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МЕСЕЦА ЈУЛА, У 6. ДАН.*1 

[МЕСЕЦА АВГУСТА, У 7. ДАН.]*2 

(С)ПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ  

ОЦА НАШЕГ СИСОЈА НОВОГ СИНАИТА.*3 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон. 

На Господе завапих ... постављамо стихове на 8, и певамо 

самогласнe [стихире], глас 1: 

з пештере засијавши, као неугасиво кандило Духа Светога, 

мноштво си монаха окупио, Сисоје! Обитељ твоја тобом се 

хвали, јер си у пустињи као чокот многолозни богат род Христу 

принео. Тебе ради пустиња је као крин процветала, преподобни. 

Стога имајући смелости, оче наш, непрестано моли Христа да y 

православљу утврди чеда твоја.                                                      [Двапут.] 

ставивши пропадљиву красоту временога света, у пустињу си 

се населио, Синаја и Атона васпитаниче, земљу си осветио и y 

Христу владаре утврдио. Не престај молити за нас, преподобни 

Сисоје, топли молитвениче нашега спасења. 

 подвигу Господ те посети, виђења таворске светлости те 

удостоји. Нека се радују Кучајске планине, јер си пећине 

њихове испунио чедима твојим, и река Црница нека се дичи 

                                                           
1* текст службе преузет из часописа епархије Браничевске „Браничевски весник“ бр. 1-2, годиште 1, стр. 

131-140, Пожаревац 2009/2010. год. Излази с благословом њ. п. Еп. Браничевског д-р Игнатија (Мидића). 
2* први дан је имендан – тезоименитство – преп. Сисоје Велики Египатски, када је Сабор у његовом 

манастиру; а други је појутарје храмовне славе манастира Сисојевац (Преображења), када уместо датих 

Богородич(а)на треба певати празничне. Помиње се и 13. јула у Сабору Хиландарских светих, и 2. Недеље 

по Духовима у Сабору Светогорских светих. 
3* твореније јеромонаха Ангеларија (Ристића), из обитељи преподобног Сисоја. 
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обитељи твојом украшена, а ми, чеда твоја, тобом се хвалимо и теби 

молитвено кличемо: моли се за нас Цару Христу да нас као своје 

препозна у Дан непролазни. 

[Друге стихире,] глас 2: 

а Синаја преко Горе Атоса земљи западној си дошао и y њој 

монашке уставе обновио и Лазара к мучеништву охрабрио, и 

Евгенију на падвиг упутио, и Стефана у православљу учврстио. Као 

три сунца три нам света чеда твоја сијају јер се твојим и њиховим 

молитвама спашавамо. Нека се радује твоја братија, тобом се 

хвалећи, јер има за првоучитеља тебе, Сисоје, међу преподобнима 

дивнога.                                                                                                [Двапут.] 

 преславни међу преподобнима Сисоје, у срцу Христа носећи 

поживео си на земљи, приводећи Христу чеда своја духовна: 

Лазара великомученика и Евгенију преподобну и сина им мудрога 

Стефана Високога, а са њима и хорове преподобних, предвођене 

славним Дионисијем. Са свима се њима радујући и нестворену 

светлост гледајући, о! премудри оче, не заборави ни нас када се 

обраћаш Троједноме Богу. 

ека се радује сва земља твојим подвигом освештана, нека се 

хвали обитељ твоја моштима твојим украшена, нека се весели 

Црква Божија твојим молитвама ограђена, а ти се непрестано моли 

Христу Спаситељу да нас о свом Доласку као своје с тобом препозна.  

Слава ... глас 6: 

роцветала је пустиња као крин, Господе, ево твога угодника, 

преподобног Сисоја, апостолима Твојим једнонаравника и 

таворске светлости сагледатеља! Ходите, преподобнољупци, 

моштима се Сисојевим поклоните; ходите монаси, подвигу се од 

њега научите; ходите, моћници земаљски и познајте славу која не 

пролази, и сви сагласно запевајмо Христу, Који овако прославља 

угоднике Своје.                                              

И сада ... догматик, глас исти. 

Паримије опште преподобном. 

На Литији: стихира храма; затим стихира, глас 8. 

Подобан: Преподобни оче ... 
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 премудри оче Сисоје, учитељу монаха, свих верних тврђаво, 

помоћниче болесних, прибежиште прогањаних, 

прихватиоче одбачених, славо девственика, моли се за нас, чеда 

своја, јер се у тескобама животним налазимо, али се тобом хвалимо 

и све нас пред Христом заступај, о, силни молитвениче спасења 

нашега.                                                                                                      Глас 7:  

ебе сви засупника имамо и молитвеника незамењивог, тебе 

сви као светионик видимо – ка Христу путеводитеља и верно 

те призивамо: моли се Христу Богу непрестано да мисли верних 

обасја таворском светлошћу и као Човекољубив нас спасе од замки 

нечастивога.                                                                              Слава ... глас 5:  

анас нам јаче од сунца засија твој спомен, преподобни, јер те 

Христос заиста показа светим и богоносним. Живот нам твој 

јасно указа на пут ка Христу и сијањем чистоте своје умове наше 

озари, а ти, не престај молећи се Христу, да нас озари светлошћу 

лица Свога, о, небески причасниче Сисоје!  

И сада ... Богородичан, глас исти: 

ви нараштаји човечји прибегавају покрову Твоме, о, Дјево 

Госпођо, просвети светлошћу Порода Свога, нас грешне 

служитеље Своје који ти се усрдно молимо и клањамо се пречасној 

икони твојој и молимо велику милост. 

На стиховње: стихире, глас 3: 

алове овога живота као чврста стена моћно одбивши и лако 

бреме Христово мушки поневши, пустиње си становник 

постао. Због тога те Онај Који подвиг прима учини грађанином 

Небеског Јерусалима. 

Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних његових.*4 

ажелевши познање Божје, од младости свега себе Господу си 

предао и примивши Њега у себе, таворску си светлост 

угледао, а нама на поуку оставио живот свој, те сада предстојиш 

Тројици Пресветој. 

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, у заповестима 

Његовим ходиће веома.*5 
                                                           
4* Пс. 115,6. 
5* Пс. 111,1. 

О! 

Т 

Д 

С 

В 

З 



~ 4 ~   Месеца јула, у 6 (августа, у 7). дан 

 

 
 

анас обитељ твоја ликује и са њом се све православље радује 

спомену твоме преподобни Сисоје.*6                      Слава ... глас 4:  

ао што Господ пролећним цвећем обаспе прирoду, тако и ти 

монасима украси пустињу, и гора некада пуста и мучна, 

псалмопојањем твојих чеда поста Богу милозвучна, а духовна деца 

твоја, живећа у твојој обитељи, следујући примеру твоме постадоше 

свети.*7 И ми те хвалимо сасатрудником твојим, божанственим 

Ромилом, и вашим молитвама овенчани Духа силом, врага рода 

људскога у прах газимо и са вама и Лазаром мудрим Христу смерно 

прилазимо.                                             И сада ... Богородичан, глас исти: 

удући заиста од Херувима часнија, Бога нашега истинита 

Мати, Њега моли, Ти, од Серафима славнија, светлошћу Лица 

Својега и нас обасјати. 

Тропар [општи преподобном], глас 1: 

устиножитељ и анђео у телу [и чудотворац * показао си се 

богоносни оче наш Сисоје; * постом, бдењем и молитвом 

небеске дарове примив(ши) * исцељујеш бол(ес)н(ик)е и душе оних 

који ти с вером притичу. * Слава Ономе који ти даде моћ, * слава 

Ономе који те увенча, * слава Ономе који преко тебе даје свима 

исцелења.]*8                                                                  Или други, глас исти: 

риста свом душом заволевши и за њим усрдно потрчавши, 

род си свој и земљу оставио и као птица се у пустињи 

настанио. А Господ, видевши твоју жртву и кротост, показа ти 

таворску светлост и у насељима светих настани, где и нас пред 

Христом помени. 

НА ЈУТРЕЊУ. 

По 1. катизми: сједален, глас 3: 

анас се окуписмо, верни, живљење преподобног похвалити и 

христоподобног небесног грађанина прославити, и њему истом 

песме да принесемо углас: преподобни Сисоје, моли се за нас. 

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

                                                           
6* ова стихира делује скраћено, и могуће да је нешто пропуштено (штампарском грешком). 
7* наша измена, а у изворнику: светитељи. Уобичајено савремено српско неразликовање термина свети 

(који је заједнички свим типовима светих) и светитељ (који се односи само на архијереје). 
8* наш превод општог тропарâ. 
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расоти девичанства Твојега, и пресветлој чистоти Твојој, 

Гаврило, задививши се, клицаше Ти, Богородице: коју ћу Ти 

хвалу принети достојну? А и како да те назовем предомишљам се и 

ужасавам! Но, будући да изабран бих кличем ти: Радуј се, 

Благодатна! 

По 2. катизми: сједален, глас 8: 

најући да је Бог заштита у свим опасностима, под заклон си 

Његов подвргао себе, и непријатељ рода људскога паде поред 

тебе, а теби се не приближи, стога твојим молитвама и нас 

посустале придижи.              

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

еби се радује, о, Благодатна, сва творевина: сабор Анђела и 

људски род! Освећени храме и рају духовни, девичанска 

похвало! Из тебе се Бог оваплоти и дете беше, Он Који је превечни 

Бог наш, јер бедра твоја престолом учини, а утробу твоју широм од 

небеса! Теби се радује, Благодатна, сва творевина, слава ти! 

По полијелеју: сједален, глас 6: 

ав се љубављу испунивши, огњем вере противника спалио си, 

и као презвитер часни, Престолу Светом предстојећи, духовна 

чеда своја предводио си, и тишином свагда живећи духа свога, 

стигао си у тишину пристаништа Христовог.  

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

рзу твоју заштиту и помоћ и милост покажи на слугама 

Твојим, и вал(ов)е сујетних помисли укроти, Чиста, и 

[про]палу моју душу подигни, Богородице; јер зам, знам, Дјево, да 

можеш што-год хоћеш.]*9 

Прокимен, глас 7: 

Часна је пред Господом смрт преподобних Његових!*10 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми даде?*11 

Свето Јеванђеље по Матеју, зач. 43. 

                                                           
9* наш произвољни додатак и превод Богородич(а)на из Минејā, пошто у изворнику није написан. 
10* Пс. 115,6. 
11* Пс. 115,3. 
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Пo 50-том  псалму: стихира, глас 6: 

з пештере мрачне јаче од сунца засија (се) подвиг човека који 

на себи поругу Христову понесе, и ноге његове увек хитаху за 

Јеванђеље, зато је и са Христом где је вечно весеље, и сада у радости 

гледајући лице Господње, моли се Њему за наше спасење! 

Канон [преподобнога], на 6, глас 2, [коме је] акростих:  

Паства ти твоја [песму приноси].*12 

Песма 1. Ирмос: 

Ходите народи, певајмо песму Христу Богу, Који раздели море и 

проведе народ из ропства египатскога, јер се славно прослави. 

есмама ти се обраћамо, преподобни, и службу ти приносимо, 

јер нас многе напасти опколише као Египћани. Теби, славни, 

прибегавамо, о! христоименити Сисоје, јер си у Богу моћан да нас од 

њих одбраниш. 

дамове се клетве избављамо, јер демонска прогониш 

наговарања. Твојим заступништвом чувани рај достижемо, о! 

великоименити Сисоје. 

ветлошћу Тројичном обитељ своју сачувај, коју адске силе 

свагда нападају, но твојим се молитвама увек врате 

посрамљене, јер ти престолу предстојиш Тројице.          Богородичан:  

роједни Бог тако изволе да се Један од Тројице из Тебе 

оваплоти и о! чуда, девичанска утроба зачиње, а у утробу се 

смешта Несместиви. 

Катавасија по Типику: Благовештењска. 

Песма 3. Ирмос: 

На камену ме вере утемељивши дао си ми речи против 

непријатеља мојих, стога се дух мој обрадова када запева: нема 

светога као Бог наш и нема праведнијега од Тебе, Господе. 

и се причешћа Христом, Који тебе ради осиромаши узевши 

на себе створену природу, никада не удаљаваше, стога те он 

учини вечним причасником славе Своје. А ми, гледајући на 

добромудреност твоју, прослављамо Христа Који те прослави. 

                                                           
12* дати акростих се губи после 2. тропара 6. Песме. 
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ојниче Христов, Сисоје, оставио си сујету овога света и 

чудесним животом својим задивио си Анђеле, а сада нас све 

задивљујеш чудесима која бивају од твојих светих моштију. 

нђелски поживевши на земљи, Тројици достојно предстао си 

и сада маглу грехова наших разагнај да се тобом удостојимо 

гледања Тројичне светлости.                                                  Богородичан:  

лаговесник се, Царице, Гаврило, задиви видевши Тебе – Чисту 

Дјеву, у чију се пречисту утробу Бог изволи уселити. 

[Сједален, глас 4. 

Подобан: Убрзо притеци ... 

трастно мудровање тела си покорио, и рђаво си бољем 

потчинио, оче Сисоје преславни; бесовске замке си постом 

скршио, и у свету си као зрак сунчани засијао, сијањем твојих 

врлина; тога ради те опевамо.  

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

тена непобедива си нама хришћанима, Богородице Дјево, јер 

(к) Теби прибегавајући неповређени о(п)стајемо; а опет 

грешећи, имамо Тебе [као] молитвеницу. Зато, благодарећи, 

кличемо Ти: Радуј се, Благодатна, Господ [је] с Тобом.]*13 

Песма 4. Ирмос: 

Дошао си од Дјеве, не заступник, ни Анђео, већ Ти сам, Господе, 

оваплотивши се, и спасао си мене – целога човека. Стога ти кличем: 

слава моћи Твојој, Господе. 

воја те вера одржа у добровољном мучеништву, а Господ те 

због тога обдари разумевањем Његовог домостроја и 

неизрецивог гледања таворске светлости. 

стинити угодниче Христов, о! Сисоје преподобни, ево, нам 

враг мреже поставља да нас саплете и у пакао одвуче, но ти их 

молитвама својим и заступништвом покидај. 

и духовником будући цара земаљскога, научи га да мисли о 

Царству Небеском. Стога те и Цар Славе у Царство своје усели, 

где сада пред Троједним Царем помињи стадо своје.          Богородичан:  
                                                           
13* наш превод Сједал(е)на и Богородич(а)на из Канонâ Опште службе преподобном, пошто у изворнику 

није дат. 
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ао што се некада Мојсеј задиви гледајући Несагориву купину, 

тако и Гаврило сада у чуду посматра како се Огањ усељује у 

Утробу Твоју и притом те не спаљује. 

Песма 5. Ирмос: 

Светлости податељу и Творче векова, Господе, у светлости 

заповести Својих управљај нас, јер за другог Бога, осим Тебе, не 

знамо. 

ладики Христу предстојећи, молбама Му се својим свагда 

обраћај да нам светлост своју пошаље и подари озарење ума. 

 велики учитељу наш, Сисоје, ти који пребиваш где је 

светлост Царства непрестана, ево, пред тобом цареви скидају 

круне и кнежеви ти на коленима прилазе, знајући моћ твоју и 

смелост пред Богом, коју користећи отерај противнике стада свога. 

ави нам се твој спомен скупоценији од дијаманата, јер се бесови 

убојаше светлости непорочног живљења твога и ти их сада, 

Тројичну светлост гледајући, светим моштима прогањаш. Богородичан: 

стинити Творац небескога свода под сводом се Утробе Твоје 

настани и са телом из ње изишавши свету засија светлост 

Васкрсења, а нама остави у дужност да исповедамо Тебе, Истиниту 

Богородицу. 

Песма 6. Ирмос: 

У бездану греховном ваљајући се, неиспитљиви бездан милосрђа 

Твога призивам: Боже, изведи ме из трулежи. 

дових врата достигосмо и гробу се примакосмо, те недостојни, 

Јонину песму певамо: Боже Милостиви, молитвама нас 

Сисојевим избави из пропадљивости. 

а свих нас страна потопи море грехова, али нас Господ не 

предаде дубинама, већ нам молитвама Сисојевим дарује 

васкрсење. 

акокрили Анђели трисветом песмом опевају Тројицу, ми, пак, 

земним јој устима кличемо: Сисоје нас научи Јониној песми и 

зато Ти певамо: још ћу гледати Свету Цркву Твоју.         Богородичан:  

 Логосе, о Боже мој! У невољи својој вапијем Ти: ради молитава 

Пречисте Матере Своје изведи из понора мене пропалог. 
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Кондак, глас 7:*14 

 велики светилниче, преподобни оче наш Сисоје, доласком 

твојим са Свете Горе обрадовао си Цркву Христову која 

странствује у Србији, установио си прекрасну обитељ на дивном 

месту, између хумова и лугова, а око тебе сабрано братство би 

велелепна заједница светих! и данас се око моштију твојих 

окупљајући, Богу кличемо: Алилуја!                                                  Икос: 

реподобни оче Сисоје, светлошћу живљења свога све си 

просветио, и таворском светлошћу просвећен у светлости си 

настанио Лазара, а нас задужио да ти кличемо овако: Радуј се, 

Синаја и Атона васпитаниче! Радуј се, Божији угодниче! Радуј се, 

монаха наставниче! Радуј се, Таворске Светлости сагледатељу! Радуј 

се, Сисоје, тишине учитељу! 

Песма 7. Ирмос: 

Премудри младићи не послужише златноме идолу, већ сами y 

огањ уђоше и богове њихове наружише, усред огња завапише и 

ороси их Анђео: услишена је молитва усана ваших. 

 времена давна, божанствени младићи исмејаше царево 

зловерје, ми се данас клањамо јединоме Богу и предвођени 

Сисојем навикосмо да кличемо: Благословен си, Боже отаца наших. 

енику се Христу радујући, нас пред Њим свагда заступај, 

преподобни оче Сисоје, да Му свагда са тобом узносимо 

песму: Благословен си,  Боже отаца наших. 

роједни Бог, три младића спасе од огња у зажареној пећи и 

угодника свога, Сисоја, прослави. Стога Му кличемо: 

Благословен си, Боже отаца наших.                                     Богородичан:  

ог који је y давнини чудодејствовао и посрамио Ваалове 

поклонике још нам веће чудо Тобом показа, је се Он, Кога 

небеса не могу сместити, сав усели y Твоју девичанску утробу! 

Песма 8. Ирмос: 

Јеврејским младићима y пећ зажарену Сишавшег*15 и пламен у 

росу Претворившег*16 Бога, певајте дела као Госпда и преузносите у 

све векове. 
                                                           
14* у изворнику Кондак и Икос стављени после 3. Песме. 
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 жару невидљиве борбе изгарајући, Бога си призвао и Он те 

ороси благодаћу Светога Духа, које се, о! Сисоје, моли, да и ми 

будемо достојни! 

и, предивни војниче Христов, Сисоје, никако се на земљи не 

удаљавајући Тајни Христових, већ ове с љубављу свагда 

савршавајући, савршеним се христозналцем показа, те стога и 

клицаше: Благословите сва дела Господња Господа. 

стинити ум Христов стекавши, премудри оче наш Сисоје, 

умове си људске покренуо да о Триједном Богу размишљају, 

јер се на губавце ниси згадио, већ си им усрдно послужио, кличући: 

Створена природо, слави Владику.                                      Богородичан:  

ресвета Владарко, Дјево, из тебе неизрециво оваплоћеног Бога 

моли да у своје Царство усели нас који те исповедамо као 

Богородицу. 

Песма 9. Ирмос: 

Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, оваплотивши се од 

Дјеве јави се нама, да просвети помрачене, да сабере расејане, стога 

величамо Свехвалну Богородицу. 

 какве се радости неизрециве испуни, гледатељу Славе Божје, 

када у уму своме виде светлост Рођенога од Дјеве. 

Јелисаветину рођаку у срцу носећи и Мајком је и Покровитељком 

инока именујући, Сину си њеном угодио врло, стога те Он уврсти 

међу пријатеље своје, о! Сисоје. 

во, дана радосног, ево, мира духовног, ево се прославља 

свечасни спомен премудрог Сисоја, вишњега Јерусалима 

житеља и Пресвете Тројице гледатеља.                               Богородичан:  

веопевана Дјево Мати, Часнија од свих анђелских чинова, Ти 

која си слава наше природе, Царице неба и земље, измоли у 

Сина Свога Цркви једномислије, а нама живот вечни. 

                                                                                                                                                                                     
15* партицип несвојствен савременом српском језику. 
16* исто. 

У 

Т 

И 

П 

O! 

Е 

С 



Преп. Сисоје нови Синаит.  ~ 11 ~ 

 

 
 

[Свјетилан. 

Подобан: Жене почујте ... 

роцв(ет)ао си као финик(с) Давид(ов)ски, оче, и јавио си се 

обитељ Пресветог Духа, и [Он] те славна васељени показа. 

Непрестано моли за нас, који поштујемо [с] вером пречасни 

(с)помен твој, [о!] преподобни Сисоје.                                 Богородичан: 

есмама неућутним Те[бе] славимо [као] блажену, Дјево, јер си 

Једног од Тројице родила, Богородице, и носиш божанском 

руком пребогату Реч, непромењиво и неизмењиво.]*17 

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

еоборива тврђаво Цркве Христове, преподобни оче Сисоје, 

моли од свих нараштаја хваљеног Бога нашег, указујући му на 

трудове и подвиге твоје, да нас удостоји да са тобом уздигнемо умове 

на висину небеску и тамо угледамо незалазну светлост природе 

Божије. 

вете неувениви из градине Бога Вишњега, миомирисно миро 

Духа Светога, славо монаха и похвало Цркве Христове, 

чудотворче Сисоје, моли Онога Коме си угодио равноангелним 

живљењем својим да и нас учини твојим сажитељима у вечном 

славословљу. 

анас нам јаче од сунца засија спомен твој, преподобни, јер те 

Христос заиста показа светим и богоносним. Живот нам твој 

јасно указа на пут ка Христу и сијањем чистоте своје умове наше 

озари, а ти не престај, молећи се Христу, да нас озари светлошћу 

лица Свог, о! небески причасниче Сисоје.*18 

лави Црква угодника Христовог, обновитеља монаштва и 

оживитеља пустиње, изданак Синаја, похвалу Свете Горе, 

славу преподобних и истинитих догмата чувара, Сисоја 

великоименитог, силног заступника нашег пред васкрслим Христом.  

Слава ... глас 6: 

                                                           
17* наш превод Свјетил(а)на и Богородич(а)на из Опште службе преподобном, пошто у изворнику није дат. 
18* Славник на Литији Великог вечерња. 
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роцветала је пустиња као крин, Господе, ево твога угодника, 

преподобног Сисоја, апостолима Твојим једнонаравника и 

Таворске Светлости сагледатеља! Ходите, преподобнољупци, 

моштима се Сисојевим поклоните; ходите, монаси, подвигу се од 

њега научите; ходите, моћници земаљски и познајте славу која не 

пролази, и сви сагласно запевајмо Христу, који овако прославља 

угоднике своје.*19                                   И сада ... Богородичан, глас исти: 

е презри, Дјево, нас потребите, иако нисмо достојни Твога 

сажаљења, већ покажи Своје уобичајено милосрђе и свима 

нам буди моћна Покровитељка, о! свехвална Господарице наша, 

Богородице. 

Славословље велико, тропар преподобном,  

Слава ... и сада ... Богородичан; јектеније и отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена, на 8, од канона препадобном, песма 3. и 6. 

Прокимен, глас 7: 

Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.*20 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми даде?*21 

Апостол: Галатима, зач. 213. 

Алилуја, глас 1: 

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, заповести Његове 

узљубиће веома.*22 

Стих: Моћно ће на земљи бити наслеђе његово.*23 

Јеванђеље по Матеју, зач. 43. 

Причастен:  

У (с)помену вечном биће праведник, [од гласа зла неће се 

уплашити.]*24 

                                                           
19* Славник на Господе запапих ... 
20* Пс. 115,6. 
21* Пс.115,3. 
22* Пс. 111,1. 
23* Пс. 111,2а. 
24* Пс. 111, 6 и 7. 
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Манастир Сисојевац (14. век) 

Приложeніе:*25 

Тропaрь, глaсъ №: 

rтA всeю душeю возлюби1въ * и3 въ слёдъ є3мY потeкъ, * р0дъ св0й 
и3 зeмлю њстaвилъ є3си2, * и3 ћкw пти1ца въ пустhню всели1лсz є3си2. 

* гDь же ви1дэвъ твою2 жeртву и3 кр0тость, * показa ти fавHрскую 
свётлость, * и3 въ селeніихъ с™hхъ всели1 тz, * и3дёже и3 нaсъ предъ 
хrт0мъ помzни2. 

Кондaкъ, глaсъ з7: 

 вели1кій свэти1льниче, прпdбне џ§е сісHе, * пришeствіемъ твои1мъ 
t с™hz горы2 возрaдовалъ є3си2 цRковь хrт0ву стрaнствующую въ 

сeрбіи, * ўстр0илъ є3си2 прекрaсную nби1тель на ди1внэмъ мёстэ, * среди2 
холмHвъ и3 лугHвъ, * џкрестъ же тебE собрaнное брaтство бhсть 
велелёпное џбщество с™hхъ, * и3 днeсь џкрестъ мощeй твои1хъ 
совокyпльшесz, бGу взывaемъ: Ґллилyіа! 

 
                                                           
25* наш превод тропарâ и кондакâ сачињен 23. марта 2018. г. 
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О ПРЕПОДОБНОМ СИСОЈУ НОВОМ СИНАИТУ.*26 

ајпре игуман манастира Хиландара на Светој гори. Близак кнезу 

Лазару, можда чак и његов духовник. Помиње се у једној повељи 

кнегиње Милице. Сматра се да је био ученик преп. Ромила 

Раваничког. Живео у селу Сисојевац (12 км удаљеном од манастира 

Раванице), где је и његов манастир, у коме почивају његове свете 

мошти. Изнад његовог гроба је фреска, на којој као ктитор 

придржава модел свога храма. Како храм његовог манастира празнује 

Преображење Господње, и како се по Светогорском правилу (с)помен 

ктитора празнује на појутарје храмовне славе, то се и преп. Сисоје 

празнује 7. августа. Такође се празнује и на имендан (тезоименитство) 6. 

јула, тј. у дан преп. Сисоја Великог Египатског, када у његовом манастиру 

бива велики Сабор. 

 

Гроб преп. Сисоја, југозападни део наоса. 

 

Испосница преп. Сисоја, надомак манастира. 

                                                           
26* приређено према „Светачнику“ еп. Хризостома (Столића), том I, стр. 607; и чланку митрополита 

Амфилохија (Радовића) „Синаити и њихов значај у животу Србије 14. и 15. века“ у Споменици о шестој 

стогодишњици манастира Раваница 1381-1981, стр. 114. 

Н 
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