичЋнству.
ПесмЋ 5. Ирмос:
Све се зЋдиви [божЋнственој слЋви Твојој; јер Ти си, НЋјчистијЋ
Дјево, у крилу имЋлЋ БогЋ нЋд свимЋ, и родилЋ ВечногЋ СинЋ; Он
свимЋ што слЋве Тебе мир дЋрује.]
м си имЋо непоробљен помислимЋ, Преподобни, јер си гЋ
Господу посветио крстом, и познЋњем животЋ вечног, који се
тЋјЋнствено дЋрује истрЋјнимЋ у непрекидној молитви.

У
К
С
Н

Ћо дЋр си примио, Преподобни, зЋтворништво од безбожникЋ,
и то си претворио свемудро у дело изгрЋђивЋњЋ верних, речју
и писЋњем твојим, којим духовно нЋпоји Цркву ПрЋвослЋвну.
трЋжЋрем и сЋвешћу ПрЋвослЋвљЋ свебудном, Христос те,
богомудри Јустине, покЋзЋ у последњЋ временЋ, који свето искуство
Цркве јЋсно нЋм нЋучЋвЋш и све зЋблуде изобличЋвЋш.
БогородичЋн:
еизрециво си родилЋ ХристЋ СЋмоистину, КојегЋ – НЋду свегЋ
светЋ – Јустин сЋ смелошћу исповеди, и доживе зЋтвор и
остЋде, ПречистЋ, кЋо стуб непоколебив.
ПесмЋ 6. Ирмос:
БожЋнствени овЋј и свечЋсни [прЋзнујући ПрЋзник БогомЋтере, ви
богомудри, ходите, хвЋлу Њој певЋјмо, и од Ње рођеногЋ БогЋ
слЋвимо.]

Н
Ж

Ћроду Српском утехЋ дЋт си био, Јустине БлЋжени, с којим си
сЋстрЋдЋвЋо, потсећЋјући нЋ стрЋдЋњЋ ХристЋ, Који је
ВЋскрсењем смрт уништио.
ивоте ОтЋцЋ си зЋволео, и кЋо пчелЋ трудољубивЋ, њих си
изучЋвЋо, Оче, делимЋ сЋбирЋјући у Духу мед богословљЋ
нЋјслЋђи.
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идећи нЋродЋ твогЋ стрЋдЋње, Бог те је кЋо МојсијЋ послЋо дЋ гЋ
учиш и руководиш у ГрЋд Вишњи непоколебив, где се хорови
Светих рЋдују.
БогородичЋн:

В
Х

вЋлимо Те, СвепречистЋ, Родитељку ХристЋ БогочовекЋ, ЧијЋ
се злЋтнЋ устЋ покЋзЋо и богомудри проповедник Јустин Нови,
ЋелијскЋ похвЋлЋ.
КондЋк ПреподобногЋ, глЋс 8.
ПодобЋн: Теби, Војвоткињи ...
огочовечно живот свој си оврлинио, мерило свегЋ имЋо си
БогочовекЋ, достигЋо си Њиме висину богословљЋ; сЋдЋ Њиме
нЋ сву вечност нЋслЋђујеш се. ДЋј нЋм блЋгодЋт твојим светим
молитвЋмЋ, с вером кличућим: РЋдуј сe, Оче богомудри!
Икос:

Б
А

нђели душу твоју, Јустине, узевши је принеше ВлЋдици, Који
њу примивши блЋгонЋклоно, увенчЋ, нЋгрЋђујући чесне
подвиге и трудове твоје; ми пЋк рЋдосно спомен твој прЋзнујући,
сЋборно кличемо овЋко: РЋдуј се, божЋнскЋ млЋдицо грЋдЋ ВрЋњЋ.
РЋдуј се, христодЋнЋ похвЋло Србије. РЋдуј се, сЋборниче богословЋ
Цркве. РЋдуј се, древних монЋхЋ иконо. РЋдуј се, јер си зЋблуде
немудрих философЋ укинуо. РЋдуј се, јер си блЋгодЋт ОвЋплоћеног
БогочовекЋ докЋзЋо. РЋдуј се, јер учиш спЋсоносној истини догмЋтЋ.
РЋдуј се, јер објЋвљујеш христонЋрЋв Светих Божијих. РЋдуј се,
подрЋжЋвЋоче СветосЋвског путЋ. РЋдуј се, дивних чудесЋ
Чудотворче. РЋдуј се, Оче препуни човекољубљЋ. РЋдуј се,
богослужитељу злЋтоустовског богољубљЋ. РЋдуј се, Оче Богомудри.
СинЋксЋр:
ОвогЋ месецЋ, јунЋ 1. прЋзнујемо спомен Светих МученикЋ ЈустинЋ
ФилософЋ [и другог Јустина], и сЋ њим ХЋритонЋ, [Харите,] ЕвелпистЋ,
ЈерЋксЋ, ПеонЋ и ВЋлеријЋнЋ *и Јусте].
ИстогЋ дЋнЋ спомен Светог МученикЋ ФормЋ.
Спомен Светог МученикЋ ТеспесијЋ.
Спомен
Светог
СвештеномученикЋ
девственикЋ, у миру скончЋо.

ЕпископЋ

Спомен Светог МученикЋ НеонЋ, мЋчем скончЋо.

Пир(ос)Ћ

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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Спомен Преподобног оцЋ нЋшег АгЋпитЋ бесребреникЋ, монЋхЋ
ЛЋвре Кијевске пештере.
Спомен Преподобног оцЋ нЋшег ДионисијЋ ГлушицкогЋ, уснуо у
миру Господњем године 1437.
Спомен
Светог
Новог
СвештеномученикЋ
АрхиепископЋ Курског и ОбојЋнског (+1938).

ОнуфријЋ,

ИстогЋ дЋнЋ спомен Преподобног и богоносног ОцЋ нЋшег ЈустинЋ
(Поповићa), Новог ИсповедникЋ и богомудрог БогословЋ Цркве, и
ЧудотворцЋ, уснулогЋ у Свештеном МЋнЋстиру Св. АрхЋнгелЋ Ћелије
у Србији, нЋ БлЋговести 1979. године.
Стихови:
Усну Јустин Србин велики,
СЋборник теологā, пријЋтељ Светих,
Богочовеку сједини се уснувши,
лЋв ПрЋвослЋвљЋ.
вЋј преслЋвни, и велики ОтЋц и нЋјмудрији Учитељ
ПрЋвослЋвне Цркве, Јустин Нови, отЋџбину је имЋо српски
грЋд ВрЋње, у којем се родио од побожних родитељЋ
СпиридонЋ и АнЋстЋсије, године спЋсењЋ 1896, нЋ дЋн БожЋнских
БлЋговести, и зЋто је нЋзвЋн БлЋгоје (Евангелос). Од млЋдости се
одликовЋо природном оштроумношћу и богопобожношћу, и стекЋо
је обрЋзовЋње не обично. Међу својим учитељимЋ имЋо је и СветогЋ
НиколЋјЋ (ВелимировићЋ), кЋсније ЕпископЋ Жичког, с којим је
постЋо близЋк везЋмЋ свеживотне љубЋви у Христу и узЋјЋмног
поштовЋњЋ. Испуњујући своју од детињствЋ жељу, посветио се
свецело Господу у дЋнимЋ Првог светског рЋтЋ, зЋмонЋшивши се и
добивши име Светог МученикЋ ЈустинЋ ФилософЋ. Био зЋђЋкоњен и
послЋн од Цркве рЋди виших студијЋ у Русију, Енглеску и ЈелЋду, и
врЋтивши се рукоположен је и служио у почетку кЋо нЋстЋвник у
БогословијЋмЋ, и зЋтим је изЋбрЋн зЋ професорЋ ДогмЋтике нЋ
Универзитету у БеогрЋду. Будући од превлЋдЋвших комунистЋ
избрисЋн кЋо професор, прогЋњЋн је, и зЋтвЋрЋн, и нЋ крЋју је
изЋбрЋо дЋ кЋо сЋмозЋтворник борЋви и свештенослужи у женском
МЋнЋстиру Светог АрхЋнгелЋ МихЋилЋ у ЋелијЋмЋ код ВЋљевЋ, где је
током
тридесетогодишњег
периодЋ
живљењЋ свЋкодневно

О
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Ћнђелским предстојЋњем и умилном побожношћу литургисЋо
Свештеном Жртвенику ЈЋгњетовом. ТЋмо се свом душом и срцем
предЋо подвижничком животу, постећи, молећи се сЋ сузЋмЋ,
изучЋвЋјући Св. Писмо и Св. Оце, и пишући слЋђЋ од медЋ и сЋћЋ
богонЋдЋхнутЋ делЋ, постЋвши богослов рЋвнодостојЋн древним
Светим ОцимЋ и УчитељимЋ Цркве. СтекЋвши божЋнскЋ и небескЋ
блЋгодЋтнЋ искуствЋ, сЋкупио је у себи немерљиво богЋтство
БогословљЋ, чије плодове убирЋ дЋнЋс свецело вЋсељенско
ПрЋвослЋвље. Живећи христољубиво, човекољубиво се односио и
искрено волео и примЋо прости Српски нЋрод, Ћ и брЋћу других
нЋродЋ, особито Грчког и Руског, који су му долЋзили,
подрЋжЋвЋјући у томе нЋјсветијег СЋву Српског, руководећи
стрЋдЋјући нЋрод и крепећи гЋ дЋ остЋне у отЋчкој вери и
блЋгочешћу. Подневши многЋ гоњењЋ и невоље од безбожних
влЋсти, никЋд се није поколебЋо својом вером ПрЋвослЋвном и
мишљу Богољубивом, држећи непоколебив христодЋни му мир у
своме богогорућем срцу, љубећи све људе и свЋ створењЋ БожијЋ, и
зЋ све и свЋ сЋ сузЋмЋ молећи. ОслЋбивши телесним здрЋвљем и
сузним бригЋмЋ зЋ стрЋдЋјућу Цркву Христову, у дубокој стЋрости
клонувши срчЋном слЋбошћу, предЋо је преподобно свету душу своју
у руке ЉубљеногЋ му ГосподЋ, БогочовекЋ ХристЋ, у исти дЋн свогЋ
рођењЋ – нЋ БожЋнске БлЋговести, године спЋсењЋ 1979, у својој 85.
години животЋ. Чинећи мноштво чудесЋ свЋкодневно долЋзницимЋ с
љубЋвљу његовом светом гробу и с вером призивЋјућим његово
неуспЋвљиво посредовЋње пред Господом, с прЋвом је стекЋо нЋзив
ЧудотворцЋ. Свети и Свештени СЋбор ЈерЋрхије Српске ПрЋвослЋвне
Цркве, нЋ челу сЋ СвјЋтјејшим ПЋтријЋрхом Иринејом, потврдио је
већ од свију признЋту светост Преподобног ОцЋ ЈустинЋ, и сЋборно гЋ
унео у Диптихе Светих, отслуживши одговЋрЋјућу свечЋну СЋборну
Службу у БеогрЋду, у светом ХрЋму СветогЋ СЋве (нЋ ВрЋчЋру), у
Недељу СЋмЋрјЋнке, 2. мЋјЋ 2010. године, усред Литургијског сЋбрЋњЋ
мноштвЋ рЋдосних и одушевљених верникЋ и монЋштвЋ, међу којимЋ
су били и Светогорци и брЋћЋ и сестре сЋ КосовЋ и Метохије и
сестринске ЈелЋде и Русије, које је неизмерно волео. Спомен његов
одређен је дЋ се свечЋно прЋзнује 1. јунЋ, због тогЋ што ПрЋзник
БожЋнских БлЋговести често и обично пЋдЋ у време Велике
Четрдесетнице, Ћ и дЋ се и једЋн и други прЋзник прЋзнују свечЋније.

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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МолитвЋмЋ Светих Твојих, и Преподобног ОцЋ
нЋшег ЈустинЋ Новог, Христе Боже нЋш,
помилуј и спЋси нЋс. Амин.
ПесмЋ 7. Ирмос:
Не послужише твЋри [блЋгочестиви место Створитељу, но претњу
огњем презревши хрЋбро, рЋдовЋху се, певЋху: препрослЋвљени
Господе и Боже ОтЋцЋ, БлЋгословен јеси!]

П
Н
Н
Н

ознЋсмо те, Преподобни, будну сЋвест вере прЋве; јер никЋко
не подношЋше квЋрење догмЋтā и предЋњā, и докЋзимЋ
потврђивЋше богодоличЋн стЋв, Оче Јустине.
есЋломљив у гоњењимЋ, у стрЋдЋњимЋ од безбожних постојЋн,
ГосподЋ имЋјући у срцу, Богомудри, стрЋдЋњЋ свЋ поднесе
кротко, и прослЋвљЋше ПрослЋвитељЋ, Јустине Христољубче.
свештеницимЋ, јЋвио се јеси, кЋо Анђео,
Жртву нЋтприродну служећи, СвеблЋжени, коју зЋ живот свих
Цркви дЋровЋ, Јустине, Господ Очовечени.
Богородичaн:
е остЋви, Син Твој, ПречистЋ, свет у пропЋсти, него се од Тебе
овЋплотив, Свете кЋо знЋке Своје дЋрује, руководећи
хришћЋне кЋ обожењу, кЋо ЈустинЋ у нЋше дЋне.
ПесмЋ 8. Ирмос:
МлЋдиће блЋгочестиве [у пећи ИздЋнЋк Богородичин спЋс'о је;
тЋдЋ се покЋзЋ лик Његов, Ћ сЋд нЋ делу Он земљу целу подиже дЋ
певЋ Теби: ГосподЋ слЋвите делЋ, и преузносите у све векове.]

Н
С

епријЋтељске дрскости, Јустине, учини горивом светости,
постЋвши нЋјвећи тешитељ нЋроду твоме, у вЋтри искушењЋ;
очински пример БожЋнског СЋве, пружЋјући у речимЋ и писЋњимЋ.
туб нЋ земљи ПрЋвослЋвљЋ, јЋви се, Јустине Богоносни, јер си
тЋјно нЋ груди Господње нЋслЋњЋо се, и отудЋ црпећи токове
живодЋвне нЋпЋјЋо си нЋс изобилно, зЋто си нЋзвЋн четвртим
Богословом.
брЋзЋц прЋвослЋвног живљењЋ вернимЋ се, Јустине, покЋзЋ,
врлински следујући животе Светих, које си у двЋнЋестокњижје
зЋписЋо, кЋо ризницу пуноће Цркве Христове, којЋ ти зЋхвЋлно,
дЋнЋс свршЋвЋ спомен.
Богородичaн:

О
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М

илостивЋ нЋм учини ВлЋдику, Дјево, који ГЋ гњевимо речимЋ
и делимЋ, мЋдЋ звЋње Његово христоимено носимо, Ћли не
престЋјемо често жЋлостећи љубЋв коју нЋм дЋде зЋ спЋсење.
ПесмЋ 9. Ирмос:
СвЋк нЋ земљи рођени [дЋ ликује Духом осветљЋвЋн, дЋ прЋзнује
Бестелесних умовЋ природЋ, штујући светковину свештену
БогомЋтере, и дЋ кличе: РЋдуј се, СвеблЋженЋ Богородице ЧистЋ,
ВечнЋ Дјево!]
м христолик, срце духогоруће, обитељ љубЋви, иконЋ
боголикЋ, рЋдост Богочовеку постЋо си, хрЋм богословљЋ
покЋзЋв се, Јустине Преподобни, ПрЋвослЋвних похвЋло, Вишњег
СионЋ свети удеониче.

У

ЋдЋ Христос дође, Преподобни, дЋ суди све нЋс, тЋдЋ посредуј
зЋ поштовЋоце споменЋ твогЋ и читЋоце делā твојих, писЋних
дејством ДухЋ СветогЋ, и точећих свимЋ нектЋр БлЋгодЋти.

К
И

сЋдЋ и увек имЋ те богЋтство негубљиво, и посредникЋ пред
Човекољубцем, СрбијЋ земЋљскЋ отЋџбинЋ, Ћ Сион Небески у
хору Светих обогЋти се тобом, Преподобни; зЋто нЋм свимЋ отуд
шЋљи блЋгодЋт.
Богородичaн:

А

рхЋнђелски поздрЋв дивно си примилЋ, СвепречистЋ, и ХристЋ
си зЋчелЋ, ЊегЋ моли сЋ Јустином свЋгдЋ, зЋ обитељ Ћелијску и
Светогорске, и оне који слЋве прЋзник споменЋ његовог, дЋ сви
добијемо милост и блЋгодЋт.
ЕксЋпостилЋр:
ристово те ЕвЋнђеље одушевљено, познЋсмо, Оче, БогочовекЋ
кЋрЋктер носећи у души, добијеног од детињствЋ до стЋрости,
и врлином си укрЋсио живот твој у Христу Богу; зЋто, Јустине
Преподобни, спомен твој блЋжени вршећи ЊегЋ слЋвимо – Вечно
ЕвЋнђеље.
[Слава ... и сада ...] БогородичЋн:

Х

Ћдуј се, ослобођење од клетве АдЋмЋ. РЋдуј се, Богородице
БогомЋјко. РЋдуј се, Купино одушевљенЋ. РЋдуј се, Светиљко;
рЋдуј се, Престоле. РЋдуј се, Лествице и Двери НебескЋ. РЋдуј се,
Колеснице БожЋнскЋ. РЋдуј се, ОблЋче лЋки. РЋдуј се, Горо. РЋдуј се,
ХрЋме. РЋдуј се СЋсуде свезлЋтни. РЋдуј се, Скинијо и ТрЋпезо. РЋдуј
се, Евино ослобођење.

Р

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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НЋ ХвЋлите ... *узимамо стиха 4, и+
певЋмо стихире ПреподобногЋ, глЋс 1.
ПодобЋн: Небесних чиновЋ ...
Ћ БогЋ ЛогосЋ Очовечењем, и божЋнски Јустин роди се телом,
чији
спомен
прЋзнујемо.
Његовим
молитвЋмЋ
и
зЋступништвом од ВлЋдике ХристЋ молимо: дЋ пут обожењЋ, којим
хођЋше, и ми сЋ њиме проходимо.

С

Б

огомЋтере сЋсуд светли јЋвио се јеси, Оче Јустине: у живот овЋј
дође о Њеној БлЋговести, и опет душу ти чисту предЋде нЋ овЋј
свети ПрЋзник Њен, јер те неизрециво овЋплоћени Бог Слово,
многоструко блЋгослови.

П

ријЋтељ Божји и Светитељā јЋвио се јеси, о, Јустине! А сЋдЋ у
РЋју ГосподЋ созерцЋвЋш, КогЋ рЋди крст и гоњење поднео
јеси, посветивши се у подвизимЋ. И сЋдЋ моли: дЋ Он дЋрује блЋгодЋт
прЋзнујућимЋ твоје успеније.
вештеноме гробу твоме с љубЋвљу притичу ПрЋвослЋвних
мноштвЋ. Немој их врЋтити прЋзне, него кЋко си у телу живео
човекољубиво рЋсположен, тЋко и сЋдЋ дЋј вернимЋ дЋрове,
испуњујући Духом молбе њихове.
СлЋвЋ ... ПреподобногЋ, глЋс 2:

С

ивот је твој кЋо просфорЋ умешенЋ и тЋмјЋн Христом дЋт, оче
Јустине, изЋткЋн од врлинЋ свих Светих, светитељољубце си
Духом руководио и нЋ љубЋв Христову подстицЋо, Ћ сЋд уживЋш
жељено ти обожење. Моли се ОвЋплоћеном Христу Богочовеку: зЋ
Свету Цркву СвесЋборну којЋ те достојно прослЋвљЋ.

Ж

И сЋдЋ ... предходног ПрЋзникЋ,
или БогородичЋн *само+подобЋн:
ву нЋду своју нЋ Тебе полЋжем, МЋти БожијЋ, СЋчувЋј ме под
кровом Твојим.

С

СлЋвословље Велико.

У БОЖАНСКОЈ ЛИТУРГИЈИ.
ПсЋлми ИзобрЋзитељни, и од КЋнонЋ песмЋ 3. и 6.
Апостол и ЈевЋнђеље ПреподобногЋ.
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Месеца јуна у 1. дан

ЗЋдостојник, *глас 4+:*8
*Припев:+ БлЋговести, земљо, рЋдост велику; хвЋлите, небесЋ, Божју
слЋву.
КЋо одуховљеног Божијег КивотЋ *никЋко дЋ се (не) дотЋкне рукЋ
нечистих; Ћ усне верних Богородици неућутно, глЋсом Ћнђелâ
(по)певЋјући, с рЋдошћу дЋ кличу: РЋдуј се, БлЋгодЋтнЋ, Господ *је+ с
Тoбом.]*9
ПричЋстен:
У вечном спомену биће прЋведник, [од зл(ог)а гласа неће се
уплашити.]*10 АлилујЋ.
ПохвЋле – ВеличЋнијЋ:
Ћдуј се, Србије слЋвни породе, слЋво Светих ЋелијЋ, рЋдости
свих ПрЋвослЋвних, Оче Јустине, БогочовекЋ ЛогосЋ тЋјниче и
служитељу, нЋјхристољубивији.

Р

Ћдуј се, тумЋчу догмЋтā, БожЋнских ОтЋцЋ подрЋжЋтељ
истослЋвни, другЋ устЋ ПЋвловЋ, и пријЋтељ ЗлЋтоустЋ, о! Аво
Јустине, сЋборниче Светих ОтЋцЋ.

Р

И
С
Р

мЋ обитељ ЋелијскЋ тело твоје свештено, свим верним
блЋгодЋт точеће, Ћ небесЋ се богЋте пречистом душом твојом,
о! Јустине Оче, нЋјблЋженији.
Ћ божЋнским СЋвом и остЋлим СветимЋ Србије, сЋдЋ стојиш,
Јустине, пред Престолом ВлЋдичњим, свЋгдЋ усрдно молећи зЋ
нЋрод и децу твоју, Преподобни.
Ћдуј се, Јустине Чудотворче, блЋгодЋт од БогочовекЋ многу си
добио, КојегЋ не престЋј молити зЋ нЋс грешне и недостојне: дЋ
исцели слЋбости душе и телЋ.
Стихови:
Прими, о! Оче богомудри Јустине,
химне блЋгодЋрне које ти исплетох.
* у изворнику: ЗЋ Достојно. Уместо „Достојно је уистину ...“ певЋ се припев ПрЋзникâ и Ирмос 9. Песме КЋнонâ.
* у изворнику сЋмо део вЋн великих зЋгрЋдЋ, и то нЋ црквено-словенском. НЋш превод остЋткЋ ЗЋдостојникâ.
10* Пс. 111,6 и 7.
8
9

Преп. Јустин Нови Ћелијски.
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Сврши се, сЋ Богом Светим, овЋ Служба,
у Св. МЋнЋстиру Симонопетри, Свете Горе Атонске,
4. мЋртЋ 2009; Ћ би преуређенЋ 4. мЋјЋ 2010,
после одлуке Св. СЋборЋ Српске ЈерЋрхије зЋ прЋзновЋње 1. јунЋ.
*Превод, препев, негде допев имењака Еп. Ата(насија)+

/ПропрЋтно писмо песникЋ уз послЋту Службу Ави Јустину/
СимонопетрЋ, 4/17.3.2009.
Преосвећени, многољубљени и увЋжени нЋш ВлЋдико, блЋгословите.
С добрим (желим) дЋ проведемо остЋтЋк Велике Четрдесетнице и дЋ се
удостојимо дЋ светољепно прЋзнујемо БожЋнску ПЋсху.
НЋјпре ВЋм преносим по дужности земни поклон СтЋрцЋ и ОтЋцЋ.
КЋо друго, имЋм нЋјвећу рЋдост дЋ ВЋм пошЋљем тек зЋвршену
СЛУЖБУ Преподобног СтЋрцЋ и зЋједничког ОцЋ свих ПрЋвослЋвних,
ХристосрдЋчногЋ ЈустинЋ Новог ТеологЋ и ИсповедникЋ, Ћелијског.
ПризнЋјем, Преосвећени, дЋ сЋ великим стешњењем срцЋ и
осећЋњем недостојности моје, нЋлЋзих се ових дЋнЋ усуђујући се дЋ
сЋстЋвим песме зЋ многопоштовЋног и достопоклЋњЋног СтЋрцЋ ...
ИпЋк, требЋло је дЋ послушЋм ВЋшу оцељубиву молбу и одЋм лични
дуг многе зЋхвЋлности зЋ христолику љубЋв и снисходитељно
гостопримство које ми је укЋзЋо приликом моје посете ЋелијЋмЋ,
септембрЋ 1978. г., Преподобни ОтЋц.
Молим ВЋс много, дЋкле, дЋ ми опростите све недостЋтке нЋ које ћете
нЋићи: богословске, филолошке, химногрЋфске ... Велики је
ПесмохвЋљени, недостојЋн и речи песмописЋц ... НекЋ ми опрости
Преподобни ОтЋц дрскост и несмиреност моју ...
Добро се нЋдЋјући, Ћко Бог дā, и ВЋшим светим молитвЋмЋ, дЋ се
сретнемо у ЋелијЋмЋ о БлЋговестимЋ, где ћу ВЋм предЋти и
одштЋмпЋну СЛУЖБУ, целивЋм коленопреклоно свету десницу ВЋшу и
призивЋјући очинске молитве ВЋшег ПреосвештенствЋ, кЋо и
блЋгослове Светог ОцЋ ЈустинЋ, остЋјем потпуно недостојЋн и нЋјмЋњи у
Господу истоимењЋк ВЋш, Ћли не и истонЋрЋвЋн.
+ ЈеромонЋх АтЋнЋсије Симонопетритски

Преп. Јустин Ћелијски (рЋд непознЋтог грчког зогрЋфЋ)

Мцcа їyніа въ №-й дeнь.*1
[Мцcа мaрта въ к7є-й дeнь.]*2
[Пaмzть] прпdбнагw и3 бGон0снагw nц7A нaшегw
їустjна кeллійскагw, сeрбскагw.*3
На [вели1цэй] вечeрни.
На ГDи+ воз€вaхъ9 стіхи6ры+ глaсъ є7.

П

Поd: Прпdбне џ§е:

рпdбне џ§е, бGон0се їустjне, * въ приврeменнэй жи1зни ћкоже
дрeвніи с™jи подвизaлсz є3си2, * въ пёніихъ и3 пощeніихъ и3

бдёніихъ, * w4бразъ бhвъ твои6мъ ў§никHмъ: * нhнэ же ликyеши со
ѓгGлы, * хrтA непрестaннw славосл0вz, * без8 сёмене зачaвшагосz со
ґрхaгGльскимъ глaсомъ, * и3 во ўтр0бу неискусобрaчныz бGоoтрокови1цы
всeльшагосz. * того2 моли2+ томY помоли1сz, прпdбне, * даровaти цRкви
є3диномhсліе, * ми1ръ и3 вeлію млcть.

П

рпdбне џ§е, бGон0се їустjне, * њбрётши+ ћкоже желaше, *
бGоли1кую твою2 дyшу, * д¦а всеслaдкаz блгdть въ тS всели1сz, *

ћкw премdрости свётъ, * и3 бGомyдраго тS пaстырz показA, * [хrт0во]*4
сп7си1тельное домострои1тельство бlговэсти1ти, * къ нaмъ пришeдшагw
сл0ва+ * пл0ть t дв7ы пріeмшагw. * того2 моли2+ томY помоли1сz, прпdбне,
* даровaти вселeннэй є3диномhсліе, * ми1ръ и3 вeлію млcть.
* Св. Архијер. Сабор СПЦ је 2. маја 2010. г. уврстивши преподобног у Диптихе светих определио да се он
празнује 1. јуна на дан тезоименитства, како се празници (преподобног и Благовести) не би преклапали.
2* Благовести Пресв. Богородице, дан рођења и упокојења преподобног Јустина (1894 + 1979).
3* Текст службе је приређен према издању: „Београдски мученици Ермил и Стратоник и преподобни Јустин
Ћелијски: житија и службе“, приредили Р. Поповић и П. Миодраг, службу преп. Јустину написао инок
Никон (Скрага) Оптинопустињски, Академија СПЦ за уметност и консервацију, Београд 2013. године, стр. 5574. Користили смо такође и интернет издање машинописа (протоверзије) ове службе објављено тзв.
гражданским шрифтом на LiveJournalu „Уставные заметки“ свештеника РПЦ Максима Е. Пљакина. Текст је
и од нас минимално подвргнут грматичкој и другој редакцији.
4* испуштено у штампаном издању.
1
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П

рпdбне

џ§е,

бGон0се

їустjне,

*

вои1стинну

спод0билсz

є3си2

бжcтвенныz жи1зни, * чcтёйшимъ бGосл0віемъ и3 мlтвою сію2

њбрётъ, * и3 добродётельми безсмeртными ўкраси1всz, * къ г0рнэй
жи1зни

престaвилсz

є3си2,

* пyть

њбожeніz

всBмъ

рeкъ,

*

и3

со

безпл0тными хrтA непрестaннw славосл0вz, * вочlвёчшагосz бGа, * и3
чlвёка бGомъ содёлавшаго. * того2 моли2+ томY помоли1сz, прпdбне, *
низпослaтисz нaмъ и3 мjру,*5 * бGотворsщей блгdти и3 вeлей млcти.
Слaва+ глaсъ в7:*6

Б

lговэствyетъ днeсь їустjнъ бGогlг0ливый, * бGочlвёческіz красоты2
выс0кимъ проповёданіемъ, * и3 рaдуетсz њ нeмъ цRковь сeрбскаz, *

и3 вси2 земнjи концы2 свеселsтсz, * ћкw ўдиви2 гDь млcть свою2 на нaсъ, *
и3 kви2 нaмъ н0ваго мlтвенника, * и3 предстaтелz и3 ўчи1телz. * сегw2 рaди
вси2

зовeмъ9

*

рaдуйсz,

їустjне

златогlг0ливый+

*

є3динонрaвный

златоyсту бжcтвенному, * и4мже вэнчaлсz є3си2 въ проповёдники, *
златотрyбными гlгHлы просвэщaти земнjи концы2.
И# нhнэ+ бGор0диченъ+ глaсъ т0йже9

П

рeйде сёнь зак0ннаz, * блгdти пришeдши9 * ћкоже бо купинA не
сгарaше њпалsема+ * тaкw дв7а родилA є3си2, * и3 дв7а пребылA є3си2. *

вмёстw столпA џгненнагw+ * првdное возсіS сlнце9 * вмёстw мwmсeа+ *
хrт0съ сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2 прпdбничєскаz.

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главA G]:
рвdныхъ дyши въ руц¨ б9іей+ * и3 не прик0снетсz и5мъ мyка. *
Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти+ * и3 вмэни1сz
њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ. * И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе+ *

nни1 же сyть въ ми1рэ. * И$бо пред8 лицeмъ чlвёческимъ ѓще и3 мyку
пріи1мутъ+ * ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. * И# вмaлэ накaзани
бhвше+ * вели1кими бlгодётельствовани бyдутъ+ * ћкw бGъ и3скуси2 |, * и3
* у штампаном издању, грешком: ми1ру.

5

* СіS же и3 по н7-мъ lалм¨.

6

Прпdбнагw и3 бGон0снагw nц7A нaшегw їустjна кeллійскагw+ сeрбскагw.
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њбрёте и5хъ достHйны себ¨. * Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, * и3
ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. * И# во врeмz посэщeніz и4хъ
возсіsютъ+ * и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. * Сyдzтъ kзhкwмъ+ и3
њбладaютъ людьми2+ * и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. * Надёющіисz
нaнь разумёютъ и4стину+ * и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: * ћкw
блгdть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2+ * и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 є7 и3 ѕ7]9
рвdницы во вёки живyтъ+ * и3 въ гDэ мздA и4хъ, * и3 попечeніе
и4хъ ў вhшнzгw. * Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе бlголёпіz+ * и3
вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни9 * и3 занE десни1цею покрhетъ |+ *

и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. * Пріи1метъ всеkрyжіе рвeніе своE+ * и3
воkружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. * Њблечeтсz въ бронS прaвды+ * и3
возложи1тъ шлeмъ+ сyдъ нелицемёренъ. * Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый+
препод0біе9 * Поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе9 * споб0ретъ же
съ ни1мъ мjръ на без{мныz. * П0йдутъ правол{чныz стрBлы мHлніины+ *
и3 ћкw t бlгокрyгла лyка nблакHвъ+ на намёреніе полетsтъ. * И# t
каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды9 * вознегодyетъ на ни1хъ
водA морскaz+ * рёки же потопsтъ | нaглw. * Сопроти1въ стaнетъ и5мъ
дyхъ си1лы+ * и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ9 * И# њпустоши1тъ всю2 зeмлю
беззак0ніе+ * и3 ѕлодёйство преврати1тъ пrт0лы си1льныхъ. * Слhшите
u5бо+ цaріе, и3 разумёйте+ * навhкните судіи6 концє1въ земли2. * Внуши1те+
держaщіи мн0жєства+ * и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзhкwвъ9 * Ћкw данA
є4сть t гDа держaва вaмъ+ * и3 си1ла t вhшнzгw.

П

в0зрастъ

Премdрости соломHновы чтeніе [главA д7]9
рвdникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz+ * въ пок0и бyдетъ. *
Стaрость бо чcтнA не многолётна+ * нижE въ числ¨ лётъ
и3считaетсz. * Сэди1на же є4сть мyдрость чlвёкwмъ+ * и3
стaрости

житіE

несквeрное.

*

Бlгоуг0денъ

бGови

бhвъ+

возлю1бленъ бhсть+ * и3 живhй посред¨ грBшникъ, престaвленъ бhсть. *
Восхи1щенъ бhсть+ да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2+ * и3ли2 лeсть
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прельсти1тъ дyшу є3гw2. * Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz+ * и3 парeніе
п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. * Скончaвсz вмaлэ+ и3сп0лни лBта
дHлга9 * Ўг0дна бо б¨ гDеви душA є3гw2+ * сегw2 рaди потщaсz t среды2
лукaвствіz. * Лю1діе же ви1дэвше+ и3 не разумёвше+ * нижE пол0жше въ
помышлeніи таков0е9 * ћкw блгdть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2+ * и3
посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
На стіх0внэ: стіхи6ры+ глaсъ №.
Поd9 Нбcныхъ чинHвъ9

Б

Gон0се

їустjне,

бGосл0віемъ

*

бGа

ўкраси1вый

сл0ва

бlговёстниче+

цRковь,

*

ћкоже

*

превыс0кимъ

цвёты*7

бlгочcтіz

возрасти1въ въ души2 твоeй, * kви1лсz є3си2 живон0сный сaдъ цRкве сeрбскіz,
* и3 мlтвенникъ прилёжный њ всёхъ нaсъ.

Б

Стjхъ9 Бlговэсти1те дeнь t днE * сп7сeніе бGа нaшегw.*8

Gомyдре џ§е їустjне, * догмaты ћкw бaшню*9 крёпкую водрузи1лъ
є3си2,* и3 лжеимeнный рaзумъ ћкw вавmлHнскій ст0лпъ сокруши1въ+

* и4стину въ бGочlвёцэ воплощeнную бlговэсти1лъ є3си2, * непобэди1мый
поб0рниче правослaвіz: * моли2 сп7сти1сz всBмъ нaмъ.

Б

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*10

Gобlжeнне їустjне, * в0ине крёпкій хrтA бGа, * на дeмwны
воwружи1всz

непрестaнною

мlтвою+

*

и3

стр†сти

низложи1въ

[крёпкимъ]*11 пощeніемъ, * добродётелей собрaвъ вели1кое мн0жество, *
ћкw трофeй побэдон0сный житіE с™0е принeслъ є3си2 хrтY. Слaва+ глaсъ ѕ7:
кw сeрпъ и3з8oстри1вый сл0во, * плeвєлы посёклъ є3си2 н0выхъ

Ћє3ресeй,

* и3 н0ги тво• кр†сны содёzлъ є3си2, * бlговэствyz мjру

вhшній ми1ръ, * на стр†сти же ўмоврє1дныz њполчи1всz добродёланіемъ,
* и3 копіeмъ смиренномyдріz разори1въ бэсHвскаz пHлчища, * побёдными
* у штампаном издању: цвэты2.

7

* Пс. 95,2б.
* бaшнz – високо, многоугаоно или округло здање – кула, која служи за одбрану градских зидова или

8
9

тврђава, замкова. Или: столпостэнA.
* Пс. 115,6.
* испуштено у штампаном издању.

10
11
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п0честьми ўкраси1лсz є3си2, * t бGа пріeмъ нетлённый вэнeцъ. * сегw2 рaди
предстоS пrт0лу вседержи1телz, * моли1сz со дерзновeніемъ њ стaдэ
твоeмъ+ џ§е їустjне, * и3збaвитисz нaмъ t сэтeй льсти1вагw ѕмjz, * и3
ўлучи1ти млcть въ дeнь сyдный.
И# нhнэ+ бGор0диченъ+ глaсъ т0йже:

Т

ворeцъ и3 и3збaвитель м0й+ пречcтаz+ * хrт0съ гDь+ * и3з8 твои1хъ
ложeснъ прошeдъ+ * въ мS њболкjйсz+ * пeрвыz клsтвы ґдaма

свободи2. * тёмже ти2+ всечcтаz+ * ћкw б9іи м™ри же и3 дв7э+ * вои1стинну
вопіeмъ нем0лчнw9 * рaдуйсz+ ѓгGльски+ рaдуйсz+ вLчце+ * предстaтельство
и3 покр0ве, * и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
По Нhнэ tпущaеши9
Тропaрь прпdбнагw [є4ллинскій]+ глaсъ }:

П

равослaвіz слaдость и3 нектaръ+*12 џ§е прпdбне+ * и3сточи1лъ є3си2 ћкw
богaтство вBрнымъ с®цaмъ+ * житіeмъ твои1мъ и3 ўчeніемъ

kви1всz живaz кни1га д¦а: * їустjне бGомyдре+ * моли2 хrтA, бGа сл0ва, * да
њбGосл0витъ чтyщихъ тS.

На У$трени.
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ+ глaсъ д7:

М

eртвыхъ

помышлeній

tврати1всz+

пребlжeнне

їустjне+

*

и3

возжелёвъ служи1ти бGу жив0му+ * вёрою хrт0вою њбlгоухaлъ є3си2

всsкую мhсль, *

причaстникъ содёлавсz д¦а+ * животворsщагw всsкое

дыхaніе. * сегw2 рaди њживотвори2 мlтвами твои1ми+ * вкyпэ же и3
поучeньми, * њмертвёвшыz дyшы нaшz, * да въ рaдости съ тоб0ю *
воскrшему хrтY поeмъ9 ґллилyіа. Слaва+ и3 нhнэ+ бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]:

С

л0во

џ§ее,

хrтA

бGа

нaшего+

*

t

тебє2

воплоти1вшагосz

познaхомъ+ бцdе дв7о+ * є3ди1на чcтаz+ * є3ди1на блгcвeннаz9 * тёмъ

непрестaннw тS воспэвaюще+ величaемъ.
* у штампаном издању: нeктаръ.

12
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По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ+ глaсъ №:

С

обрaлъ є3си2 въ души2 бжcтвенное богaтство д¦а, џ§е їустjне+ *
непор0чную мlтву, бGосл0віе точaщую+ * бдёніе всегдaшнее, чcтотY

и3 воздержaніz труды2+ * и4миже д0мъ познaлсz є3си2 б9ій. * сегw2 рaди
ўмоли2 хrтA+ свободи1тисz нaмъ t непотрeбныхъ дёлъ, * и3 страстeй
безчeстіz, * да д0мы д¦а с™aгw kви1мсz, * твои6мъ добродётелємъ
возслёдствующе.

Слaва+ и3 нhнэ+ бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]:

П

речcтаz бцdе+ * на нб7сёхъ блгcвeннаz+ * и3 на земли2 славосл0вимаz: *
рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
[Полmелeй. Величaніе9

тS+ прпdбне џ§е їустjне, и3 чтeмъ с™yю
Ўбlжaемъ
настaвниче монaхwвъ+ и3 собесёдниче ѓгGлwвъ.

пaмzть твою2+

Pал0мъ и3збрaнный9 ТерпS потерпёхъ гDа9]*13
По полmелeи сэдaленъ+ глaсъ }.
Поd: Премdрость9

В

идёніемъ

и3

дэsніемъ

преестeственнэ

просіsвъ+

њблистaеши

ўчeньми: * бGосл0віе бGочlвёческагw пути2 ћснw и3зz
8 сни1лъ є3си2,

бlжeнне, * ћкw прилэплsющесz бGу+ њбожeніе пріeмлемъ+ * грэхy же
прилэплsющесz+

низвергaемсz

во

ѓдъ.

*

toнyдуже

возв0диши

послёдствующыz твои6мъ д¦онHснымъ ўчeніємъ+ t страстeй ти1ны къ
хrтоподражaтельнэй чcтот¨9 * їустjне бGомyдре+ моли2 бGа сл0ва, *
прегрэшeній њставлeніе подaти, * чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.
Слaва+ и3 нhнэ+ бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]:

Р

aдуйсz, ѓгGломъ рaдость мjра пріeмшаz: * рaдуйсz+ р0ждшаz
творцA твоего2 и3 гDа: * рaдуйсz+ спод0бльшаzсz бhти м™и б9іz.

* Пс. 39,2.

13
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Степє1нна+ №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ+ глaсъ д79
ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*14
Стjхъ9 Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ+ * ±же воздадe ми:*15
Всsкое дыхaніе9 Е#ђліе t матfeа+ зачaло м7г.
По н7-мъ pалм¨+ стіхи1ра+ глaсъ в79
Бlговэствyетъ днeсь їустjнъ бGогlг0ливый:
[Слaвникъ на ГDи+ воз€вaхъ9]
КанHнъ бцdы, и3 прпdбнагw+ є3гHже краегранeсіе9
Благоглаг0ливаго їустjна благовоспою2. Глaсъ №.
Пёснь №. Їрм0съ9
ТвоS побэди1тельнаz десни1ца, * бGолёпнw въ крёпости прослaвисz9 *
тa бо+ безсмeртне+ * ћкw всемогyщаz+ проти6вныz сотрE+ * ї}льтzнwмъ
пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Б

лгdть t бGа пріи1мъ+ * бlгогlг0ливе їустjне+ * ћкw крaсный nргaнъ
kви1лсz є3си2 всес™aгw д¦а+ * воплощeніе хrт0во проповёдавъ

и3зsщнw: * тёмже и3 мои6мъ ўстнaмъ подaждь краснw2 тебE восхвали1ти.

Л

ёпотнw воспёлъ є3си2 трисіsтельное бжcтво2, * бGомyдрw и3зz
8 сни1лъ
є3си2 тайнов0дственное ўчeніе цRкве9 * тёмже ћкw ўчи1телz тS

восхвалsютъ цRкви+ бlжeнне.
гGльски мyдрствуz, * и3 живS на земли2+ * нбcнымъ просвёщсz

Ѓtкровeніемъ+

*

непричaстенъ

добродётели и3зрsдный подви1жниче.

Г

kви1лсz

є3си2

сквeрны

грэхA+

*

БGор0диченъ9

Dороди1тельнице пречcтаz+ * всеS твaри гпcжE пресвётлаz+ * ўмн0жи
млcти тво•+ всs бо твaрь болёзнуетъ+ * чaющи tкровeніz сынHвъ

воскrніz, * и3 пришeствіz сн7а твоегw2.
* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
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Пёснь G. Їрм0съ9
Содётельнаz и3 содержи1тельнаz всёхъ, * б9іz мyдросте и3 си1ло+ *
непрекл0нну+ недви1жиму цRковь ўтверди2+ хrтE9 * є3ди1нъ бо є3си2 с™ъ+ * во
с™hхъ почивazй.
с™и1лсz є3си2 пресвётлыми лучaми+ * д¦а б9іz+ * ћкw пресвётлымъ

Њдобродётели

путeмъ ходи1лъ є3си2: * тёмже на стези6 пр†выz

настaви * хвaлzщихъ тебE+ їустjне.

Г

Dень бhлъ є3си2 ў§ни1къ, прпdбне+ * ћкw є3ђльскимъ млек0мъ+ *
воспитaлсz є3си2 и3здётска+ и3 бlгочcтными дёлы * дyшу ўкраси1лъ

є3си2.

Л

eгкими кри1лы њблетёвъ ўчє1ніz+ нектaръ*16 собрaлъ є3си2 мyдрости,
* въ душeвный ќлій+*17 с™е, * и3 нб7омyдренную слaдость *

произвeлъ є3си2.

БGор0диченъ9

гGлwвъ цRS на рукY твоє1ю, * носи1ла є3си2+ бGом™и+ * t руки2

Ѓчlвэкоубjйственныz

и3збaвившаго

чlвёчество,

*

и3

со

ѓгGлы

счини1вшаго * првdныхъ р0дъ.
Сэдaленъ+ глaсъ з7:

М

jру распsлсz є3си2+ прпdбне, * ћкw на кrтъ себE воздви1гъ
мlтвеннымъ созерцaніемъ, * и3 мjра неразyміе распsлъ є3си2, џ§е

їустjне, * џстрыми гвоздьми2 ўчeній твои1хъ. * сегw2 рaди њблистaеши
познaніе и4стины, * ћкw свётъ воскrніz+ * и4мже и3 нaмъ њблистaтисz *
моли2 хrтA сп7са.

Р

Слaва+ и3 нhнэ+ бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]:

aдуйсz+ невмэсти1маго въ нб7сёхъ * вмэсти1вшаz во ўтр0бэ
твоeй9 * рaдуйсz, дв7о+ прbр0кwвъ проповёданіе+ * є4юже возсіS

є3мманyилъ: * рaдуйсz+ м™и хrтA бGа.
* у штампаном издању: нeктаръ.

16

* ул, улиште – кошница са пчелама.

17
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Пёснь д7. Їрм0съ9
Вeліz тaйна * твоегw2+ хrтE+ смотрeніz9 * сію1 бо свhше прови1дz
бGозри1тельнw+ ґввакyмъ+ * и3зшeлъ є3си2+ вопіsше теб¨+ * во сп7сeніе людeй
твои1хъ+ чlвэколю1бче.

Г

лaсъ сл0ва бhвъ, їустjне+ * п®тeчи подражaz рачeніемъ+ * покаsніе
пaдшымъ проповёдалъ є3си2, * и3 њбличи1лъ є3си2 непрaведное * властeй

предержaщихъ.
нб7си1лъ є3си2 житіE твоE, мyдре+ * со с™hми на нб7си2 душeю живS+

Њћкw и3 на земли2 подражaти * првdному и4хъ житію2 не престаS.

Л

и1къ хrт0въ напечатлёлъ є3си2 * въ души2 твоeй бGоwбрaзнэй, бhвъ
подражaтель хrт0выхъ скорбeй+ * ћкw терн0вый вэнeцъ скорбeй

носи1лъ є3си2, їустjне+ * болS њ всeй твaри.

БGор0диченъ9

з8 ложeснъ твои1хъ дв7и1ческихъ, * прaвды возсіS сlнце+ * вселeнную

И#всю2

просвэти1въ лучaми пресвётлыми+*18 и3 мою2 беззак0нными

дёлы њтемнeную*19 дyшу+ * просвэти2+ пречcтаz+ твои1ми мlтвами.
Пёснь є7. Їрм0съ9
Q всеви1дче+ цReй слaво! * кто2 твоемY чlвэколю1бію земнор0дныхъ не
ўдиви1тсz: * на земли1 бо kви1лсz є3си2 не њстaвль [нёдръ]*20 n§ескихъ+ *
днeсь всю2 њбновлszй твaрь+ * и3 ми1ръ ћкw є3ди1нъ мироначaльникъ подаsй.

В

остeклъ є3си2 на мhслєнныz г0ры бGовёдэніz+ премyдре, и3 т†йны
пости1глъ є3си2 бGочlвёчєскіz чи1стымъ ўм0мъ+ и4хже проповёдалъ

є3си2 неустaннw, * џ§е їустjне+ * нaшу богатS нищетY.
пcльски поревновaвъ њ бз7э сп7сэ твоeмъ+ * и3 всеkрyжіемъ њдёzвсz

Ґвсес™aгw д¦а+ * и3 прeлесть мудровaніz мірскaгw попали1въ, * nгнeмъ

проповёданіz, прпdбне+ * с®цA распали1лъ є3си2 ў§никHвъ твои1хъ блгdтію.

Г

Dню ри1зу ўкраси1лъ є3си2, їустjне+ * би1серомъ твои1хъ ўчeній+ * и3
соткaлъ є3си2+ ћкw нешвeнный хітHнъ, * правослaвную філос0фію

и4стины9 * си1хъ трудHвъ твои1хъ рaди тS ўбlжaемъ.
* наша измена, а у изворнику: прес™hми.

18

* у изворнику: њтемнённую.

19

* наш додатак, нема у изворнику.

20

Мцcа їyніа въ №-й дeнь

~ 54 ~

и3ст0чникwвъ неизсzкaемыхъ, * в0ду бGосл0віz почeрплъ є3си2+ *

Tњбрётъ

с™оk§ескій клaдzзь правослaвнагw предaніz+ * и4мже

напои1лъ є3си2 ч†дъ твои1хъ, * їустjне, ѓвво прпdбне.

БGор0диченъ9

стечE и3з8 ўтр0бы твоеS, пречcтаz дв7о+ * рэкA и3сцэлeній+ *

И#напаsющаz

и3зс0хшую преступлeніемъ зeмлю: * тh бо родилA є3си2

гDа, * зeмлю на водaхъ повёсившаго.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ9
Морскjй пучинор0дный ки1товъ внyтренній џгнь+ * триднeвнагw твоегw2
погребeніz проwбражeніе+ * є3гHже їHна прbр0къ показaсz9 * сп7сeнъ бо ћкw
и3 предпослaсz+ * невреждeнъ вопіsше9 * пожрy ти со глaсомъ хвалeніz+ гDи.
херувjмскій стzжaлъ є3си2+ џ§е, * ћкw мjру бlговэсти1лъ є3си2 *
Ќмъ
т†йны бGочlвёчєскіz, * и3 џчи слезsщыz чи1стэ и3мёлъ є3си2, *
и4миже плaкаше всsкаz твaрь, бGобlжeнне.

С

миренномyдріемъ њдёzвсz, * ћкw сн7ъ цReвъ+ * прaвды вэнeцъ
терн0вый носи1лъ є3си2 * на чел¨ твоeмъ, їустjне: * сегw2 рaди

џбщникъ стrтeмъ хrтHвымъ kви1лсz є3си2, * и3 сонаслёдникъ г0рнzгw
цrтвіz.

Т

вeрже

ґдамaнта,

џ§е

бGомyдре+

*

бhсть

твоE

и3сповёданіе

бGочlвёческагw пути2+ * и4мже немощнjи ўм0мъ блажнsхусz: * но

ѓще ѓзъ їHна+ рeклъ є3си2, їустjне, * ввeрзите мS въ м0ре+ да ўтиши1тсz
бyрz, * и3 сп7сeтсz корaбль цRкве сeрбскіz.
}са

гDа

зачалA

Їсмиренномyдріемъ

є3си2,

бGоневёсто+

ўкрaсшисz,

ћкw

БGор0диченъ9
*

пaче

чazніz

невёстническою

твоегw2+

*

лёпотою:

*

тёмже u5бо kви1ласz є3си2 м™и безначaльнагw сл0ва+ * є3мyже со nц7eмъ и3
д¦омъ+ * ћкw рабA, поклони1ласz є3си2.
Кондaкъ+ глaсъ д7:
кw бжcтвенную лёствицу, * њбрэт0хомъ, їустjне прпdбне+ * тво•

Ћбжcтвєннаz поучє1ніz, * къ нб7си2 возвод•щаz нaсъ, * не т0кмw

бо ўчи1лъ, но житіeмъ воwбрази1лъ є3си2. тёмже ти2 зовeмъ9 * Рaдуйсz+
правослaвный філ0софе и4стины.

Јкосъ:
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С

ъ нбcныхъ кругHвъ слетёвъ и3ногдA гавріи1лъ ґрхaгGлъ, * бlговэсти1ти
дв7э премjрную рaдость: * тh же+ џ§е+ на небє1сныz крyги,*21 *

херувjмскимъ твои1мъ востeкъ ўм0мъ+ * прем‡рныz т†йны пости1глъ є3си2
бGочlвёчєскіz9 * и3 къ нaмъ пришeдъ, ћкw ў§тель и3зsщнэйшій+ *
и3з8zсни1лъ є3си2, въ нsже ѓгGли жaждаютъ*22 прини1кнути. * сегw2 рaди съ
люб0вію теб¨ зовeмъ9 * Рaдуйсz+ правослaвный філ0софе и4стины.
Пёснь з7. Їрм0съ9
ВсецRS люб0вію ўловлeнніи џтроцы+ * ўкори1ша безчи1сленнw kрsщасz
мучи1телz ѕлоб0жное љзыковрeдіе+ * и5мже повинyсz џгнь мн0гій+ * вLцэ
гlг0лющымъ9 * во вёки блгcвeнъ є3си2.

Н

а нбcную ћкw востeклъ є3си2 стезю2+ * стезsми прaвыми ходи1вый
по земли2 бGоподражaтельнэ: * тёмже научи1 ны+ прпdбне+ *

ўклонsтисz t пр0пастей грэхA, * и3 ходи1ти бGочlвёческимъ путeмъ
всеи1стины.
гGльское

житіE

показaлъ

є3си2

на

земли2+

с™е+

*

пощeніемъ

Ѓўсмири1вый страстeй востaніе+ * и3 мlтвою њмоли1твивый всю2 твою2

жи1знь+ * непрестaннw взывaz9 * блгcвeнъ є3си2+ б9е нaшъ.

Б

9іими красотaми ўкраси1выйсz+ * хrтY всёмъ*23 послёдуz+ * хrтA
любS всeю душeю+ * съ ни1мже и3 сочетaлсz є3си2 бGосодётельнымъ

є3динeніемъ+ * бhвъ кр†снаz хrтHва ўстA+ їустjне.

БGор0диченъ9

Л

ожеснA тво•, чcтаz+ * пrт0лъ показaшасz цrкій+ * на нeмже
сэди1тъ хrт0съ гDь: * того2+ бGорaдованнаz+ млcтива мн¨ сотвори2, *

ўнhніемъ и3 нищет0ю содержи1мому.
Пёснь }. Їрм0съ9
Премdростію и3 сл0вомъ вс• состaвльшаго бGа+ * t kзhкwвъ и3
вaрварwвъ и3збaвльшаго нaсъ: * џтроцы, п0йте: * сщ7eнницы, прослaвите:
* лю1діе, превозноси1те во вс• вёки.
* у изворнику: круги2.

21

* на сличним местима у савременим руским издањима: желaютъ.

22

* или: во всeмъ ?

23
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рхaгGльскимъ бlговёстіемъ ржcтво2 твоE почтeсz+ * и3 неустaннымъ

Ґбlговёстникомъ

пребhлъ є3си2 на земли2+ * дaже до смeрти не

њстaвивъ дёло бlговёстника, * тёмже на бlговёщеніе и3 престaвилсz
є3си2.

Г

рёеши ч†дъ твои1хъ и3 питaеши+ їустjне+ * ўчeньми твои1ми, ћкw
дои1лица, * дyхомъ посэщaz стaдо твоE+ * њбх0диши всю1ду цRковь

сeрбскую, и3 съ нeю поeши9 * сщ7eнницы+ прослaвите9 * лю1діе+ превозноси1те
хrтA во вс• вёки.
сновaніе непоколеби1мое цRкви њстaвивъ, бGомyдре+ * твоE бGосл0віе

ЊбGочlвёческагw пути2+ * и4мже просвэщaютсz на земли2 живyщіи, *

и3 хrтон0сцы бывaютъ, * блгcвsще є3го2 во вс• вёки.

Трbченъ9

В

ъ трeхъ ли1цэхъ є3ди1наго бGа, * воспэвaютъ тригyбw нбcное
в0инство+ * въ чlвёцэ бlговоли1вшаго всели1тисz всёмъ бжcтв0мъ,

* неви1димаго, но во пл0ти њдушевлeннэй воwбражeннаго, * со nц7eмъ и3
д¦омъ на пrт0лэ слaвы сэдsщаго.

БGор0диченъ9

земнhхъ tступaла є3си2+ дв7ом™и, * чcтот0ю ћвльшисz вhше

Tхерув‡мъ:

* тёмже на ни1хъ почивazй, * всeльсz въ тS+

бGорaдованнаz+ * и3 показa тz ќмную твeрдь.
Пёснь f7. Їрм0съ9
И$же вhшнюю глубинY бжcтвеннагw непостижeніz * бlгочcтнw tвeрзъ+
* ќмъ ћкw и3з8 кaмене неwб8eмлемыz*24 бGоначaльныz возвhсилъ є3си2
трbцы+ * всебlжeнне џ§е їустjне, * тS величaемъ.

С

™осaввское дёло продолжи1лъ*25 є3си2 на земли2+ * бlговэствyz въ
цRкви сeрбстэй хrтобGочlвёческое совершeнство: * тёмже къ

сaввэ бGоли1кому*26 tшeлъ є3си2+ * ћкw ко ґвраaмову пок0ищу+ * съ
ни1мже моли1сz њ тS величaющихъ.
* у савременим руским издањима: неwб8sтныz.

24

* у изворнику: прод0лжилъ.

25

* боље би било: бGоkбрaзному / бGови1дному / бGопод0бному.

26
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П

0двигомъ д0брымъ подвизaвсz+ * вёру ћкw свэтосіsнный*27
ґдамaнтъ стzжaвъ+ * с™отрbчнымъ бGосл0віемъ, ћкw прaщею

дв7довою+ враги2 цRкви побэди1въ. * тёмже t хrтA неувzдaемымъ вэнцeмъ
ўвsзлсz є3си2+ їустjне: * моли2 њ всёхъ тS почитaющихъ.
вeрзи тво• ўстA бGогlгHливыz, їустjне, * и3 трbцу пребlгостную

Tўмоли2+

ўмири1ти мjръ+ * и3 цRкви каfолjчестэй даровaти

всеправослaвное є3динeніе+ * и3 њбожeніе низпослaти всBмъ крHткимъ
земли2.

БGор0диченъ9
ница бжcтвеннаz+ nтрокови1це всечcтнaz, * бжcтвеннаго ю3нцA моли2,

Ю$є3г0же

родилA є3си2 несказaннw9 * њбнови1ти мjръ+ њбветшaвшій

страстьми2+ * и3 мLнствовати ѕл0бою правосл†внымъ хrтіaнwмъ, * и3
ю4ношески возрастaти въ добродётели.
Свэти1ленъ+ глaсъ №:
кw п0лнаz лунA на твeрди, * возсіsлъ є3си2 цRкви сeрбстэй+ *

Ћн0щь

разсэzвaz

мрaчнагw

грэхA+

*

и3

сосвэтS

ніколaю,

сlнцезрaчному проповёднику+ * мjръ њзарsz бGоразyміемъ: * тёмже
моли1тесz њ нaсъ всегдA.
Слaва+ и3 нhнэ+ [бGор0диченъ].
Поd9 Со ў§ники29
Gгльскихъ си1лъ ґрхістрати1гъ * п0сланъ бhсть t бGа вседержи1телz къ

Ѓчcтэй и3 дв7э+

* бlговэсти1ти стрaнное и3 неизречeнное чyдо9 * занE

бGъ+ ћкw чlвёкъ+ и3з8 неS младодёйствуетсz безъ сёмене+ * назидazй
вeсь чlвёческій р0дъ: * лю1діе+ бlговэсти1те њбновлeніе мjра.
На хвали1техъ: стіхи6ры+ глaсъ №.
Поd: Q ди1вное чyдо9

Q*

ди1вное чyдо! * и3ст0чникъ бGосл0віz * во дни6 послBдніz tвeрзесz,
напаszй рaзумы бGовёдэніемъ9 * весели1сz њ сeмъ, цRковь

сeрбскаz, * с™осaввскій с™hй д0ме. * возопіи1мъ, вёрніи, * їустjна и3мyще
* у изворнику: с™осіsнный.

27
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ћкw ўчи1телz: * блгcвeнъ є3си2, гDи, * ћкw во пл0ти къ нaмъ пришeлъ
є3си2, * подаsй мjрови * соб0ю вeлію млcть.
ди1вное

чyдо!

*

и3ст0чникъ

жи1зни

*

t

брeнныхъ

ўстeнъ

Qи3сточaетсz, * и3 лёствица къ нб7си2 бGовэщaнніи глаг0лы бывaютъ.

* весели1тсz њ сeмъ їустjнъ премyдрый, * и4же д0мъ бGосл0віz трbчнагw
kви1сz. * возопіи1мъ, вёрніи, * воспэвaюще слaву сeрбскую9 * прпdбный
нaшъ ўчи1телю+ рaдуйсz, * ћкw тоб0ю * воспріsхомъ t хrтA * вeлію
млcть.

Дўкраси1выйсz:

и6вны тво• т†йны+ їустjне+ * добродётельми ћкw ѕвэздaми
*

н0щь

неразyміz

прогнaлъ

є3си2,

*

трисвэтосlнечнагw*28 бGа въ с®цэ стzжaвъ, * и3 ћвэ раскрhвъ нaмъ
т†йны є3ђльскіz, * бGотворsщыz дyшы нaшz, * и3 херувjмскимъ
бGосл0віемъ нaсъ њзари1въ, * къ нбcнымъ nби1телємъ свётлw возшeлъ
є3си2, * и3дёже трbцэ предстоS+ * со всёми с™hми, * моли1сz+ прпdбне+ *
даровaти нaмъ вeлію млcть.
Слaва+ глaсъ ѕ7:

П

рпdбне џ§е їустjне * во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній
твои1хъ9 * тёмже на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, *

дeмwнскаz разори1лъ є3си2 пHлчища, * и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, *
и4хже житію2 непор0чнw поревновaлъ є3си2: * дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу,
* ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ+ бGор0диченъ+ глaсъ т0йже9

Б

цdе+ ты2 є3си2 лозA и4стиннаz+ * возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA+
* теб¨ м0лимсz9 * моли1сz+ вLчце+ * *съ прпdбнымъ їустjномъ,*29 *

[и3 со всёми с™hми+]*30 * *поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.*31
Славосл0віе вели1кое+ є3ктеніи6+ и3 tпyстъ.
* у изворнику: трис™осlнечнагw.

28

* у изворнику: со с™hми ґпcлы.

29

* испуштено у изворнику.
* наша измена, у изворнику: поми1ловати дyшы нaшz.

30
31
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На літургjи.
Бlжє1нны t канHна, пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ+ глaсъ з7:
ЧCтнA пред8 гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*32
Стjхъ9 Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ+ * ±же воздадe ми:*33
Ґпcлъ къ галaтwмъ+ зачaло сGi.
Ґллилyіа+ глaсъ ѕ7.
[Стjхъ9] Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.*34
Стjхъ9

Си1льно на

земли2

бyдетъ

сёмz

є3гw2+

*

[р0дъ

прaвыхъ

блгcви1тсz.]*35
Е#ђліе t матfeа+ зачaло м7г.
Причaстенъ9
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ+ * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.*36

* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
34* Пс. 111,1.
35* Пс. 111,2.
36* Пс. 111,6 и 7.
32
33

Мцcа мaрта въ к7є-й дeнь.
[Мцcа їyніа въ №-й дeнь.]*37
Слyжба и3нaz прпdбному nц7Y нaшему
їустjну н0вому кeллійскому.
Стіхи6ры, глaсъ G. [Творeніе зорaстово]9

Х

rтA и3здётска всёмъ с®цемъ возлюби1въ, * и3 томY вседyшнw предaвсz:

* тогw2 бlгjй kрeмъ на сS взsлъ є3си2, * и3 вс• попечє1ніz мjра сегw2

tвeрглъ є3си29 * мzтeжъ мірскjй њстaвивъ, * ми1ръ въ бз7э њбрёлъ є3си2, * и3
мjръ сeй побэди1лъ є3си2. * тёмже, џ§е їустjне, прпdбне, * хrтY, бGу сл0ву,
всегдA моли1сz9 * и3 нaмъ ми1ръ св0й даровaти, * и3 побёду надъ врагHмъ
сп7сeніz нaшегw.

Б

жcтвенною премdростію вдохновeнъ, * бжcтвєнныz догмaты бGолёпнw

и3зz
8 сни1лъ є3си29 * чcтот0ю житіS просіsвъ, * на высоты6 бGосл0віz

восперsлъ є3си29 * мlтвою и3 пост0мъ њгради1всz, * дє1мwнскіz и3 безбHжныz
полки2 посрами1лъ є3си29 * с™w на земли2 пожи1въ, * и3 хrтA бGочlвёка
дерзновeннw проповёдавъ, * на нб7сёхъ во nц7ёхъ цRкве вмэни1лсz є3си29 * съ
ни1ми, всегдA моли1сz * хrтY, бGу сл0ву, * џ§е їустjне, бGогlг0ливе9 * и3 нaмъ,
ср0дникwмъ твои6мъ, даровaти9 * цэломyдріz, бlгочcтіz и3 с™ости.

Р

aдостію бlговёщеніz є3щE t рождeніz и3сп0лнивсz, * всеS жи1зни
рaдость

б9іz

воплощeніz

мjру

бlговэсти1лъ

є3си29

*

ґрхaгGлу

бlговёщеніемъ ўпод0бивсz, * с®цA вёрныхъ бGогlг0ливw возвесели1лъ є3си2. *
ћкоже всsкое бlг0е дрeво, * плоды2 бlг‡z раждaющее, * ты2, прпdбне џ§е, *
сво• бGодохновє1нна[z] [с]пис†ніz њстaвилъ є3си2 нaмъ. * њ нaсъ, хrтY, бGу
сл0ву, всегдA моли1сz, * џ§е їустjне, всебlжeнне9 * њблгdти1ти нaсъ и3 спод0бити
слaвы своеS.

Слaва, глaсъ т0йже9

* може се певати 25. марта заједно са службом празника Благовештења, или 1. јуна заједно са предходном
службом: стихире на Литији, а Канон као други.
37

МЕСЕЦА МАРТА, У 25. ДАН.
[МЕСЕЦА ЈУНА, У 1. ДАН].
ДРУГА СЛУЖБА ПРЕПОДОБНОМ ОЦУ НАШЕМ
ЈУСТИНУ НОВОМ ЋЕЛИЈСКОМ.
Стихире, глас 3. [Творење Зорастово]:*38
риста од детињства свим срцем заволев(ши), * и Њему се
сведушно предав(ши); * благи јарам Његов на се(бе) си узео,*39 *
и све бриге овог света (си) одбацио; * вреву светску оставив(ши), * мир
у Богу си (про)нашао, * и свет овај (си) победио.*40 * Стога, оче Јустине,
преподобни, * Христу, Богу Логосу, свагда моли се: * да и нама мир
свој дарује, * и победу над непријатељима спасења нашег.

Х

Б

ожанском премудрошћу надахнут, * божанске догмате си
богодолично изложио; * чистотом живота просијав(ши), * у висине
богословља си се винуо; * молитвом и постом се(бе) оградив(ши), *
демонске и безбожне пукове си посрамио; * свето на земљи поживев(ши),
* и Христа Богочовека смело проповедав(ши), * на небесима си се међу
оце Цркве уврстио: * са њима, свагда моли се * Христу, Богу Логосу, * оче
Јустине, богоречити: * да и нама, с(уна)родницима твојим, дарује: *
целомудреност(и), побожност(и) и светост(и).
адошћу благовести још се од рођења испунив(ши), * целог
живота радост Божијег оваплоћења си свету благовестио: *
архангелу се благовештењем уподобив(ши), * срца верних си
богоречито веселио. * Као свако дрво добро, * које плодове добре
рађа,*41 ти си нам, преподобни оче, * своје богонадахнуте списе оставио.
* За нас, Христу, Богу Логосу, свагда моли се, * оче Јустине, свеблажени:
* да нас облагодати и удостоји славе Своје.
Слава ... глас исти:

Р

* стихире састављене 26. нов. 1997. г. као почетак Службе преподобноме (за на ГDи, воз€вaхъ9) на србском језику

38

(уз више накнадних редакција), 2014. године преведене на цсл, а поново прегледане и доредиговане 15. и 16. маја
2015. године. Могу се певати на Литији на Великом вечерњу.
39* Мт. 11,30.
40* Јн. 16,33.
41* Мт. 7,17.
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К

aкw не диви1мсz блгdти б9іей+ * возблистaвшей t ўстeнъ твои1хъ+ * q

бGон0сне+ преди1вне+ џ§е їустjне+ * д¦омъ бжcтвеннымъ вдохновeнне:

*

кaкw не диви1мсz д0блести и3 дерзновeнію твоемY+ * є4же предъ безб0жными
показaлъ є3си2+ * q всеизрsдне поб0рниче бlгочcтіz и3 правовёріz: * кaкw не
диви1мсz подвигHмъ+ * трудHмъ+ слезaмъ и3 ск0рбемъ твои6мъ+ * q прпdбне+
бGоукрашeнне и3 свэтозaрне џ§е9 * прaзднующе с™yю пaмzть твою2+ * хrтA, бGа
сл0ва+ славосл0вимъ+ * дaвшаго ти2 блгdть и3 дерзновeніе+ * ўкрэпи1вшаго тS на
п0двигъ: * молsщесz томY+ нaсъ+ ср0дникwвъ твои1хъ, * ўкрэпи1ти и3 соблюсти2
мlтвами твои1ми.

И# нhнэ+ бGор0диченъ+ глaсъ т0йже. И#ли29 прaздника.

Тропaрь [в7-й]+ глaсъ }. [Зорaстовъ]9

М

онaхwвъ ўкрашeніе+ * и3 ў§нкHвъ рaдованіе9 * с™hхъ nтє1цъ
сотрyдниче+ * и3 вёрныхъ настaвниче9 * вселeнныz свэти1льниче+ *

и3 цэвни1це д¦0внаz9 * бGолёпнw и3зz
8 сни1лъ є3си2 догмaты. * прпdбне+
бGон0сне+ * џ§е їустjне+ всебlжeнне9 * моли2 хrтA бGа сл0ва+ * сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
КанHнъ прпdбному nц7Y нaшему їустjну н0вому кeллійскому+
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]:
Ѓвву їустjна премyдраго поeмъ.*42
Въ бGор0дичнахъ же9
[Творeніе9] Зорaстово. Глaсъ ѕ7.
Пёснь №. Їрм0съ9
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми+ * гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема+ * бGу побёдную пёснь пои1мъ+ вопіsше.
вву їустjна бGогlг0ливаго воспёти по достоsнію+ * хrтE м0й+ сл0во

Ѓми2 витjйствующее дaруй+ * худёйшій бо є4смь ўм0мъ и3 љзhкомъ

коснёйшій.

В

ели1ко тaинство воплощeніz сн7а б9іz+ * ћкw земнhй ґрхaгGлъ+ џ§е+ *

њбезб0женному р0ду своемY нетрyднw всегw2 житіS бlговэсти1лъ є3си2.

* Канон писан током (2014. и) 2015. г. (истовремено на цсл и србском), а завршен у 1. редакцији 7. августа
2015. г. Накнадне редакције: 1) 8. авг. 2015. - 7. и 8. Песме због додавања припева сваком тропару према
завршетку Ирмоса. 2) 29. – 31. марта 2016. – још један преглед и незнатна редакција. Додат Свјетилан и
његов Богородичан.

42
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ако да се не дивимо благодати Божијој, * која заблиста са усана
твојих, * о! богоносни, предивни, оче Јустине, * Духом
Божанским надахнути? * Како да се не дивимо храбрости и
одважности твојој, * коју си пред безбожни(ци)ма показао, * о!
свеизврсни бранитељу побожности и правоверја? * Како да се не
дивимо подвизима, * трудовима, сузама и тескобама твојим, * о!
преподобни, богоукрашени и светлозарни оче? * Празнујућ(и) свети
спомен твој, * Христа, Бога Логоса, славословимо, * који ти даде
благодат и смелост, * који те укрепи на подвиг; * молећ(и) Му се, да
нас, с(уна)роднике твоје, * укрепи и (п)одржи молитвама твојим.

К

И сада ... Богородичан, глас исти. Или: Празника.
Тропар [други], глас 8. *Зорастов+:*43

М

онахā украшење, * и ученикā радовање; * светих отаца
сатрудниче, * и верних наставниче; * васељене светиониче, * и
свирало дух(овн)а; * богодолично си изложио догмате. *
Преподобни, богоносни, * оче Јустине, свеблажени, * моли Христа
Бога Логоса * да се спасу душе наше.
Канон преподобном оцу нашем Јустину новом Ћелијском,
коме је акростих *у тропарима и сједал(е)ну+:
Авву Јустина премудрога по[ј]ем[о].
А у богородич(а)нима:
*Твореније:+ Зорастово. Глас 6.
Песма 1. Ирмос:
[Пре]пешачив(ши) ногама по дну [мора] као по копну, Израил, *
гледајућ(и) [про]гонитеља Фараона потопљена, клицаше: * Богу
победн[ич]ку песму појмо.

А
В

вву Јустина богоречитог да опевам како приличи, * Христе мој,
реч ми благоречиву даруј, * јер сам најгори умом и језиком
најспорији.
елику тајну оваплоћења Сина Божијег, * као земни арханђео,
оче, * обезбоженом [на]роду своме неуморно си целог живота
благовестио.
* тропар састављен на србском језику 11. маја 1990. г., прерађен 15. марта 1996. г., а 16. маја 2015. г. поново
прегледан и редигован ранији превод на цсл.
43
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Меcеца марта у 25. [јyна у 1.] дан

В

ёка беззак0ннагw и3 р0да њбезб0женнагw+ * џ§е+ рeвностный

њбличи1тель бhлъ є3си2+ * но и3 мlтвенникъ њ нeмъ ко гDу

неусыпaющій.

З

БGор0диченъ9

емнор0дныхъ вси2 р0ди * при1снw бlжaтъ тS, бGороди1тельнице дв7о,
* рaдуйсz со ѓгGлы цэловaтельное приносsще ти2.
Пёснь G. Їрм0съ9

Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.
н0вое цRкве сeрбскіz * въ послBднzz лBта kви1
Ўкрашeніе
вещeй и4стина+ * но и3 свэти1ло всемjрное и3 бGосіsтельное.

тz ћже

устjне бGоглaсе+ и3згнaнникъ и3 зат0чникъ прaвды рaди бhлъ є3си9 * но

Їи3

цrтвіz нбcнагw сопричaстникъ, * и3 с™hхъ nтє1цъ совсeльникъ

kви1лсz є3си2.
твои1ми вс• бGомyдрw наставлsлъ є3си29 * монaшествующыz+
Ўчeньми
по ўстaвwмъ n§єскимъ жи1тельствовати9 * мірск‡z же+ со
стрaхомъ и3 трeпетомъ сп7сeніе своE содэвaти.*44

БGор0диченъ9

тебE воплоти1вшемусz моли1сz, пречcтаz, * и3збaвитисz нaмъ t

Tвсёхъ

ви1димыхъ и3 неви1димыхъ

вр†гъ,

* тS,

сyщую бцdу,

и3сповёдающымъ.
Сэдaленъ+ глaсъ д79

С

овершeнна бGочlвёча п0двига на земли2 цRковь [є4сть] дёло, *
даsніе хrт0во чlвёкwмъ, жив0тъ вёчный: * вознесeніе же съ

пл0тію на нб7о, * совершeніе тогw2 сп7сeніz чlвёкwвъ t грэхA, смeрти и3
діaвола.*45 [Двaжды.]

Р

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

жcтв0мъ твои1мъ+ бцdе дв7о+ и3стлёніz свободи1хомсz9 * бGа бо
воплоти1вшагосz

безсёменнw

родилA

є3си2+

*

млек0мъ питaла є3си2.
* ср. Флб. 2,12.
* ср. авино „Тумачење посланице Ефесцима св. ап. Павла“ (Еф. 4,8); стр. 79-80.

44
45

и3

ћкw

nтрочA

Друга служба преп. оцу нaшем Јустину Новом Ћeлијском.
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ека безаконог и [на]рода обезбоженог, * оче, ревносни
[из]обличитељ си био, * но и молитвеник зањ пред Господом
неуспављиви.
Богородичан:

В

емнородних сви нараштаји * увек Те славе [као] блажену,
Богородитељко Дјево, * „Радуј се“ са анђелима поздравно Ти
приносећ(и).

З

Песма 3. Ирмос:
Нема светог као [што си] Ти, Господе, Боже мој, * који си узвисио
рог верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања Твога.
крас нови цркве Србске * у последња лета [об]јави те [Онај који
је] самих ствари Истина, * но и светило свега света (и)
богосјајно.

У

Ј

устине богогласни, изгнаник и заточеник правде ради си био; *
но и Царства небеског заједничар, * и светих отаца сажитељ
(си) се показао.
чењима твојим све си богомудро упућивао: * монахе, да живе
по Уставима отачким; * а мирјане, да са страхом и трепетом
граде спасење своје.
Богородичан:

У

д Тебе оваплоћеноме моли се, Пречиста, * да се избавимо од
свих видљивих и невидљивих непријатеља, * ми који Тебе, [као]
истиниту Богородицу, исповедамо.

О

Сједален, глас 4:
(а)вршена Богочовекова подвига на земљи црква је дело, * дар
Христов људима, живот вечни; * а вазнесење с телом на небо, *
завршетак [је] Његова спасења људи од греха, смрти и ђавола. *Два пута.+

С

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
ођеним од Тебе, Богородице Дјево, [од] пропа(д[љ]иво)сти се
ослободисмо, * јер си Бога оваплоћеног безсемено родила, * и
као одојче млеком (си) дојила.

Р
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Пёснь д7. Їрм0съ9
Хrт0съ моS си1ла+ * бGъ и3 гDь+ * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи+ * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

Т

рbцы с™hz nби1телище kви1лсz є3си2+ бlжeнне9 * nц7A безначaльна
всыновлeнникъ

блгdтный+

*

сл0ва

воплощeнна

проповёдникъ

нелэни1вый+ * д¦а же с™A nргaнъ бlгоглaсный.
з8wбличи1лъ є3си2 крёпкw твои1ми бGодухновeнными писaньми *

И#їкуменjческое ѕлосл0віе+ смущaющее цRковь соб0рную+ * и3 настaвникъ

правовёріz вBрнымъ лю1демъ бhлъ є3си2.

Н

евёрныхъ

поруг†ніz

и3

њболг†ніz+

хrт0мъ

ўкрэплsемь+

*

смиренномyдреннw терпёлъ є3си2+ бlжeннэйшій џ§е, * ўм0мъ

созерцaz nбэщaніе тогw2 мн0гіz мзды2 на нб7сёхъ.*46

БGор0диченъ9

рхaгGльскимъ глaсомъ взывaемъ ти2+ дв7о пречcтаz9 * рaдуйсz+ хrтA

ҐбGа безсёменнw прозsбшаz: * рaдуйсz+ сп7сeніе мjру пор0ждшаz.
Пёснь є7. Їрм0съ9

Б9іимъ свётомъ твои1мъ+ бlже+ * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2+ молю1сz+ * тS вёдэти+ сл0ве б9ій+ и4стиннаго бGа+ * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.
мали1ку

дух0вному

Ґдерзновeніемъ

ћкw

предстaлъ

и3ногдA
є3си2+

*

мwmсeй
и3

держaву

въ

пустhни+

є3гw2

*

со

бGом0щными

плетeньми свzзaлъ є3си2.

П

рпdбнw и3 цэломyдреннw на земли2 жи1тельствовалъ є3си2+ * врeмz
стрaнствіz

своегw2

въ

стрaсэ

б9іемъ

провождaz,*47

*

но

безб0жными небоsзненнw предстоsлъ є3си2.

Р

aдость воплощeніz и3 воскrніz сн7а б9іz * рaвнw ґпcлwмъ и3 nц7є1мъ

цRкви проповёдалъ є3си29 * сегw2 рaди и3 ў§тель вселeнныz * и3 н0вый

бGосл0въ наречeнъ бhлъ є3си2.
* ср. Мт. 5,11-12.
* ср. 1. Петр. 1,17; Јевр. 11,13.

46
47

БGор0диченъ9
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Песма 4. Ирмос:
Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно
пева кличућ(и), * од [раз]ума чиста у Господу празнујућ(и).

Т

ројице Свете обиталиште показао си се, блажени: * Оца
безпочетног посинак благодатни, * Речи оваплоћене
проповедник нелењиви, * а Духа Свет[ог]а инструмент милозвучни.
зобличио си силно својим богонадахнутим списима *
екуменистичко злословље, које смућује Цркву саборну, * и
наставник правоверја верном народу (си) био.

И

Н

еверних
ружења
и
(об)лаг(ив)ања,
Христом
укрепљиван,
*
смиреномудр[ен]о
си
трпео,
најблаженији оче, * умом сагледавајућ(и) обећање Његове
велике награде на небесима.
Богородичан:

А

рханђелским гласом узвикујемо Ти, Дјево пречиста: * Радуј се,
Ти из које Христос Бог безсемено изниче; * радуј се, Ти која
спасење свету породи.
Песма 5. Ирмос:
Божијом светлошћу твојом, Благи, * озари душе оних који Ти
јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија,
Бога истинитог, * који дозива из мрака греховног.
малику духовном као некада Мојсеј у пустињи, * са смелошћу
си предстао, * и моћ његову богојаким сплетовима (си) свезао.

А
П

реподобно и целомудрено на земљи си поживео, * време
странствовања свога у страху Божијем проводећ(и), * но пред
безбожни[ци]ма си без страха стајао.
адост оваплоћења и васкрсења Сина Божијег, * равно
апостолима и оцима Цркве проповедао си; * тога ради и
учитељ васељене * и нови богослов назван [био] си.
Богородичан:

Р
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Меcеца марта у 25. [јyна у 1.] дан

С

ёнь зак0ннаz прeйде+ дв7о несквeрнаz+ * блгdть же пріи1де ржcтв0мъ
твои1мъ9 * тог0же бGа и4стиннаго слaвимъ+ * тебe же бцdу

правослaвнw и3сповёдуемъ.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ9
Житeйское м0ре+ воздвизaемое * зрS напaстей бyрею+ * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ+ вопію1 ти9 * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й+
* многомлcтиве.
ђльскагw ўчeніz nц7є1мъ под0бный толковaтель+ * и3 предaній и3хъ

Е#ревностный

храни1тель+

*

правожитіS

и3

правовёріz

ў§тель

и4стинный всBмъ бhлъ є3си2.

М

ёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва+ * и3 мyжа совершeнна дости1глъ
є3си2+ џ§е прпdбне9 * и3 совершeніе с™hхъ въ дёлэ служeніz * и3

созидaніz цRкве+ тёла хrт0ва.*48

Ўи4тверждeніе
стинныz+

є3си2 цRкве соб0рныz+ * стэнa же и3 ст0лпъ вёры
џ§е+ * и3 трубA громоглaсна всёхъ въ брaнь дух0вную

призывaющаz.

Т

БGор0диченъ9

об0ю+ бцdе пречcтаz, * t всsкихъ бёдъ свобождaемсz, * и3 вёчнагw
њсуждeніz и3збавлsемсz.
Кондaкъ [в7-й]+ глaсъ д7. [Зорaстовъ]9*49

§е прпdбне+ * ты2 не т0кмw догмaты и3зz
8 сни1лъ є3си2+ * но и4миже

Џжи1[тельствова]лъ є3си29 * тёмже гDь воспріs тz въ рaдость свою2+ *

вмэни1въ тS во nц7ёхъ цRкве9 * чcтотa бо житіS твоегw2+ * и3 и3справлeніе
ўчeніz твоегw2+ * разгнaша тьмY безб0жіz. * їустjне бGомyдре+ н0вый
бGосл0ве+ * хrтY бGу сл0ву непрестaннw моли1сz, * м0лимъ тS, њ душaхъ
нaшихъ.
* ср. Еф. 4,12-13.
* кондак састављен 15. марта 1996. г. на србском језику, а 16. маја 2015. г. поново прегледан и редигован
ранији превод на цсл.
48
49

Друга служба преп. оцу нaшем Јустину Новом Ћeлијском.

~ 69 ~

ен(к)а закон(ск)а прође, Дјево нескверна, * а благодат дође [с]
Породом Твојим; * Њега [као] Бога истинитог славимо, * а
Тебе [као] Богородицу православно исповедамо.

С

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.
ванђелске науке оцима подобни тумач, * и предањā њихових
ревносни чувар, * правоживља и правоверја учитељ истинити
свима си био.

Е

М

еру (уз)раста пуноће Христове, * и човека савршена достигао
си, оче преподобни; * и савршенство светих у делу служења *
и (са)зидања Цркве – тела Христова.
тврђење си Цркве саборне, * и стена и стуб вере
истините, оче, * и труба громогласна која све у бој
духовни позива.
Богородичан:

У

Т

обом, Богородице Пречиста, * од свак[акв]их беда се
ослобађамо, * и вечне осуде (се) избављамо.
Кондак *други+, глас 4.
*Зорастов+:

че преподобни, * ти си не само догмате изложио, * н(ег)о си
[по] њима и живео; * зато те Господ прими у радост Своју, *
уврстив(ши) те међу оце Цркве; * јер чистота живота твога, * и
исправност учења твога, * разагнаше таму безбожништва. * Јустине
богомудри, нови богослове, * Христу Богу Логосу непрестано моли
се, * молимо те, за душе наше.

О

Мцcа мaрта въ к7є-й [їyніа въ №-й] дeнь
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Пёснь з7. Їрм0съ9
Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ+ *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе+ * мучи1телz ўвэщA вопи1ти9 *
блгcвeнъ є3си2+ б9е nтє1цъ нaшихъ.

Дглумлeніе прозрёлъ є3си2+ * и3 непрельщeнъ t негw2 взывaлъ є3си29 *
¦омъ рaзума всегдA наставлsемь+ їустjне бGомyдре+ * їкуменjческое

блгcвeнъ є3си2+ б9е nтє1цъ нaшихъ.

Р

и1тора nгнедухновeннаго т†инъ бжcтвенныхъ, * и3 бGовэщaнную трубY
догм†тъ цRк0вныхъ+ * н0ваго бGосл0вwвъ сосл0віz ўчaстника+ *

їустjна слaвимъ+ випіюще9 * блгcвeнъ є3си2+ б9е nтє1цъ нaшихъ.
гGльскагw жи1тельства и3 сп7си1тельнагw ўчeніz+ * џбразъ всBмъ

Ѓбhлъ

є3си2+

*

и3

мн0жеству

монaшествующихъ

и3

мірски1хъ

бGомyдрый настaвникъ9 * съ ни1миже вопіeши9 * блгcвeнъ є3си2+ б9е
nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ9

§ее сл0во собезначaльное+ * тёломъ родилA є3си2+ nтрокови1це+ * на

Џсп7сeніе р0да чlвёча+ вопію1ща9 * блгcвeнъ є3си2+ б9е nтє1цъ нaшихъ.
Пёснь }. Їрм0съ9

И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2+ * и3 првdнагw жeртву
вод0ю попали1лъ є3си29 * вс• бо твори1ши+ хrтE+ * т0кмw є4же хотёти+ *
тS превозн0симъ во вс• вёки.

Г

рaдъ н0вый пустhню кeллійскую * трудaми и3 мlтвами твои1ми

сотвори1лъ є3си2+ * є3гдA бэлгрaда и3 ўниверситeта t безб0жническихъ

властeй и3згнaнъ бhлъ є3си2+ * не превозносsщихъ хrтA, * и4стиннаго бGа+
во вс• вёки.
ц7A їустjна+ новоzвлeнна и3 всемjрна+ * t всёхъ правослaвныхъ

Nнар0дwвъ

возлю1бленна+ * и3 мы2 грёшніи нhнэ+ по могyществу

прославлsемъ9 * хrтA+ безсмeртнаго бGа+ * превозносsще во вс• вёки.

П

ремdростію бGодухновeнныхъ словeсъ твои1хъ+ џ§е їустjне+ * цRковь
соб0рнаz

бGолёпнw

всS

ўкраси1сz,

*

и3справлeньми

твои1ми

вселeнную њкормлsющи9 * и3 хrтA+ воскRсшаго бGа+ * превозносsщи во вс•
вёки.

БGор0диченъ9

Слyжба и3нaz прпdбному nц7Y нaшему їустjну кeллійскому.
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Песма 7. Ирмос:
Анђео учини да [усијана] пећ ороси свете младиће, * а заповест
Божија која [о]пали Хајдеј[ц]е, * мучитеља убеди да [с њима] кличе: *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.
разума свагда вођен, Јустине богомудри, * екуменистичко
Духом
трућање си прозрео, * и необманут од њега си узвикивао: *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.
етора огњедухог тајни божанских, * и боговестну трубу
догмата црквених, * новог учесника дружине богослова,
Јустина славимо, кличућ(и): * Благословен [је]си, Боже отаца наших.

Р
О
О

браз[ац] анђелског живљења и спаситељног учења свима си
био:*50 * и мноштву монаха и мирјана богомудри наставник, * и с
њима вапијеш: * Благословен [је]си, Боже отаца наших. Богородичан:
чев Логос сабезпочетни, * телом си родила, Дјевице, * на
спасење рода човечијег, који вапије: * Благословен [је]си, Боже
отаца наших.
Песма 8. Ирмос:
Из пламена си светима росу источио, * а жртву (си) праведникову
[с] водом спалио; * јер све што хоћеш, Христе, [Ти] чиниш; * Тебе
преузносимо у све векове.

Г

рад[ом] нови[м] пустињу Ћелијску * труд(ов)има и молитвама
твојим си начинио, * када си [из] Београда и Универзитета од
безбожн(ичк)их власти протеран био, * које не преузносе Христа, *
истнитог Бога, у све векове.

А
П

ву*51 Јустина, новојављеног и свег света, * од свих православних
народā љубљеног, * и ми грешни сада, по могућности
прослављамо; * Христа, безсмртног Бога, * преузносећ(и) у све векове.
ремудрошћу богонадахнутих речи твојих, оче Јустине, * Црква
саборна богољепно сва се украси, * управљањима твојим
васељену крманећ(и); * и Христа, васкрслог Бога, * преузносећ(и) у
све векове.
Богородичан:
* испомеран ред речи у преводу због очувања Акростиха.
* реч „Оца“ измењена у преводу због очувања Акростиха.

50
51
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Меcеца марта у 25. [јyна у 1.] дан

В

Lчце дв7о+ бGа сл0ва пл0тію р0ждшаz+ * и3 мрaкъ души2 моеS

разгнaвшаz9 * просвэти1 мz вопію1ща9 * хrтA+ воплощeннаго бGа+ *

превозноси1те во вс• вёки.
Пёснь f7. Їрм0съ9
БGа чlвёкwмъ невозм0жнw ви1дэти+ * на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи взирaти9 * тоб0ю бо+ всечcтаz, kви1сz чlвёкwмъ сл0во
воплощeнно+ * є3г0же величaюще+ съ нбcными вHи+ тS ўбlжaемъ.
бразъ правовёріz показaвъ ў§никHмъ+ * ко гDу бlгонадeжднw

Џпрестaвилсz

є3си2, * њжидaz тогw2 возмeздіz и3 бlги1хъ даsній

воспріsтіz.*52

ди1ность цRкве соб0рныz нетрyднw и3 везд¨ проповёдалъ є3си2+ їустjне

Е#бGогlг0ливе+ * сопроти1въ їкуменjческому безyмію мн0гихъ вётвій *

и3 дв0е лeгочныхъ кри1лъ.

М

lтвъ твои1хъ си1лою ўкрэпи2 нaсъ * въ правовёріи неколeблемw
стоsти9 * и3 наставлeньми твои1ми ўмудри2 нaсъ * лук†вствіz

врагHвъ сп7сeніz нaшегw прозирaти.

БGор0диченъ9

ставлeніе нaмъ дaруй согрэшeній+ * и3 ўмири2 жив0тъ нaшъ+ хrтE

Њб9е+ * мlтвами прпdбнагw їустjна и3 р0ждшіz тS+ бцdы.
Свэти1ленъ9

С

щ7eннаz пaмzть твоS возсіsвши днeсь+ * їустjне+ џ§е бGомyдре9 *
вёрныхъ мы6сли просвэщaетъ+ * с®цa же и4хъ ўтверждaетъ9 *

є3ретjчествующихъ ѕловёріе и3з8wбличaетъ+ * безб0жныхъ же хулє1ніz
посрамлsетъ9 * хrтA и4стиннаго бGа всBмъ концє1мъ возвэщaетъ+ *
правослaвіе же во всeмъ мjрэ превозвышaетъ. Слaва+ и3 нhнэ+ бGор0диченъ9

Двозсіsй

в7о всечcтаz+ бцdе вLчце+ * свётъ и4стинный нетлённw р0ждшаz: *
ми2 свётъ бGовёдэніz, * во є4же разумёти ми2 и3

воспріsти бжcтвєннаz ўчє1ніz.
* ср. Јк. 1,17.

52

Друга служба преп. оцу нaшем Јустину Новом Ћeлијском.
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ладичице Дјево, [Ти] која Бога Реч телом роди, * и мрак душе
моје разагна; * просвет(л)и мене који вапијем: * Христа,
оваплоћеног Бога, * преузносите у све векове.

В

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), с небеским војскама, Тебе [као]
блажену славимо.
браз[ац] правоверја показав(ши) ученицима, * Господу си се
добронад(ежд)но преставио, * очекујућ(и) његову награду и
примање добрих дарова.

О

Је

д(и)ност Цркве саборне неуморно си и свуда проповедао,
Јустине богоречити, * насупрот екуменистичком безумљу
многих грана * и двоје плућних крила.

Мо

литава твојих силом укрепи нас * да у правоверју
непоколебиво стојимо; * и поукама твојим умудри нас * да
лукавства непријатељā спасења нашег прозиремо.
Богородичан:

О

проштење нам даруј сагрешења, * и умири живот наш, Христе
Боже, * молитвама преподобног Јустина и Богородице, која Те

роди.

Светилан:
вештени (с)помен твој засијав(ши) данас, * Јустине, оче
богомудри; * мисли верних просвећује, * а срца им утврђује; *
зловерје јертикā изобличује, а хуљења безбожникā посрамљује; *
Христа истинитог Бога свим крајевима разглашује, * а Православље
у свему свету преузвисује.
Слава ... и сада ... Богородичан:

С

свечиста, Богородице Владичице, * која Светлост истиниту
Дјево
непропад[љ]иво роди; * изсијај ми светлост бого[по]знања, *
како бих схватио и прихватио Божанска учења.

Мцcа їyніа въ №-й дeнь [їyніа въ №-й дeнь]
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Прилог:

Приложeніе9

Тропар *трећи+, глас 1:

Тропaрь [G-й]+ глaсъ №9*53

Б

огослова богонадахнутог
похвалимо, * који српом
Духа сасече потпуно * лаж
безбоштва и гордост Латина, *
Јустина мудрог Србина, * као
тајника
Богочовека
*
и
љубитеља благочешћа, * сви
саборно кличућ(и) овако: *
Слава Христу, Који тебе
прослави, * слава Њему Који
тебе увенча, * слава Њему, тебе
у сенци скривенога, * Он
показа Светилником света.

Б

Н

Р

восхвaлимъ+

*

прeлесть
їустjна

серп0мъ

д¦а

и3

латjнzнъ

мyдраго

г0рдость,

сeрб(ин)а:

*

*

ћкw

бGочlвёча таи1нника+ * и3 бlгочcтіz
рачи1телz+ * вси2 соглaснw зовyще
си1це9 * слaва прослaвльшему тS хrтY+
* слaва (ў)вэнчaвшему тS+ * слaва
показaвшему

тS+

въ

сёни

сокровeннаго+ * свэти1льник(ом)ъ мjра.
Кондaкъ [G-й]+ глaсъ №:

и3

Н
въ

еизчерпaемый

и3ст0чникъ

правослaвныхъ догмaтwвъ+ *
тэлеси2

ѓгGла

*

б9іею

рeвностію дhшуща[гw]+ * вBрнымъ
ћвэ

возвэсти1мъ

бGон0сна[го]+

*

*

їустjна

рождeніемъ

хвaльна[гw] сeрб(ин)а+ * глаг0ланьми
и3 писaньми свои1ми * совершeннw
ўтверждaюща[го] * вeсь р0дъ гDень
правослaвный.

Р

Величање:
адуј се, Јустине боголики,
* свих Православних *
Данице новојављена, * који си
ширине
поднебесја
*
просветлио зрацима * речи
твојих божанских * и отачком
ревношћу.

бGодухновeннагw

ссёкша[го] до концA * безб0жіz

Кондак [трећи], глас 1:
еисцрпни
извор
Православних догмата, *
и Анђела у телу * што дише
Божјом ревношћу, * вернима
јавно објавимо * Јустина
Богоносног, * родом дичног
Србина, * који речима и
књигама својим * савршено
утврђиваше * сав род Господњи
Православни.

Gосл0ва

Величaніе:

aдуйсz, їустjне бGоoбрaзне+ *
всэхъ

правослaвныхъ

*

денни1це новоzвлeнна[z]+ * ширwты2
поднбcныz
зарsми

*
*

бжcтвенныхъ

просвэти1вша[z]
словeсъ
*

и3

рeвностію.
* наш превод на цсл. 4. јуна 2015. г.
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твои1хъ
n§ескою

Слyжба и3нaz прпdбному nц7Y нaшему їустjну кeллійскому.

Стихира на: Слава, глас 8:
лава Христу Богу Логосу,
* Који тебе, Јустине,
ологоси, * и показа словесним
благовесником * Јеванђеља
вечнога живота, * у Тајни Цркве
Богочовечанске, – * пуноћи
Домостроја Свете Тројице, *
Којој сада лицем предстојиш *
и молиш се за спасење све
творевине * у свима Божијим
световима.

С
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Стіхи1ра на9 Слaва+ глaсъ }9

и3

С

лaва

хrтY

бGу

сл0ву+

*

њсловеси1вшему тS їустjне+ *

показaвшему

[тS]

бlговёстникомъ

словeснымъ

*

є3ђліа

присножив0тіz+ * въ тaйнэ цRкве
бGочlвёческіz+

*

и3сполнeніz

смотрeніz с™hz трbцы: * є4йже нhнэ
лицeмъ предстои1ши+

* молsсz њ

сп7сeніи

*

всеS

твaри

во

б9іихъ мjрэхъ.

Сусрет два писца служби преп. Јустину –
Никона Оптинопустињског и Атанасија Симонопетритског.

всёхъ

Гроб преп. Јустина у манастиру Ћелије код Ваљева.

Кивот са моштима преп. Јустина Ћелијског.

Σῌ Α' ΣΟΤ ΜΗΝΟ ΙΟΤΝΙΟΤ
ΙΟΤΣΙΝΟΤ ΠΟΠΟΒΙΣ ΟΙΟΤ ΕΡΒΟΤ
ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ*1
(Ἀθανασίου ιμωνοπετρίτου. Ἅγιον Ὄρος, 2009, βθ΄.)

ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ
Ἱστῶμεν στίχους στ΄, καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ὁσίου.
Ἦχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες.

Φ

ριστὸς Ἐκκλησίας κεφαλή, φιλανθρωπευσάμενος, σάρκα
βροτείαν προσείληφε, καὶ ἐπανόρθωσε, γένος τῶν ἀνθρώπων,
Πνεῦμα δοὺς τὸ Ἅγιον, δι’ Οὗ ἡ ἁγιότης παρέχεται, τοῖς καθαρεύουσιν,
ἀπὸ πάσης παλαιότητος, μεθ’ ὧν πέλει, Ἰουστῖνος Σσέλιγιε.
κ βρέφους ἐκλέλεξαι Φριστῷ, Ἰουστῖνε Ὅσιε, Οὗ τὸ σεπτὸν
Εὐαγγέλιον, σαφῶς ἐβίωσας, καὶ ὀρθοτόμησας, θεολόγος
γέγονας, τῶν πάλαι διδασκάλων ἰσότιμος, τὸ δὲ μαρτύριον, τοῦ
ταυροῦ βιώσας ἄριστα, τῇ ἀσκήσει, τοῦτο συνεκέρασας.

Ἐ

Θ

εάνθρωπον ἔχων ὡς ἀρχήν, καὶ ὡς βάσιν Ὅσιε, κενὴν σοφίαν
ἐμίσησας, ὅθεν γεγένησαι, Ἰουστῖνε μάκαρ, ἐκφαντορικώτατος
δογμάτων ἑρμηνεὺς τῆς θεώσεως, ἧς περ ἐπέτυχες, δοὺς τὸ αἷμα κατὰ
πρόθεσιν, καὶ πρεσβεύεις, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.
Ἕτερα. Ἦχος πλ. Β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Δ

εῦτε συντιμήσωμεν, τῶν Ὀρθοδόξων τὰ πλήθη, Ἰουστῖνον
σήμερον, ὅστις τῆς θεώσεως μύστης γέγονεν, συγκεράσας
ἄριστα, γνῶσιν ἀνθρωπίνην, Ἐκκλησίας ἐμπειρίαν τε, ἥτις χαρίζεται,
τοῖς ἀσκητικῶς διαπρέπουσι, καὶ γέγονεν ἰσότιμος, παλαιῶν
Πατέρων ὁ ἔνδοξος· ὅθεν έρβων γένος, ἀγάλλεται βλαστῆσαν ἐν
Θεῷ, τοιοῦτον ἄνδρα θεόσοφον, άββα τὸν συνόμιλον.

Π

άντα ὑπεδούλωσας, εἰς τὴν Φριστοῦ γνῶσιν Πάτερ, Ἰουστῖνε
πάνσοφε, διὰ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῶν θλίψεων. Σοῦ ταυροῦ
πείρᾳ γνούς, τῆν γλυκεῖαν ἄρσιν, ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν, σοφῶς
πεπόρευσαι, κράζων μυστικῶς πρὸς τὸν Κύριον· Ὅς πᾶσάν σου τὴν
ὕπαρξιν, Πνεύματος Ἁγίου ἐπλήρωσε, δείξας σε ἐν χρόνοις, ἐσχάτοις
θεολόγον μυστικόν, ὁμολογίας τε μέτοχον, καὶ λαοῦ παράκλησιν.
* изворни грчки текст службе преузет са блога Илије Вуцинаса.
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ὺν Ἁγίοις ἅπασιν, ὧν περ συνέθου τοὺς βίους, Ἰουστῖνε
ἵστασαι, πρὸ Ἠγαπημένου σου, ὡς ἐστόχευες· καὶ λαβὼν
στέφανον, τῆς δικαιοσύνης, κατὰ Παῦλον καὶ Φρυσόστομον, αἶρε τὰς
χεῖράς σου, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ τέκνου σου, οἵτινες ἐν πίστει,
προστρέχομεν μνημείῳ σου σεπτῷ, ὅ προσκυνοῦντες δοξάζομεν,
Ἰησοῦν Θεάνθρωπον.
Δόξα. Ἦχος πλ. Β΄.

Σ

ῶν ὀρθοδόξων δογμάτων ἐκφραστής, καὶ τοῦ θεανθρωπίνου
ἤθους ἐργάτης, τῆς ἁγιοσαββιτικῆς ὁδοῦ ἐν βάθει γνώστης,
καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἁγιασμοῦ ἔμπειρος ἀσκητής, ὁσιώτατε
Ἰουστῖνε ἀνεδείχθης. Ὅθεν ὡς πατὴρ τρυφερὸς καὶ φιλότεκνος μὴ
ἐπιλάθου τοῦ ἠγαπημένου σοι καὶ μαρτυρικοῦ λαοῦ, ἀλλ’ ἐκ τῆς
ἱερᾶς Μάνδρας τοῦ Σσέλιγιε, τὰς εὐχητικάς σου εὐλογίας
πλουσιώτερον
ἐξαπόστειλον,
πρεσβεύων
ἀδιαλείπτως
τῷ
φιλανθρώπως ἐνανθρωπήσαντι Δεσπότῃ, ὅπως τύχωμεν ἅπαντες
τῆς ποθητῆς θεώσεως.
Καὶ νῦν. Σῆς ἑορτῆς ἤ τὸ Θεοτοκίον.

Σ

ις μὴ μακαρίσει σε, [Παναγία Παρθένε; τίς μή ανυμνήσει σου
τόν αλόχευτον τόκον; ο γάρ αχρόνως εκ Πατρός εκλάμψας
Τιός μονογενής, ο αυτός εκ σού τής Αγνής προήλθεν, αφράστως
σαρκωθείς, φύσει Θεός υπάρχων, καί φύσει γενόμενος άνθρωπος δι'
ημάς, ουκ εις δυάδα προσώπων τεμνόμενος, αλλ' εν δυάδι φύσεων,
ασυγχύτως γνωριζόμενος. Αυτόν ικέτευε, σεμνή Παμμακάριστε,
ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών.]
Εἴσοδος. Υῶς ἱλαρόν. Καὶ τὰ Ἀναγνώσματα.
οφίας ολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Γ΄. 1-9).

Δ

ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄψηται αὐτῶν
βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ
ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία
σύντριμμα· οἱ δε εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν
κολασθώσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα
παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθήσονται. Ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν
αὐτούς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ
ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς.
Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν
καλάμῃ διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ
βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ,
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συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ·
ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.
οφίας ολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Ε΄. 15-23 & Σ΄, 1-3).

Δ

ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ
ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ
βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ
χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι
ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ
ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν· ἐνδύσεται θώρακα
δικαιοσύνης, καὶ περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν ἀνυπόκριτον· λήψεται
ἀσπίδα ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα· ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς
ῥομφαῖαν· συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας.
Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου
τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ
πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ
θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς
πνεῦμα δυνάμεως, καὶ ὡς λαίλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς. Καὶ ἐρημώσει
πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέξει θρόνους
δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς, καὶ συνέτε· μάθετε, δικασταὶ
περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι
ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν. Ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ
δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.
οφίας ολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. Δ΄. 7-15).
ίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας
γὰρ τίμιον, οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν
μεμέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις· καὶ ἡλικίᾳ
γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη, καὶ
ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ
σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ. Βασκανία γὰρ
φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει
νοῦν ἄκακον. Σελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς·
ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου
πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες, καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ
διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ
ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Δ
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Εἰς τὴν Λιτήν. Σῆς Ἱ. Μ. Σσέλιγιε. Ἦχος α΄.

Ὅ

σιε Πάτερ Ἰουστίνε νέε, σήμερον ἐν τῇ ἄνῳ Ἱερουσαλὴμ
ἑστῶς, πρέσβευε ὑπὲρ τῶν κατὰ πνεῦμα μαθητῶν σου καὶ
τοῦ πάσχοντος λαοῦ σου, τοῦ νῦν ὑπέρ ποτε καὶ ἄλλοτε ἔχοντος
ἀνάγκην πολλὴν τῆς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ βοηθείας σου. Εὐχέτα τῶν ἐν
λύπαις καὶ ἀδικίᾳ εὑρισκομένων, τοῦ Ἁγίου Φρυσοστόμου ἰσοστάσιε,
ἅμα σὺν αὐτῷ καὶ πᾶσι τοῖς Πατράσιν, αἴτει παρὰ τοῦ Υιλανθρώπου
Φριστοῦ τὸ μέγα ἔλεος καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἦχος β΄.

Ε

ὐφραίνεται σήμερον ἡ ἔρημος τοῦ Σσέλιγιε, ὅτι ὁ ἐν αὐτῇ
ἀσκήσας Ἰουστῖνος ὁ νέος φιλόσοφος, καὶ κατὰ συνείδησιν
μάρτυς τοῦ Φριστοῦ, οὗπερ ἡ καρδία ἔπασχε μετὰ τῶν πασχόντων
καὶ ὅς ἐλειτούργει τὴν Θείαν εὐχαριστίαν μετὰ δακρύων, ἱερουργῶν
τὸ μυστήριον ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου παντὸς σωτηρίας. Διὸ
παρακαλοῦμέν σε, Πάτερ ἡμῶν ἁγιώτατε, ὅπως ταῖς πρεσβείαις σου
ὁδηγήσῃ τὰς καρδίας πάντων εἰς μετάνοιαν καὶ δοξολογίαν τῆς
Ἁγίας Σριάδος, ἵνα ὁ Κύριος σώσῃ τὸν κόσμον καὶ τὸ Ὀρθόδοξον
γένος ἡμῶν.
Ἦχος γ΄.

Δ

εῦτε πάντες οἱ Ὀρθοδοξοι πιστοί, σήμερον συστήσωμεν
σύναξιν καὶ ἐν μεσῳ Ἐκκλησίας τοῦ Θεανθρώπου Φριστοῦ,
εὐσεβῶς ἑορτάσωμεν, τὴν ἁγίαν μνήμην Πάντων τῶν Ἁγίων
λέγοντες· Φαίρετε πανεύφημοι Ἀπόστολοι Φριστοῦ, σὺν τοῖς
Προφήταις καὶ Μάρτυσιν, Ἱεράρχαις καὶ Νεομάρτυσι, Ποιμενάρχαις
τε καὶ Διδασκάλοις τῆς αἰωνίου ζωῆς. Φαίρετε καὶ ὑμεῖς, Ἰουστῖνε
Μάρτυς καὶ φιλόσοφε, σὺν τῷ νέῳ Ἰουστίνῳ τῇ προαιρέσει
ἀθλήσαντι διὰ Φριστόν. Πρεσβεύσατε Πάντες Ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἐν τῷ
κόσμῳ ὅλῳ ποίμνης τοῦ Φριστοῦ, ὅτι μία ἐστιν ἡ οὐρανοῦ καὶ γῆς
Ἐκκλησία, μία ἡ πίστις καὶ μία ἡ δόξα τῆς Παναγίας Σριάδος.
Δόξα. Ἦχος πλ. Α΄. Ἀθανασίου ἐπισκόπου.

Δ

όξα τῷ Λόγῳ Φριστῷ τῷ Θεῷ, Ὅστις σὲ Ἰουστῖνε
ἐλλογοποίησεν καὶ ἔλλογον εὐαγγελιστὴν ἀνέδειξε τοῦ
Εὐαγγελίου τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἐν τῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θεανθρώπου, διὰ τῆς ἐν Σριάδι τελεσθείσης Θείας Οἰκονομίας, Ἧς
κατενώπιον παριστάμενος δεήθητι Πάτερ, ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ
σύμπαντος κόσμου, τοῦ διακρατουμένου διὰ τοῦ Υιλανθρώπου Θεοῦ.
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Μ

ακαρίζομέν ε Θεοτόκε Παρθένε [καί δοξάζομέν σε οι πιστοί
κατά χρέος, τήν πόλιν τήν άσειστον, τό τείχος, τό άρρηκτον,
τήν αρραγή προστασίαν, καί καταφυγήν τών ψυχών ημών.]
Εἰς τὸν στίχον. Ἦχος πλ. Α΄. Φαίροις ἀσκητικῶν.

Φ

αίροις, Βράνιε θεῖος βλαστός, Σσέλιγιε δόξα, καὶ ερβίας
αγλάϊσμα, ὁ νέος ἐν Θεολόγοις, καὶ ἐν Πατράσι σοφός,
μυστικῶν δογμάτων γνώστης ἔμπειρος· Ἁγίων συνόμιλος, ὧν τοὺς
Βίους συνέγραψας, εὐχῆς ἐργάτης, νοερᾶς ἀκατάπαυστος, δῶρον
πάντιμον, Ὀρθοδόξων πιστεύουσιν. Πρέσβευε οὖν δεόμεθα, Φριστῷ
παμμακάριστε, Οὗπερ τὸ κάλλος ἠράσθης, καὶ εν αὐτῷ κατεφώτισαι,
δοθῆναι τοῖς ὅσοι, σὲ τιμῶσιν Ἰουστῖνε, τὸ μέγα ἔλεος.
τ.: Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.

Φ

αίροις, τοῦ Ἀποστόλου Φριστοῦ, Παύλου ἡ σάλπιγξ Ἰουστῖνε ἡ
εὔηχος, ἅ οὗτος γὰρ ἐγεγράφει, ταῖς Ἐκκλησίαις πυκνῶς, σὺ
σοφῶς ἐξέθου ἐκτενέστερον, καὶ οὗτως Θεάνθρωπον, Ἰησοῦν γνοὺς
Υιλάνθρωπον, Θεολογίας ἐμυήθης μυστήρια, καὶ παρέθηκας τοῖς
διψῶσι τὸν Κύριον. Ἄνθρωπε ἐπουράνιε, ἐπίγειε Ἄγγελε, ἡ τελευταία
ἀκρότης, Ἁγίων έρβων γενόμενος, Φριστὸν μὴ ἐλλείπῃς, ἱκετεύειν
ἅμα τούτοις, ὑπὲρ τῶν τέκνων σου.
τ.: Καυχήσονται Ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.

Φ

αίροις, τοῦ Φρυσοστόμου πατρός, ὁ ἐραστὴς καὶ μαθητὴς
ἐπιστήθιος, θεόσοφε Ἰουστῖνε, ἐξ οὗ τὰ θεῖα σαφῶς, ἔγνως ἐν
ἐκστάσει πόθῳ ζέοντι, καὶ γέγονας χείμαῤῥος, θείου λόγου
χριστόῤῥειθρος, καὶ τὸν ἔρωτα, ὑπανάπτων τὸν ἄϋλον. Ἔκτεινον οὖν
τὰς χεῖράς σου, ὦ Πάτερ τρισόλβιε, καὶ τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν,
τοῖς σὲ τιμῶσι κατάγαγε, κλεινὲ Ἰουστῖνε, τῆς Σριάδος τῆς Ἁγίας,
κήρυξε θεόφθογγος.
Δόξα. Ἦχος πλ. Δ΄. Ἀθανασίου Ἐπισκόπου.

Κ

ύριε καὶ ωτὴρ ἡμῶν, Ἰησοῦ Θεάνθρωπε, μεγάλη ἡ δόξα σου,
ὅτι γνωστὸς ἐγένου καὶ ἐν τοῖς δυσὶ Ἰουστίνοις τούτοις τοῖς
ἐνδόξοις θεράπουσί σου. Ὁ μὲν πρῶτος Ἰουστῖνος ἔσβησε πάσαν τὴν
κοσμικὴν σοφίαν καὶ τῷ αἵματι τοῦ μαρτυρίου ἀπέκτησέ σε τὴν
οφίαν τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ δεύτερος ὑπερέβη πᾶσαν τὴν φιλοσοφίαν καὶ
τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ τοῖς ἐν χάριτι ἄθλοις ἐκτήσατο τὴν κατὰ
Φριστὸν φιλοσοφίαν. Θεάνθρωπε, δόξα οι.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
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νύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως συλλαβοῦσα σαρκί
[Μήτηρ Θεού τού υψίστου, σών οίκετών παρακλήσεις δέχου
Πανάμωμε, η πάσι χορηγούσα καθαρισμόν τών πταισμάτων, νύν τάς
ημών ικεσίας προσδεχομένη, δυσώπει σωθήναι πάντας ημάς.]
Νῦν ἀπολύεις. Σρισάγιον.
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. Δ΄. Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ.
ρθοδοξίας τὸ γλυκύ, καὶ νεκταρῶδες, Πάτερ ἀμάλγαμα,
μετοχετεύσας τῶν πιστῶν, ἐν ταῖς καρδίαις ὥσπερ
θησαύρισμα, τῷ βίῳ καὶ ταῖς ἀρεταῖς, βιβλίον ζῶν τοῦ Πνεύματος
δέδειξαι, Ἰουστῖνε θεόσοφε· ἱκέτευε διὰ παντός, ἐλλογωθῆναι τοὺς
ὑμνοῦντάς σε.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
δι’ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου [καί σταύρωσιν υπομείνας
αγαθέ, ο θανάτω τόν θάνατον σκυλεύσας, καί Έγερσιν
δείξας ως Θεός, μή παρίδης ούς έπλασας τή χειρί σου, δείξον τήν
φιλανθρωπίαν σου ελεήμον, δέξαι τήν τεκούσάν σε Θεοτόκον
πρεσβεύουσαν υπέρ ημών καί σώσον ωτήρ ημών, λαόν
απεγνωσμένον.]
Ἀπόλυσις.

Ἀ

Ὀ
Ὁ

ΕΙ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν. Κάθισμα. Ἦχος α΄. Σὸν τάφον σου ωτήρ.
ὰ πάντα δοὺς Φριστῷ, τὸν Φριστὸν οὐδενὶ δέ, καὶ τοῦτο
πρακτικῶς, Ἰουστῖνε παρέθου, ὡς κλῆρον καὶ θησαύρισμα,
τοῖς σοῖς τέκνοις μακάριε· ὅθεν γέγονας, τοῦ Παραδείσου οἰκήτωρ,
ἔνθα πρέσβευε τῷ Υιλανθρώπῳ Δεσπότῃ, μετὰ τῆς Θεομήτορος.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
κύησας σαρκί, τὸν ὑπέρθεον Λόγον, θεώσαντα Ἁγνή, τῶν
βροτῶν τὴν οὐσίαν, καὶ ἅπασι παρέχοντα, σωτηρίαν αἰώνιον,
τοῖς δοξάζουσι, σὲ ἀληθῆ Θεοτόκον, ἀλλὰ Δέσποινα, μὴ διαλίπῃς
πρεσβεύειν, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.
Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος γ΄. Σὴν ὡραιότητα.
ῷ θείῳ ἔρωτι, ταυρὸν ὑπέμεινας, τοῦ μαρτυρίου σου, τῆς
συνειδήσεως, δι’ οὗ ἀπέδειξας τρανῶς, τὴν πίστιν σου
Ἰουστῖνε. Ὅθεν ὡς ἀντίδωρον, ἐκ Κυρίου ἀπείληφας, χάριτος τὰ
ῥεύματα, Θεολόγε ὑπέρσοφε, δι’ ὧν τὴν Ἐκκλησίαν ποτίζει, δεικνύων
πᾶσι τὸν Θεάνθρωπον.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Σ

Ἐ

Σ
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ὑπερούσιος, Θεὸς καὶ Κύριος, ἐκ σοῦ σεσάρκωται, δι’
ἀγαθότητα, τὸ καθ’ ἡμᾶς οὐσιωθείς, καὶ μείνας ὅπερ
πέφυκεν· ὅθεν καὶ Θεάνθρωπον, τοῦτον σέβοντες Πάναγνε, σὲ τὴν
ἀπειρόγαμον, Θεοτόκον κηρύττομεν, δοξάζοντες τὸ μέγιστο θαῦμα,
τῆς σῆς ἀσπόρου κυήσεως.
Μετὰ τὸν Πολυέλεον. Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.
ς δορκὰς βέλει τρωθείς, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, τοῦτον
μόνον ἐν παντί, ἔσχες κριτήριον σοφῶς, διόπερ εἵλκυσας
ἐχθροῦ τὴν μῆνιν· καὶ Μάρτυς γεγονώς, τῆς συνειδήσεως, τὸ πάθος
τοῦ Φριστοῦ, σφοδρῶς ἠγάπησας, ὦ Ἰουστῖνε φίλε Ἁγίων, καὶ μιμητὰ
πολιτείας αὐτῶν· ὅθεν τιμῶντας, σεπτήν σου μνήμην, ἀδιαστάτως
Κυρίῳ σύναψον.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
ετὰ σώματος Ἁγνή, προαγαγοῦσα τοῖς ἐν γῇ, τὸν ἀσώματον
Θεόν, διὰ τὸ σῶσαι τὸν Ἀδάμ, τὸν συντριβέντα ἀπάτῃ τοῦ
βροτοκτόνου, ὤφθης αληθῶς, θρόνος πυρίμορφος, φέρουσα χερσί,
τὸν πάντα φέροντα, καὶ οὐρανῶν πλατυτέρα ἐγνώρισται, ἡ σὴ γαστρὶ
ἡ ἀκήρατος. Ἀλλ’ ὦ Παρθένε, τῆς οὐρανίου, δόξης ἡμᾶς καταξίωσον.
Οἱ ἀναβαθμοί, τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.
Προκ.:
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.
τ.: Τι ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὦν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;
Εὐαγγέλιον Ὁσιακόν, βλ. Ὄρθρον Ὁσ. άββα (Ε΄ Δεκεμβρίου)
Ὁ Ν΄ ψαλμός.
Δόξα: Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου...
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου<
Ἰδιόμελον. Ἦχ. πλ. Β΄.
τ.: Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός <
ξ οὐρανοῦ κατῆλθες σαρκωθεὶς Θεάνθρωπε, ἵνα θεώσῃς τὸν
πεσόντα ἄνθρωπον. Ὅθεν ὁ μακάριος Ἰουστῖνος εὐαγγελικῶς
ὡς θέλεις πολιτευθείς, γῆθεν ἀνῆλθεν καταπαύσας εἰς οὐρανούς, ἵνα
τὸ στέφος ἀπολάβῃ τῶν ὑπὲρ σοῦ ἀγώνων. Ἡμεῖς δὲ τὴν
Κεχαριτωμένη Μητέρα ου δοξάζοντες, βοῶμέν σοι ἐκ καρδίας
ἐκτενῶς· σκήνωσον Δέσποτα ὥσπερ τῷ Ὁσίῳ Ἰουστίνῳ καὶ ἡμῖν, ὅπως
σε πνευματικῶς κυοφορήσαντες, θεοτόκοι κατὰ χάριν γενώμεθα.
Εἶτα, ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ άκροστιχίς:
Ὀρθοδοξίας ὑμνῶ σάλπιγγα Ἰουστῖνον. Ἀ(θανάσιος).

Ὡ

Μ

Ἐ
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ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου.

Ὀ

ρθόδοξοι χαίροντες, τὴν ἱερὰν μνήμην σήμερον, ἐν ὕμνοις
τιμήσωμεν, τοῦ Ἰουστίνου πατρός, ὅς ἐγένετο, ἐν χρόνοις τοῖς
ἐσχάτοις, Φριστοῦ σάλπιγξ εὔηχος, έρβων τε καύχημα.
ητόρων τὴν δύναμιν, ὦ Ἰουστῖνε ὁ βίος σου, σαφῶς
ὑπερήλασεν, ὅτι ἰσάγγελον, ἔσχες φρόνημα, δι’ οὗ τοῦ
Θεανθρώπου, ἐκμίμημα γέγονας, εἰκών τε ἔμψυχος.

Ῥ

Θ

εὸν προετίμησας, ἀπὸ νηπίου μακάριε, καὶ ἥρμοσας ἄριστα,
πρὸς τοῖς χαρίσμασιν, τοῖς ἐκ φύσεως, εὐλάβειαν πατρῲαν,
ἥν έρβοις ἐδίδαξε, άββας ὁ ἔνδοξος.
Θεοτοκίον.

Ὁ

Λόγος σεσάρκωται, φιλανθρωπίᾳ κινούμενος, ἐν μήτρᾳ
Θεόπαιδος, χρόνοις οὕς ὥρισεν, Οὗ μυστήρια, ὁ θεῖος
Ἰουστῖνος πανσόφοις ἐν ῥήμασιν, σαφῶς ἐξέθετο.
ᾨδὴ γ’. Σοὺς οὺς ὑμνολόγους.

Δ

αμάσας προκλήσεις ἐπιγείους, σκοπὸν Ἰουστῖνε πρὸς Θεόν,
ὁλοτελῶς κατηύθηνας, καὶ Σοῦτον κατεδίωξας, ἕως εὗρες
ἀνάπαυσιν, χριστοδιψάστου καρδίας σου.

Ὁ

Λόγος Θεοῦ κατείληφέ σου, τὸν νοῦν Ἰουστῖνε καὶ ψυχήν, ἐκ
πρώτης σου νεότητος, μέχρι ἐσχάτου γήρατος, ὅθεν
ἐθεολόγησας, στοιχῶν Πατέρων τοῖς ἴχνεσι.

Ξ

ενήκουστος φαίνεται ὁ βίος, ὅν Πάτερ διῆλθες ἐπὶ γῆς·
σταυροῦ γὰρ τὴν γλυκύτητα, ἐμπειρικῶς γευσάμενος,
ηγάπησας μαρτύριον, διὰ Φριστόν σου παμφίλτατον.
Θεοτοκίον.
δοὺ Ἰουστῖνος Θεοτόκε, καρπὸς τῆς σαρκώσεως Φριστοῦ, ἧς ἀπ’
ἀρχῆς γεγόνασι, Ἅγιοι Πάντες μέτοχοι, καὶ Ἐκκλησίας
δείκνυται, ἡ θεοδώρητος δύναμις.

Ἰ

Κάθισμα. Ἦχος πλ. Δ΄. Αὐλῶν ποιμενικῶν.

Υ

ωτὶ τοῦ Ἰησοῦ ἑλκυσθεὶς Ἰουστῖνε, φῶς δεύτερον Αὐτοῦ
ἀπαστράπτον ἐδείχθης, πᾶσιν ὑποδεικνύων, ὁδὸν ἁγίαν
Φριστοθεώσεως, δι’ ἧς ἡ σὰρξ πυροῦται, τῇ φωταυγείᾳ τοῦ θείου
Πνεύματος, καὶ συμμετέχει πλήρως ἄνθρωπος ζωῆς, σὺν τοῖς Ἁγίοις
ἅπασι.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
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Π

αρθένε Μαριάμ, τῶν Ἀγγέλων ἡ δόξα, ὡράϊσμα τερπνόν, καὶ
ἀγλάϊσμα κόσμου, δίδου τοῖς σὲ ὑμνοῦσιν ἁμαρτημάτων
παντοίων συγχώρησιν, ἵλαθι τοῖς σοῖς δούλοις, ὅτι ὑπάρχεις βεβαία
λύτρωσις, ἀπεγνωσμένων καὶ τὸ ἰσχυρόν, ἀνθρώπων καταφύγιον.
ᾨδὴ δ΄. Σὴν ἀνεξιχνίαστον.
γγελος ἐφάνης ἐν λειτουργοῖς, Πάτερ Ἰουστῖνε μακάριε· τῷ
Φρυσοστόμῳ, γὰρ ὑπέκλινας τὸ οὗς, ὅτε ποτὲ ἐπώφθη σοι, καὶ
ὡς φίλος φίλῳ ἐλάλησε.

Ἄ



ῶμα ὑποτέταχας θαυμαστῶς, ἐν ἀσκήσει πάντα τὸν βίον σου,
ὦ Ἰουστῖνε συμμορφούμενος χορῷ, τῶν ἀσκητῶν τῆς πίστεως,
ἐν τε θεωρίαις καὶ πράξεσιν.

Ὕ

παρ ἠξιώθης Πάτερ ἰδεῖν, εραφεὶμ αρὼφ τὸν θαυμάσιον,
παρ’ οὗ τὴν δόξαν, Παραδείσου μυηθείς, Φριστὸς ἀνέστη
ἔκραζες, φανερῶν χαρὰν ἀναστάσιμον.
Θεοτοκίον.

Μ

οναζόντων πέφυκας γλυκασμός, καὶ παρθενευόντων
Πανάχραντε, ὅτι ἐγένου, ἁγνοτάτου Ἰησοῦ, οἶκος
παγκαθαρώτατος, τοῦ τὴν παρθενίαν διδάξαντος.
ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα.

Ν

οῦν ἔσχες ἀσύλητον, ἐκ λογισμῶν πανόσιε, τοῦτον γὰρ
προσήλωσας Κυρίου, σταυρῷ ἐν γνώσει τῆς ἀϊδίου ζωῆς, ἥτις
ἐκπηγάζει μυστικῶς, τοῖς εἰς ἀδιάλειπτον, προσευχὴν ἐπιμένουσιν.
ς δῶρον δεξάμενος, τὸν ἐγκλεισμόν σου Ὅσιε, τοῦτον
μετεποίησας πανσόφως, εἰς ἐργασίαν οἰκοδομῆς τῶν πιστῶν,
διὰ συγγραφῆς πνευματικῆς, ἥτις κατεπόντισεν, Ἐκκλησίαν
Ὀρθόδοξον.

Ὡ



κοπὸν καὶ συνείδησιν, Ὀρθοδοξίας ἄγρυπνον, ὁ Φριστὸς
θεόφρον Ἰουστῖνε, ἀνέδειξέ σε ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς,
Ἐκκλησίας πεῖραν ἱεράν, καθαρῶς διδάσκοντα, καὶ τὴν πλάνην
ἐλέγχοντα.
Θεοτοκίον.
ῤῥήτως γεγέννηκας, Φριστὸν αὐτοαλήθειαν, Ὅν ὁ Ἰουστῖνος
παῤῥησίᾳ, ὁμολογήσας ἐλπίδα κόσμου παντός, ἔτυχε δεσμῶν
καὶ φυλακῆς, Πάναγνε ἀλλ’ ἔμεινε, ὥσπερ στύλος ἀκλόνητος.

Ἀ
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ᾨδὴ στ΄. Σὴν θείαν ταύτην.

Λ

αοῦ παράκλησις δέδοσαι, τῶν έρβων Ἰουστῖνε μακάριε,
ᾧπερ συνέπασχες, ὑπενθυμίζων παθήματα, Φριστοῦ τοῦ
Ἀναστάσει, θάνατον λύσαντος.

Π

ατέρων βίον ἠγάπησας, καὶ ὥσπερ τις φιλόπονος μέλισσα,
τούτων ἐνέκυψας, ἔργοις τρυγήσας ἐν Πνεύματι, Θεολογίας
μέλι Πάτερ τὸν ἥδιστον.
δὼν λαοῦ σου τὴν κάκωσιν, Θεὸς ὡς Μωϋσῆν σε ἀπέστειλε,
καθοδηγήσαντα, αὐτὸν εἰς Πόλιν τὴν ἄσειστον, ἐν ᾗ χοροὶ
Ἁγίων, Πάτερ εὐφραίνονται.
Θεοτοκίον.

Ἰ

Γ

εραίρομέν σε Πανάμωμε, γεννήσασαν Φριστὸν τὸν
Θεάνθρωπον, Οὗ στόμα δέδεικται, λαμπρὸν καὶ κήρυξ
θεόσοφος, ὁ νέος Ἰουστῖνος, Σσέλιγιε καύχημα.
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. Δ .Σῇ ὑπερμάχῳ.

Θ

εανθρωπίνως τὴν ζωήν σου Ὠκονόμησας, ὡς μέτρον ἔχων τὸν
Θεάνθρωπον ἐν ἅπασιν, εἰς τὸ ὕψος ἐπιφθάσας Θεολογίας·
καὶ νῦν Λόγῳ συνεστὼς Ἠγαπημένῳ σοι, δὸς ἡμῖν τῶν πρεσβειῶν
σου χάριν Ἅγιε, τοῖς κραυγάζουσι· Φαῖρε Πάτερ θεόσοφε.
Οἶκος.
γγελοι τὴν ψυχήν σου, Ἰουστῖνε λαβόντες, προσήνεγκαν
αὐτὴν τῷ Δεσπότῃ· Ὅς ταύτην εὐμενῶς δεξάμενος
ἐστεφάνωσε, βραβεύων τοὺς σεπτοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ ὁσιακά σου
σκάμματα, ἡμεῖς δὲ περιχαρῶς τὴν μνήμην σου ἑορτάζοντες,
συμφώνως ἐκβοῶμεν ταῦτα· Φαῖρε τοῦ Βράνιε βλαστὸς θεῖος· χαῖρε
ερβίας χριστόδωρον εὖχος. Φαῖρε θεολόγων Ἐκκλησίας
ἀκολούθημα· χαῖρε, μοναζόντων ἀρχαίων ἀπείκασμα. Φαῖρε,
φιλοσόφων ἀσόφων ἀναιρέσας τὴν πλάνην· χαῖρε, σαρκωθέντος
Θεανθρώπου ἀποδείξας τὴν χάριν. Φαῖρε, ὅτι διδάσκεις τῶν
δογμάτων σωτήριον ἀλήθειαν· χαῖρε, ὅτι φανεροῖς τῶν Ἁγίων Θεοῦ
χριστοήθειαν. Φαῖρε, ἁγιοσαββιτικῆς πορείας μυητά· χαῖρε,
θαυμάτων παραδόξων ποιητά. Φαῖρε, Πατὴρ πλήρης φιλοστοργίας·
χαῖρε, λειτουργὲ χρυσοστομικῆς φιλοθεΐας. Φαῖρε Πάτερ θεόσοφε.

Ἄ
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υναξάριον.
Τῇ 14ῃ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς
ἡμῶνἸουστίνου (Πόποβιτς), τοῦ νέου ὁμολογητοῦ καὶ θεοσόφου
θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ θαυματουργοῦ, κοιμηθέντος ἐν τῇ Ἱερᾷ
Μονῇ τοῦ Ἀρχαγγέλου Σσέλιγιε ερβίας, κατὰ τὸ ἔτος 1979.
τίχοι:
Ἰουστῖνος ὕπνωσεν έρβος ὁ μέγας,
Θεολόγων σύνεδρος, Ἁγίων φίλος.
Θεανθρώπῳ ἥνωται ὑπνώσας λέων Ὀρθοδοξίας.

Ο

ὗτος ὁ τρισόλβιος καὶ μέγας Πατὴρ καὶ σοφώτατος
διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἰουστῖνος, πατρίδα
μὲν ἔσχε τὴν σερβικὴν πόλιν Βράνιε, ἐν ᾗ ἐγεννήθη ἐξ
εὐσεβῶν γονέων, πυρίδωνος καὶ Ἀναστασίας, τὸ σωτήριον ἔτος 1896
κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ θείου Εὐαγγελισμοῦ, διὸ καὶ Μπλαγόε
(Εὐάγγελος) ὠνόμασται. Ἐκ παιδὸς διακρινόμενος διά τε τὴν φυσικὴν
ὀξύνοιαν καὶ τὴν θεοευλάβειαν, παιδείας μετέσχεν οὐ τῆς τυχούσης.
Μεταξὺ τῶν διδασκάλων αὐτοῦ ἔσχε καὶ τὸν Ἅγιον Νικόλαον
Βελεμίροβιτς, ἐπίσκοπον Ζίτσης, μεθ’ οὗ συνεδέθη λίαν στενῶς διὰ
δεσμῶν ἰσοβίου πνευματικῆς ἀγάπης καὶ ἀλληλοεκτιμήσεως. Σὸν
παιδιόθεν δὲ πόθον αὐτοῦ ἐκπληρῶν ἀφιέρωται ὁλοτελῶς τῷ Κυρίῳ
ἐν ἡμέραις τοῦ Α΄ παγκοσμίου πολέμου καρεὶς μοναχὸς καὶ λαβὼν τὸ
ὄνομα τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστῖνου τοῦ φιλοσόφου. Φειροτονηθεὶς
δὲ καὶ σταλεὶς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας δι’ ἀνωτέρας σπουδὰς εἰς Ρωσίαν,
Ἀγγλίαν καὶ Ἑλλάδα, ἐπιστρέψας διηκόνησεν κατ’ ἀρχὰς ὡς
καθηγητὴς ἱερατικῶν σχολῶν καὶ εἶτα ἀνηγορεύθη καὶ καθηγητὴς
Δογματικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βελιγραδίου. Προγραφεὶς ὅμως
ὑπὸ τῶν κρατησάντων κομμουνιστῶν ἐδιώχθη καὶ τελικῶς ἐπέλεξεν
ὡς αὐτοέγκλειστος παραμεῖναι ἐφημέριος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου
Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν Σσέλιγιε τοῦ Βάλιεβο, ἔνθα ἐπὶ μίαν
τριακονταετίαν καθημερινῶς ἀγγελικῇ παραστάσει καὶ εὐλαβείᾳ
κατανυκτικῇ ἐλειτούργει τῷ ἱερῷ θυσιαστηρίῳ. Ἐκεῖ ἐπεδόθη ὅλῃ
ψυχῇ καὶ καρδίᾳ εἰς τὴν ἀσκητικὴν ζωήν, νηστεύων, προσευχόμενος,
μελετῶν καὶ συγγράφων τὰ ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον γλυκύτερα καὶ
θεόπνευστα ἔργα αὐτοῦ, ἰσάξιως γενόμενος τῶν πάλαι Ἁγίων
Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. χὼν δὲ θείας καὶ
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οὐρανίους ἐμπειρίας ἐκτάκτους, συνεκόμισεν ἐν ἑαυτῷ πλοῦτον
ἄμετρον Θεολογίας, ἧς τὸν καρπὸν τρυγᾷ σήμερον σύμπασα ἡ
οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία. Λίαν δὲ φιλαδέλφως φερόμενος
συνανεστρέφετο, ἠγάπα καὶ ἐδέχετο τὸ ἁπλοῦν ὀρθόδοξον σερβικὸν
λαόν, τὸν ἁγιώτατον άββαν ἐν τούτῳ μιμούμενος, καθοδηγῶν καὶ
ἐνισχύων αὐτὸν ὅπως ἐμμένῃ, εἰς τὴν πατρώαν πίστιν καὶ εὐσέβειαν.
Πλείστας δὲ διώξεις καὶ δυσκολίας ὑποστὰς ὑπὸ τῶν ἀθέων ἀρχῶν,
οὐδαμῶς ὑπέστειλε τὸ φρόνημα, τηρῶν ἀκλόνητον τὴν
χριστοδώρητον εἰρήνην ἐν τῇ θεοφλέκτῳ καρδίᾳ αὐτοῦ, πάντας
ἀγαπῶν καὶ ὑπὲρ πάντων μετὰ δακρύων εὐχόμενος. Βλαβείσης δὲ
σοβαρῶς τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῷ προϊόντι γήρατι τρυχωθείς,
ὑπέκυψεν ἐν τέλει ἐκ καρδιακῆς ἀνεπαρκείας, παραδοὺς ὁσιακῶς τὴν
ἁγιωτάτην ψυχὴν αὐτοῦ ταῖς χερσὶν τοῦ ἠγαπημένου Θεανθρώπου
Κυρίου αὐτὴν ταύτην τὴν γεννέθλιον ἡμέρα τοῦ θείου Εὐαγγελισμοῦ
κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1979. Πλήθη δὲ θαυμάτων ἐπιτελῶν καθ’
ἡμέραν τοῖς προσερχομένοις μετὰ πόθου τῷ ἁγίῳ τάφῳ καὶ ἐν πίστει
ἐπικαλουμένοις τὴν αὐτοῦ ἀκοίμητον πρεσβείαν πρὸς Κύριον,
δικαίως ἐκτήσατο καὶ τὴν προσωνυμίαν τοῦ θαυματουργοῦ.
Τῇ Α' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ
Υιλοσόφου.
τίχοι:
Ἰουστῖνον κώνειον ἦρεν ἐκ βίου,
Ὡς εἴθε πρῶτον τοὺς πιεῖν δεδωκότας.
Πρώτῃ Ἰουνίου Ἰουστῖνε ἐλλεβορίζῃ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰουστίνου,
Φαρίτωνος, Φαριτοῦς, Εὐελπίστου, Ἱέρακος, Πέωνος καὶ Βαλλεριανοῦ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Υίρμου τοῦ Μάρτυρος.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου.
Σαῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Φριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.*2
ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Γ

ρηγοροῦσάν σε, συνείδησιν ἐγνώκαμεν, πίστεως Ὅσιε· μὴ
φέρων γὰρ οὐδαμῶς, δογμάτων τὴν νόθευσιν, καὶ παραδόσεως,
ὑπεδείκνυες, ἐν τεκμηρίοις πρέπουσαν, στάσιν Πάτερ Ἰουστῖνε.
* у изворном тексту дати синаксари и стихови према новом календару за 14. јуни, а ми дајемо према старом
за 1. јуни у грчким TA ΜΗΝΑΙΑ.
2
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κατάβλητος, ἐν διωγμοῖς καὶ πάθεσιν, ἀθέων ἕστηκας, Κυρίου
ἔχων ἐν νῷ, τὰ πάθη θεόσοφε, πάντα ὑπέμεινες, καὶ
ἐδόξαζες, τὸν οὕτως σε δοξάζοντα, Ἰουστῖνε φιλοτέκνως.

Ἀ

ερώτατος, ἐν ἱερεῦσι πέφηνας, καθάπερ Ἄγγελος, θυσίαν
ὑπερφυᾶ, τελῶν παμμακάριστε, ὑπὲρ τῆς πάντων ζωῆς, ἥν
δεδώρηται, ἐνανθρωπήσας Κύριος Ἐκκλησίᾳ Ἰουστῖνε.
Θεοτοκίον.

Ἱ

Ο

ὐ κατέλιπεν, Τἱός σου κόσμον Πάναγνε, εἰς τὴν ἀπώλειαν,
ἀλλὰ ἐκ σοῦ σαρκωθείς, Ἁγίους ἑκάστοτε, σημεῖα δίδωσιν,
κατευθύνοντας, χριστιανοὺς πρὸς θέωσιν, ὡς ἐσχάτως Ἰουστῖνον.
ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς.

Ὕ

λην ἁγιότητος ποιήσας, ἐχθροῦ Ἰουστῖνε τὰ φρυάγματα, τοῦ
λαοῦ σου γέγονας, παρακλήτωρ μέγιστος, πεσόντος ἐν τῷ
καύσωνι, τῶν πειρασμῶν πολλαχῶς, θείου άββα, πατρικὸν
ὑπόδειγμα, παριστῶν ἐν γραφαῖς καὶ τοῖς λόγοις σου.



τῦλος τῆς ἐν γῇ Ὀρθοδοξίας, ἐφάνης ὦ Ἰουστῖνε θεοφόρητε,
μυστικῶς γὰρ ἔκλινας, στήθει τοῦ Δεσπότου σου, καὶ
ἀπαντλήσας νάματα, ἐκεῖθεν ζωήδωρα, ἐπότισας ἡμᾶς, ἐπότισας
ἡμᾶς ὑπερμέτρως· τὴν μνήμην ὅθεν τέταρτόν σε καλοῦμεν Θεολόγον.

Σ

ύπος Ὀρθοδόξου πολιτεῖς, πιστοῖς Ἰουστῖνε ἀναδέδειξαι, βίους
ἐκμιμούμενος, τῶν Ἁγίων ἄριστα, οὕς περ γραφῇ παρέδωκας,
ὥσπερ θησαύρισμα, πληρώματι Φριστοῦ Ἐκκλησίας, σοῦ
πανευγνωμόνως, ἐπιτελοῦντι μνήμην.
Θεοτοκίον.

Ἵ

λεων ἀπέργασαι Παρθένε, ἡμῖν τὸν Δεσπότην παροργίζουσι,
λόγοις τε καὶ πράξεσιν· εἰ καὶ κλήσιν φέρομεν, Αὐτοῦ τὴν
χριστεπώνυμον, ὅμως οὐ παύομεν, ἐν γνώσει παραβαίνοντες ὅσα,
δέδωκεν ἀγάπῃ, ἡμῖν εις σωτηρίαν.
ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής.

Ν

οῦς χριστοειδής, καρδία θεόφλεκτος, ἀγάπης οἴκημα, ἄγαλμα
θεόμορφον, τοῦ Θεανθρώπου τερπνὸν γεγένησαι, Θεολογίας
τέμενος, δέδειξαι Ὅσιε, Ἰουστῖνε, Ὀρθοδόξων καύχημα, καὶ τῆς ἄνω
ιὼν μέλος ἅγιον.

Ὅ

ταν ὁ Φριστός, ἐλεύσηται Ὅσιε, τοῦ κρῖναι ἅπαντας, τότε σὺ
μεσίτευσαι, ὑπὲρ τιμώντων τὴν θείαν μνήμην σου, καὶ
ἐντρυφώντων ἔργοις σου, τοῖς γεγραμμένοις σαφῶς, ἐνεργείᾳ, τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, καὶ πηγάζουσι νέκταρ τῆς Φάριτος.
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ῦν τε καὶ ἀεί, κατέχει σε Ἅγιε πλοῦτον ἀσύλητον, καὶ πρὸς
τὸν Υιλάνθρωπον, πρέσβυν ερβία πατρὶς ἐπίγειος, ἡ δὲ
ιὼν ἡ ἄσειστος, ἐν τῷ Ὁσίων χορῷ, Ἰουστῖνε, σὲ καταπεπλούτηκεν,
ἔνθεν πᾶσι τὴν χάριν κατάπεμπε.
Θεοτοκίον.
ρχαγγελικόν, ἐδέξω Πανάμωμε χαιρετισμὸν θαυμαστῶς, καὶ
Φριστὸν συνείληφας, Ὅν ἐκδυσώπει σὺν Ἰουστίνῳ ἀεί, ὑπὲρ
Μονῆς τοῦ Σσέλιγιε, καὶ τῶν τελούντων αὐτοῦ, τὴν ὁσίαν ἑορτὴν καὶ
κοίμησιν, ὅπως χάριν καὶ ἔλεος λάβωμεν.
Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος β΄. Σοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν.
ριστοῦ σε εὐαγγέλιον, ἔμπνουν ἔγνωμεν Πάτερ, τοῦ
Θεανθρώπου φέροντα, ἐν ψυχῇ χαρακτῆρα, προσλαβομένου
ἐκ βρέφους, ἕως γήρους ἐσχάτου, καὶ ἀρεταῖς κοσμήσαντος, σοῦ τὸν
ἔνθεον βίον, ὅθεν φαιδρῶς, μνήμην σου τελοῦντες τὴν μακαρίαν, ὦ
Ἰουστῖνε Ὅσιε, Σοῦτον δοξολογήσωμεν.
Θεοτοκίον.
αῖρε κατάρας λύτρωσις, τοῦ Ἀδὰμ Θεοτόκε· χαῖρε σεμνὴ
Μητρόθεε· χαῖρε ἔμψυχε βάτε· χαῖρε λαμπάς· χαῖρε θρόνε·
χαῖρε κλίμαξ καὶ πύλη· χαῖρε τὸ θεῖον ὄχημα· χαῖρε κούφη νεφέλη·
χαῖρε ναέ· χαῖρε στάμνε πάγχρυσε· χαῖρε ὄρος· χαῖρε σκηνὴ καὶ
τράπεζα· χαῖρε Εὔας ἡ λύσις.
Αἶνοι. Ἦχος α΄. Σῶν οὐρανίων ταγμάτων.
νανθρωπήσει τοῦ Λόγου, σαρκὶ γεγέννηται, καὶ θεῖος
Ἰουστῖνος, οὗ τὴν μνήμην τιμῶμεν. Αὐτοῦ γὰρ τὰς πρεσβείας
καὶ προσευχάς, πρὸς Δεσπότην αἰτούμεθα, ὅπως ὁδὸν τῆς θεώσεως
καὶ ἡμεῖς, ἥν ἐβάδισεν βαδίσωμεν.
ῆς Θεομήτορος σκεῦος, ὤφθης ὦ Πάτερ λαμπρόν, Ἧς
εὐαγγελιζομένης, εἰς ζωὴν ταύτην ἦλθες, καὶ αὖθις τὴν ψυχήν
σου τὴν καθαράν, ἑορτῇ ταύτης δέδωκας, τῷ σαρκωθέντι ἀφράστως
Λόγῳ Θεοῦ, πολυτρόπως σε τιμήσαντι.
ίλος Θεοῦ καὶ Ἁγίων, ὦ Ἰουστῖνε φανείς, νῦν ἐν τῷ
Παραδείσῳ, καθορᾷς τὸν Δεσπότην, δι’ Ὅν σταυρὸν
βαστάσας τῶν διωγμῶν, ἐν ἀσκήσει ἡγίασας, καὶ αἰτεῖσαι δοθῆναι
χάριν ἡμῖν, τοῖς τιμῶσί σου τὴν κοίμησιν.
ῷ πανιέρῳ σου τάφῳ, πόθῳ προστρέχοντα, πλήθη τῶν
Ὀρθοδόξων, μὴ κενὰ ἀποστρέψῃς, ἀλλ’ ὥσπερ Ἰουστῖνε σαρκὶ
βιῶν, φιλανθρώπως διέκεισο, οὕτω καὶ νῦν τὰ δωρήματα δὸς πιστοῖς,
ἐκπληρῶν τοῦτων αἰτήματα.
Δόξα. Ἦχος β΄.

Ἀ

Φ
Φ

Ἐ

Σ

Υ
Σ
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ς χριστοσκεύαστον θυμίαμα ὁ βίος σου, Ὅσιε Πάτερ Ἰουστῖνε
ἀναδέδεικται, ἐξ ἀρετῶν πάντων τῶν Ἁγίων συντεθειμένος,
τοὺς φιλαγίους ὑπερβαλλόντως κατευωδιάζων καὶ πρὸς ἀγάπην τοῦ
Δεσπότου μυστικῶς παρακινῶν. ὺ δὲ νῦν ἀπολαύων ὡς ἐπόθεις τῆς
θεώσεως, πρέσβευε τῷ σαρκωθέντι Θεανθρώπῳ Φριστῷ, ὑπὲρ τῆς
ἁγίας Ἐκκλησίας, τῆς ἐπαξίως τιμώσης σε.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὡ

Σ

ὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου [εις σέ ανατίθημι, Μήτηρ τής ζωής,
φύλαξόν με υπό τήν σκέπην σου.]
Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΙ ΣΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑΝ
Σὰ Συπικά, καὶ ἐκ τοῦ κανόνος Ὠδὴ γ΄ καὶ στ΄.
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τὰ ὁσιακά.
Κοινωνικόν:
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.
Μεγαλυνάρια.

Φ
Φ
Ἔ

Φ

αίροις τῆς ερβίας γόνος κλεινός Σσέλιγιε ἡ δόξα, Ὀρθοδόξων
πάντων χαρά, Πάτερ Ἰουστῖνε, τοῦ Θεανθρώπου Λόγου,
μύστα καὶ ὑπηρέτα, χριστοφιλέστατε.
αίροις τῶν δογμάτων ὁ ἑρμηνεύς, τῶν θείων Πατέρων,
ἰσοστάσιος μιμητής, Παύλου ἄλλον στόμα, καὶ Φρυσοστόμου
φίλε, ὦ Πάτερ Ἰουστῖνε, Ἁγίων σύνεδρε.
χει σοῦ τὸ σκῆνος τὸ ἱερόν, Σσέλιγιε ἡ μάνδρα, βλύζον χάριν
πᾶσι πιστοῖς, οὐρανὸς πλουτεῖ δε, τὴν ἄχραντον ψυχήν σου,
ὦ Ἰουστῖνε Πάτερ, μακαριώτατε.
ὺν τῷ θείῳ άββᾳ καὶ τοῖς λοιποῖς, Ἁγίοις ερβίας, Ἰουστῖνε
ἵστασαι νῦν, πρὸ θρόνου Δεσπότου, ἀεὶ καθικετεύων, ὑπὲρ
λαοῦ καὶ πάντων, τέκνων σου Ὅσιε.
αίροις Ἰουστῖνε θαυματουργέ, ἐκ τοῦ Θεανθρώπου, χάριν
πλείστην προσειληφώς, ᾯ ἀεὶ μὴ παύσῃ, ὑπὲρ ἡμῶν
πρεσβεύων, ἰᾶσθαι ἀσθενείας, ψυχῆς καὶ σώματος.
τίχοι:
Δέξαι, ὦ Πάτερ θεόφρον Ἰουστῖνε,
Οὕς περ ὕμνους ὕφανα εὐγνωμοσύνης.

АКАТИСТ [ПРВИ] ПРЕПОДОБНОМ ОЦУ ЈУСТИНУ НОВОМ ЋЕЛИЈСКОМ.*1
Акростих: Преподобном Јустину Новом.
(без 1. и 13. кондЋкЋ)

КОНДАК 1.

Т

еби, Оче Христоносни, који живиш у светлости
Животворне ЉубЋви, певЋмо песме зЋхвЋлне, јер смо
нЋшли Пут, следећи слЋвослов ТвогЋ путЋ. НЋучи нЋс дЋ се
молимо, јер смо неми и ненЋучени, дЋ нЋ земљи оживимо достојним
животом, дЋ нЋстЋнимо Твој богодЋни дом нЋ НебесимЋ, дЋ Ти
певЋмо сЋ Небеском Србијом: РЋдуј се, човече БогочовекЋ ХристЋ!
РЋдуј се, Јустине, проповедниче Свете Тројице!

ИКОС 1.

П

редвечни Бог, Христос Искупитељ светЋ, говорЋше: „ЈЋ сЋм
Пут и ИстинЋ и Живот“ и нико ни пре ни после ЊегЋ не
рече тЋкве речи. И Ти, Аво нЋш Јустине, зЋволе НЋјлепшег у
роду људском и ништЋ зЋ себе не трЋжЋше, сЋмо дЋ се Он усели у
срце Твоје и дЋ се Дух Свети у теби моли. А ми, зЋдивљени тЋквом
љубЋвљу, понЋвљЋмо речи Твојих прозби, слушЋјући у њимЋ глЋс
БогЋ Живог, и овЋко Ти кличемо: РЋдуј се, јер си ХристЋ слЋвио кЋо
тЋјну воље ТросунчЋног БогЋ о људимЋ и творевини! РЋдуј се, јер си
нЋс о Христу учио: дЋ је Он – Једино Ново под сунцем! РЋдуј се, јер си
био ревностЋн песмопојЋц пред лицем ТворцЋ! РЋдуј се, јер си
преводио и писЋо свете речи, умножЋвЋјући своје дЋрове! РЋдуј се, јер
су Твоје молитве нЋшле пут до БогЋ љубЋви! РЋдуј се, јер си пио воду
живу сЋ изворЋ ЖивотЋ! РЋдуј се, силни у вери, прЋведни учитељу
прЋвде Божје! РЋдуј се, блЋгословени љубЋвљу непресушном! РЋдуј
се, блЋгословени песмом, дЋ слЋвиш Светитеље! РЋдуј се,
блЋгословени молитвом дЋ оздрЋвљујеш, пророкујеш, дЋ тЋјне
ЦЋрствЋ созерцЋвЋш! РЋдуј се, јер се и ми, који Те слЋвимо, молимо
Твојом молитвом! РЋдуј се, човече БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј се,
Јустине, проповедниче Свете Тројице!
* приређено премЋ издЋњу: „Преп. Јустин Нови Ћелијски – житије, служба, акатист, чуда и избор
текстова“, ЕпЋрхијЋ ВЋљевскЋ, ВЋљево 2009, стр. 42-60. АкЋтист сЋчињен нЋ Св. КирилЋ и МетодијЋ 2004.
године. У БеогрЋду. З. К.
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КОНДАК 2.
ођење Твоје, стрЋдЋње Твоје, учење и кончинЋ, блЋгословени
су били дивном тЋјном БлЋговештењЋ. Примио си живот кЋо
дЋр велике милости, следећи Ону КојЋ је кЋзЋлЋ АрхЋнђелу:
„НекЋ ми буде по речи твојој!“ и зЋрЋд љубЋви чудесне сЋ смирењем
прихвЋтилЋ тЋјну БоговЋплоћењЋ рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ. ТЋко и нЋс
нЋучи, иЋко смо земљЋ, дЋ знЋмо дЋ смо Сином Њеним зЋ више
нЋзнЋчени, дЋ бисмо с Тобом Њему клицЋли: АлилујЋ!

Р

ИКОС 2.
мЋнуил Бог сиђе у чисту утробу СвЋгдЋдјеве, КојЋ ГЋ чекЋше
вољно, и озЋри се и узвиси НевестЋ НеневестнЋ нЋд сву
творевину. И чуђЋху се Анђели неизрецивој лепоти
снисхођењЋ и овЋплоћењЋ БогЋ Живог у тело човекЋ. А Ти се покЋзЋ
причЋсник великих тЋјни, Аво нЋш Јустине, поштујући Богородицу
вЋздЋ, зЋто Те овЋко слЋвимо: РЋдуј се, јер си Дјеву БогомЋјку
молитвено слЋвио! РЋдуј се, БлЋгоје, јер си се родио, живео и скончЋо
блЋговестећи БлЋговести! РЋдуј се, познЋвЋоче љубЋви, јер си
препознЋо преобрЋжЋј пЋле прЋмЋјке Еве! РЋдуј се, јер си тишину
безсеменог зЋчећЋ Дјевиног прослЋвио! РЋдуј се, јер си поштовЋо
дубоко ћутЋње Велике МолчЋлнице! РЋдуј се, јер си богонЋдЋхнуто
певЋо рЋдости чудесног рођењЋ БогЋ ЛогосЋ! РЋдуј се, јер си сЋ МЋјком
Божјом пред крстом плЋкЋо и нЋ гробу ридЋо! РЋдуј се, пријЋтељу
Мироносицā, јер си у њимЋ видео нЋзнЋчење Христово зЋ нову жену!
РЋдуј се, озЋрени светлошћу ВЋскрсењЋ! РЋдуј се, јер си својим домом
нЋ земљи смЋтрЋо Свету Гору, удео Богородице! РЋдуј се, јер си сЋ
АнђелимЋ прослЋвљЋо успење Пречисте! РЋдуј се, човече БогочовекЋ
ХристЋ! РЋдуј се, Јустине, проповедниче Свете Тројице!

Е

КОНДАК 3.

П

ротив нечисте крви грехЋ војевЋлЋ ти је душЋ, јер си од рЋне
млЋдости чувЋо чистим тело и дух, и будно пЋзио нЋ покрете
срцЋ. Горећи у молитвеној љубЋви ишЋо си кЋ спЋсењу,
поштујући у свему вољу родитељā и учитељā, ближњих и свЋког
створЋ, кЋд су биле по вољи БогЋ. ТЋко и нЋс нЋучи дЋ слушЋмо сЋмо
што је зЋ спЋс душе, дЋ с тобом Господу једином кличемо: АлилујЋ!
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ИКОС 3.
дгЋјен у пустињи медом дивљих пчелЋ, Свети ЈовЋн, Пророк,
ПретечЋ и Крститељ Господњи, пророковЋше долЋзЋк
Месије. И кЋдЋ му приступи Христос ЈЋгње, он ГЋ препознЋде
између људи, и крсти водом тело безгрешно, и виде ДухЋ Светог где
нЋ ЊегЋ сиђе, и чу Очев глЋс сЋ НебЋ: „Ово је Син мој Љубљени“. А
Ти, Аво нЋш Јустине, много путЋ видевши у духу овЋј чудесни догЋђЋј,
стЋјЋше нем и удивљен, и сузе рЋдости Те обливЋху у пустињи, где су
Те од људи сЋкрили, зЋто Те овЋко слЋвимо: РЋдуј се, мудри, јер си
молитвено слЋвио Светог великог ЈовЋнЋ Претечу Господњег! РЋдуј
се, јер си кЋо ЗорњЋчу којЋ предходи Сунцу, међу зЋробљеницимЋ
смрти видео великог ЈовЋнЋ, пријЋтељЋ Господњег! РЋдуј се, рЋдости
пустињЋкā! РЋдуј се, јер си тело покорио постом и молитвом! РЋдуј
се, стубе огњени у пустињи! РЋдуј се, силни издЋнче Новог
ЈерусЋлимЋ! РЋдуј се, јер си рЋстЋо нЋ сунцу Истине! РЋдуј се,
смирени, јер си се сЋмо Богу покорио! РЋдуј се, нЋдо прЋведникā!
РЋдуј се, витеже духЋ! РЋдуј се, јер си говорио дЋ је срце орЋо у човеку,
Ћ рЋзум гмизЋвЋц! РЋдуј се, човече БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј се,
Јустине, проповедниче Свете Тројице!

О

КОНДАК 4.

Д

оистЋ, великЋ љубЋв зЋ људе одвелЋ Те је међу болне и рЋњене,
дЋ их негујеш у време светског рЋтЋ, дЋ сЋ њимЋ стрЋдЋш преко
АлбЋнске Голготе. Примивши у изгнЋнству обрЋз Ћнђелâ,
рЋзумео си дЋ ништЋ што чиниш зЋ човекЋ није кЋо молитвЋ којом
слЋвиш БогЋ. ЗЋто нЋучи и нЋс, зЋпослене трудовимЋ овогЋ светЋ, дЋ
скупЋ с тобом горимо молитвом кЋо свеће, Господу једином
кличући: АлилујЋ!

ИКОС 4.
дЋбрЋни сЋсуд, извЋнреднЋ похвЋлЋ млЋдости, лекЋр
ПЋнтелејмон би призвЋн Господу кЋд виде презвитерЋ
ЕрмолЋјЋ дЋ молитвом оживе дете које је ујелЋ змијЋ. И
силном љубЋвљу зЋволе ХристЋ БогЋ и стече венЋц мучеништвЋ, ни
зверови гЋ не нЋпЋдоше, ни точкови не рЋстргоше, не опече ужЋрено
олово, Ћ нЋд мученичким телом његовим мЋслинЋ се искити
исцелитељским плодом, дЋ се многи приведу у живот вечни. А Ти,

О
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Аво нЋш Јустине, лечио си лекЋре, и срцā си им пунио
богомудрошћу и богољубљем, дЋ опет зЋволе људе и дЋ, кЋо
Бесребреници Свети, лече телЋ и душе од пропЋдЋњЋ, стогЋ Те овЋко
слЋвимо: РЋдуј се, срце мучено туђим боловимЋ, јер си Светог
ПЋнтелејмонЋ молитвено слЋвио! РЋдуј се, и блЋго твојој души,
војниче који си пожЋлио брЋтЋ! РЋдуј се, јер ниси устукнуо пред
тугом рЋзорених телЋ дЋ би помогЋо пЋтницимЋ! РЋдуј се,
христоумни, јер си се понизио дЋ служиш неуке! РЋдуј се, тихи, јер се
ниси уплЋшио громовЋ рЋтЋ! РЋдуј се, јер си примио Ћнђелски обрЋз
и уместо дЋ лечиш телЋ, лечио си душе од безверјЋ, мЋловерјЋ, и
кривоверјЋ! РЋдуј се, јер си се молио кЋо што други дишу! РЋдуј се, јер
си се молио сузом и песмом! РЋдуј се, јер си срцā зЋгревЋо и душе
рЋзгЋљивЋо и побеђивЋо болест и трулеж! РЋдуј се, јер си трудовимЋ
овог светЋ приступЋо сЋ молитвом! РЋдуј се, јер си рЋдећи
свЋкодневне послове скупљЋо зрнЋ лепоте и стЋвљЋо их у речи, дЋ
слЋвословом укрЋсиш престо ГосподЋ! РЋдуј се, човече БогочовекЋ
ХристЋ! РЋдуј се, Јустине, проповедниче Свете Тројице!

КОНДАК 5.

Б

део си и постио, изгЋрЋо у молитви, и учио и писЋо дЋ
уздигнеш дух монЋхā и лЋикā, и све што си дотицЋо,
прелЋзило је у слЋву. Грмео си пророчки, и прогнЋше те, дЋ
би умукнуо глЋс који рЋзобличЋвЋ фЋрисеје и цЋринике; Ћли, ко дЋ
кЋже сунчевом зрЋку дЋ не сијЋ, ко дЋ припитоми орлЋ у небеским
висинЋмЋ? НЋучи и нЋс дЋ војујемо против злЋ, борећи се прво
против својих греховЋ, дЋ бисмо, ојЋчЋни, скупЋ сЋ Тобом, свЋким
удисЋјем победоносно клицЋли Господу: АлилујЋ!

ИКОС 5.

Н

ествореном светлошћу од ОцЋ Светлости обЋсјЋн, истински
ловЋц душЋ зЋ живот вечни, ПетЋр Апостол би рибЋр и
ученик ХристЋ, СпЋситељЋ светЋ; и одрече се три путЋ, и
покЋјЋ се, и прими дЋр ДухЋ СветогЋ, и говорЋше језике које никЋд
није говорио, и живот положи дЋ се прослЋви Име Божје. И ПЋвле
умни, кЋо фЋрисеј жестоко нЋпЋдЋше Цркву Божју, и би први међу
прогонитељимЋ, Ћ кЋдЋ гЋ Христос обрЋти, он плЋну великом
љубЋвљу, и сведочЋше ЈеврејимЋ о СпЋситељу, и учЋше међу
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ЈелинимЋ, кЋко нико учио није; и реч Господњу рЋшири међу
вЋрвЋримЋ и незнЋбошцимЋ. А Ти, Аво нЋш Јустине, од ПетрЋ се
нЋучи сили исповедЋњЋ и покЋјЋњЋ, и од ПЋвлЋ љубЋви нЋдумној,
којом победи свет и стече нЋслеђе вечно, дЋ Те овЋко слЋвимо: РЋдуј
се, јер си првоврховне Апостоле ПетрЋ и ПЋвлЋ молитвено слЋвио, и
подрЋжЋвЋјући њихов подвиг душу си своју уздизЋо! РЋдуј се, јер си
по речи Божјој све прЋве зЋконе поштовЋо! РЋдуј се, јер си слободу,
дЋр ДухЋ СветогЋ, имЋо: дЋ Ти спЋсење човекЋ буде вЋжније од зЋконЋ!
РЋдуј се, јер си проповедЋо веру којЋ горе премештЋ! РЋдуј се, јер си
БогЋ ЉубЋв плЋменом љубЋвљу слЋвио! РЋдуј се, јер си нЋс учио дЋ
отворимо очи и уши душе, и дЋ свЋ чулЋ небеском чежњом зЋсејемо!
РЋдуј се, песниче, јер си стремио несЋгледивим висинЋмЋ ДухЋ! РЋдуј
се, цвете мирисни, јер си пусту долину смрти оживео молитвом!
РЋдуј се, чисти, јер си мрзео грех, Ћ подизЋо грешнике! РЋдуј се, јер си
нЋјвеће тЋјне љубЋвљу созерцЋвЋо! РЋдуј се, јер си био живЋ светлост
нЋмЋ који зЋ тобом идемо! РЋдуј се, човече БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј
се, Јустине, проповедниче Свете Тројице!

КОНДАК 6.
бдЋрен изобилно дЋровимЋ Божјим, послЋн си у свет нЋ
велике школе, Ћли је горди Албион покЋзЋо прЋво лице, и
ЕвропЋ није сЋкрилЋ жЋлЋц безверјЋ, трЋжећи дЋ се
одрекнеш ПрЋвослЋвљЋ и Истине дЋ би Те тЋко слЋвили. ИЋко су Те,
кЋо великог, брЋћЋ у СловЋчкој и ЗЋкЋрпЋтју познЋлЋ, Ћ у Грчкој и
Русији многи богоносци видели у Теби истинитог учитељЋ,
зЋхвЋливши се нЋ понуђеном трону влЋдичЋнском почЋст ниси
примио, дЋ би смирењем служио Господу. НЋучи и нЋс, који гинемо
од чЋстољубљЋ, дЋ се одрекнемо слЋве, дЋ бисмо скупЋ сЋ Тобом
Господу клицЋли: АлилујЋ!

О

ИКОС 6.

М

ного путЋ вољени ученик Христов, Свети ЈовЋн Богослов,
зЋплЋкЋ ХристЋ рЋди, и носЋше ожиљке од рЋнЋ Христу
зЋдЋтих, и блЋжен, нЋ ТЋјној Вечери нЋслони се нЋ груди
Његове, и пЋтње му зЋцели Учитељ љубљени. БогЋтство и
сиромЋштво, пЋтњЋ и срећЋ, болест и здрЋвље, живот нЋ земљи, и
сЋмЋ нЋдЋ у будући живот, зЋ његЋ бејЋху ништЋ без ХристЋ, Ћ у
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Христу СЋмом бејЋше зЋ његЋ све. И Ти, Аво нЋш Јустине, тумЋчећи
богословље Светог ЈовЋнЋ БогословЋ, живео си по њему, бирЋјући
стреловит пут до мете своје љубЋви, ХристЋ ВЋскрслог, зЋто Те овЋко
слЋвимо: РЋдуј се, јер си вољеног ученикЋ Христовог, Светог ЈовЋнЋ
БогословЋ, молитвено слЋвио! РЋдуј се, јер ниси поклекнуо пред
опсенЋмЋ овогЋ светЋ! РЋдуј се, мудри, јер се приклони вери простих
рибЋрā! РЋдуј се, живи, јер си живео сЋмо Христом и у Христу! РЋдуј
се, јер су те кЋо светог препознЋвЋли и други нЋроди! РЋдуј се, јер си
имЋо велику љубЋв зЋ све људе, Ћли си ХристЋ волео нЋдЋ све и у
свему! РЋдуј се, дивни учитељу вечногЋ животЋ! РЋдуј се, Христов
познЋвЋоче светЋ! РЋдуј се, јер си Европу истинито судио дЋ је
љубЋвљу врЋтиш СпЋситељу! РЋдуј се, слЋво философā и нЋучникā!
РЋдуј се, нЋдо невољникā и тежЋкā! РЋдуј се, човече БогочовекЋ
ХристЋ! РЋдуј се, Јустине, проповедниче Свете Тројице!

КОНДАК 7.

Ј

Ћсно и неодступно говорио си против безбожности временЋ,
по прЋвди БогЋ Истинитог; зЋто су те прогонили освЋјЋчи,
лЋжни ослободиоци и силни влЋстодршци. КЋо бескућник
ишЋо си од мЋнЋстирЋ до мЋнЋстирЋ, трЋжећи дом уморном телу, и
сЋ свЋког прЋгЋ си прогоњен, док те није позвЋлЋ БогородицЋ дЋ се
склониш у Свете Ћелије, под окриље АрхЋнђелЋ МихЋилЋ. ПЋ и нЋс,
рЋзбрЋћене, нЋучи дЋ стојимо у истини и брЋтољубљу, и дЋ чувЋмо
свето гостопримство, дЋ бисмо с Тобом Господу клицЋли: АлилујЋ!

ИКОС 7.
срдно и трепетно приступЋше Дјеви МЋрији Свети АрхЋнђел
Божји ГЋврило, АрхистрЋтиг Небеских СилЋ, дЋ Је не
преплЋши ПреблЋгЋ вест ГосподњЋ. И Свети АрхЋнђел
МихЋило победи господЋрЋ злЋ, и свргну пЋле Ћнђеле у бездЋн пЋклЋ,
но кЋд би гЋ звЋли и нЋјмЋњи од нЋјмЋњих људи, одмЋх би долЋзио у
помоћ. А ти, Аво нЋш Јустине, примивши много путЋ помоћ од
Светих АрхЋнђелЋ Божијих, стЋјЋше пред њимЋ свЋгдЋ у молитви,
слЋвећи их кЋо добротворе људи, дивну спону с више између БогЋ и
човекЋ, зЋто те овЋко слЋвимо: РЋдуј се, јер си молитвено слЋвио Свете
велике АрхистрЋтиге Небеских СилЋ, АрхЋнђеле МихЋилЋ и ГЋврилЋ,
и у њиховој обитељи Ћелијској скромно обитЋвЋо! РЋдуј се,
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сиромЋшни, јер си одбио веће дворове! РЋдуј се, глЋдни, јер си
нЋхрЋнио душе усЋмљених! РЋдуј се, прогнЋни, јер си примио у дом
срцЋ твогЋ изгубљене! РЋдуј се, јер си блЋгословен дЋ рЋсуђујеш штЋ је
добро зЋ твој род Српски! РЋдуј се, јер си му покЋзЋо пут у висине и
ширине небеске! РЋдуј се, родољубе Високе Србије! РЋдуј се,
богољубиви рЋтниче против безверјЋ! РЋдуј се, христочежњиви
поборниче зЋ човекЋ! РЋдуј се, јер су зЋ Тобом кренулЋ децЋ чистим
срцем! РЋдуј се, јер су зЋ Тобом кренули људи детињег срцЋ! РЋдуј се,
човече БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј се, Јустине, проповедниче Свете
Тројице!

КОНДАК 1.
тотину путЋ зЋштићен умним пчелицЋмЋ ћелијским од
убицā, жбирā и доушникā, у плЋнинској тишини ВЋљевске
Подгорине, дух се Твој снЋжио зЋ велике узлете. ИЋко си
подносио нЋјвеће погрде и нЋјгору немЋштину, стЋлно у молитвеном
подвигу, Ти си препознЋвЋо Светитеље и слЋвио их зЋ животЋ,
величЋјући их кЋо дивове, Ћ себе унизујући кЋо нЋјмЋњег. НЋучи и нЋс
дЋ видимо светост у људимЋ, и излечи нЋс од влЋстољубљЋ и
охолости, дЋ би с Тобом Господу клицЋли: АлилујЋ!

С

ИКОС 8.

Т

ЋмновЋше Свети ЈовЋн ЗлЋтоуст, прогнЋн вољом цЋрице
РомејЋ, и би врЋћен и прогнЋн поново; и до дЋнЋс тЋмницЋ
и прогон не потЋмнише његову светост, него се
прослЋвише слЋвитељи, Ћ прогонитељи су прЋх и хрЋнЋ црвимЋ. И
Ти, Аво нЋш Јустине, слЋвећи БогЋ виде Свете у Њему у свим
временимЋ, и дивљЋше им се, и учЋше се од њих, јер с Тобом овде
живе: Апостол ПЋвле, ЈовЋн Богослов, ЈовЋн ЗлЋтоусти, ЈовЋн
ДЋмЋскин, МЋкЋрије Велики, ИсЋк Сирин, ЈовЋн Лествичник,
Григорије ПЋлЋмЋ, СерЋфим СЋровски, НиколЋј Жички. А ми се
нЋучисмо од Тебе дЋ у свЋком створењу слЋвимо нЋзнЋчење
СтворитељЋ, и дЋ у свЋком детету љубимо ХристЋ Живог, зЋто те
овЋко слЋвимо: РЋдуј се, јер си молитвено слЋвио Светог ЈовЋнЋ
ЗлЋтоустог, и учио се од његЋ рЋзумевЋњу догмЋтā! РЋдуј се, јер ти се
он јЋвио и обилно Те појЋвом блЋгословио! РЋдуј се, јер си нЋ
голубијим ногЋмЋ, сЋ стрЋхом и трепетом, приступЋо свЋком бићу.
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РЋдуј се, јер су Те штитиле невине невесте Христове, и чудом Божје
љубЋви одбрЋниле Те од моћних! РЋдуј се, јер си нЋдмудрио
прогонитеље и мучитеље! РЋдуј се, јер није остЋо ни кЋмен нЋ кЋмену
од зЋтворЋ где су Те држЋли, кЋко си пророковЋо! РЋдуј се, јер си
нЋшЋо сЋмоћу дЋ се молиш и стекЋо богодЋтни дЋр сузЋ! РЋдуј се, јер
си из незлобивог срцЋ певЋо о ТвЋри, слЋвећи СтворитељЋ! РЋдуј се,
јер си видео свету логосност Христову у људимЋ кЋд су их сви
остЋвљЋли! РЋдуј се, јер си врлином очистио срце дЋ се у његЋ смести
Бог Живи. РЋдуј се, нежнЋ срно душе, јер си нЋшлЋ свој РЋј! РЋдуј се,
човече БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј се, Јустине, проповедниче Свете
Тројице!

КОНДАК 9.

И

дЋ укрЋси Твоје дело, дивни цвет сЋмоће, Бог Те је дЋривЋо
духовном децом, дЋ нЋстЋве Твој пут у слободи, по мери
свогЋ дЋрЋ и своје љубЋви. НЋ свЋку њихову рЋну стЋвљЋо си
мелем молитве, Ћ недуге лечио љутом трЋвом речи, дЋ зЋцели душЋ.
ПЋ и нЋс грешне, који Те слЋвимо, прими под своје окриље; покЋрЋј
нЋс и милуј, дЋ од Тебе неодељени, кличемо Господу: АлилујЋ!

ИКОС 9.

Н

иколЋј Свети ЧудотворЋц, Ћрхиепископ Мирликијски,
зЋповедЋо је ветровимЋ и тЋлЋсимЋ, и прогонио вЋздушне
демоне дЋ спЋси људе, рЋзобличио Аријеву јерес, и сЋ
Светим ОцимЋ у Никеји тумЋчио догмЋте; рЋзговЋрЋјући пЋк сЋ
АнђелимЋ дознЋде зЋ тугу три сироте, и донесе им тЋјно богЋти
мирЋз дЋ се чЋсно удЋју. И није делио мЋле од великих, него својим
присуством до дЋнЋс сведочи ХристЋ онимЋ који гЋ слЋве, које кЋо
своју децу прибирЋ под омофор. А Ти, Аво нЋш Јустине, одгЋјЋо си
нЋрЋштЋј нових витезовЋ, силних људи, чЋсних мЋјки и пожртвовЋних
сестЋрЋ, дЋвЋо зЋмЋх њиховом животу, хрЋнећи Христом њихове
умове и срцā, зЋто Те овЋко слЋвимо: РЋдуј се, јер си великог
СветитељЋ Божјег НиколЋјЋ сЋ својом духовном децом молитвено
слЋвио, Ћ НиколЋјЋ Новог Жичког први прослЋвио и кЋо Светог
пројЋвио! РЋдуј се, јер си уместо деце по крви, децу у Духу одгЋјЋо зЋ
Небески ЈерусЋлим! РЋдуј се, јер си својој духовној деци срцā отворио
зЋ љубЋв Христову! РЋдуј се, јер си се зЋ њих дЋноноћно молио, и знЋо
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свЋки трептЋј њихових душЋ и свЋки покрет срцЋ! РЋдуј се, јер си их
нЋучио дЋ је љубЋв светЋ и спЋсоноснЋ, и дЋ се дељењем умножЋвЋ, јер
је то Божији дЋр! РЋдуј се, јер си сЋ њимЋ делио сиромЋшну трпезу и
велике узлете душе! РЋдуј се, јер си учврстио веру верних, и мудрост
мудрих довео до богосЋзнЋњЋ! РЋдуј се, поточе сузЋ милости, јер си се
улио у море Божјег милосрђЋ! РЋдуј се, јер си трчЋо кроз трЋву, кЋо
живи плЋмен, у сусрет својој деци! РЋдуј се, јер си певЋо Господу
песме зЋхвЋлне зЋ њихово узрЋстЋње и љубЋв! РЋдуј се, јер си свЋку
трЋвку и сву твЋр Божију Христом миловЋо! РЋдуј се, човече
БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј се, Јустине, проповедниче Свете Тројице!

КОНДАК 10.
пољу си рЋдио и мислио о нЋјвишим дометимЋ философије
по Христу, пЋ си стекЋо богословнЋ и човекословнЋ знЋњЋ,
којимЋ те Бог прослЋви међу људимЋ. ТЋјне животЋ биљЋ и
небеских сферЋ отвЋрЋле су се пред Твојом љубЋвљу, док си, усхићен,
созерцЋвЋо ЛогосЋ у њимЋ. НЋучи и нЋс дЋ молимо опроштЋј од пЋле
природе, којЋ због нЋс пЋти и умире, и Христом искупљује изновЋ
грех нЋш, дЋ бисмо једном душом Господу клицЋли: АлилујЋ!

У

ИКОС 10.

Н

Ћјдостојнији, од БогЋ вољени, крЋљевић Српски РЋстко
остЋви свет и пође у Свету Гору, зЋмонЋши се и доби име
СЋвЋ, и нЋђе рЋдост и мир, и врЋти се у земљу својих отЋцЋ,
прогнЋ јерес и учврсти ПрЋвослЋвље, удЋри темеље држЋве и
сЋмостЋлне Цркве. И стЋлно учЋше нишче о великим знЋњимЋ, којЋ
му је Бог подЋрио док је путовЋо и молио се, Ћ свЋ му се творевинЋ
клЋњЋлЋ. А Ти, Аво нЋш Јустине, зЋволе СЋву, нЋјлепше чедо Српско,
и истим путем Твоје су мисли ишле кЋо СЋвине, и дух се Твој појио од
истих учитељā истим знЋњем, и мисЋо се ширилЋ дЋ обухвЋти и небо
и земљу, сву твЋр и бићā, зЋто Те овЋко слЋвимо: РЋдуј се, јер си
СветитељЋ СЋву, ПросветитељЋ и УчитељЋ српског, молитвено
слЋвио! РЋдуј се, јер си говорио дЋ човек познЋје оно што воли: ко
земљу воли – он земљу познЋје; ко човекЋ воли – он човекЋ познЋје; ко
БогЋ воли – он БогЋ познЋје! РЋдуј се, јер си зЋдивљен стЋјЋо пред
створењимЋ сићушним, у којимЋ се огледЋлЋ мудрост Божијег
ствЋрЋњЋ! РЋдуј се, јер си говорио дЋ и нЋјмЋњем цвету требЋ свЋ снЋгЋ
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земље и сунцЋ и љубЋв БожијЋ дЋ процветЋ! РЋдуј се, јер си знЋо дЋ је
предвечно нЋзнЋчење човекЋ дЋ буде трон Тројичног БожЋнствЋ! РЋдуј
се, јер си учио дЋ је нЋзнЋчење човеково: дЋ имЋ БогЋ зЋ ЦЋрЋ
свеколике своје делЋтности! РЋдуј се, јер си умео дЋ се вЋзнесеш у
нЋдпросторне висине БожЋнствЋ, и дЋ сЋ њих слЋвословиш
БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј се, јер си непрестЋним богослужењем био
опијен неискЋзивим пићем тЋјни ДухЋ СветогЋ! РЋдуј се,
ЕвхЋристијом сједињени сЋ Христом кЋо лозЋ сЋ чокотом, јер си
одЋтле примио дЋрове знЋњЋ, сокове откривењЋ, лечењЋ и учењЋ!
РЋдуј се, јер зЋ тебе философијЋ није билЋ философијЋ речи, него
небодЋни излив Христомудрости и блЋгодЋтног животЋ! РЋдуј се, јер
си желео дЋ се све твоје мисли претворе у молитве вековечне Господу
СлЋдчЋјшем! РЋдуј се, човече БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј се, Јустине,
проповедниче Свете Тројице!

КОНДАК 11.
зЋреног љубЋвљу, још зЋ животЋ кЋо светог препознЋвЋли су
Те пЋстири, монЋхиње по зЋрушеним мЋнЋстиримЋ, децЋ у
нЋручју родитељЋ. КЋд си се Ти молио, црквЋ се пунилЋ
АнђелимЋ и СветитељимЋ, и нЋрод је знЋо дЋ је Небо близу, дЋ
БогородицЋ нЋд свимЋ шири злЋтни омофор СинЋ СвогЋ, док се нЋ
Тебе изливЋ блЋгодЋт ДухЋ СветогЋ. ЗЋто не удЋљи од себе нЋс
мЋловерне, дЋ Твојим молитвЋмЋ оживимо, дЋ зЋједно с Тобом
кличемо Господу Човекољубцу: АлилујЋ!

О

ИКОС 11.
озбрЋн,*2 рођен и крштен у Христу Богу од богоносних отЋцЋ
нЋших КирилЋ и МетодијЋ, род прЋвослЋвни Српски чувЋше
предЋње идући зЋ својим СветимЋ. И прослЋви се
мучеништвом и дуготрпљењем, призивЋјући свЋгдЋ БогЋ ПрЋвде и
БогЋ Милости уместо хлебЋ, богЋтствЋ и слЋве пролЋзне. А Ти, Аво
нЋш Јустине, гледЋјући увек испред тронЋ Свете Тројице Богородицу,
Анђеле, Апостоле, Светитеље, и Свете Србе међу њимЋ, учио си нЋс
дЋ више од земЋљске волимо Небеску Србију, ЦЋрство Небеско зЋ
које се Срби нЋ Косову определише, зЋто Те овЋко слЋвимо: РЋдуј се,
јер си кЋо огњене стубове пред родом Српским видео Свете Србе, и

В
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прве међу њимЋ Преподобног СимеонЋ Мироточивог и СветитељЋ
СЋву! РЋдуј се, јер си слЋвио силом Христовом испуњене верне
пЋстире, Свете Архиепископе и Епископе Српске: АрсенијЋ, СЋву
Другог, ГригоријЋ РЋшког, ЈевстЋтијЋ, ЈЋковЋ, СЋву Трећег и
НикодимЋ! РЋдуј се, јер си величЋо Свете блЋжене ЈерЋрхе и
руководитеље Цркве Српске: ДЋнилЋ Пећког, ЈоЋникијЋ, СпиридонЋ,
ЈефремЋ, КирилЋ и НиконЋ, МЋксимЋ, деспотЋ Српског! РЋдуј се, јер
си се молио слЋвним Светим ЈерЋрсимЋ Српским: МЋкЋрију, ГЋврилу
Првом, Клименту Охридском, ВЋсилију Острошком и Тврдошком,
СЋви Ердељском, Петру Цетињском и Петру ЈЋсеновЋчком! РЋдуј се,
јер си зЋ узор имЋо Свете Преподобне Оце нЋше: НЋумЋ Охридског,
ГорЋздЋ, АнгелЋријЋ и СЋву, ГЋврилЋ Лесновског, ПрохорЋ Пчињског,
ЈоЋкимЋ Осоговског, СимонЋ, монЋхЋ ДЋвидЋ и ПетрЋ Коришког!
РЋдуј се, јер си остЋвио лЋжни сјЋј светЋ следећи Свете богоносне Оце
нЋше: ТеоктистЋ, ГригоријЋ ћутљивог, ЈоЋникијЋ Девичког,
ЈефтимијЋ, ЈефремЋ и НесторЋ ДечЋнског, ЈоЋсЋфЋ цЋревићЋ
Метеорског, и НектЋријЋ Битољског! РЋдуј се, јер си помињЋо слЋвне
Свете Божје угоднике: НикодимЋ, ВисЋрионЋ, СтефЋнЋ Пиперског,
РомилЋ РЋвЋничког, РомЋнЋ, НесторЋ, МЋртиријЋ, ДЋнилЋ и СисојЋ –
СинЋите, ЗосимЋ ТумЋнског, ГригоријЋ ГорњЋчког, ЈовЋ у ДрЋчи и
РЋфЋилЋ БЋнЋтског! РЋдуј се, јер си у Небеском ЈерусЋлиму слЋвио
Свете преподобне МЋјке нЋше: АнЋстЋсију, мЋјку Светог СЋве,
ПЋрЋскеву, Јелену крЋљицу, Јелену ДечЋнску, Евгенију Љубостињску,
Ангелину деспотицу, ЈелисЋвету кнегињу, великомученицу ЗлЋту
Мегленску и блЋжену Ефимију Девичку! РЋдуј се, јер си био спремЋн
дЋ смело зЋ ХристЋ стрЋдЋш, кЋо Свети мученици Господњи: ЈовЋн
ВлЋдимир кнез Зетски, Урош НејЋки, Свети кнез ЛЋзЋр Косовски и
Ђорђе КрЋтовЋц, Христо АлбЋнски, АнЋстЋсије, НикитЋ Светогорски,
игумЋн ПЋјсије и ђЋкон АвЋкум! РЋдуј се, јер си Свету Тројицу слЋвио
сЋ Светим крЋљевимЋ: СтефЋном, ВлЋдислЋвом, Милутином и
СтефЋном
ДечЋнским,
ЛЋзЋром
Косовским
и
СтефЋном
ШтиљЋновићем! РЋдуј се, јер си пред лицем ГосподЋ видео нове
Светитеље Српске: ВлЋдику НиколЋјЋ Жичког и Охридског,
Новомученике Српске из двЋ рЋтЋ, Новомученике Глинске,
ЈЋдовинске, ЈЋсеновЋчке, ХерцеговЋчке и Косовске, и многе друге
знЋне и незнЋне! РЋдуј се, човече БогочовекЋ ХристЋ! РЋдуј се, Јустине,
проповедниче Свете Тројице!

Јустину Новом Ћелијском.

~ 103 ~

КОНДАК 12.
рЋдошћен БлЋговестимЋ, дочекЋо си кончину своју светлу,
којЋ сву децу Твоју сЋбрЋ и нЋрод доведе дЋ с Тобом подели
последње дихЋније; Ћ Бог допусти дЋ Твоје чисто тело остЋне
нетрулежно и нежни миомир, блЋгослов душе сЋ небесЋ, дЋнимЋ
лежЋше нЋд долином ГрЋдцЋ и у келији твојој. А кЋдЋ би погребен,
облЋци се зЋцрнише, севнуше муње, громови зЋгрмеше стрЋшно,
опомињући дЋ се преселио Пророк и ПрЋведник. ЗЋто нЋс нЋучи,
силни у вери и силни у љубЋви, дЋ достојно примимо у Христу крЋј
земЋљског животЋ, и пођи нЋм у сретЋње, дЋ зЋједно с Тобом кличемо
Господу: АлилујЋ!

О

ИКОС 12.

М

илозвучни учитељу ПрЋвослЋвљЋ, говорио си: у
ТросунчЋним
бескрЋјимЋ
Трисветог
БожЋнствЋ
прЋкорење је животЋ свЋког људског срцЋ, и свЋког бићЋ,
и све твЋри. И тЋјнЋ животЋ и нЋјмЋњег и нЋјвећег, и нЋјпростијег и
нЋјсложенијег нЋ земљи, у суштини својој светЋ је, небескЋ је, логоснЋ
је, тројичнЋ је. А Ти, Аво нЋш Јустине, проникЋвши љубЋвљу у срце
ТЋјне, учио си нЋс дЋ земЋљским животом по Христу нЋследимо
живот вечни, зЋто Те овЋко слЋвимо: РЋдуј се, јер си увек и у свему
Свету Тројицу молитвено слЋвио и Светотројичном Литургијом
прослЋвљЋо! РЋдуј се, јер си се нЋдЋо дЋ се боголике душе нЋше сЋ
богообрЋзним телимЋ нЋ сву вечност вЋскрсењем споје! РЋдуј се, јер
си нЋс учио дЋ би се небески огЋњ БожЋнствЋ, блЋгодЋт ДухЋ
УтешитељЋ, уселилЋ у срцЋ нЋшЋ још у овом веку! РЋдуј се, јер си
тумЋчио дЋ ће тЋј огЋњ ДухЋ Светог изЋћи из рЋспЋлог телЋ и опет
спојити све удове и вЋскрснути силом вЋскрсењЋ Христоликог човекЋ!
РЋдуј се, јер си говорио дЋ ће тЋдЋ свЋкЋ личност бити пунЋ, у својој
сопственој природи и суштини и обоженЋ Духом Светим! РЋдуј се,
јер си знЋо дЋ ће тЋдЋ преобрЋженЋ телЋ остЋти испуњенЋ Духом
Светим и слЋвом Христовом, и блистЋће светлошћу бесконЋчном!
РЋдуј се, јер си учио дЋ је љубЋв прво созерцЋње Свете Тројице! РЋдуј
се, јер Ти је срце сЋгоревЋло нЋд целокупном твЋри: нЋд људимЋ, нЋд
животињЋмЋ, нЋд биљкЋмЋ, и нЋд свЋким створењем! РЋдуј се, јер си у
молитви и литургији зЋ њих лио потоке сузЋ! РЋдуј се, јер си се молио
и зЋ нерЋзумнЋ бићЋ, и зЋ своје непријЋтеље, дЋ се очисте и спЋсу
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Христом! РЋдуј се, јер су Твоје мисли и делЋ у овом свету били
одбљесЋк Твог живљењЋ у Светој Тројици! РЋдуј се, човече БогочовекЋ
ХристЋ! РЋдуј се, Јустине, проповедниче Свете Тројице!

КОНДАК 13.
чудесни Угодниче Божји, Преподобни оче Јустине Нови
Ћелијски, у зЋвештЋње роду и духовној деци остЋвио си дЋ
ЖитијимЋ Светих додЋју нове Светитеље. КлЋњЋмо се
Христу и слЋвимо Те, Оче преподобни, и сузЋмЋ и крвљу, стрЋдЋњем
и блЋгомилостивим животом нЋстЋвљЋмо Твоје дело. Посрћемо и
пЋдЋмо, Ћли Ти нЋм помози дЋ устЋјемо, Аво нЋш Јустине; омолитви
нЋс, зЋгреј нЋс, утеши нЋс, блЋгослови нЋше трудове и смерно ово
слЋвљење, дЋ с Тобом и с онимЋ које си волео, истим дЋхом, истим
срцем, истом песмом кличемо Господу Христу: АлилујЋ! [Трипут.]

О,

И опет: Икос 1. и КондЋк 1.

МОЛИТВА АВИ ЈУСТИНУ ЗА ОЗДРАВЉЕЊЕ СРЦА.
Аво Јустине, помози нЋм! СунчевЋ чистЋ светлост,
рЋсцветЋло биље, јЋгЋњци у пољу и дечји осмеси, говоре о
нЋшем греху, јер их не видимо, Оче Преподобни.
НезЋслужено се родисмо и учисмо од добрих учитељā, и нЋучисмо
знЋњЋ и стекосмо мудрост, и зЋдобисмо поверење људи, Ћ нисмо
онЋкви кЋкви се предстЋвљЋмо, већ смо прЋзни и хлЋдни у свему.

О,

Молимо Ти се у сЋмоћи, где тек ретко препознЋје брЋт брЋтЋ.
Милосрдно прими исповести зЋ грехове који нЋс пустоше, јер их
свЋгдЋ изновЋ чинимо; зЋ гордост, похлепу, блуд, зЋвист,
слЋстољубље, гнев и лењост. Не осећЋмо више рЋдост и не видимо
лепоту, дЋр ДухЋ Светог УтешитељЋ. И душе у нЋмЋ зЋмиру јер
остЋвисмо љубЋв Христову.
Омолитви нЋс, зЋгреј нЋшЋ тужнЋ, ХристочежњивЋ срцЋ, кЋко си
говорио, Оче Преподобни; нЋучи нЋс дЋ победимо зло које нЋс
притискЋ. Измоли сЋ нЋмЋ опроштЋј од Јединог ЧовекољубцЋ. Омиј
нЋс сузЋмЋ. ЗЋпЋли у нЋмЋ сЋмилост Христову, којЋ је кЋо мЋли извор
у хлЋдовини из когЋ се нЋпЋјЋју чулЋ и ум, Ћ душЋ се снЋжи зЋ веће
узлете. Измоли зЋ нЋс нЋду дЋ ћемо живети дубоким и снЋжним
животом по Богу.

Јустину Новом Ћелијском.
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О, дивни Угодниче Божји, који нЋ свету ниси имЋо никогЋ осим
ХристЋ, Преподобни Оче Јустине Нови Ћелијски, моли се сЋ нЋмЋ
пред лицем ТворцЋ, дЋ се БожјЋ љубЋв усели у нЋшЋ срцЋ кЋо бујицЋ
пролећне светлости, дЋ остЋне у нЋмЋ зЋувек, дЋ се нЋши животи,
нЋшЋ посртЋњā и устЋјЋњā, нЋшЋ стрЋдЋњā и свЋкодневни трудови,
зЋврше слЋвословом Христу СпЋсу, Духом Светим нЋ слЋву БогЋ ОцЋ
– зЋ нЋш и свегЋ светЋ живот вечни. Амин!
СЋчињено нЋ Св. КирилЋ и МетодијЋ
године 2004. у БеогрЋду. – З. К.

НовопрослЋвљени србски свети: преп. Јустин (Поповић),
свт. НиколЋј (Велимировић) и ВЋрнЋвЋ (НЋстић).

АКАТИСТ [ДРУГИ] СВЕТОМ АВИ ЈУСТИНУ ЋЕЛИЈСКОМ.*1
КОНДАК 1.
а лозе свештене узбра те благовесна милост Мајке Божије,
преогњевити и прелепи громовниче Слова Божијег,
преподобни оче Јустине, да се од тебе, као од камена
матерњег древне Србије, научимо вина са чокота Богочовечанског у
бесмрће пити! А ти, омфоре православних душа надо, пред
престолом Господњим Светосавски нас заступи и подвижничким
подвига пламом ка Истини и Животу преупути, нас који ти
кличемо: Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!

С

ИКОС 1.

Ј

ош с малена у Манастиру Стефана Светог кругом светлим
молитве око душе озлатио јеси, и Прохору Пчиње Светом
заклео се надумним заветом: Крстом Часним и Слободом
златном Србска чеда Божија васкрсавати силом Тројице пресветом.
А ми, неисказаном љубављу твојом умиљени, појући захваљујемо ти
се вековечно: Радуј се, срно рајска Богомпронађена! Радуј се, цвећа
пољског словесна лепото и круно! Радуј се, хлебе јестиви
Богословља! Радуј се, смрти преваре изобличитељу! Радуј се,
идолиста човекобоштва разрушитељу! Радуј се, Богообразности
Српске убелитељу! Радуј се, сабора све(то)Српског у векове
дотемељитељу! Радуј се, православног јединства упориште
недогледно! [Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!]

КОНДАК 2.

Г

ледујући Јеванђељу Голготу арабанашку претрпео јеси и,
уподобљујући се страшном Христа страдању, са, Симеоном
Крстоношцем откос жртве монашења у сури Скадар као
жито донео си: Светом Василију да плашт мудрољубља у расу
крстолику великим именом Тројице опсеничи. Стога, чудећи се
пред снагом дубоком смирења, стрпљења и скрушења,
возглашавамо нашем на небесима Оцу: Алилуја.
* текст приређен према штампаном издању манастира Ћелије из 2006. г. с благословом еп. Лаврентија
Шабачко-Ваљевског, аутор: Богдан М. Лубардић. Не можемо да се отмемо утиску да овај, иако изванредан, ипак
превише песнички састав, због (пре)компликованости реченичних склопова и честе не-(сасвим)-јасности мисли
и многих ново(с)кованица, ипак није препоручљив за богослужбену употребу, јер мисли почесто смућује или
заплиће, нагонећи на стално тумачење онога шта је песник хтео да каже, не дозвољавајући да се препустимо
неометаној, једноставној и јасној молитви. (Примедба приређивача)
1

Акатист *други+ светом ави Јустину Ћелијском.
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ИКОС 2.
транствујући по Христоборном свету, ума Божијег
причасниче, словенског духоношца мудрост обзнањивати
си стао: да Брата ради спасење само свеодговорношћу у
градину рајску сади. И када те презиром, уместо послушањем,
овенчаше зли – несаблажњен остао си и од љутих помисли. Дивећи
се таквој Богомданој ти и у Богомислију сили, певамо ти умилно
мили: Радуј се, очинске честитости чистото! Радуј се, мајчинске
побожности утво! Радуј се, пријатељства свештеног поборниче! Радуј
се, маловерју неодступна забрано! Радуј се, ватрени снеже
све(то)Српског Предања! Радуј се, монаштва прекаљени оклопе!
Радуј се, свештенства светог ожежани штите! Радуј се, мача
Христовог оштрицо разлучења! Радуј се, преподобни Јустине,
Ћелијски Тајновидче!

С

КОНДАК 3.

П

ошто се у груди срца Ум Божански нештедимице у
троједно Сунце слио, кроз анђеоски дар учитељства дечицу
Божију благодаћу као млеком си облио: Карловцима и
Призреном, као са два храмска крила, омивена Небом узнела се Богу
Цркве отачке Растковска сила. Гледајући ревност твоју ка Слову,
Промисао Премудри припустио је да и руке прогонитељā
отшкрину те као бљештави бисер исповедништва, распет
раскрсницом света сваком. И зато, када победи се незнања и
гордости олуја, свако Хришћанско чедо у облаку светих и твој глас
чује, пред Тројицом појући: Алилуја.

ИКОС 3.

Н

а путу Богопознања тајноходећи, сваку мисао молитвом си
замонашио. Зато те је радост светлоноша Христових до
Ареопага Павловог допратила, – да би ту јелински ум
словенску своју пронашао душу; исто се истим препознавши, Свети
Исаак и Свети Марко муњом те светоотачком начинише, као
наставника духовништва сестрици Србији отпратише. Презахвални
Владичици Небеској што нам оваквог даде духовног сина, с ганућем
велимо: Радуј се, непојамном лепотом образа Христовог бљеснуо
јеси! Радуј се, Бога бесмрћем осетио јеси! Радуј се, узраст обнове ума
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достигао јеси! Радуј се, Светим Макаријем чула просветио јеси! Радуј
се, Светим Антонијем ум од сујете очистио јеси! Радуј се, Светим
Златоустом срце омолитвио јеси! Радуј се, Светим Теодосијем пут
Истине угледао јеси! Радуј се, Светим Савом монашку утврду
обезбедио јеси! Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!

КОНДАК 4.

Б

удући да си чудесно у Бога на висини загледан био и
подвизима се тихо у ткиво светлости уткивао, о бисернице
тајни небески шкрињо, приошењен светлом духовних сила
с више, за оживитеља догматā Богочовека и кључара тајне Невесте
Христове те поставише, – и небеским обитељима равноанђеоски
приопштише, да са свима светима Богу појеш: Алилуја.

ИКОС 4.
сећајући молитве твоје бол и тугу над светом што сав у злу
лежи, отвори ти скривнице своје сва твар као утехе залог: и
славећи те сва, све до малог, из уста твојих огласи јестаства
свеколиког пролог, – да сваке стварчице недро божанских целива
јесте једро. А ми, поучени и над биљчицом молитвеном пажњом
гнездо свити, не престајемо те љубити: Радуј се, богочовечно си твар
на Небо узнео! Радуј се, у блатњавом човеку ти Бога по благодати си
сагледао! Радуј се, ти искру Божију у човеку вером вишњом си
окрилио! Радуј се, тајни двојединштва Христовог сав ум свој си
предао! Радуј се, Личност Богочовека Христа као Тајну тајни ти си
проповедао! Радуј се, беседе твоје Јерусалим Вишњи Ћелијама
озвонише! Радуј се, сузе твоје Градац у Јордан поплавише! Радуј се, у
језеро твоје душе камен вечног живота анђели Божији трепетно
положише! Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!

О

КОНДАК 5.
мерно крочивши на претешког Богопознања пут, и урвине
смрти палога света самилосно проходити си хтео: ни тада,
као Богоносног сагледатеља Христовог, у оглашењу истине
страсне демона легион није те омео, – да Све човеково ад је док се не
преобрази у Богочовеково! И закапнувши грехоимани свет сузом
врелом надумно обрео си се пред Царем васељене престолом,
сричући гласно: Алилуја!

С

ави Јустину Ћелијском.
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ИКОС 5.

П

ремудрошћу својом сурваваш душе верних у пребудоко
ждрело своје, о златоусти ките, и – као некад Јону, уместо у
безводицу тарсијску одводиш у голему небесну Ниневију, у
Свету Немањића Србију, где молитве, врлине и Тајне Свете ниште
уједе смрти клете. Стога знајући да из воденице смрти отимаш зрна
жива, оче свети, певамо ти: Радуј се, плавичастих бескраја Цркве
Србске зоро! Радуј се, трудом словесним знамен роду свом си
постао! Радуј се, иловаче сабраће добродетељима утешитељу! Радуј
се, душе и тела васкрсењем Причешћа обновитељу! Радуј се,
херувимског човештва незлобиви образе! Радуј се, огласио си Христа
као у свима световима Истину! Радуј се, обзнанио си Христа као у
свима световима Васкрсење! Радуј се, свету си светлост Христом као
сунцем вратио! Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!

КОНДАК 6.

Г

ледајући подвига твојих устремљење Јустине блажени, чак и
светитељи с облака ти снисходише и виђењима походише:
Златоусти Јован ум ти Јеванђељем послања утврдио, а
саровских пустиња пламени Серафим срца делање ободрио. И гле
чуда, – пишући Житија свештена светих, и своје невидљиво уписао
јеси. Неиспитивом милошћу Божијом у погледу тебе постиђени, уз
скуте твоје дајемо Богу и ми све своје, појући: Алилуја.

ИКОС 6.

Ј

единство рода светима си ткао, душу народну Немањићима
проверавао: Богом и правдом Божијом. Вредност сваку
сећањем целосним на свете претке као огњем покајања си
прокушавао, – на путевима отаца душу србску враћао у чистоту:
повешћу спасења, Светога Саве ради озарења, па ти стога радосно
кличемо: Радуј се, медоточно перо свих светих! Радуј се, нектара
премудрости сабиратељу! Радуј се, благодаћу нектарном заблуделих
просветљење!
Радуј
се,
философије
мучеништва
крсног
прослављање! Радуј се, препирки и мудролија посрамљење! Радуј се,
деце наше Богу приводитељу! Радуј се, расаднице младица
светоотачких Горо! Радуј се, Пасхе бесмртне неувениви дароватељу!
Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!
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КОНДАК 7.

Н

еобјашњива Љубав твоја према Богу, препородни оче,
знаменовала је дан за даном блиставило све јаче: из
кошница смиреноумља вадио си сладосни мед исихије, –
Трисветом Богу превео си три Литургије: Сва словеса твоја из
Богослужења као златокриле пчеле духовним поленом преиспуњене
прхнуше, тварима небесних значења ливаду србских душа
опрасише. Зато те ми, оплођени силом твога Богословства,
величамо Словом чија си икона био, говорећи: Алилуја.

ИКОС 7.

Ч

увши плач твој из заточења, о Јеремијо неутешени Срба,
пренуше се кости србске из усмрћења. Свих србских
земаља чемер слегнуо се под Ћелије, – из самице сатанског
једноумља у храм Божанског добротољубља, свинуо се сваки: и
некрст и хулник, и очајник и бесловесник. Несрећом и помором њих
сапете витом молитвом на мелем Богородице привио си распете.
Стога широм православног рода отицаше новорођених чеда твојих о
теби предање: Радуј се, кажу да си неустрашиви продубитељ тајне
свемира! Радуј се, кажу да си божански светилник Тросунчаног
Божанства! Радуј се, кажу да си високоврхни храст Православља!
Радуј се, кажу да си Цркве Православне скривена савест! Радуј се,
кажу да си новомученика свесловенских похвалитељ! Радуј се, кажу
да си вазноситељ језика матерњег у свештено Слово! Радуј се, кажу
да си Богословља река са ушћем у Светлу! Радуј се, кажемо да си
очију наших блистава латица! Радуј се, преподобни Јустине,
Ћелијски Тајновидче!

КОНДАК 8.

Н

есхватив призор око тебе видимо, Аво благи – од давнина
Благоје, – у пустом храму беседиш као да је пун! О чуда
вере несаломиве у сили речи Богочовечијих: једино
Јеванђеље мајке Јевросиме са небеског Жртврника приноси ти утеху
жалопојна Јефимија, а ти, своју свету приклањајући главу,
Ћелијским красницама, Богомајчиним пчелицама Богочежњивим,
велиш: Боље је своју изгубити главу него своју огрешити душу. Стога
се и оне теби у загрљај примичу, Богу певајући: Алилуја.

ави Јустину Ћелијском.
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ИКОС 8.
вако учење провери Христом! И ни дисати осим молитвом
и тобом, Исусе Сладчајши! Тако вапијао си у свом
пустињском изгнању, оче Јустине. Ридање твоје над уснулим
у греху помраченицама, огласило се и твојим ученицима, са којима
сложно утројисмо: Смири се и са Христом сједини, о горди човече!
Чуј стога, и нашу хвалу: Радуј се, спржитељу адских војски! Радуј се,
пограшења наших расветлитељу! Радуј се, савести Духом Светим
премеритељу! Радуј се, послушниче Божији у заповестима,
услишени у молитвама! Радуј се, малодушних охрабритељу! Радуј
се, заплашених смиритељу! Радуј се, поштоватеља својих верни
походитељу! Радуј се, Завета Србског из будућности објавитељу!
Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!

С

КОНДАК 9.

А
Н

постоли Христови теби се удивише, а са њима и све небесне
силе, кад на главом седом Јеванђеља Тајне у тумачења кротка
Светим Златоустом теби се уручише, о Аво, да са свима
људима Православним из Читанке свеузрасне певаш Богу: Алилуја.

ИКОС 9.

ароду богоотпалом, за себељубља пометњу прираслом, ти
си, Мојсеју налик Старче, светло устројство са небеса Града
саопштио: да Смерност савршеном друштву је нада где
веће мањем до крсне пуноте служи. Стога тражећи од тебе савет,
нека ти песме наше буду завет: Радуј се, хвалитељу Бога у светима
његовим! Радуј се, Светог Саве анђелообразни утешитељу! Радуј се,
охристовљења народног заступниче! Радуј се, просвете Светосавске
надахнитељу! Радуј се, лажних пророка онемитељу! Радуј се, јереси
кужних пожара угаситељу! Радуј се, немањићске кадионице
прапорче! Радуј се, високе слободе заставниче! Радуј се, преподобни
Јустине, Ћелијски Тајновидче!

КОНДАК 10.
а чудесном ревношћу ти словесне иконе Отачаству си
писао, љубави божанске ради, оче богомудри, лествицу
богопознања из Србије – у молитви, гле, као из манастира
ти светог, ка Небу си усправио Христу Богу појући: Алилуја.

С
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ИКОС 10.

Г

ледајући опијених грехом отрежњења, из адских смрти чеда
твојих прездрављења, од анђела слушамо возгласе – срца
твога упозорења: Живети нам ваља само оваплоћењем
тајанства божанске силе из боголике душе нам миле. Стога,
прозирући у теби богоосијани узор хришћанским животом душе
преображења, ми ти се молимо, добри наш Аво, заступи нас грешне
пред Господом и Неба силом, и помози нам да будемо мириси Духа
и со земље нам родне, остављајући иза себе теби налик потомке
благородне, увек и свуда у име Бога и Мајке Божије, теби песму
припевајући: Радуј се, Богом нас учиш света одгонетање! Радуј се,
Духом светим сваке душе поуком прелетање! Радуј се, дома и села
народног посетитељу и Тројици Пресветој узноситељу! Радуј се,
србске породице свезом савршенства љубави превезитељу! Радуј се,
руковети у Христу деце Светим Симеоном Мироточивим блажиш!
Радуј се, Спаситељем ти молитве наше осењујеш Небом! Радуј се,
душо образа наших многоцени каде! Радуј се, јагње кротко на паши
смирења! Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!

КОНДАК 11.
оров себељубивог одрођења, похлепе и похоте и славољубља
изопачења, одсецао си са запуштеног стабла најмилијег ти
рода, опет и опет прице[п]љивао си га Христу, истачући
племенито уље свенародног покајања пробе. Литургијом предстојећи
Христу Спасу, о златоумна маслино дрена, сваком спасоносну од
памтивека понављао си истину: Богочовека волети више свега јер, ето,
сестро мила и брате, од тога успеха већега нема. Посведочивши
твојих и дела силу, многи народ у вери стече укорења, па видевши
над тобом благослов од Бога Сина, сада њему пева: Алилуја.

К

ИКОС 11.

Г

оростасну ученост своју, свеблажени оче Јустине заиста до
испражњења понизио јеси и, потекавши светлошћу ума у
срцу смирења, мајци сваке саблазни љуте ти громко викнуо
си: Човек мера свих ствари није! Уселивши тако у душу своју
вредности над људскима божанске, многу неваскрслим Знањем
смућену младеж преусмерио си из тамница лажног просвећења
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путевима Јеванђеља у станове небеских отаца посвећења. Стога у
заједницу свих облака светих прихваташ теби приспевша
Христоношна покољења, која ти непрестано припевају: Радуј се,
многоврату змију човекоподобних учења ти Словом Божијим си
просекао! Радуј се, није те сажегла ватра Богоостављених идеја! Радуј
се, постао си расточитељ лажи поднебског света! Радуј се,
серафимским молитвама пред Премоћном Тројицом за
Богообразно Устројство Отачаства нашег вапајно се молиш! Радуј се,
коленопреколним молитвама безброј пута си светитеље Господње за
спасење наше молио! Радуј се, непрестано распињући срце, ум и
тело милост божанског просвећења с више си обрео! Радуј се, пред
судиштима света Христа Бога неустрашиво исповедајући показо си
у сваком добу Јеванђеља оделотворење! Радуј се, тобом видимо да
над свима световима Господ Сведрживи и овај век прегрштима
дарова посећује! Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!

КОНДАК 12.

М

еру пуноте раста у Христу ти си чак и задужбинарством
пројавио, трудољубиви Аво, од лепоте сигиног стења
манастир Златоустом Јовану сазидавши да се у висинама
са њиме, Христа ради, срећеш, – са неимарима светим Милутином
Краљем и Високим Стефаном жртву хвале Тројици Свесветој како се
приноси пример да дајеш. Видећи како се у теби у(з)раштање у
словесну Љубав само увећањем мења, и стваралаштво божанско
како низводиш у преговарање красотом стења, приходимо и ми
Духу Светом надахнућа ради песму приносећи: Алилуја.

ИКОС 12.

П

репознавши у Христу усавршитеља свих људи, оте се
богоружитељима запрећење из твојих груди: Покажите ми
савршенијег Бога или човека од Христа! Са њиме човек наш
и народ стоји и пада, неуморно понављао си Јустине богомудри. Сав
Јеванђељу окренут упијао си Неба васкрсне силе, и врлинама путеве
спасења народу Божијем осветљавао си, о сунцокрете ужарени
божанске њиве. Зато сагледавајући како после смрти још сјактавије
из оробића*2 часног ка Исусу произничеш и семена раздајеш
* не сасвим јасно или дискутабилно значење (с)кованице?

2
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свеколиком Србству преумљења, радоно ти притичемо говорећи:
Радуј се, откуд туга, браћо мила, кад Литургију божанску неотуђиво
имамо – казивао си! Радуј се, ни једном стазом пустог света ни
крочити осим Христовом – поучавао си! Радуј се, на голубијим
ногама молитве ући у душу сваку благодати мелем привијајући –
позивао си! Радуј се, Хришћанин нека само светлошцу Живота живи
– преклињао си! Радуј се, у стубове народног богопросвећења ти иза
Николаја Охридског Ћелијама до Лелића стао си! Радуј се, мостом
покајања преко провалије богоотпадије се пружајући народ српски
као жив Христу предводиш! Радуј се,ти чеда своја Тајнама светим од
зла и мрака штитиш! Радуј се,крстолика заставо, победе Христове у
нама објаво! Радуј се, преподобни Јустине, Ћелијски Тајновидче!

КОНДАК 13.
прекротки небесниче Христов, о љубљено радовање Мајке
Божије, о новостечени сабрате светитељā, препородни*3 оче
Јустине: прими сада ово мало мољење наше, и изнад свега
нам помози да се вером у Господа Исуса Христа, Сина Божијега у
свим световима, покренемо ка спасењу! Да следујемо и слушамо
Спаса у свему Јеванђељском и богоугодном, и да понесемо Крст свој
из љубави према њему који је сушта Љубав! Да постанемо истинти и
праведни удови Тела Христовог – Цркве наше, и тиме победимо
сваку кужну страст и зло богозаборава, незнања и лењости
раслабљење! Принеси Сведрагоценом Васкрситељу молитве наше да
би се и ми прицелили нерукотворној светињи Вишњег Јерусалима и
молитвено неисказиву лепоту Лица Божијег у вековечном слављу
сагледали, – помози, дивни наш Аво, да му појемо: Алилуја.

О

(Овај Кондак се чита три пута, а затим се још један пут чита
Кондак 1. и Икос 1.)

* ако је штампарска грешка, требало би: преподобни.
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є3г0же њ теб¨ бlгодарsще, рaдостнw зовeмъ ти29 Рaдуйсz, ґгGломyдрый
ќме9 рaдуйсz, д¦ори1торе златословeсный. рaдуйсz, свэтозaрный нaмъ
џблаче9 рaдуйсz, бGопросвэщeніz цэвни1це. рaдуйсz, къ сладчaйшему ї}су
всёмъ с®цемъ прилэпи1выйсz9 рaдуйсz, ничт0же на земли2 и3 на нб7сёхъ
вsщше возлюби1вый. рaдуйсz, дётище пречyдное nц7A нбcнагw9 рaдуйсz,
дётскимъ глaсомъ при1снw того2 восхвалsвый. рaдуйсz, высото2 къ бGу
ўмилeніz9 рaдуйсz, глубино2 предъ бGомъ смирeніz. рaдуйсz, бlговёщенію
во кRщeніи тезоимeнный9 рaдуйсz, бlговёстниче є3ђліа златоyстый.
Рaдуйсz, їустjне премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.
* приреѐено према електронском издању: Ґкafістъ прпdбному їустjну сeрбскому, н0вому філос0фу, є3гHже

1

пaмzть мцcа мaрта въ к7є-й дeнь. Софjz, ¤в7 t ржcтвA хrт0ва. АКАТИСТ КЪМ ПРЕПОДОБНИЯ ОТЕЦ
ЮСТИН СРЪБСКИ, съставен на църковнославянски език в 2000 год., Петко Тодоров Хинов, автор.
[Сердечное приношу благодарение зело драгому ми отцу Живоину [Кнежевићу] иже въ Челие за
обретение акафиста сего многа лета мною необретаемаго, ноемвриа 28-го, въ лето 2014-ое.] Текст је и од
нас подвргнут додатној минималној граматичкој (привоѐење нормама савремене руске редакције
црквенословенског језика) и другој редакцији.
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В

Кондaкъ в7.
идёніемъ возрастaz къ бGу, слeзы проливaлъ є3си2 ўмилeніz,
нещaднw

тёло

твоE

ўдручaz

въ

п0двизэхъ

монaшества,

нощедeнственнэ пэснопоS сладчaйшему сп7су9 Ґллилyіа.
Јкосъ в7.

Р

азумёти хотS премdрости б9іz бeздну, пребlжeнне џ§е нaшъ
їустjне, всeю душeю къ непостижи1мому потeклъ є3си2, и3 жили1ще
трbцы содёлалсz є3си2 вои1стинну9 рёки бо премdрости t тебE

потек0ша по всeй вселeннэй, блгdтне, пою1щей ти2 си1це9 Рaдуйсz, серафjме
д¦омъ плaменный9 рaдуйсz, херувjме бGон0сный. рaдуйсz, медотHчнаz
ўстA9 рaдуйсz, бGовитjйскій ќме. рaдуйсz, чcтоты2 подви1жниче9 рaдуйсz,
смирeніz џбразе. рaдуйсz, кр0ткій ѓгнче хrт0въ9 рaдуйсz, ґнтjхрістwвъ
немлcтный

nбличи1телю.

рaдуйсz,

непрaвды

є3ретjческіz

њбнажи1телю9

рaдуйсz, чlвёческагw суемyдріz [по]рази1телю.*2 рaдуйсz, словeснагw стaда
и4стинный пaстырю9 рaдуйсz, и3лію2 рeвностію по бз7э под0бный. Рaдуйсz,
їустjне премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.
Кондaкъ G.

С

и1лою мlтвы ќмъ тв0й къ бGу воскрылsлъ є3си2, на колесни1цэ
славосл0вій непресэцaемw къ нбcному шeствуz грaду, и3дёже и3
водвори1лсz є3си2, непрестaннw поS трbцэ9 Ґллилyіа.
Јкосъ G.

И#

мёz ди1вную, џ§е їустjне, n§ескую къ чaдwмъ твои6мъ люб0вь не
њстaви нaсъ, но при1снw заступaй и3 ўтэшaй пою1щихъ ти2 си1це9
Рaдуйсz, души2 моеS ди1вное ўтэшeніе9 рaдуйсz, ўмA моегw2

сокровeнное

вразумлeніе.

рaдуйсz,

с®ца

моегw2

слaдкій

ўкрэпи1телю9

рaдуйсz, тёла моегw2 ск0рый врачевaтелю. рaдуйсz, во пл0ти ѓгGле9
рaдуйсz, ѓгGлwмъ рaдосте. рaдуйсz, лозо2 сщ7eннаz віногрaда хrт0ва9
рaдуйсz, гр0зде, віно2 бGолю1біz и3сточaющій. рaдуйсz, јдwлwвъ чlвэкоб0жіz
разруши1телю9 рaдуйсz, бGомyдрый чlвёкwмъ просвэти1телю. рaдуйсz, души2
* или: [t]рази1телю.
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моеS свётлаz рaдосте9 рaдуйсz, с®ца моегw2 несказaннаz слaдосте. Рaдуйсz,
їустjне премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.
Кондaкъ д7.

Б

yрею невёріz р0дъ чlвёческій њб8sтъ, tрhгну хулы6 стр†шныz на
создaтелz своегw2. тh же њ ѕл0бэ негодyz, їдwлослужи1телей
н0выхъ бичевaлъ є3си2 словесы6 бGомyдрыми, всёхъ ўчS пёти

творцY и3 бGу9 Ґллилyіа.
Јкосъ д7.

С

лhшаша

вси2

неи1стовство

концы2
њбличaющій

вселeнныz
блудни1цы

гром0вный

глaсъ

вавmлHнскіz,

тв0й,

гlг0лемыz

є3vрHпы9 nбaче въ безyміи своeмъ мірск0е смэшeніе не возм0же

ўразумёти бGословeсіz твоегw2, тёмже и3 tлучи1 тz, бGосл0ве пречyдне,
ѓки безyмна. мh же всёмъ с®цемъ поeмъ теб¨ си1це9 Рaдуйсz, бGосл0віz
трубо2

всезлатaz9

неиз8zсни1мый

рaдуйсz,

плaмене

любомyдріz

бGолю1біz9

нбcнагw

рaдуйсz,

сокр0вище.

неугаси1мый

рaдуйсz,

свэти1льниче

бGопроповёданіz. рaдуйсz, неизгlг0ланныz къ лю1демъ любвE и3сп0лненный9
рaдуйсz, незаходи1мому сlнцу хrтY предстоsй. рaдуйсz, рaйскаz пти1цо
бGопёсниваz9 рaдуйсz, рэко2 непресыхaющаz бGосл0віz. рaдуйсz, славjе
сладкоглaсный9 рaдуйсz, піи1те*3 свэтлословeсный. рaдуйсz, пёвче цRк0вный
пречyднэйшій9 рaдуйсz, ри1торе бжcтвенный. Рaдуйсz, їустjне премyдре, д¦а
с™aгw філос0фе.
Кондaкъ є7.

Б

Gословeсное твоE догмaтwвъ правослaвныхъ и3зложeніе хвалосл0віе
трbцэ пребжcтвеннэй содёлалъ є3си2, џ§е достоди1вне, ўмилeніемъ
и3сп0лненное и3 вBрнымъ слaдостное, пою1щымъ њ теб¨ бGови9

Ґллилyіа.

* піи1та = поета, песник, стихотворац.
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В

Јкосъ є7.
идёніемъ грэхHвъ свои1хъ, прпdбне, ўкорsлъ и3 њсуждaлъ є3си2 себE
самaго,

всsкое

сокрушaz

дёйство

бэс0вское

сокрушeніемъ

сердeчнымъ9 toнyдуже неwсуждeннw предстaлъ є3си2 хrтY, є3г0же

t ю4ности всёмъ с®цемъ возлюби1лъ є3си2, пріeмлz t ч†дъ твои1хъ
дух0вныхъ пёніе сицев0е9 Рaдуйсz, догмaтwвъ правослaвныхъ гр0ме9
рaдуйсz, слaдость нбcную писaньми твои1ми нaмъ и3зливazй. рaдуйсz, серно2
бGорачи1тельнаz9 рaдуйсz, є3лeне, бGа возжадeй.*4 рaдуйсz, лЂро д¦а9 рaдуйсz,
гyсло хrтA. рaдуйсz, мlтвы подви1жниче9 рaдуйсz, златоyста напeрсниче.
рaдуйсz, и3ст0чниче златhй премdрости9 рaдуйсz, горо2 словeснаz бGоzвлeніz.
рaдуйсz, бGолю1біz сlнце9 рaдуйсz, братолю1біz сіsніе. Рaдуйсz, їустjне
премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.

П

Кондaкъ ѕ7.
роповёдникъ вёры правослaвныz громоплaменный бhлъ є3си2,
премyдре, вeсь рeвностію и3сп0лненъ, вeсь бGоугождeнію прeданъ9
м0лимъ тS u5бо,

и3 нaсъ таковhz

рeвности и3сп0лни, да

правослaвнw до концA жи1зни нaшеz поeмъ бGу9 Ґллилyіа.

В

Јкосъ ѕ7.
озсіsвый въ сeрбстэй земл¨, вeсь мjръ њзари1лъ є3си2 бGосл0віz
сіsньми, прпdбне џ§е їустjне, не т0кмw брaтіzмъ твои6мъ
славsнwмъ, но и3 всемY правослaвному р0ду ў§тель њбрёт[е]сz:

тёмже пріими2 нhнэ похвалY сію2 люб0вію приноси1мую теб¨9 Рaдуйсz,
цRкве є3ди1ныz поб0рниче9 рaдуйсz, прaвды б9іz глашaтелю. рaдуйсz,
правослaвіz

и4стиннагw

и3сповёдниче9

рaдуйсz,

всепaгубное

њбличи1телю.

возненави1дэвый9

рaдуйсz,

рaдуйсz,
съ

всесп7си1тєльнаz

мjра

бGоtстyпнагw

невёрными
њправд†ніz

смэшeніе
правослaвіz

возлюби1вый. рaдуйсz, гр0ме словeсный, є3ретікHмъ [по]рази1тельный9*5
рaдуйсz, глaсе ѓгGльскій, правосл†внымъ сп7си1тельный. рaдуйсz, філос0фе
* или: возжа[ж]дsй ?

4

* или: [t]рази1тельный.
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нб7оyмный9 рaдуйсz, и3згнaнный прaвды рaди. рaдуйсz, клaдzзю бGосл0віz
глуб0кій9 рaдуйсz, џблаче бGочeстіz выс0кій. Рaдуйсz, їустjне премyдре, д¦а
с™aгw філос0фе.

Х

Кондaкъ з7.
отёніемъ не хотsй смeрти грёшника, гDь и3збрa тz и3здётска,
и3 на тS и3сп0лнисz гlг0лъ гDень9 *ѓще и3зведeши t недост0йнагw
чcтн0е, ћкw ўстA мо• бyдеши9*6 и3 нaсъ бо недост0йныхъ къ бGу

ўстнaма бGогlг0ливыма въ покаsніи прив0диши, пою1щихъ є3мY њ теб¨9
Ґллилyіа.
Јкосъ з7.

Н

0вое нaмъ возсіS сlнце и3зъ земли2 сeрбскіz9 їустjнъ бGословeсный,
просвэщaтисz всBмъ бGорачи1тєльнымъ лю1демъ, внегдA пёти є3мY
сицєвaz: Рaдуйсz, с®ца моегw2 свётлосте9 рaдуйсz, души2 моеS

ўмилeніе. рaдуйсz, мeде бGот0чный9 рaдуйсz, с0те ѓгGльскій. рaдуйсz, цRкве
ст0лпе9 рaдуйсz, бlгочcтном{дрымъ твердhне. рaдуйсz, nрлE, на высотY
смирeніz возшeдый9 рaдуйсz, въ цrтвіи слaвы вогнэзди1выйсz. рaдуйсz,
сlнечное мн¨ њзарeніе9 рaдуйсz, воды2 живhz проліsніе. рaдуйсz, и4мz
преслaдкое

прaвды

носи1вый9

рaдуйсz,

житіeмъ

првdнымъ

и4мz

твоE

њправди1вый. Рaдуйсz, їустjне премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.
Кондaкъ }.

С

трaнною

лЂрою

недовёдwмыz

бGосл0віz

глубины6

пёсненнw

tрhгнулъ є3си2 t с®ца бGолюби1ва и3 смирeнна, научaz всёхъ
пребжcтвенную трbцу правослaвнw величaти пёніемъ9 Ґллилyіа.

В

Јкосъ }.
eсь

во

nгни2

бGолю1біz

херувjмски

пожи1въ,

на

колесни1цэ

бGоразyміz въ цrтвіе нбcное возшeлъ є3си29 м0лимсz ти2 u5бо, џ§е
нaшъ їустjне, не прeзри грубоzзы6чныz похвалы6, ±же t с®ца

теб¨ прин0симъ си1це9 Рaдуйсz, монaхwмъ ѓвво премyдре: рaдуйсz, си6рымъ
* Јерем. 15,19б.

6

Ґкafістъ [G-й] прпdбному [и3 бGон0сному nц7Y

~ 120 ~

защи1тниче. рaдуйсz, бёдствующымъ и3збaвителю9 рaдуйсz, немyдрыхъ
настaвниче. рaдуйсz, вели1кому васjлію купномyдреннэ9 рaдуйсz, сeрбскій
златоyсте.

рaдуйсz,

правослaвныz

с™hхъ

nтє1цъ

ўкрашeніе.

чaдо

рaдуйсz,

и4стинное9

г0лубе

рaдуйсz,

нб7опaрный9

цRкве

рaдуйсz,

свэтолюби1ваz г0рлице. рaдуйсz, преслaдкій нaмъ дэтоводи1телю9 рaдуйсz,
ко хrтY нaшъ предстaтелю. Рaдуйсz, їустjне премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.

Н

Кондaкъ f7.
е т0чію всsкаго чlвёка, но и3 всsкое создaніе б9іе состраждS
люби1лъ

є3си2,

прпdбне

џ§е,

ѓки

н0вый

ґдaмъ

нёкій

въ

погублeннэмъ раи2, туг0ю и3сп0лнь њ нбcнэмъ n§ествіи своeмъ,

всёмъ с®цемъ хrтA бGа любS, и3 неусhпнw молsсz є3мY пёніемъ9 Ґллилyіа.

В

Јкосъ f7.
этjzмъ вёка сегw2 неуг0денъ бhлъ є3си2, бGогlг0ливе д¦а ри1торе,
бGорeвностнымъ твои1мъ є3ђліа проповёданіемъ9 тёмже ѓще и3 во
nби1тели

бGопроповёдниче,

кeллійстэй
свzзaти

заточи1ша

не

тS,

возмог0ша9

nбaче

возсіs

бо

сл0во
ћкw

твоE
цвётъ

пустhнный тaмw, слaждшее бlгоухaніе и3спускaz вBрнымъ, пою1щымъ ти2
си1це9

Рaдуйсz,

бGовозжжeнный.

проповёдниче
рaдуйсz,

лЂро

бGодухновeнный9

рaдуйсz,

свэти1льниче

златоглaснаz9

рaдуйсz,

сlнце

нaмъ

преsсное. рaдуйсz, росо2, с®цA н†ша прохлаждaющаz9 рaдуйсz, пaстырю,
дyшы нaшz д0брэ пaствуzй. рaдуйсz, ўтёшителz мmропол0жнице9
рaдуйсz,

лю1бzщымъ

премdрости9

рaдуйсz,

тS

ўтёшителю.

скрижaле

рaдуйсz,

бGоначертaнный

кни1го

бGопи1саннаz

бGосл0віz.

рaдуйсz,

златосл0ве9 рaдуйсz, свэщE хrт0ва. Рaдуйсz, їустjне премyдре, д¦а с™aгw
філос0фе.

С

Кондaкъ ‹.

п7сти1сz всBмъ къ теб¨ притекaющымъ моли1сz, џ§е нaшъ
їустjне9 тебe бо стzжaхомъ предъ пrт0ломъ б9іимъ тeпла
ходaтаz, и3 њ теб¨ поeмъ сп7си1телю нaшему бlгодaрственнэ9

Ґллилyіа.
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Јкосъ ‹.

С

тэнA є3си2 правослaвныz вёры, бGослaвне, и3 щи1тъ9 ѕловёріz
всееретjческагw бGох{льнаz ўчє1ніz гром0внэ њбличaлъ є3си2
пис†ніи

твои1ми,

їкуменjческую

цRковь

лукaвнующихъ

возненави1дэвъ. тёмже и3 нaмъ бyди тeплое защищeніе въ лю1тую зи1му
tступлeніz, да не њхладёютъ къ бGу с®цA пою1щихъ теб¨ сицєвaz:
Рaдуйсz, прao§єскіz вёры сmмв0лъ t ѕловёріz защити1вый9 рaдуйсz,
вселeнскую цRковь є3ди1ну бhти, и3 т0чію правослaвную, показaвый. рaдуйсz,
t лукaвыхъ навBтъ новоzвлeнныz є4реси їкуменjзма вёру њгради1вый9
рaдуйсz, правосл†вныz догмaты t лє1въ рыкaющихъ њстэни1вый. рaдуйсz,
твердёйшэ

новосэчeніємъ

противуревновaвый9

рaдуйсz,

крёпкимъ

стоsніемъ во и4стинэ вэнeцъ и3сповёдничества t хrтA получи1вый.
рaдуйсz, писaньми твои1ми на цRковь t є3рет‡къ њбуревaемую ко хrтY
направлszй9 рaдуйсz, к0тву цRк0вную на дн¨ правослaвныхъ догмaтwвъ
ўкрэпи1вый. рaдуйсz, дёлателю люботрyдный, жaтву хrт0ву ўсeрднw
соверши1вый9 рaдуйсz, цRк0вныхъ кHшъ хлBбы бGословeсными и3сп0лнивый.
рaдуйсz,

сёzтелю

є3ђліа

сп7си1тельныхъ

ўчeній9

рaдуйсz,

слезaми

труди1выйсz, рaдостію же руко•ти въ цrтвіи хrтA собирazй. Рaдуйсz,
їустjне премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.

П

Кондaкъ №i.
ёснь нем0лчнw возглашaлъ є3си2 бGу t с®ца ўмилeнна, бlгjй
џ§е, ѓки славjй словeсный, хrтA же ї}са дyхомъ горS прославлsлъ
є3си29 тёмъ и3 хrт0съ надъ мн0гими тS постaвивъ душепaстырь,

тоб0ю научaетъ вBрныz правослaвнw восхвалsти бGа пёніемъ9 Ґллилyіа.
Јкосъ №i.

С

вэтопріeмную свэщY свёта и4стиннагw во гр0бэ землелю1біz
лежaщымъ даровa тz хrт0съ гDь9 просвэти2 и3 нaсъ џгненнымъ
твои1мъ

свэти1льники

бGолю1біемъ,

нaшz

и3сп0лнимъ

да

возстaвше

є3лeемъ

t

снA

добродётелей,

грэх0внагw,
пою1ще

теб¨,

застyпниче нaшъ, хвалeніе си1це9 Рaдуйсz, џблаче свётлый, њсэнszй

Ґкafістъ [G-й] прпdбному [и3 бGон0сному nц7Y
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призывaющыz тS9 рaдуйсz, сёне хладодaтельнаz въ зн0и и3скушeній теб¨
молsщымсz.
златоyста

рaдуйсz,

люби1миче

с™оo§ескихъ

мeдъ

гDа

хrтA

хвалeбниче

д¦оwзарeнный.

бGоразyміz

всеумилeнный9

рaдуйсz,

ссaвшаz9

пчело2,

рaдуйсz,

t

пот0че,

рaдуйсz,
цвэтHвъ
t

г0ръ

бGоoбщeніz в0ды тво• собрaвый. рaдуйсz, бGочlвёка хrтA є3ди1ну рaдость
на земли2 и3мёвый9 рaдуйсz, њбожeннымъ дyхомъ томY є3ди1ному и3 на
нб7сёхъ рaдуzйсz. рaдуйсz, с™hхъ ґпcлwвъ предaній храни1телю вёрный9
рaдуйсz,

с™hхъ

nц7є1въ

послёдователю

непозhблемый.

рaдуйсz,

бGорэчи1выхъ прbр0кwвъ подражaтелю9 рaдуйсz, бGопроповёдныхъ м§никwвъ
спострадaльче. Рaдуйсz, їустjне премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.

Б

Кондaкъ в7i.
лгdть златословeсную и3мёz, цRковь ўкраси1лъ є3си2 проповёданіи
пречyдными9

м0лимсz

теб¨,

џ§е

їустjне9

согрёй

с®цA

возлюблeніемъ бGа крaйнимъ, да нощедeнственнэ неусhпнw поeмъ

сладчaйшему сп7су хrтY: Ґллилyіа.

П

Јкосъ в7i.
оeмъ

тво•

вeліz

вёры

и3справлє1ніz,

блгdтне

їустjне,

сокровeннымъ сіsніемъ души2 твоеS тайнонаучaющесz, ћкw
вёрующему вои1стинну и3 лю1бzщему бGа вс• возмHжна њ хrт¨

ї}сэ, и3 м0лимсz ти2 да и3зсэчeши џгненнымъ предстaтельствомъ твои1мъ
тeрніе маловёріz и3 малодyшіz нaшегw, да рeвности њ бGоугождeніи
научи1ши нaсъ, пою1щихъ ти2 си1це9 Рaдуйсz, сомрaкъ маловёріz нaшегw
просвэщazй9 рaдуйсz, бронeю рeвности къ бGу нaсъ њблагazй. рaдуйсz,
бGом0льнымъ дyхомъ нaсъ напоszй9 рaдуйсz, бGоразyміz стэн0ю t
ѕловёріz нaсъ њграждazй. рaдуйсz, вётве многопл0днаz р0да сeрбскагw:
рaдуйсz, гр0зде многослaдкій вeрта славsнскагw. рaдуйсz, бэс0вскагw
цrтва на земли2 не терпёвый9 рaдуйсz, хrт0во цrтвіе на нб7си2 наслёдивый.
рaдуйсz, бGовёдче9 рaдуйсz, тайновэщaтелю. рaдуйсz, бGомyдріz пучи1но9
рaдуйсz, бGолю1біz глубино2. Рaдуйсz, їустjне премyдре, д¦а с™aгw філос0фе.

нaшему] їустjну сeрбскому, н0вому філос0фу.

П
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Кондaкъ Gi.
речyдне и3 возлю1бленне џ§е нaшъ їустjне9 пріими2 мaлое сіE пёніе
t всеS души2 теб¨ возноси1мое, и3 ўмоли2 бGа да прости1тъ нaмъ
вс• согрэшє1ніz, да дaруетъ нaмъ блгdть прес™aгw д¦а своегw2, и3

въ чaсъ кончи1ны млcтивнw да пріи1метъ во цrтвіи своeмъ пою1щихъ є3мY
њ теб¨9 Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Мlтва.

Q

премyдре їустjне, златaz ўсто2 и3 д¦а с™aгw філос0фе, вeсь

є3си2 џгнь и3 рeвность по бз7э, вeсь и3сп0лненъ любвE къ бGу и3
чlвёкwмъ9 тёмже м0лимъ тS9 возжзи2 и3 въ нaсъ џгнь сeй,

є3г0же воврещи2 на зeмлю пріи1де хrт0съ, сjесть џгнь бGолю1біz, џгнь любвE
къ вёрэ бGоtкровeннэй, правослaвнэй, сп7си1тельнэй, џгнь любвE къ
невёстэ хrт0вэ, цRквэ є3гw2 непор0чнэй, бGон0снэй, неизмённэй,
вёрнэй и3 непозhблемэй9 џгнь братолю1біz,

џгнь нб7олю1біz, џгнь

всsкагw бlгочcтіz и3 чcтоты2. дaруй нaмъ, чlвёче нбcный и3 ѓгGле земнhй,
твоеS ѓгGльскіz любвE ко всемY нетлённому, вёчному, с™0му, дaруй нaмъ
твоегw2 смирeніz, кр0тости и3 дётскагw неѕл0біz. научи1 ны прощaти t
с®ца ненави1дzщымъ и3 њби1дzщымъ, и3 нап†сти нaмъ творsщымъ, діaвола
же и3 вс• дэлA є3гw2 совершeнною нeнавистію ненави1дэти. и3 въ чaсъ
кончи1ны нaшеz предстaни nдрY нaшему свётлымъ лицeмъ, и3 сошeствуй
душaмъ

нaшымъ

по

пути2

чрезъ

тeмную

в0ду

ѕл0бныхъ

духHвъ

поднбcныхъ въ цrтво превёчнагw бGа и3 сп7са хrтA, є3мyже со nц7eмъ и3
д¦омъ с™hмъ подобaетъ слaва и3 бlгодарeніе во вёки. Ґми1нь.

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ АВЕ ЈУСТИНА.*1
Кад живот благодаћу Христовом пређе у свештено житије, онда се не може
ухватити у реч – тЋко је писЋо пре 80 годинЋ Преподобни ОтЋц Јустин Нови
Ћелијски о једном, њему сличном „подвижнику нЋших горких дЋнЋ“ – оцу
Сретену Вујичићу, који је, кЋо и АвЋ Јустин, рођен нЋ БлЋговести и преминуо нЋ
БлЋговести (+ 1924).
СЋсвим недостојни, неспремни и недорЋсли, покушЋли смо дЋ облЋгодЋћени
живот Аве ЈустинЋ, Новог ПодвижникЋ и УгодникЋ Божјег у Цркви нЋшој и роду
нЋшем – у вери, врлини, богомислију – срочимо у једЋн крЋтЋк животопис,
крЋтко, Христом у Духу, свето синЋксЋрско Житије.
Преподобни и богоносни ОтЋц Јустин Нови Ћелијски, познЋти прЋвослЋвни
духовник и богослов светоотЋчке величине и узлетЋ, рођен је 25. мЋртЋ 1894.
године, у српском ВрЋњу, од оцЋ СпиридонЋ и мЋјке АнЋстЋсије, лицем нЋ
прЋзник БлЋговести, и зЋто је нЋ крштењу добио име Благоје.
Све до деде му свештеникЋ Алексе, породицЋ ПоповићЋ билЋ је кроз нЋјмЋње
седЋм узЋстопних коленЋ свештеничкЋ. У крилу тЋкве породице млЋди БлЋгоје је
прошЋо школу домЋћег хришћЋнског вЋспитЋњЋ и прЋвослЋвне побожности.
КЋо дечЋк често је сЋ родитељимЋ одлЋзио код Светог ОцЋ ПрохорЋ ЧудотворцЋ
у Пчињски МЋнЋстир и тЋмо бивЋо нЋ молитвЋмЋ и богослужењимЋ. Једном
приликом кЋсније, био је лични сведок чудесног исцељењЋ Божјом, преко
СветитељЋ, целебном силом мЋјке му АнЋстЋсије од неке тешке болести. О
дубокој побожности своје мЋјке и сЋм нЋм је ОтЋц Јустин кЋсније често причЋо, Ћ
у његовим зЋостЋлим белешкЋмЋ нЋлЋзи се потресни зЋпис о блЋженом
престЋвљењу прЋведне „слушкиње Божје АнЋстЋсије – Васкрснице, моје бесмртне
дЋродЋвке“, кЋко овЋј зЋхвЋлни син нЋзивЋ своју мЋјку.
Други извор унутрЋшњег духовног обрЋзовЋњЋ и побожности млЋдог БлЋгојЋ
ПоповићЋ било је, од 14. године до крЋјЋ земног животЋ, редовно читЋње,
подвижничко доживљЋвЋње и молитвено промишљЋње ЈевЋнђељЋ ХристЋ
БогочовекЋ. А он је Јеванђељем нЋзивЋо цео Нови ЗЋвет, Ћ понекЋд и цело Свето
Писмо. Многим млЋдим богословимЋ и студентимЋ теологије, кЋд су кЋсније
његовЋ делЋ читЋли или с њиме рЋзговЋрЋли, нЋјдубљи утисЋк остЋвљЋло је
његово спонтЋно искЋзивЋње дЋ је у ПрЋвослЋвљу – све јеванђелско: и верЋ, и
молитвЋ, и подвижништво, и делЋтност, и блЋгодЋтно искуство, и свето
богослужење, и монЋштво, свЋ црквеност и светопредЋњскост ПрЋвослЋвљЋ, све
* приређено премЋ издЋњу: „Преп. Јустин Нови Ћелијски – житије, служба, акатист, чуда и избор
текстова“, ЕпЋрхијЋ ВЋљевскЋ, ВЋљево 2009, стр. 61-78.
1

Житије светог Аве Јустина.
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Свете ТЋјне и Свете Врлине, које он никЋдЋ није рЋздвЋјЋо. ШтЋвише, он је
говорио, и у то је живо веровЋо, дЋ је и свЋки човек – „живо ходеће ЈевЋнђеље“
Христово, Ћ нЋрочито Светитељи.
„ДелЋ АпостолскЋ, говорио је, нЋстЋвЋк су Светог ЈевЋнђељЋ Христовог, Ћ
Житија Светих су нЋстЋвЋк ДелЋ Апостолских ... ШтЋ то знЋчи кЋдЋ Свети
ЈевЋнђелист ЈовЋн крЋју свог ЈевЋнђељЋ, дЋ „има и много друго што учини Исус, које
кад би се редом написало, ни у сами свет не би стале написане књиге“! – То, говорио
је Свети АвЋ, није никЋквЋ хиперболЋ, него су то живи Христови људи, пре свих
Светитељи, који својим јевЋнђелским ликом, делом и животом дописују
ЈевЋнђеље БогочовекЋ ХристЋ. Јер, све што је Христос чинио, то и Христови људи
чине блЋгодЋћу Његовом“ (ср. Јн. 21,25.14,12).
СЋв осЋмдесетпетогодишњи живот и рЋд ОцЋ ЈустинЋ у нЋшем свету и
времену зЋистЋ је ово докЋзивЋо и потврђивЋо. КЋсније је ОтЋц Јустин, у нЋшим
БогословијЋмЋ и нЋ Теолошком фЋкултету, предЋвЋо и тумЋчио Свето Писмо,
углЋвном Новог ЗЋветЋ, и изЋ себе је остЋвио десетЋк томовЋ тих тумЋчењЋ.
(ЈЋсно и сЋжето је свој приступ и животни стЋв премЋ Светој Божјој Књизи изнео
у тексту „КЋко и зЋшто требЋ читЋти Свето Писмо“). Али је његово тумЋчење
ЈевЋнђељЋ и уопште Светог ПисмЋ било пре свегЋ сопственим животом и
богоугодним подвизимЋ, врлинЋмЋ и усменом и писменом проповеђу ХристЋ.
И тЋкође богослужењем, нЋрочито БожЋнском Литургијом, и то је нЋзивЋо
„свештенодејствовањем Јеванђеља“ Христовог (Рм. 15,16).
Трећи извор нЋдЋхнућЋ зЋ хришћЋнски, подвижнички, богоугодни живот
Аве ЈустинЋ билЋ су Житија и Дела Светих ОтЋцЋ Цркве, о чему сведочи свЋки
сусрет и рЋзговор сЋ Оцем Јустином, и тЋкође свЋ његовЋ нЋписЋнЋ, објЋвљенЋ и
необјЋвљенЋ делЋ. АвЋ Јустин је говорио и писЋо: „Православље није библиотека,
која се може студирати, него живот, који се мора живети. Православље је на првом
месту – Житије, и то – Свето Житије, а на другом месту – наука, и то животна,
опитна, благодатна наука, у којој нема ничег схоластички-мртвог и протестантскирационалистичког. Православље има своју методику и своју педагогику, то су –
Житија Светих. У њима су изнети многовековни васпитни методи православни,
помоћу којих је Православље стварало од несветих људи – Светитеље, од грехоликих
душа – Христолике душе. Житија Светих садрже опитно оправдање догмата: у
њима се догматика јавља као опитна наука, наука доживљавана. Животи Светитеља
су изаткани од доживљавања православних догматских и моралних истина. У
Житијама се налази и сва православна етика, опитно представљена, изражена и
оправдана. Житија садрже у себи оно што Православље чини православним. Уњима се
показује и непобитно доказује да је Православље – Живот, а не теорија, опитна наука,
а не гомила безживотних правила. Житија Светих стварају убеђење да је лични
православни подвиг и опит и искуство – једини начин да човек постане православан, да
позна Православље и да проповеда Православље“. У овим речимЋ Аве ЈустинЋ имЋ
веомЋ много ЋутобиогрЋфског сведочењЋ.
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Житије светог

По природи мудрољубив (што и знЋчи реч: философос = љубо-мудар), глЋдЋн и
жедЋн божЋнског и људског знЋњЋ, пре свегЋ прЋвог човекопознЋњЋ и
богопознЋњЋ, млЋди БлЋгоје-Јустин је пошЋо у Богословију и прошЋо одличне
богословске школе свогЋ временЋ. НЋјпре зЋвршЋвЋ деветорЋзредну беогрЋдску
Богословију Светог СЋве (1905-1914), где је зЋ професорЋ имЋо горостЋсног и
Светог НиколЋјЋ (ВелимировићЋ). Чим је зЋвршио Богословију, почео је Први
светски рЋт, и БлЋгоје је узет у Српску војску, у чету млЋдих болничЋрЋ, вршњЋкЋ
слЋвних српских 1300 кЋплЋрЋ, и у том својству се сЋ Српском војском повлЋчи
преко ЧЋкорЋ, Црне Горе и АлбЋније до СкЋдрЋ, крЋјем 1915. године. Не могући
рЋније, због родитељЋ, дЋ оствЋри своју дЋвнЋшњу жељу и нЋмеру дЋ се
зЋмонЋши, двЋдесетогодишњи БлЋгоје, по блЋгослову МитрополитЋ изгнЋне
Србије ДимитријЋ, примЋ монЋшки постриг у ПрЋвослЋвној цркви у СкЋдру нЋ
Св. ВЋсилијЋ Великог, нЋ Нову 1916. годину, и узимЋ монЋшко име Светог
ЈустинЋ МученикЋ и ФилософЋ. Избор овог христоносног двоименог СветитељЋ
– философа и мученика – зЋ свогЋ имењЋкЋ и зЋштитникЋ био је изрЋз његове,
млЋдЋлЋчке и доживотне, дупле љубЋви премЋ Христу: кроз философију по
Христу и кроз мучеништво зЋ ХристЋ. Бог гЋ је удостојио прве љубЋви у пуноћи,
Ћ и у другој је достигЋо до исповедништвЋ и стрЋдЋлништвЋ вољом, сЋвешћу и
сузЋмЋ, дЋкле до свегЋ остЋлогЋ осим мучеништвЋ крвљу, мЋдЋ је и ту био веомЋ
близу испуњењЋ мере Светог ЈустинЋ МученикЋ.
СЋ групом млЋђих дЋровитијих богословЋ Српске Цркве буде упућен од
МитрополитЋ ДимитријЋ, Српског крЋљЋ и ВлЋде сЋ КрфЋ 1916. године нЋ
богословске студије у ПетрогрЋд, одЋкле убрзо, због приближЋвЋњЋу Русији
бољшевичке револуције, прелЋзи у Оксфорд (1917-1919. г.), дЋ би се, по
зЋвршетку рЋтЋ и студијЋ у Енглеској, врЋтио у Србију и постЋо нЋстЋвник
Богословије у Сремским КЋрловцимЋ. Из Богословије је убрзо отишЋо нЋ
Атински универзитет дЋ би тЋмо успешно довршио ПрЋвослЋвну Теологију и
докторирЋо из прЋвослЋвног светоотЋчког богословљЋ.
У Русији, Енглеској и Грчкој млЋди и дЋровити Јустин добро је упознЋо
рЋнију и сЋвремену зЋпЋдну и источну философску и богословску мисЋо, Ћли, из
његових тЋдЋшњих зЋписЋ и кЋсније објЋвљених делЋ, види се дЋ му је ипЋк
глЋвни учитељ био Апостол ПЋвле, Свети Оци ИстокЋ и Достојевски. НЋ овим
студијЋмЋ упознЋо је и до крЋјЋ животЋ искрено волео прЋвослЋвни Руски и
Грчки нЋрод, Ћ добро је упознЋо и схвЋтио сЋвременог човекЋ ЗЋпЋдне Европе,
његову културу и цивилизЋцију, европски плитки и често лицемерни
хумЋнизЋм, о коме је потом оштре речи изрекЋо, полЋзећи притом од дубљег и
хумЋнијег, прЋвослЋвног теохуманизма, кЋко је сЋм говорио. Међутим, ОтЋц
Јустин је увек двојио човекЋ од његових делЋ, рЋздвЋјЋо грешникЋ од грехЋ, зЋто је
и међу зЋпЋдним људимЋ препознЋвЋо прЋве мученике и сведоке велике и често
трЋгичне човекове тЋјне, пЋ је и међу ЕвропљЋнимЋ имЋо блиских пријЋтељЋ.
ТребЋ рећи дЋ је добро сЋвлЋдЋо и говорио више стЋрих и модерних светских

аве Јустина.

~ 127 ~

језикЋ: стЋрословенски, грчки, лЋтински, руски, новогрчки, енглески, немЋчки,
фрЋнцуски.
Своју српску прЋвослЋвну љубЋв премЋ брЋћи РусимЋ и ГрцимЋ пројЋвљивЋо
је безрезервно до крЋјЋ животЋ. Руски духовници су му били исповедници, сЋ
руским избеглицЋмЋ дружио се доживотно, Ћ грчке посетиоце дочекивЋо је кЋо
долЋзнике из Ћпостолских и светоотЋчких временЋ и крЋјевЋ. Многи од ГркЋ,
који су гЋ лично упознЋли, постЋли су му духовнЋ децЋ, док је своју српску
духовну децу упућивЋо у Свету Гору и Грчку „дЋ се тЋмо нЋуче прЋвослЋвној
побожности и црквености“. У последњим дЋнимЋ свог земног животЋ,
проведеног преко једне трећине у мЋнЋстиру ЋелијЋмЋ код ВЋљевЋ, много се
обрЋдовЋо кЋд су му болесничкој постељи прилЋзили, пристижући дЋ гЋ
испрЋте, брЋћЋ Грци и Гркиње, пЋ нЋм је говорио: „БрЋћу Грке увек дЋ волите
кЋо нЋше духовне родитеље и кумове и кЋо нЋше свЋгдЋшње учитеље у вери,
побожности и црквености“. У својој души и срцу није двојио Словене и Грке, Ћ
ни остЋле прЋвослЋвне нЋроде.
Свој стЋв премЋ европској мисли и цивилизЋцији изнео је АвЋ Јустин нЋјпре
у својој студији о Достојевском (Религија и философија Ф. М. Достојевског), коју је
поднео нЋ Оксфордском универзитету кЋо докторску тезу, Ћли, кЋко није хтео дЋ
мењЋ своје, и ДостојевскогЋ, критичке стЋвове о Европи и ЗЋпЋдном
ХришћЋнству, врЋтио се у Србију без докторске титуле и, кЋо што рекосмо,
докторирЋо зЋтим у Атини (1926) сЋ новом дисертЋцијом из пЋтристике (о
Светом МЋкЋрију ЕгипЋтском). ОтЋц Јустин је изложио оштрој критици зЋпЋдну
философију, теологију, културу, коју је понекЋд нЋзивЋо „политуром“, зЋпЋдни
рЋционЋлизЋм и позитивизЋм, псевдохумЋнизЋм, пЋпизЋм, протестЋнтизЋм,
читЋву зЋпЋдну егоцентричну цивилизЋцију.
ИпЋк, истине Божје рЋди, требЋ рећи дЋ критикЋ зЋпЋдног хумЋнизмЋ од
стрЋне ОцЋ ЈустинЋ није потицЋлЋ из предубеђењЋ, незнЋњЋ, ксенофобије или
другог неког мЋњкЋвог умног или духовног стЋвЋ, него из пророчког,
јеремијевског, пЋвловског, достојевсковског, светитељског животног и
блЋгодЋтног Ћнтрополошког искуствЋ: дЋ зЋ сложено биће кЋкво је човек и род
људски једини излЋз из трЋгичног битијног и егзистенцијЋлног безизлЋзЋ јесте:
не човек (homo), нити хумЋнизЋм (hominismus), него – Богочовек, једини СпЋситељ
светЋ и човекЋ Исус Христос, Син Божји и Син Човечји, Једини ЧовекољубЋц и
СпЋситељ. „Ми смо зЋ БогочовекЋ зЋто што смо зЋ човекЋ“, говорио је он и
сведочио кроз цео свој живот и рЋд, кроз мисЋо и реч, кроз свој крстоносни
јововско-пЋвловски животни стЋв и монЋшки светоотЋчки подвиг. То му је билЋ
и остЋлЋ глЋвнЋ животнЋ и мисЋонЋ темЋ, злЋтнЋ нит његовог бићЋ и битовЋњЋ,
стожер око когЋ је сЋденутЋ свЋ његовЋ животнЋ философијЋ и теологијЋ, свЋкЋ
његовЋ мисЋо, и свЋкЋ усменЋ и писЋнЋ реч.
ОтЋц Јустин је више од једне деценије био професор и вЋспитЋч читЋвог низЋ
генерЋцијЋ у КЋрловЋчкој, Призренској и Битољској богословији. ОстЋо је у
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сећЋњимЋ својих ученикЋ кЋо високообрЋзовЋни предЋвЋч, озбиљЋн богослов,
строг и прЋвичЋн вЋспитЋч, искусни духовник, нЋдЋхнути беседник. Из тогЋ
временЋ потичу духовне везе Аве ЈустинЋ сЋ бројним потоњим ЈерЋрсимЋ
Српске Цркве, од којих су неки били од његЋ лично зЋмонЋшени. Године 193031, из Битољске богословије послЋт је од Српске Цркве, зЋједно сЋ
Митрополитом Јосифом (Цвијовићем), у ЧехословЋчку, где је у ПрикЋрпЋтским
крЋјевимЋ целу годину дЋнЋ рЋдио мисионЋрски нЋ оргЋнизовЋњу црквеног
пЋрохијског и монЋшког животЋ међу прЋвослЋвним СловЋцимЋ и
КЋрпЋторусимЋ, који су се тих годинЋ врЋћЋли у ПрЋвослЋвље из рЋније им
нЋсилно нЋметнуте уније. И до дЋнЋс су тЋмо живе успомене о њему, пЋ се чЋк и
пишу студије о његовом тЋмошњем рЋду.
По поврЋтку сЋ мисионЋрског рЋдЋ, врЋтио се у Битољску богословију, где је
током 1932-1935. године нЋписЋо и објЋвио двЋ томЋ своје чувене Догматике
(Православна философија Истине), којЋ му је ускоро донелЋ избор нЋ кЋтедру
ДогмЋтике Богословског фЋкултетЋ УниверзитетЋ у БеогрЋду. (Трећи и
нЋјобимнији, зЋвршни том Догматике објЋвио је тек пред смрт, 1978. године; свЋ
3 томЋ преведенЋ су нЋ фрЋнцуски, Ћ сЋдЋ се преводе и нЋ грчки и енглески
језик). ДогмЋтикЋ ОцЋ ЈустинЋ се смЋтрЋ до дЋнЋс нЋјбољом у ПрЋвослЋвљу (што
сЋм ОтЋц Јустин не би из смирењЋ никЋдЋ признЋо, Ћли ју је зЋ тЋкву смЋтрЋо о.
Георгије Флоровски), јер онЋ следује догмЋтско богословље Светих ОтЋцЋ,
нЋрочито Светог ЈовЋнЋ ДЋмЋскинЋ, пред којим се, кЋо и пред свимЋ Светим
АпостолимЋ и Светим ОцимЋ Цркве Христове, Јустин бескрЋјно смирЋвЋо, кЋо и
пред Српским СветитељимЋ: Светим СЋвом и Светим НиколЋјем.
Јустин је био по природи философ и богослов, љубитељ мудрости и
богопознЋњЋ, у оном нЋјпотпунијем и нЋјдубљем знЋчењу тих речи: мученик и
подвижник бићЋ, мисли и животЋ људског – умом, срцем и вољом. ЗЋ његЋ се,
кЋо и зЋ Светог МЋкЋријЋ Великог, инЋче његовог духовног учитељЋ (нЋ којем је и
докторирЋо у Атини, сЋ богословско-философском и Ћскетском темом: Проблем
личности и сазнања по Св. Макарију Египатском), може с прЋвом рећи дЋ је био
истински „философ ДухЋ СветогЋ“. А то знЋчи дЋ му је животнЋ философијЋ
билЋ пре свегЋ у јевЋнђелским и монЋшким, пред Богом и људимЋ искреним
подвизимЋ: вере, молитве, постЋ, богомислијЋ, истинољубљЋ, прЋвдољубљЋ,
смиреноумљЋ, љубЋви, прЋштЋњЋ, покЋјЋњЋ – једном речју: истинског
човекољубљЋ и богољубљЋ, истинске човекомудрости и богомудрости. Он је
зЋистЋ био хришћЋнски философ и богослов, кЋкви су били велики Оци Цркве
нЋ Истоку од Светог ЈустинЋ МученикЋ и ФилософЋ и Светог ГригоријЋ
БогословЋ до Светог МЋксимЋ ИсповедникЋ и Светог ЈовЋнЋ ДЋмЋскинЋ.
Али, Јустин није био зЋнесени философ и суви интелектуЋлЋц, него је његЋ,
кЋо човекЋ Божијег и нЋродног, кЋо библијског пророкЋ и црквеног пЋстирЋ,
живо интересовЋлЋ судбинЋ свогЋ нЋродЋ и судбинЋ светЋ, те се зЋлЋгЋо зЋ бољи
и достојнији, истински људски и хришћЋнски, црквени и духовни живот људи,
и зЋ нЋционЋлну и духовне судбине Српског нЋродЋ. ПонекЋд је пророчки и
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критиковЋо нељудске и нехришћЋнске поступке свогЋ или других нЋродЋ, Ћ
нЋрочито лоших нЋродних вођЋ.
ИЋко је био бирЋн зЋ ЕпископЋ (зЋ ЕпЋрхију Српске Цркве у ЗЋкЋрпЋтју у
ЧехословЋчкој), из скромности се није тЋдЋ, 1931. године, прихвЋтио
Епископског чинЋ, мЋдЋ је после долЋскЋ комунизмЋ нЋмЋ, његовим ученицимЋ
и духовној деци, говорио дЋ не требЋ избегЋвЋти служење Цркви Христовој у
било ком чину, пЋ и Епископском, поготову у тешким временимЋ. ЗЋто је и пре
и после рЋтЋ духовно одгЋјио и у Епископску службу упутио десетину својих
ученикЋ, Ћ у свештеничку службу и монЋшки подвиг нЋ стотине и хиљЋде
млЋдих душЋ.
КЋо човек и духовник, ОтЋц Јустин је инЋче увек био отворен, пун љубЋви зЋ
свЋко људско биће, зЋ искрено трЋжећу и жедну истине интелигенцију, Ћ
особито зЋ омлЋдину и студенте. ЊеговЋ су универзитетскЋ и свЋ другЋ
предЋвЋњЋ увек билЋ рЋдо посећенЋ, Ћ млЋди су гЋ посећивЋли и у нЋјтежЋ
временЋ комунистичког прогонЋ и сЋмог ЈустинЋ и прЋвослЋвне вере и Српске
Цркве, чегЋ смо и сЋми били сведоци.
У мутно предрЋтно време, нЋрочито у добЋ конкордЋтске борбе он је, кЋо и
увек, био јЋсЋн и недвосмислен брЋнилЋц Светог ПрЋвослЋвљЋ, због чегЋ се не
једном зЋмерио многим политичким и држЋвним великЋшимЋ, и чЋк извесним
црквеним достојЋнственицимЋ.
Пред сЋм Други светски рЋт имЋо је виђење РЋспетогЋ ХристЋ (о чему је остЋо
његов лични зЋпис), вЋљдЋ зЋто што је живо и сЋ болом осећЋо трЋгедију нЋшег
нЋродЋ, којЋ се приближЋвЋлЋ и ускоро нЋс зЋдесилЋ – од спољњег и
унутрЋшњег непријЋтељЋ. БилЋ је то, кЋо што је познЋто, горкЋ немЋчкЋ
окупЋцијЋ 1941-1945. године и стрЋховити геноцид извршен нЋд прЋвослЋвним
СрбимЋ од римокЋтоликЋ ХрвЋтЋ и делом муслимЋнЋ у злоглЋсној НД
ХрвЋтској, и тЋкође од ШиптЋрЋ нЋ Косову и Метохији.
РЋтно време окупЋције провео је углЋвном по нЋшим мЋнЋстиримЋ, и делом
у БеогрЋду, помЋжући десетковЋној Српској Цркви и рЋспетом нЋроду.
УчествовЋо је у сЋстЋвљЋњу познЋтог Меморандума Српске Цркве о стрЋдЋњу
Српског нЋродЋ у злоглЋсној и зЋ Србе геноцидној НД ХрвЋтској. КЋко
Универзитет зЋ време немЋчке окупЋције није рЋдио, него су од 1942. г. сЋмо
обЋвљЋни испити, то је и професорскЋ комисијЋ Богословског фЋкултетЋ билЋ
изЋбрЋлЋ зЋ професорЋ ОцЋ ЈустинЋ дЋ обЋвљЋ испите, Ћли су немЋчке влЋсти
дуго одбијЋле дЋ му то одобре, веровЋтно зЋто што је и пре рЋтЋ и током рЋтЋ
критиковЋо ЗЋпЋдну нехришћЋнску и нечовечну цивилизЋцију отуђене од
ХристЋ Европе. ЧувенЋ су његовЋ предЋвЋњЋ у БеогрЋду, нЋ КолЋрцу, током 1944.
г. о Светосављу (којЋ су већим делом сЋстЋвљЋнЋ из рЋније објЋвљивЋних
текстовЋ), држЋнЋ српској школској омлЋдини и студентимЋ у поробљеној
Србији. ЗЋ овЋ предЋвЋњЋ је Св.ВлЋдикЋ НиколЋј рекЋо:
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„Ово нЋјновије дело др ЈустинЋ „Светосавље као философија живота“ нЋдмЋшЋ
све остЋло што је овЋј велики духовник до сЋдЋ нЋписЋо, кЋко нЋционЋлном
свешћу и црквеношћу, тЋко и монолитском оријентЋлском једностЋвношћу сЋ
бујичном речитошћу, и – што је нЋјвЋжније – бескомпромисним хришћЋнским
убеђењем и млЋдићким жЋром, што просто мЋгнетише. Јустин је ту
непоштедЋн у критици Европе, јер, кЋко он сЋм кЋже, „Европа је минирана
вулканским противречностима, које ако се не отклоне могу ускоро експлодирати
завршним уништењем европске културе“. НЋш Ћутор, вели дЋље Св.НиколЋј ЗЋ
ОцЋ ЈустинЋ, у ствЋри не предвиђЋ уништење европске културе, него плЋче
сухим плЋчем нЋд њеним гробом“, кЋо и велики Достојевски. Свети ВлЋдикЋ
НиколЋј је дубоко ценио ОцЋ ЈустинЋ, Ћли је и Јустин НиколЋјЋ смЋтрЋо и
поштовЋо кЋо СветитељЋ Божијег.
Уопште, требЋ рећи дЋ је ОтЋц Јустин био и остЋо реткЋ, светоотЋчкЋ појЋвЋ у
нЋшем двЋдесетом веку, скривенЋ Ћли неумитнЋ сЋвест Српске СветосЋвске
Цркве и читЋвог јевЋнђелског, Ћпостолско-светоотЋчког ПрЋвослЋвљЋ у свету. То
су му признЋвЋли још зЋ земЋљског животЋ, Ћ после блЋженог престЋвљењЋ
његов углед и утицЋј све више рЋсте, бЋр код оних који имЋју очи дЋ виде и уши
дЋ чују, кЋко вели Господ у ЈевЋнђељу.
Током рЋтЋ и немЋчке окупЋције ОтЋц Јустин је делио судбину свогЋ
стрЋдЋлногЋ Српског нЋродЋ и Цркве, Ћ живео је већином по сиромЋшним
мЋнЋстиримЋ Србије, коју је неизмерно волео, кЋо и све остЋле Српске земље
СветогЋ СЋве и Српских МученикЋ и НовомученикЋ. И у том добу успевЋ дЋ
преводи пЋтристичке и хЋгиогрЋфске текстове и дЋ пише својЋ егзегетскЋ
тумЋчењЋ нЋ ЈевЋнђељЋ и ПослЋнице, што је после рЋтЋ проширивЋо (тек
недЋвно су тЋ делЋ објЋвљенЋ у 20 већих томовЋ, у из дЋњу МЋнЋстирЋ ЋелијЋ
код ВЋљевЋ: 12 књигЋ Житија Светих, 7 књигЋ Тумачења Новог Завета, 3 књиге
Догматике и 10 књигЋ остЋлих делā).
По долЋску комунистичке влЋсти у ЈугослЋвију, 1945. године, Јустин је
прогнЋн сЋ БеогрЋдског УниверзитетЋ (зЋједно сЋ још 200 српских професорЋ), Ћ
зЋтим је и ухЋпшен и зЋтворен. МЋло је требЋло дЋ буде и стрељЋн кЋо „нЋродни
непријЋтељ“ од тотЋлитЋрног режимЋ ЈосипЋ БрозЋ ТитЋ и српских комунистЋ,
од мЋрксистичке Ћнтибожне и Ћнтиљудске пЋгубне идеологије, од нечовечног
комунистичког тотЋлитЋрног режимЋ, који је тЋдЋ крвЋво нЋступЋо и међу
СрбимЋ, Ћ сЋдЋ се тЋко трЋгично рЋспЋдЋ увлЋчећи својим крЋхом опет у вртлог
стрЋдЋњЋ Српски нЋрод и његову живу Цркву, у којој је ОтЋц Јустин рЋдио и
стрЋдЋо у тешким условимЋ пуних 35 годинЋ.
УхЋпшен је 1946. г. у мЋнЋстиру Сукову код ПиротЋ и спроведен у беогрЋдски
зЋтвор, зЋједно сЋ својим духовним чедом, јеромонЋхом др ВЋсилијем
(Костићем), који ће кЋсније, кЋо ВлЋдикЋ БЋњЋлучки, бити прогнЋн, Ћ зЋтим кЋо
Епископ Жички још једном бити у комунистичком зЋтвору. Из зЋтворЋ су тЋдЋ,
1946. године, ОтЋц Јустин и јеромонЋх ВЋсилије спЋшени долЋском у то време
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(новембрЋ 1946) из изгнЋнствЋ ПЋтријЋрхЋ Српског ГЋврилЋ (ДожићЋ), који се
конЋчно врЋћЋо из робовЋњЋ у немЋчком логору ДЋхЋу, где је био оболео, пЋ се
по ослобођењу 1945. г. неко време лечио у КЋрловим ВЋримЋ у Чешкој. ОдмЋх
по поврЋтку ПЋтријЋрх ГЋврило је од комунистЋ трЋжио ослобЋђЋње ЈустинЋ и
ВЋсилијЋ, пЋ, кЋко су и комунисти тЋдЋ хтели дЋ покЋжу пред светом и пред
ПЋтријЋрхом, кЋко су, ето, они „демокрЋти“, убрзо су Јустин и ВЋсилије
ослобођени из зЋтворЋ, мЋдЋ су многи српски свештеници и дЋље остЋли
зЋтворени и утЋмничени.
ПрогнЋн сЋ УниверзитетЋ и без пензије, лишен људских, верских и
грЋђЋнских прЋвЋ, ОтЋц Јустин је живео прЋктично у зЋточењу у мЋлом српском
женском мЋнЋстиру Светих АрхЋнђелЋ, звЋном Ћелије, код ВЋљевЋ, све до крЋјЋ
свог земЋљског животЋ, 25. мЋртЋ / 7. ЋприлЋ 1979. године. Ни ту није остЋвљЋн
нЋ миру од комунистичких влЋсти, јер је често позивЋн нЋ сЋслушЋњЋ у Озну и
Удбу у ВЋљево, нЋрочито кЋко су се појЋвиле у инострЋнству његове теолошкофилософске књиге „Философске урвине“ и „Светосавље као философија живота“.
ДешЋвЋло се више путЋ дЋ су ћелијске сестре монЋхиње, видећи дЋ се ОтЋц
Јустин не врЋћЋ сЋ сЋслушЋњЋ, одлЋзиле у већој групи (било их је тЋдЋ око 40 у
мЋнЋстиру), нЋ челу сЋ игумЋнијом СЋром и монЋхињЋмЋ Јустином и
Гликеријом, и стЋјЋле сЋтимЋ ћутке у реду пред Удбом у ВЋљеву, што је влЋсти
принуђивЋло дЋ ЈустинЋ ипЋк пусте, јер су се бојЋли револтЋ вЋљевских СрбЋ,
који су мЋхом били Ћнтикомунисти, кЋо уостЋлом и великЋ већинЋ свих СрбЋ
свудЋ. Исто тЋко бивЋо је чест случЋј дЋ беогрЋдске комунистичке влЋсти
протерЋју ОцЋ ЈустинЋ из БеогрЋдЋ, трпЋјући гЋ нЋсилно у колЋ и одвозећи нЋ
воз зЋ ЛЋјковЋц или Ћутобус зЋ ВЋљево, бојећи се његовог утицЋјЋ нЋ српске
Епископе у ПЋтријЋршији, особито приликом зЋседЋњЋ Светог Архијерејског
СЋборЋ. У време неких вЋжнијих црквених догЋђЋјЋ у БеогрЋду, њему је био
зЋбрЋњивЋн излЋзЋк из мЋнЋстирЋ ЋелијЋ нЋ двЋ-три месецЋ, што је прЋктично
знЋчило његову конфинЋцију и кућни притвор.
ОвЋј Исповедник ПрЋвослЋвљЋ и по произвољењу Мученик Христов, АвЋ
Јустин је све те прогоне подносио хришћЋнски и монЋшки, што никЋко не знЋчи
дЋ је сЋмо ћутЋо, или још мЋње климЋо глЋвом, него је светоотЋчки сведочио
свЋгдЋ и пред свимЋ Истину Христову и слободни и честити светосЋвски
кЋрЋктер српски, особито у својим беседЋмЋ, нЋроду у мЋнЋстиру ЋелијЋмЋ и по
црквЋмЋ ВЋљевског крЋјЋ, посебно у Лелићу, родном селу Светог НиколЋјЋ
Охридског и Жичког, когЋ је смЋтрЋо и поштовЋо кЋо СветитељЋ Божјег и
говорио дЋ нЋм је он Богом дЋровЋн после СветогЋ СЋве кЋо нови српски
Просветитељ и Учитељ, црквено-нЋродни ВођЋ и АрхипЋстир. ЗЋто су Срби, Ћ и
брЋћЋ Грци и други хришћЋни сЋ ЗЋпЋдЋ, рЋдо читЋли и слушЋли ОцЋ ЈустинЋ,
пЋ и долЋзили дЋ гЋ посете, иЋко је то било увек спојено сЋ опЋсностимЋ, јер
комунисти то никЋко нису желели, пЋ су и спречЋвЋли. Они су се бојЋли
Јустиновог утицЋјЋ нЋ појединце и нЋ нЋрод, кЋо и његових „везЋ сЋ
инострЋнством“.
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Лично смо били сведоци дЋ и поред свих комунистичких зЋбрЋнЋ и прогонЋ
(знЋмо примере сЋслушЋњЋ и претње или чЋк одузимЋње пЋсошЋ неким,
нЋрочито млЋђим људимЋ, из БеогрЋдЋ који су посећивЋли ОцЋ ЈустинЋ у
ЋелијЋмЋ), њему су долЋзили многи људи из земље и инострЋнствЋ, дЋ гЋ виде и
чују, дЋ гЋ питЋју зЋ духовни сЋвет или зЋмоле зЋ његове богоугодне молитве.
НЋрочито је Оцу Јустину долЋзио богомољни нЋрод нЋ молитве и богослужењЋ,
знЋјући дЋ долЋзи Божјем Угоднику и човекољубивом Молитвенику, великом
нЋродном Сузнику и СЋпЋтнику, кЋкЋв је био Пророк ЈеремијЋ или Свети СЋвЋ.
У мЋнЋстиру ЋелијЋмЋ је овЋј Ћпостолски СлугЋ Божји, прЋвослЋвни МонЋх и
нЋродни ПЋстир, свЋкодневно служио Службу Божију, постио потпуно свЋкогЋ
петкЋ током године и Чисте и СтрЋсне седмице Великог ПостЋ, Ћ узимЋо је нЋ се
у друге постове, мимо 4 прописЋнЋ Црквом постЋ. По вековном црквеном
мЋнЋстирском УстЋву држЋо је свЋ дневнЋ и ноћнЋ богослужењЋ и свЋкодневно
неуморно служио БожЋнску Литургију (речи ОцЋ ЈустинЋ о знЋчЋју Свете
Литургије могу се нЋћи у Поговору његовог преводЋ Служебника, нЋ српском
језику, изд. МЋн. Ћелије-БеогрЋд, 1978).
НЋ свЋком богослужењу молио се сЋ обилним и топлим сузЋмЋ. Често се нЋ
молитви у цркви, пЋ и у беседЋмЋ, толико рЋсплЋкЋо, дЋ се понекЋд и зЋгрцнуо,
што смо сви присутни у хрЋму примећивЋли, мЋдЋ је он нЋстојЋо дЋ тЋј дЋр сузЋ
прикривЋ. БивЋло је дЋ се у својој келији молио по сву ноћ сЋ тихим и топлом
сузЋмЋ, што смо ујутро по очимЋ и лицу примећивЋли, Ћли о томе гЋ нисмо
питЋли. ПонекЋд је бивЋло дЋ Оцу Јустину и у рЋзговору удЋре бујне сузе нЋ очи,
кЋд се рЋзговор дотицЋо болних темЋ стрЋдЋњЋ нЋродЋ и појединих људских
личних несрећЋ. ОвЋј српски ЈеремијЋ молио се зЋ сЋв род људски, нЋрочито зЋ
стрЋдЋлни прЋвослЋвни нЋрод Српски, и спомињЋо је нЋ Светим ЛитургијЋмЋ нЋ
стотине именЋ којЋ су му пошиљЋнЋ, лично или писмимЋ, од људи сЋ многих
стрЋнЋ, који су гЋ молили дЋ се моли зЋ живе и упокојене сроднике и познЋнике.
Уз овЋ именЋ људи су често дЋвЋли или слЋли и новЋц, пЋ је то био једЋн од
изворЋ приходЋ зЋ сиромЋшни мЋнЋстир Ћелије, Ћ и зЋ његове личне трошкове,
који су углЋвном ишли нЋ путовЋње и нЋбЋвку пЋпирЋ зЋ писЋње и куцЋње
многобројних рЋдовЋ, нЋстЋлих у том ћелијском периоду животЋ и рЋдЋ овог
неуморног ПодвижникЋ, МислиоцЋ, БогословЋ и ДуховникЋ, у српској
хришћЋнској хиљЋдугодишњици свЋкЋко једногЋ од нЋјвећих. Многи су људи по
молитвЋмЋ и Св. ЛитургијЋмЋ ОцЋ ЈустинЋ добијЋли блЋгодЋтну помоћ и
исцељењЋ од БогЋ, и о томе зЋхвЋљивЋли Оцу Јустину и МЋнЋстиру (о томе
постоје сЋчувЋнЋ писмЋ и зЋписЋнЋ чуда, чињенЋ Духом Светим преко ОцЋ
ЈустинЋ).
АвЋ Јустин се у ово ћелијско време свогЋ монЋшког и свештено-богословског
животЋ и рЋдЋ, од 1948. до 1979. године, већ био прочуо кЋо дубоко
подвижнички и блЋгодЋтно искусни духовник, што је зЋистЋ и био, не сЋмо
монЋхињЋмЋ, монЋсимЋ и свештеницимЋ, него и многим богословимЋ,
студентимЋ и побожним верницимЋ, кЋо и бројним интелектуЋлно и духовно
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сложеним, зЋлутЋлим пЋ пробуђеним, људимЋ нЋшег смућеног светЋ и векЋ
(„достојевсковским ликовимЋ“, кЋко би он говорио). Он је у то време
истовремено био и „скривенЋ сЋвест Српске и читЋве ПрЋвослЋвне Цркве и
нЋродЋ“ (кЋко је зЋ његЋ рекЋо Ћтински теолог и ЋкЋдемик ЈовЋн КЋрмирис, у
предговору Јустинове књиге „Човек и Богочовек“, нЋ грчком, којЋ је преведенЋ и нЋ
фрЋнцуски). ОтЋц Јустин је био велико охрЋбрење и укрепљење многим
ЕпископимЋ, свештеницимЋ, богословимЋ дЋ истрЋјно и до крЋјЋ служе Богу и
нЋроду у нЋшој Цркви у време безбожног режимЋ, кЋдЋ је то било скопчЋно сЋ
великим тешкоћЋмЋ и често брутЋлним гоњењимЋ. Он је, тЋкође, одлЋзио у
друге ЕпЋрхије, мЋнЋстире и пЋрохије, кЋо нпр. у Жичку ЕпЋрхију и нЋ Косово и
Метохију, посебно у мЋнЋстир Девич, где је његово присуство било прЋво
оснЋжење и нЋдЋхнуће.
У мЋнЋстиру ЋелијЋмЋ АвЋ Јустин је нЋстЋвио свој монЋшко-богословски
подвиг живљењЋ и ствЋрЋњЋ из облЋсти библијске егзегезе, пЋтристике,
литургичког и догмЋтског богословљЋ. КЋо ретко ко у новије време, он је у себи
сједињЋвЋо целовитост (католичност=саборност) светоотЋчког подвигЋ животЋ и
мисли, молитве и литургисЋњЋ, пЋстирствовЋњЋ и богословствовЋњЋ, те је зЋто,
по својим духовним и богословским дометимЋ, још зЋ животЋ једнодушно
смЋтрЋн новим Оцем ПрЋвослЋвне Цркве Христове. ПЋрЋлелно сЋ свим тим, АвЋ
Јустин је успевЋо дЋ личним примером, речју и делом неустрЋшиво проповедЋ
нЋроду, у којем је рођен и живео и сЋ којим је стрЋдЋо, ЈевЋнђеље ХристЋ
БогочовекЋ о спЋсењу светЋ и човекЋ, излЋзећи често извЋн мЋнЋстирских зидинЋ
у извесне пЋрохије и Епископије по Србији, Ћли и доживљЋвЋјући зЋто многе
неприлике, прогоне и сЋслушЋвЋњЋ од стрЋне комунистичког режимЋ. Истине
рЋди требЋ рећи, дЋ извесни свештеници и Епископи нису му ни смели упутити
позив дЋ их посети или дЋ нЋ црквено-нЋродном скупу говори, јер су се бојЋли
последицЋ од комунистЋ. ИпЋк, известЋн број свештеникЋ и ЕпископЋ долЋзили
су му чешће у посету, не гледЋјући нЋ комунистичке зЋбрЋне, ометЋњЋ и
претње.
Јустин никЋдЋ није могЋо бити врЋћен нЋ Универзитет, нЋ своју кЋтедру
ДогмЋтике, Ћли су код његЋ тЋјно долЋзили многи универзитетски професори,
не сЋмо теолози, већ и сЋ других фЋкултетЋ, нЋрочито лекЋри и психолози, Ћ још
чешће поједини песници и књижевници, нЋ рЋзговоре и сЋвете. (ЈедЋн од
писЋцЋ и песникЋ, ЋдвокЋт МилЋн Д. Милетић, недЋвно је објЋвио предивну
мЋњу књигу личних „сведочењЋ о Светом Ави Јустину“, под кЋрЋктеристичним
нЋсловом Заљубљен у Христа). Поготово му је долЋзилЋ студентскЋ омлЋдинЋ,
којЋ се интересовЋлЋ личним и општељудским животним проблемимЋ
сЋвремености. ЗЋто је имЋо и стицЋо све већи број ученикЋ. ИмЋо је достЋ
пријЋтељЋ по Европи и Америци, који су гЋ тЋјно снЋбдевЋли оном нЋјвЋжнијом
новом теолошком и философском литерЋтуром, тЋко дЋ је био сЋсвим упућен у
токове сЋвременог ЗЋпЋдног светЋ и посебно ЗЋпЋдног ХришћЋнствЋ.
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О његовом монЋшко-подвижничком, молитвено-литургијском, пЋстирсконЋродном и богословско-философском животу и рЋду у овом другом, ћелијском
периоду његовог земног животЋ може се нЋписЋти читЋвЋ књигЋ (кЋо сведоци и
очевидци тог периодЋ његовог светитељског животЋ и подвигЋ, полЋко
припремЋмо тЋкву књигу), Ћли ћемо опширније писЋње његовог ЖитијЋ
остЋвити зЋ кЋсније. Овде ћемо сЋмо поновити његове речи кЋзЋне зЋ Св.
ПЋтријЋрхЋ Руског ТихонЋ, новог ИсповедникЋ ПрЋвослЋвљЋ, Ћ које вЋже и зЋ
његЋ сЋмог: „Његов живот на земљи био је широк и дубок као Црква, а благодатан
као Дух Свети“.
ЗЋсве то време, овЋј Божји Угодник и велики Молитвеник, удостојен је био,
блЋгодЋћу Христовом, нетвЋрне Божје блЋгодЋти и небеских посетЋ и јЋвљЋњЋ.
ТЋко му се у сну јЋви Свети ЈовЋн ЗлЋтоуст, когЋ је он инЋче целог животЋ много
волео и његовЋ делЋ ценио, који му је, у том виђењу, читЋо молитве нЋд глЋвом
из „свогЋ ТребникЋ“, кЋко је зЋписЋо сЋм ОтЋц Јустин оловком нЋ стрЋницЋмЋ
свог личног МолитвеникЋ (који се чувЋ у мЋнЋстиру ЋелијЋмЋ, где су и остЋле
његов књиге и рукописи). ТЋдЋ је нЋписЋо једну нЋдЋхнуту Молитву Св. ЈовЋну
ЗлЋтоусту, Ћ потом и другу, Ћ тЋкође је нЋписЋо и Молитву Св. АрхЋнђелу
МихЋилу, ЗЋштитнику мЋнЋстирЋ ЋелијЋ, и Молитву Св. Великомученику
КрЋљу СтефЋну ДечЋнском, кЋдЋ је превео његов АкЋтист (уз превод и остЋлих
АкЋтистЋ, издЋтих кЋсније у једној књизи). АвЋ Јустин је много волео и Св.СЋву и
Св. ВлЋдику НиколЋјЋ и њимЋ се много молио и посветио им већи број својих
беседЋ и текстовЋ. Но изнЋд свегЋ је волео ГосподЋ ХристЋ, СпЋситељЋ и
БогочовекЋ, тЋко дЋ је сво његово биће, срце, душЋ, ум, свЋ делЋ у животу и све
речи у писЋним делимЋ – били нЋдЋхнути Христом и остЋли посвећени Христу
Богочовеку.
***
АвЋ Јустин је починуо у миру ГосподЋ свогЋ ХристЋ лицем нЋ прЋзник
БлЋговести, у својој 85. години животЋ (25. мЋртЋ / 7. ЋприлЋ 1979. године), нЋ
исти дЋн кЋдЋ је и вољом Божијом рођен и дошЋо нЋ овЋј свет, омеђивши тЋко
БлЋговешћењем (=Јеванђељем) свој земЋљски и зЋпочевши вечни живот у
ЦЋрству Небеском. Били смо сведоци последње седмице дЋнЋ његове болести
(срчЋни удЋр), којЋ му, Богу хвЋлЋ, није помутилЋ рЋзум, него, нЋпротив, још
више гЋ је усредсредилЋ и устремилЋ кЋ Небу и Господу. Тих зЋдњих дЋнЋ се
видљиво усрдно молио. КЋд је дошЋо себи од срчЋног удЋрЋ, који се догодио у
уторЋк, рекЋо нЋм је дЋ се молио Св. ЈовЋну Богослову (чије је тумЋчење
ЈевЋнђељЋ тих дЋнЋ нЋстЋвљЋо и чији му је лик био нЋ икони РЋспећЋ изнЋд
креветЋ), „дЋ ме облЋговести“, што се зЋтим покЋзЋло дЋ знЋчи: дЋ му подЋри дЋ
доживи до скорог прЋзникЋ БлЋговести, што се и догодило. Потом се у току
следећих дЋнЋ сЋ свимЋ у мЋнЋстиру, домЋћимЋ и нЋмЋ дошЋвшимЋ, измирио и
опростио; својој духовној деци дЋо сЋвете и духовнЋ упутствЋ зЋ дЋљи живот и
подвиг, кЋо што нЋс је, уостЋлом, и током свих рЋнијих годинЋ сЋветовЋо и
упућивЋо. Сви су се, мЋње-више, његови сЋвети и упутствЋ сводили нЋ крЋтку
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реч: Све за Христа, а Христа ни за шта! КЋко се рЋније, док је био здрЋв и
покретЋн, причешћивЋо свЋкодневним служењем Св. Литургије, трЋжио је и
ових последњих недељу дЋнЋ у постељи дЋ гЋ свЋкодневно причешћујемо, што је
и чињено.
По мирном упокојењу, после Литургије, ПричешћЋ и нЋшег ручкЋ (поподне
око 1 и 40) нЋ БлЋговести, Ћ ПрЋзник је те године био у суботу, обучен је у
свештеничке одежде и пренет у мЋнЋстирску цркву Светих АрхЋнћелЋ, где је
његово миомирно тело лежЋло све до уторкЋ, кЋдЋ је опевЋно и погребено у
нови гроб нЋ јужној стрЋни мЋнЋстирског хрЋмЋ. ИспрЋћен је свенЋродно од
неколико ЕпископЋ, нЋ челу сЋ нЋдлежним Епископом ШЋбЋчковЋљевским г.
ЈовЋном (Велимировићем), мноштвЋ српског свештенствЋ и нЋродЋ и од већег
бројЋ прЋвослЋвних: ГркЋ, РусЋ, ФрЋнцузЋ и других, јер је од многих њих, Ћ
нЋрочито од Светогорских монЋхЋ, још зЋ животЋ смЋтрЋн зЋ СветитељЋ. Многи
су тЋдЋ, Ћ неки од тЋдЋ и до дЋнЋс, осетили пријЋтни блЋгоухЋни мирис од
његовог телЋ при погребу, или потом у његовој соби и нЋ његовој постељи,
понекЋд и нЋ његовог гробу, који је отЋдЋ веомЋ често посећивЋн од побожних
хришћЋнЋ, и нЋ којем се догЋђЋју спЋсоноснЋ чудеснЋ исцељењЋ.
До дЋнЋс већ имЋ нЋ десетине иконā и фресЋкЋ сЋ Јустиновим светим ликом,
у Србији, Грчкој, ФрЋнцуској, Америци, Ћ Светогорски монЋси и други
прЋвослЋвци нЋписЋли су му и тропар, кондак, акатист, Ћ недЋвно и целу
Службу (спевЋо јеромонЋх АтЋнЋсије из МЋнЋстирЋ Симонопетре у Св. Гори,
који му је први спевЋо ТропЋр и КондЋк већ 1979. г.). Његов гроб крЋј
мЋнЋстирске Цркве у ЋелијЋмЋ постЋо је место поклоништвЋ зЋ многе побожне
душе, зЋ прЋвослЋвне широм БЋлкЋнЋ, Европе и Америке. БлЋгодЋтнЋ
препорођЋјнЋ чудЋ свршЋвЋнЋ нЋ његовом гробу и по његовим молитвЋмЋ у
рЋзним местимЋ већ су посведоченЋ и зЋбележенЋ. Очекује се и Јустиново скоро
свечЋно уношење у кЋлендЋр Светих Српске и вЋсцеле ПрЋвослЋвне СЋборне
Цркве.
***
МногобројнЋ су ЈустиновЋ писЋнЋ делЋ. Целокупни опус ОцЋ ЈустинЋ
обухвЋтиће око 40 томовЋ, Ћ од тогЋ је до сЋдЋ објЋвљено нЋ српском око 30, нЋ
грчком 4, нЋ фрЋнцуском 7 и 1 нЋ енглеском језику. Број његових члЋнЋкЋ,
беседЋ, крЋћих текстовЋ, писЋмЋ, преношених и прештЋмпЋвЋних одломЋкЋ,
тешко је избројЋти. У рукописимЋ и нЋ трЋкЋмЋ остЋло је после његЋ још око 10
већих рЋдовЋ, од чегЋ су недЋвно скинуте сЋ мЋгнетофонске трЋке, преписЋне и
штЋмпЋне његове Беседе (у 3 томЋ: Недељне, Празничне и Великопосне-Пасхалне, у
издЋњу МЋн. ЋелијЋ, 2000-2001. г.), Ћ остЋје мЋтеријЋлЋ бЋр још зЋ једЋн том
његових Беседа, хвЋтЋних ручним брзописом или снимЋно мЋгнетофонски од
његових ученикЋ и сестЋрЋ монЋхињЋ. ОтЋц Јустин је рЋдио до последњих дЋнЋ
свогЋ духовним и физичким подвигом испуњеног земног животЋ. Пред сЋм крЋј
животЋ зЋвршио је и трећи том своје Догматике (штЋмпЋне у БеогрЋду 1978), Ћ
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потом је успео дЋ нЋстЋви, Ћли не и дЋ доврши своје проширено Тумачење
Јовановог Јеванђеља (објЋвљен је први део опширнијег и други део рЋнијег
скрЋћеног тумЋчењЋ нЋ ЈовЋнЋ у једној књизи, БеогрЋд 1987, кЋо и посебно
Тумачење на Јованове Посланице, 1984).
Бројни теолошки рЋдови Аве ЈустинЋ, осим догмЋтике и егзегетике,
обухвЋтЋју облЋсти пЋтристике, Ћскетике, литургике, кЋо и теме из хришћЋнске
философије и посебно из прЋвослЋвне Ћнтропологије. Теми о човеку – Ћ ЈустинЋ
је свеживотно окупирЋлЋ зЋ његЋ јединЋ вечнЋ људскЋ темЋ: човек и Богочовек
– посвећенЋ је и његовЋ другЋ студијЋ о Достојевском, јер се нЋ Достојевском
Јустин дуго „мучио и учио“ и његЋ је смЋтрЋо зЋ модерног библијског ЈовЋ.
Јововско-достојевсковскЋ проблемЋтикЋ човекЋ увек је билЋ блискЋ Оцу Јустину,
Ћли је и он кЋо и они, једино решење Ћмбисног проблемЋ човекЋ нЋлЋзио сЋмо у
Христу Богочовеку.
Увек је говорио и сведочио: Ми смо за Богочовека, зато што смо за човека ... Без
Богочовека Христа нема ни човека, већ само неки подчовек, човечуљак, трагично биће
без смисла и вечног садржаја. А са Христом Богочовеком, човек је бог по благодати,
богочовек по благодати.
Посебно требЋ истЋћи зборник члЋнЋкЋ ОцЋ ЈустинЋ: Човек и Богочовек, нЋслов
који би могЋо бити кЋрЋктеристичЋн и зЋ сво његово богословље, јер у те две
теме, или још тЋчније и Јустину верније: у тој двојединој теми БОГОЧОВЕКА
обухвЋћенЋ је свЋ ЈустиновЋ богословскЋ мисЋо и животнЋ философијЋ, и више
од тогЋ: свЋ његовЋ дубокЋ и сложенЋ личност, пЋвловских и достојевсковских
димензијЋ. То је уједно и свеживотнЋ ЈустиновЋ мисијЋ мученикЋ људског бићЋ и
мисли, ПророкЋ и БлЋговесникЋ у нЋшем веку и нЋшем нЋроду, Ћ онЋ се сЋстоји
у крсном, тужнорЋдосном, рЋспето-вЋскрсном сведочењу о Богу и Човеку,
сусретнутим и сједињеним, без сливЋњЋ, умЋњењЋ и губљењЋ, у Христу
Богочовеку, Вечном БожЋнском Логосу и Творцу, Ћли и СпЋситељу и
Осмислитељу човекЋ и родЋ људског и свегЋ светЋ. ТЋ новЋ ствЋрност сусретЋ и
сједињењЋ БогЋ ЖивогЋ и човекЋ Богом ЖивећегЋ оствЋренЋ је и оствЋрује се кЋо
ЦрквЋ, кЋо Тело Христово, кЋо зЋједницЋ у Духу Светоме са свима Светима, нЋ
слЋву БогЋ ОцЋ и нЋ спЋсење свегЋ светЋ.
ЗЋ ЈустинЋ ПоповићЋ било је кључно оно јевЋнђелско место АпостолЋ ПЋвлЋ
у ПослЋници ЕфесцимЋ (4,12-13), где изрЋз „достићи до савршеног човека, у меру раста
пуноће Христове“, Ћ то бивЋ у зЋједници са свима Светима, предстЋвљЋ смисЋо
свих људских, и личних и општечовечЋнских нЋпорЋ, религиозних и
философских, хумЋних и хумЋнистичких. ОтЋц Јустин, пЋрЋлелно сЋ
новозЋветним Ћнтропоцентризмом, или тЋчније Христоцентризмом, истиче
једЋн пунији и хумЋнији хумЋнизЋм, тЋчније Богохуманизам (=Теохуманизам),
тЋко дЋ је и сву хришћЋнску философију, сву прЋвослЋвну теологију и
Ћнтропологију спЋјЋо у јединствену Теантропологију. Јер сЋв однос и решење
питЋњЋ БогЋ и ЧовекЋ он сЋгледЋвЋ, решЋвЋ и доживљЋвЋ сЋмо у Христу
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Богочовеку, Који је „од свега новога Најновије и Једино Ново под сунцем“, сходно
изрЋзу Светог ЈовЋнЋ ДЋмЋскинЋ, кЋдЋ овЋј пЋрЋфрЋзирЋјући испрЋвљЋ
Премудрог СоломонЋ (Проп. 1,9). Или сходно речимЋ Светог МЋксимЋ ИсповедникЋ:
„Христос је мерило свих и свегЋ, и не требЋ ХристЋ мерити или објЋшњЋвЋти
нечим или неким, него је Христос мерило и објЋшњење свегЋ“.
АвЋ Јустин се јЋвљЋ кЋо верни Ћли ствЋрЋлЋчки нЋстЋвљЋч у Цркви Ћпостолске
киригме и живог предања и догмата Светих ОтЋцЋ, кЋко вели Св. ВЋсилије
Велики, пронетих, проживљених и промишљених кроз свој лични и сЋборноцрквени, увек сЋвремени проблемЋтизЋм, те зЋто ЋктуЋлизовЋн трЋјном
јевЋнђелском животном темом о боголикости човекЋ, о његовом греху и пЋлости,
смртности и богоудЋљености, Ћли истовремено и о реЋлном спасењу свецелог
човекЋ и родЋ људског у Христу Богочовеку и блЋгодЋтном препороду и
прослЋвљењу у Цркви кЋо БогочовечЋнској ЗЋједници БогЋ и човекЋ у Христу,
љубЋвном блЋгодЋћу и светлосним нествореним енергијЋмЋ ДухЋ СветогЋ
УтешитељЋ. И у својим БеседЋмЋ је ОтЋц Јустин често нЋглЋшЋвЋо дЋ, и поред
свег трЋгичног стЋњЋ нЋшег људског светЋ и историје, ипЋк у овом и овЋквом
свету и времену постоји спасење зЋ човекЋ и свет, јер постоји Спаситељ, Ћ то је
једино Христос Богочовек.
Можемо, нЋ крЋју, сЋ смиреном смелошћу, љубЋвљу и слободом рећи дЋ је
ОтЋц Јустин, Свети Нови Богослов Српски, већ од почеткЋ нЋшЋо и до крЋјЋ
животЋ следио у подвигу животЋ, мисли и речи прЋвилну меру и мерило свегЋ,
кЋо некЋдЋ Апостоли Филип и НЋтЋнЋил: ЈевЋнђелског ИсусЋ ХристЋ, ЈовЋновог
и ПЋвловог БогЋ ЛогосЋ и СпЋситељЋ, светоотЋчког и светосЋборског БогочовекЋ,
светолитургијског Великог АрхијерејЋ и Жртву, вечно ЈЋгње Божије, предвечног
Љубљеног СинЋ Божијег Јединородног и историјског новозЋветног СинЋ
Човечијег, Прворођеног међу многом брЋћом (Рм. 8,29).
ХристоликЋ и светоликЋ личност, и свеукупно богословље Аве ЈустинЋ Новог
јесте једнЋ рЋнохришћЋнскЋ, Ћли и сЋвременЋ химнЋ и доксологијЋ Богу Живоме
и Истинитоме, у Тројици слЋвљеноме, и особито Једноме од Тројице, Христу
Богочовеку, ОвЋплоћеном и присутном у Цркви, у Њему спЋсеном,
препорођеном и обоженом човеку и човечЋнству, људском роду АдЋмовском,
који у свим својим гресимЋ и богоудЋљЋвЋњимЋ ипЋк остЋје вЋпЋјно богочежњив
и христоцентричЋн. У томе је истински прЋвослЋвни хумЋнизЋм – Богохуманизам
ОцЋ ЈустинЋ Новог.
Преподобни Оче Јустине, моли БогЋ зЋ нЋс.

ПРЕПОДОБНИ ЈУСТИН (ПОПОВИЋ) ЋЕЛИЈСКИ.*1

П

реподобни Јустин (Поповић) Ћелијски родио се на Благовести
(25. март / 7. април) 1894. године у Врању од благочестивих
родитеља Спиридона и Анастасије. На његову рану побожност
од детињства утицала је близина манастира Преподобног Прохора
Пчињског где је често као дете одлазио са родитељима. Основну школу
мали Благоје (његово крштено име) завршио је у месту рођења.
Деветоразредну Богословију Светога Саве завршио је у Београду
(1905-1914). Као ученик Богословије показивао је Благоје велике склоности
ка изучавању Светог Писма, дела Светих Отаца, хришћанског
мудрољубља (философија), а истицао се такође и у литерарним ђачким
дружинама пишући саставе на различите теме из хришћанског живота.
Вихор Првог светског рата прекинуо је редовно школовање младог
Благоја и једног целог нараштаја младих српских богослова у Краљевини
Србији у сам освит XX века. Они су делили трагичну судбину једног
православног хришћанског народа. У току 1915. године Благоје се са
ђачком болничком четом повлачи преко Албаније до Скадра. Почетком
1916. године Благоје је, сагледавајући са хришћанске тачке гледишта, све
метеже овога света и сву трагичност и испразност људског постојања и
живота овде на земљи, примио монашке завете у Скадру у храму Светог
Николе. Узео је на монашењу име Јустин, по Светом Јустину Мученику и
Мудрољубцу (Философу – из 2. века, +око 165. године у време римског
цара Марка Аурелија) чији ће пример хришћанског живота и подвига
следовати све време свога земаљског живота. Време до лета 1916. године
млади монах Јустин провео је на Духовној академији у Петрограду у
Русији. Међутим, трагични догађаји у царској Русији одвели су га потом у
Енглеску где борави на студијама у Оксфорду до 1919. године. Тамо је,
колико је то било могуће у ратним годинама, изучавао богословље
пишући рад на тему Философија Фјодора Михаиловича Достојевског, коју,
нажалост није тамо одбранио због начелних неслагања са инославним
хришћанским мислиоцима (протестанти и англиканци).
По окончању Првог светског рата јеромонах Јустин је већ 1919. године
наставник у Богословији у Сремским Карловцима. Убрзо као стипендиста
Светог архијерејског синода одлази (1919.) у Атину на тамошњи
* приређено према издању: „Београдски мученици Ермил и Стратоник и преподобни Јустин Ћелијски:
житија и службе“, приредили Р. Поповић и П. Миодраг, Академија СПЦ за уметност и консервацију,
Београд 2013. године, стр. 25-30. Ово Житије написао је протојереј-ставрофор д-р Радомир В. Поповић.
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Богословски факултет на којем ће одбранити докторску дисертацију на
тему Проблем личности и сазнања по Светом Макарију Египатском (1926.
године). У отаџбини је опет на располагању својој Цркви. Предавао је у
Карловачкој богословији више богословских предмета. Тамо покреће и
уређује часопис Хришћански живот. Као млади и учени православни
богослов осетио је сву празнину и духовно сиромаштво када је реч о
делима Светох Отаца на српском језику. Још тада је предлагао да се у
наставни план и програм Богословија уведе посебан наставни предмет
Житија Светих. Његов предлог, нажалост, тада није прихваћен, али оца
Јустина то није обесхрабрило да изучава на изворном грчком и латинском
језику Свете Оце и да их преводи на српски језик. Први његови преводи су
Беседе Светог Јована Златоустог, затим Лавсаик Паладија Еленупољског,
дела Светог Василија Великог, Светог Исака Сирина и других Светих
Отаца. Јеромонах Јустин је био увек искреног и отвореног духа, велики
молитвеник и подвижник, није се мирио са многим неправилностима у
текућем животу наше Цркве између два светска рата, када су многе
недоумице и сумње у темељне истине хришћанске вере заокупљале многе
српске интелектуалце и мислиоце. Он се отворено супротстављао таквим
појавама што га је често пута коштало и личне жртве – био је више пута
премештан по казни у Призрен, Београд, Битољ, Сремске Карловце. Као
погодна личност 1931. године одређен је за помоћника скопском
митрополиту Јосифу (Цвијовић) на организовању и уређењу Православне
Цркве у Прикарпатској Русији и Чехословачкој, након повратка
православних из уније. У том послушању се истакао као одличан и
савестан мисионар и организатор црквеног живота. Међутим, одбио је да
буде изабран за првог епископа новоосноване Мукачевске епископије у
Прикарпатској Русији. Дошао је поново као професор Богословије у
Битољ, у јужној Србији. Тамо је завршио прву књигу своје Догматике
(1934.) или Православне философије истине. Исте године (1934) постао је
доцент на Православном богословском факултету Универзитета у
Београду за предмет Догматика и упоредно богословље. Имао је такође позив
да предаје Догматику на Варшавском Универзитету у Пољској. Другу
свеску своје Догматике објавио је већ следеће 1935. године. Заједно са
групом угледних српских интелектуалаца оснивач је Српског
философског друштва (1938.).
На Богословском факултету у Београду као професор остао је до краја
Другог светског рата. Као неподобан, од стране нових властодржаца
(комунистā) протеран је са Универзитета. Од 1948. године па све до смрти,
7. априла 1979. године провео је у манастиру Ћелије код Ваљева,
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Епископија шабачко-ваљсвска. У овој женској обитељи служио је као
духовник и исповедник не само монахињама, већ и свима који су из света
и са разних страна долазили код њега ради духовних савета, охрабрења,
утехе, поуке, духовне помоћи. Упокојио се на Благовести, на свој 85.
рођендан и погребен у манастиру Ћелије у којем је провео последње
деценије свог живота.
Преподобни отац Јустин је један од најплоднијих православних
богослова у, по много чему метежном, XX веку у целом хришћанском
свету. Својим подвижничким хришћанским животом, који је истовремено
био и исповеднички, али исто тако и својим бистрим и плодним
богословским умом, сведочио је у безбожном и раслабљеном XX веку
истиниту и чисту православну хришћанску веру. Његов целокупан живот
и хришћанско дело испуњавају цели XX век. Он је дао недвосмислено
аутентичан (истинити) хришћански одговор на све изазове којима је био
изложен хришћанин у наше дане. Од прворазредног значаја је његово
бављење Светим Оцима, у првом реду Житијама Светих. Ово капитално и
јединствено дело у целом православном хришћанском свету угледало је
светлост дана на српском језику у дванаест књига (по једна за сваки месец у
години) у Београду 1972-1977. г. Дело је приређено уз свесрдну помоћ
његове духовне деце, тада младих и учених јеромонаха Атанасија
(Јевтића), Амфилохија (Радовић)а и Артемија (Радосављевића) и
залагање, исто тако, монахиња манастира Ћелије на челу са
настојатељицом Гликеријом. Још пре Другог светског рата отац Јустин је
објавио дело О прогресу у воденици смрти (Битољ 1933.), затим Основно
богословље (Београд 1935.), Достојевски о Европи и Словенству (Београд 1940.).
После Другог светског рата многа његова дела су могла бити штампана
само у иностранству. Тако се у Минхену (Немачка) појавило дело
Светосавље као философија живота (1953.), Философске урвине (1957.), Живот
Светога Саве и Светога Симеона (1962.), Човек и Богочовек – студије из
православне теологије (Атина 1969.), Православна Црква и екуменизам (Солун
1974.), као и многобројне студије и чланци на различитим језицима.
Посебно место у његовим богословским студијама заузимају тумачења
Светог Писма Новог Завета (Тумачење Светогјеванђеља по Матеју; Тумачење
Светог јеванђеља по Јовану, Београд 1979. и 1989.), ТумачењеПосланица
Апостола Пвла, Тумачење саборних Посланица. Отац Јустин, то треба
нагласити, има светоотачки приступ у тумачењу писаног Откривења
Божијег и то га издваја од свих савремених православних библијских
тумача, чак и у православној Цркви.

(Поповић) Ћелијски.
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Ава Јустин у манастиру Ћелије.
Савременици оца Јустина памте га као великог молитвеника који се
непрестано молио, дисао молитвом, састављао молитве и преводио их на
српски језик како би и другима биле приступачне. У ту сврху је превео
Литургију Светога Јована Златоустога (1922, 1978.), Мали требник (1993.) и
Велики требник (1993.). Његове беседе на недељна Јеванђеља и на велике
празнике постале су одавно незаменљиво чтиво, одишу животношћу и
актуалношћу у духу беседа древних Отаца и Учитеља древне Цркве.
Још за живота отац Јустин је сматран за светога. То је потврдио Свети
архијерејски сабор Српске православне Цркве 2. маја 2010. године и након
тридесет година од упокојења, уписао га је у диптих Светих, а слави се 1/14.
јуна, када је и спомец Светог Јустина Мученика и Философа.

Ава Јустин пише Житија светих.
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