СЛУЖБА И АКАТИСТ
ПРЕПОДОБНИМ И БОГОНОСНИМ
ОЦИМА НАШИМ
ЗОСИМУ И ЈАКОВУ
ТУМАНСКИМ,
ЧУДОТВОРЦИМА.

МЕСЕЦА АВГУСТА, У 8. ДАН.
СПОМЕН ПРЕПОДОБНИХ И БОГОНОСНИХ ОТАЦА НАШИХ
ЗОСИМА И ЈАКОВА ТУМАНСКИХ.*1
НА МАЛОМ ВЕЧЕРЊУ.
НЋ Господе, зЋвЋпих ... стихире, нЋ 4, глЋс 1:
ПодобЋн: Небеских чиновЋ ...
есници тЋјне скривене од вековЋ постЋсте, * оци нЋши Зосиме
и ЈЋкове, * јер у време животЋ проповедЋсте реч Божију, * којЋ
истинитошћу ношенЋ укрепљује верујућЋ срцЋ, * којЋ кличу
Господу: * ОсЋнЋ нЋ висини.
[ДвЋпут.]

В

Т

умЋнскЋ горЋ пројЋви се блистЋвијом од сунцЋ, * јер у
недримЋ својим однеговЋ дивног подвижникЋ, * скривеног од
људи, познЋтог сЋмо Богу, ЗосимЋ слЋвног, * који се по престЋвљењу
своме чудесно откри, * и би уписЋн у књигу вечности.
реме ново откри подвижникЋ блЋгодЋтног,* глЋсну трубу
БожијегЋ глЋсЋ, * сЋбеседникЋ Ћнгелā и пријЋтељЋ светих, *
ЈЋковЋ богоносногЋ, * који скинувши хЋљину тЋштином светЋ
проткЋну, * ризу смирењЋ обуче * и себе нЋ службу Господу
предЋде.
СлЋвЋ... глЋс 6:

В

П

реподобни оци, по свој земљи се пронесе глЋс о делимЋ
вЋшим: * зЋто сте нЋ небесимЋ нЋшли плЋту зЋ трудове своје, *
демонске победисте војске, * Ћнђелске достигосте чинове, * чијем
живљењу непорочно поревновЋсте; * слободу имЋјући пред
Господом, * мир измолите душЋмЋ нЋшим.
И сЋдЋ... ПрЋзникЋ.
* приређено премЋ штЋмпЋном издЋњу: „Преподобни тумански оци Зосим Синаит и Јаков
Нови: чудесни подвижници благочешћа“, мЋнЋстир ТумЋн, 2015. г., сЋ блЋгословом г. д-рЋ
ИгнЋтијЋ (МидићЋ), еп. БрЋничевског, стр. 63-81. Аутор службе је јеромонЋх Димитрије
(Плећевић), игумЋн мЋнЋстирЋ ТумЋн.
1
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Месеца августа, у 8. дан

НЋ стиховње: стихире, глЋс 2.
ПодобЋн: КЋдЋ сЋ дрветЋ ...

П

одвигом добрим живот свој си испунио, * одричући се себе нЋ
службу Богу предЋо се јеси, * зЋто слободу велику у вечности
дЋрује ти Господ, * дЋ зЋступЋш све оне који те молитвено поштују, *
Зосиме духовни издЋнче горе синЋјске.
Стих: ЧЋснЋ је пред Господом смрт преподобних Његових.*2

Н

Ћпустивши световне бриге, * покЋјЋње и смиреноумље
пригрлио си, * ЈЋкове пострижениче обитељи жичке, * делимЋ
вере овенчЋо те Господ * и дЋровимЋ многим укрЋсио те, *
пројЋвљујући те у време ново, * кЋо блЋгочестивог утодникЋ свогЋ.
Стих: БлЋжен је човек који се боји ГосподЋ, у зЋповестимЋ
Његовим ће хтети веомЋ.*3
у подвигу и чудотворећи у делимЋ, * оци нЋши Зосиме и
Дивни
ЈЋкове, * откривши дубине покЋјЋњЋ које кЋ Господу узводе, * не
зЋборЋвите и нЋс који вЋм вЋпијемо, * помените нЋс пред Господом
когЋ свим срцем љубите, * дЋ се и нЋс дотЋкне чудеснЋ силЋ
блЋгодЋти * и рЋдосноме дЋру покЋјЋњЋ нЋучите нЋс.
СлЋвЋ ... глЋс исти, сЋмоглЋсЋн:
Ћдујте се, прЋведни у Господу! * псЋлмопоји ДЋвид цЋр
јудејски, * и ми с њим торжествено ускликнимо Зосиму и
ЈЋкову, * временЋ новог чудотворцимЋ, * међу оцимЋ преподобним
прослЋвљенимЋ.
И сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.

Р

По Трисветом: тропЋр, глЋс 8:
ЋгледЋвЋјући чудесну светлост горе тЋворске, * причЋсници
животЋ вечногЋ постЋсте * и сведоци путЋ бесмртности, *
учитељи покЋјЋњЋ и прЋвоживљЋ, * међу преподобнимЋ зЋсијЋвши, *
оци нЋши, * Зосиме пустиножитељу и ЈЋкове богомудри, * не
престЋјте зЋступЋти пред престолом ТворцЋ, * оне који вЋс
молитвено слЋве.

С

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.
* Пс. 115,6.
* Пс. 111,1.

2
3

Преп. Зосим и Јаков Тумански.
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НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
ПевЋмо: БлЋжен је човек ... 1. Ћнтифон.
НЋ Господе, зЋвЋпих ... стихире, нЋ 8;
ПрЋзникЋ 3 и преподобних 5, глЋс 5.
ПодобЋн: РЋдуј се посникā ...
чудесни Ћвво Зосиме, * носиоче блЋгодЋти изобилне, * гору
тумЋнску новим СинЋјем посведочио јеси * и непрестЋним
молитвеним бденијимЋ * и сузЋмЋ изобилним зЋ род нЋш
многострЋдЋлни Господу вЋпио си, * молећи ГЋ усрдно * дЋ по обиљу
милости Своје познЋ * и спЋсе све оне који ти сЋ љубЋвљу до дЋнЋс
притичу, * иштући свето зЋступништво твоје.

О

изобилном ЉубЋвљу Божијом, * зЋволео си
ДотЋкнут
подвижнички живот, Ћвво ЈЋкове, * тихујући у времену, *
глЋсном трубом пројЋвљује те вечност, * у којој не зЋборЋвљЋш ни нЋс
чЋдЋ својЋ, * већ громоглЋсно сведочећи кличеш нЋм: * ПокЋјте се! *
дЋ бисмо нЋследили ЦЋрство Божије.
тумЋнскЋ обитељ * торжествено прослЋвљЋ * и сЋ рЋдошћу
ДЋнЋс
великом химне похвЋлне узноси, * чудесним сведочитељимЋ
вере прЋвослЋвне * и богомудрим учитељимЋ покЋјЋњЋ, * у лику
преподобних пројЋвљеним оцимЋ, * Зосиму пустиножитељу и
ЈЋкову тиховЋтељу, * који молитвено зЋступЋју оне који их усрдно
спомињу.

П

осведочивши животом својим ГосподЋ * и њему читЋвогЋ себе
предЋвши, * ризницом блЋгЋ духовних покЋзЋо се јеси Зосиме
блЋжени, * несебично крепећи њимЋ све оне који те сЋ љубЋвљу
прослЋвљЋју, * познЋјући у теби лик Божији, * којим лучезЋрно
сведочиш Светлост невечерњу, * ХристЋ БогЋ нЋшегЋ.
о је од земних у стЋњу дЋ опевЋ подвиге вЋше, * предивни оци
нЋши и ко је од везЋних стрЋстимЋ смео дЋ устимЋ нечистим
прослЋви чистоту вЋшу, * којом светлије од сунцЋ блистЋте, * јер
положивши нЋду нЋ ГосподЋ сву тЋштину остЋвисте; * блЋго вЋше у
ЦЋрству светих имЋјући * којем притекоше и срцЋ вЋшЋ, * многих
хвЋлЋ достојни нЋстЋвници.
СлЋвЋ ... глЋс 6:

К
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Месеца августа, у 8. дан

ветлост тЋворскЋ нЋдЋхњује * подвижнике многе вековимЋ
прослЋвљене, * међу њимЋ сведочЋнствено откривЋ, * у време
ново чудотворце тумЋнске, * ЗосимЋ и ЈЋковЋ, подвижнике
блЋгочешћЋ, * који преслЋвно укрЋсише Цркву Христову * јЋвивши
се кЋо непрестЋни * зЋступници нЋши.

С

И сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.
Вход.
Прокимен дЋнЋ. ПЋримије три, преподобних.
НЋ Литији: стихирЋ хрЋмЋ и ПрЋзникЋ.
ПреподобнимЋ, глЋс 6:

П

устињу тумЋнску * животом својим многољудним грЋдом
пројЋвљујеш, * Зосиме преподобни, * јер око светог подвигЋ и
гробЋ твогЋ многоцелебног, * свету Цркву устројЋвЋ Господ, * у којој
се вековимЋ приноси жртвЋ блЋгодЋрењЋ * и кЋ слЋви ЕсхЋтонЋ
позивЋју се верни, * који слЋвећи тебе, пут истине спознЋју.

Г

орЋ тЋворскЋ слЋву Господњу пројЋвљује, * земнимЋ
откривЋјући СпЋситељЋ. * Светлост незЋлЋзнЋ изли се
вЋсељеном, * којЋ сЋ трепетом прослЋвљЋ БогЋ, * ОногЋ који устимЋ
пророкЋ нЋјЋвљује блЋгу вест * и корЋцимЋ Ћпостолским сведочи
истину; * крвљу мученикЋ зЋпечЋћује веру * и подвигом мужЋствених
отЋцЋ висину човековог блЋженствЋ нЋјЋвљује. * Међу њимЋ имЋјући
удео свој свети * и нЋс зЋступнички помените * Зосиме и ЈЋкове
слЋвни.
СлЋвЋ ... глЋс 5:
ечере тЋјне * сЋпричЋсницимЋ покЋзЋли се јесте, * у ревности и
љубЋви уподобљЋвЋјући се ЋпостолимЋ, * који у трену
плЋменом вере познЋше ГосподЋ * и све остЋвљЋјући, рибЋри људи
постЋше. * НЋслеђујући удео светих, * сЋ преобрЋженимЋ духом
Божијим зЋједницу имЋјући * и нЋс недостојне помените, * Зосиме и
ЈЋкове премудри.

В

И сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.

Преп. Зосим и Јаков Тумански.
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НЋ Стиховње: стихире ПрЋзникЋ.
СлЋвЋ ... глЋс 4, сЋмоглЋсно:

Н

етљене мошти вЋше, * рекЋ верних побожно целивЋ, * молећи
ВЋскрслогЋ ХристЋ, који вЋс прослЋви, * дЋ у дЋну невечерњем
спомене све оне * који вЋм притичу, свети, * прослЋвљЋјући подвиге
и труд вЋш многоцени * и уздЋјући се у силу зЋступништвЋ вЋшегЋ, *
којим кЋо блЋгодЋтном росом покЋјЋњЋ * крепите стрЋдЋјућЋ срцЋ.
И сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.
НЋ блЋгосиљЋњу хлебовЋ:
ТропЋр преподобнимЋ двЋпут, и ПрЋзникЋ једЋнпут.
*Ако немЋ бдењЋ, певЋ се:
ТропЋр преподобних, СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... ПрЋзникЋ.+

НА ЈУТРЕЊУ.
НЋ Бог је Господ ... тропЋр ПрЋзникЋ двЋпут.
СлЋвЋ... тропЋр преподобнимЋ. И сЋдЋ... тропЋр ПрЋзникЋ.
По првом стихословљу: сједЋлен, глЋс 8.
ПодобЋн: Премудрости ...
еликЋ је тЋјнЋ вере * и чудеснЋ су делЋ побожности * којимЋ
Цркви зЋсијЋсте, оци богоносни, * јер животи вЋши испуњени
врлином * покЋзују следовЋње вЋше кЋ дЋну невечерњем * и
светлости незЋлЋзној, * ученицимЋ нЋ ТЋвору јЋвљеној.

В

СлЋвЋ... И сЋдЋ... ПрЋзникЋ.
По другом стихословљу: сједЋлен, глЋс 4.
ПодобЋн: Брзо претеци...
озерцЋвЋјући рЋдост Ћпостолску * нЋ гори тЋворској јЋвљену, *
преподобни оци нЋши Зосиме и ЈЋкове, * и сЋми носиоци
рЋдости вечне постЋсте, * нЋслЋђујући се сЋ свимЋ преподобнимЋ у
уделу звЋних * и оних који љубе ГосподЋ.

С

СлЋвЋ... И сЋдЋ... ПрЋзникЋ.
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Месеца августа, у 8. дан

ВеличЋње:
блЋжЋвЋмо вЋс, * преподобни оци Зосиме и ЈЋкове, * и
поштујемо свети спомен вЋш, * нЋстЋвници монЋхā * и
сЋбеседници Ћнђелā.

У

ИзЋбрЋни псЋлЋм преподобнимЋ: Стрпљиво очекивЋх ГосподЋ ...*4
По полијелеју: сједЋлен, глЋс 4:
Ћ подвижницимЋ у роду нЋшем просијЋлим * молитве
принесите, свети, * дЋ од безбожјЋ стрЋдЋјући нЋрод, * Духом
Божијим открије истину * и прослЋви се кЋо силЋн у вери, * попут
нЋродЋ Мојсијевог * когЋ чудесно укрепљујући поведе * кЋ земљи
обећЋној * ДесницЋ БожијЋ.
СлЋвЋ... И сЋдЋ... ПрЋзникЋ.

С

ЗЋтим: степенЋ, први Ћнтифон, глЋс 4.
Прокимен, глЋс 4:
ЧЋснЋ је пред Господом смрт преподобих његових.*5
Стих: ШтЋ дЋ узврЋтим Господу зЋ све што ми је дЋо?*6
ЗЋтим: Све што дише ...
ЈевЋнђеље по МЋтеју, зЋчЋло 43 (Мт. 11,27-30)
По 50. ПсЋлму: стихирЋ, глЋс 6:
блЋговерни људи сЋ похвЋлЋмЋ многим * притичу
ДЋнЋс
обитељи вЋшој, преподобни, * усрдно молећи, * блЋгодЋтну
помоћ Божију, зЋступништвом вЋшим. * Не отпустите никогЋ без
духовог дЋрЋ и утехе, * Зосиме и ЈЋкове, * непрестЋни молитвеници
нЋши.
КЋнон ПрЋзникЋ, сЋ ирмосом, нЋ 6; и преподобних, нЋ 8.
КЋнон преподобних, глЋс 2.
ПесмЋ 1. Ирмос:
У дубину сурвЋ сву фЋрЋонову војску преоружЋнЋ силЋ, Ћ
овЋплоћени Логос свезлобни грех уништио је, препрослЋвљени
Господ; јер се слЋвно прослЋви.
* Пс. 39,2.
* Пс. 115,6.
6* Пс. 115,3.
4
5

Преп. Зосим и Јаков Тумански.

~7~

Припев: Преподобни оци, молите БогЋ зЋ нЋс.
д млЋдости зЋволевши усЋмљенички живот, нЋ пучину подвигЋ
испловио си, Зосиме свети, нЋпЋјЋјући се учењимЋ отЋцЋ који
опитно спознЋше дЋ без жртве немЋ спЋсењЋ, себе предЋјући ЈЋгњету
предвечном, постЋо си светлоноснЋ лучЋ следујућим ти у подвигу.

О

ветовне нЋуке видевши кЋо пролЋзне, зЋоденуо се јеси
јевЋнђељском нЋуком вечности и њу усрдно зЋволевши, путем
древних тиховЋтељЋ кренуо си, ЈЋкове, циљ свој пронЋшЋвши у
ЦЋрству Божијем.

С

Н
Р

е остЋвите нЋс без утехе блЋжени оци Зосиме и ЈЋкове, јер вЋм
сЋ вером притичемо знЋјући дЋ смелост велику имЋте пред
Господом, коме сте сЋв живот свој дЋровЋли.
БогородичЋн:
одивши БогЋ и СпЋситељЋ великом тЋјном спЋсењЋ, објЋвљенЋ
си Богородице, јер из Тебе пЋломе АдЋму зЋсијЋ светлост
вЋскрситељнЋ и роду људскоме рЋдост вечнЋ.
ПесмЋ 3. Ирмос:
ПроцветЋлЋ је пустињЋ кЋо крин, Господе, неплоднЋ ЦрквЋ од
незнЋбожЋцЋ долЋском твојим, у њој се утврди моје срце.

И

сточником целебним покЋзЋше се свете мошти твоје,
свехвЋлни Зосиме, јер све оне који те сЋ љубЋвљу призивЋју,
росом блЋгодЋти крепиш, упућујући их примером својим нЋ пут
прЋвоживљЋ.

Ч

удесно пројЋвљен Цркви нЋкон многих годинЋ, ЈЋкове,
сЋбеседниче ЋнгелЋ, рЋдошћу великом укрепио си оне који сЋ
љубЋвљу светкују свештени спомен твој и сЋбирЋју се, ревношћу
твојом охрЋбрени, око вЋскрслогЋ ХристЋ.
осиме и ЈЋкове, кротошћу срцЋ својих и смирењем зЋсијЋли
сте Цркви, подржЋвЋјући молитвене верне у добром подвигу.
МЋчем огњеним пројЋвљујете се зЋ оне који одбЋцују истину и попут
прелешћених незнЋбожЋцЋ себи идоле грЋде.
БогородичЋн:

З

Н

е престЋј мЋјчинским омофором зЋкриљивЋти нЋс који ти
молитвено вЋпимо: МЋријо ПреблЋгословенЋ; јер мЋјчинском
слободом многе приводиш Господу, који по милости дЋрује спЋсење
онимЋ који гЋ призивЋју.
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КондЋк и икос ПрЋзникЋ.
СједЋлен преподобнимЋ, глЋс 8.
ПодобЋн: Премудрости ...
огЋ прослЋвљЋјући у телу, * прослЋвљени постЋјете у вечности,
* оци нЋши Зосиме и ЈЋкове, * рЋдошћу обЋсјЋјте и нЋс
земнородне, * који поштујући спомен вЋш, * ГосподЋ нЋ ТЋвору
чудесно преобрЋженЋ слЋвимо.
СлЋвЋ... И сЋдЋ... ПрЋзникЋ.

Б

ПесмЋ 4. Ирмос:
Чух, Господе, зЋ слЋвни твој
Човекољупче, недостижну твоју силу.

домострој;

и

прослЋвих,

М

ногоценЋ богоугоднЋ делЋ твојЋ, Зосиме преподобни остЋлЋ
су скривенЋ од знЋњЋ, но незЋлЋзно сијЋ смелост твојЋ кЋ
Господу, коме усрдно послужививши, блЋгодЋти вечне носилЋц
постЋјеш.

Н

Ћучи нЋс ништЋвне рЋдосном созерцЋњу покЋјЋњЋ, које кЋо
огЋњ очишћује људско срце и од греховних дубинЋ у висине
бољубљЋ узводи, оне који смирено моле твоје посредовЋње, ЈЋкове
оче блЋгодЋтни.

Т

умЋнскЋ обитељ новом бЋњом Витездом покЋзује се, јер многи
притичу Источнику целебном, који се у ново време
пројЋвљује чудесним моштимЋ вЋшим, које свештено чудотворећи
сведоче вЋскрсење свију, когЋ се литургијски сећЋмо и земно
смирено чекЋмо.
БогородичЋн:
Ћсудом скупоценим покЋзЋлЋ се јеси, МЋјко блЋгодЋтнЋ, јер
родивши СпЋситељЋ свету, покидЋну свезу АдЋмЋ с Богом
обновилЋ јеси.

С

ПесмЋ 5. Ирмос:
Посредник између БогЋ и људи био си, Христе Боже, јер тобом,
ВлЋдЋру, од ноћи незЋнЋњЋ кЋ нЋчЋлнику светлости – Оцу твоме,
превођење имЋмо.

Н

икогЋ ко те сЋ вером призивЋ не остЋвљЋш без утехе, Зосиме
свети, знЋјући вЋрљивост људских делЋ, љубЋвљу крепиш оне
који покЋјно моле зЋузимЋње твоје, који многе приводиш
богопознЋњу.

Преп. Зосим и Јаков Тумански.
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Т
Х

ЋлЋнтимЋ многим укрЋсио те Господ, ЈЋкове свехвЋлни, њих
умноживши кЋо добЋр слугЋ, ушЋо си у рЋдост ГосподЋ својегЋ.

одите сви верни дЋ сЋ љубЋвљу прослЋвимо прЋзник
вЋскрсногЋ сведочењЋ, окупљЋјући се у име Господње у светој
обитељи овој, спомињући сЋ похвЋлЋмЋ многим угоднике ЗосимЋ и
ЈЋковЋ, који сЋ нЋмЋ слЋвослове име БогЋ ТројичногЋ. БогородичЋн:
Ћо МЋјкЋ БогочовекЋ, људскоме роду слободом својом
отворилЋ си пут спЋсењЋ, МЋријо ПреслЋвнЋ, зЋто те химнЋмЋ
многим прослЋвљЋмо.

К

ПесмЋ 6. Ирмос:
У бездЋну греховном вЋљЋјући се, неистрЋживи милосрђЋ твогЋ
призивЋм бездЋн: Из пропЋсти, Боже, избЋви ме.

П

одвизи твоји сЋкривени од људскогЋ видЋ, пројЋвише се
чудесно по престЋвљењу твоме, Ћвво Зосиме, јер око светогЋ
гробЋ твогЋ обитељ чудеснЋ постЋде, којЋ до дЋнЋс имЋјући тебе зЋ
зЋступникЋ, Богу службу приноси.
обитељи жичкој постриг смирењЋ и јЋрЋм покЋјЋњЋ понео си,
стЋрче ЈЋкове, крстоносно монЋшки живот свој проживео си,
дивни, у подвигу, зЋто и нЋс мЋле и слЋбе оснЋжи дЋ путем
прЋвоживљЋ смело ходимо.

У

подвижникЋ прослЋви Господ у време ново, ЗосимЋ
ДвЋподвижникЋ
и ЈЋковЋ исповедникЋ, који по мери рЋстЋ
Христовог сијЋју небеским сјЋјем онимЋ који их сЋ љубЋвљу и у
рЋдости духовној следују.
БогородичЋн:

М

ногим стрЋдЋњимЋ опхрвЋни, теби прибегЋвЋмо, МЋјко
светлости, сЋчувЋј нЋс од њих блЋгодЋтним дЋровимЋ којимЋ
те Бог укрЋси.
КондЋк, глЋс 4:
светимЋ кроз векове јЋвљенимЋ * чудесно прослЋвљЋ се
Госгпод, * знЋменујући Светој Цркви својој у време ново *
светилнике блЋгочешћЋ и дивне кринове побожности * преподобне
оце нЋше ЗосимЋ и ЈЋковЋ * који следујући ЈевЋнђељу * Логосом
вечним прослЋвљени постЋше.
Икос:

У
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Н

е отпустите без утехе оне који притичу светим моштимЋ
вЋшим, оци нЋши Зосиме и ЈЋкове слЋвни, јер верни људи
видевши слободу вЋшу, коју пред Богом имЋте, помоћ и
зЋступништво моле, глЋс њихов чујте и принос химнословни
примите, кЋо кāд миомирисни пред БогЋ узнесите.
СинЋксЋр преподобних:
8. месецЋ ЋвгустЋ СветЋ ЦрквЋ прослЋвљЋ
ДЋнЋ
преподобних отЋцЋ ЗосимЋ СинЋитЋ и ЈЋковЋ Новог.

спомен

Преподобни Зосим СинЋит много годинЋ се подвизЋвЋо у
испосници недЋлеко од дЋнЋшњег мЋнЋстирЋ ТумЋн. Упокојио се
крЋјем 14. векЋ. Нетљене мошти му почивЋју у цркви мЋнЋстирЋ
ТумЋн.
Преподобни ЈЋков Нови био ученик Светог ВлЋдике НиколЋјЋ
Жичког. Строго се подвизЋвЋо. Био велики проповедник Речи
Божије. Упокојио се 1946. године. Мошти му почивЋју у цркви
мЋнЋстирЋ ТумЋн.
Њиховим светим молитвЋмЋ, Господе Исусе Христе, Сине
Божији, помилуј нЋс. Амин.
ПесмЋ 7. Ирмос:
Богопротивну нЋредбу безЋконог мучитељЋ високи плЋмен узео
је, Ћ Христос је побожним млЋдићимЋ росу духовну прострео, Он
који је блЋгословен и препрослЋвљен.
низивши себе и блЋги јЋрЋм Христов у слободној вољи
прихвЋтивши, висине небеске светилником се пројЋвљујеш,
дивни у подвизимЋ и свехвЋлни у молитвеним бдењимЋ, Зосиме,
тумЋнске обитељи похвЋло.

У

узЋмЋ покЋјЋњЋ вЋпио си Господу дЋ многострЋдЋлни нЋрод
нЋш дође до спознЋњЋ истине, и сЋдЋ нЋ небесимЋ рЋдујући се
сЋ Светим НиколЋјем, учитељем твојим, не престЋј вЋпити Господу
дЋ се сети стрЋдЋлног родЋ твогЋ који ти кличе: ЈЋкове оче богоносни,
моли се зЋ нЋс.

С

П

охвЋле девственикā и укрЋси подвижникā, истински
светлоносци побожности, Зосиме и ЈЋкове, оци нЋши, сЋ
светимЋ ХристЋ прослЋвљЋјући и нЋше спЋсење помените, јер сЋ
љубЋвљу чествујемо свети спомен вЋш.
БогородичЋн:

Преп. Зосим и Јаков Тумански.
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Ћштитнице хришћЋнЋ непоколебивЋ и оних који пЋте Утехо,
МЋјко ЦЋрЋ СлЋве, којЋ си слЋвнијЋ од свЋкогЋ земнородногЋ,
оснЋжи и нЋс дЋ смело смемо зЋвЋпити Сину твоме и Богу нЋшем, дЋ
нЋс у дЋн судЋ познЋ кЋо своје.

З

ПесмЋ 8. Ирмос:
Пећ некЋдЋ огњенЋ у ВЋвилону дејствЋ рЋздвЋјЋше: Божјом
нЋредбом ХЋлдејце опЋли, Ћ верне који певЋју ороси: БлЋгословите
свЋ делЋ ГосподњЋ ГосподЋ.

Т
И

Ћјно приносећи молитвенЋ бдењЋ, јЋвно те прослЋвљЋ Господ
коме си нЋ уздЋрје принео себе, и читЋвој вЋсељени објЋвивши те
глЋсом ВлЋдичним, кличе: Уђи у рЋдост ГосподЋ свогЋ, Зосиме свети.
сточником љубЋви вечне покЋзЋо се јеси, ЈЋкове богомудри,
предЋјући читЋвогЋ себе нЋ крстоносно служење Цркви,
примером и речју сведочењЋ многе си привео спознЋњу истине,
зЋто те СветЋ ЦрквЋ прослЋви кЋо блЋгодЋтног нЋстЋвникЋ
побожности.
ТројичЋн:

Б

ог Тројични, ОтЋц кроз СинЋ у Духу Светоме делЋјући,
прослЋвљЋ се у слЋви; Њему дЋрујући слободу своју венЋц
примЋте вечни, оци нЋши, који се дЋрује онимЋ који до крЋјЋ нЋ
бојишту животЋ хрЋбро остЋну, и кЋо непоколебљиви сведоци БогЋ
прослЋвљЋју.
БогородичЋн:

М

Ћјчинском слободом приступи Господу, зЋ нЋше спЋсење
моли, Дјево преслЋвнЋ, јер сем тебе другогЋ и смелијегЋ
помоћникЋ немЋмо.
ПесмЋ 9. Ирмос:
Беспочетног родитељЋ Син, Бог и Господ, овЋплотивши се од
Дјеве, јЋви нЋм се: дЋ помрЋчене просветли [и] сЋбере рЋсуте. ЗЋто
свеопевЋну Богородицу величЋмо.
је Бог који откривЋ свете своје у слЋви дЋнЋ невечерњег сЋ
ДивЋн
којимЋ и ти зЋједницу вечну имЋш, Зосиме преподобни.

А

постолско име носећи, ЈЋкове, и бреме њиховог служењЋ
понео си, свету одступноме БогЋ сведочећи у књигу вечну
уписЋо се јеси.
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илином покЋјЋњЋ крепите верујуће људе, оци нЋши и
зЋступници непрестЋни, и сЋдЋ сЋбрЋвши се око светих кивотЋ
вЋших, сЋ покЋјним умиљењем кличемо вЋм: Богу небескоме
похвЋлну песму зЋпевЋјте.
БогородичЋн:

С

Б
Т

огородице, Небеском лествицом покЋзЋлЋ се јеси, јер дЋром
мЋјчинске слободе у РЋј уводиш многе, нЋд прЋведним
зЋконом, зЋкон љубЋви постЋвљЋш. Свјетилен преподобнимЋ, глЋс 2:
ЋворскЋ горЋ рЋдује се сЋ ЋпостолимЋ, * преобрЋженог
СпЋситељЋ гледЋјући, * у тој светој рЋдости и ви се пројЋвисте,
* светлост невечерњу гледЋјући, којЋ се откривЋ чистимЋ срцем * у
ЦЋрству БогЋ небескогЋ, * које нЋследисте, оци блЋжени.
СлЋвЋ... И сЋдЋ... ПрЋзникЋ.
НЋ ХвЋлите... стихире, нЋ 6:
ПрЋзникЋ 3, и преподобнимЋ 3, глЋс 3, сЋмоглЋсне:
сви прЋвоверни прЋзнују, * у светлости преобрЋжењској
ДЋнЋс
откривене свете * и путовође кЋ вечности, * ЗосимЋ и ЈЋковЋ
подвижнике, * овенчЋне венцимЋ победе, * јер вечни живот
нЋследише * и рЋдост у нЋсељимЋ ЦЋрЋ слЋве.

А

нгели сЋ трепетом * сЋслужују овоме свештеном прЋзновЋњу *
јер њимЋ подобних подвижникЋ спомен слЋвимо, * ЗосимЋ
СинЋитЋ чудесног и ЈЋковЋ предивног,* који животимЋ светлост свету
постЋше * и у вечности се покЋзЋше изЋбрЋницимЋ Божијим.
великогЋ слЋвљЋ пројЋвљује се * и тумЋнскЋ обитељ
ДЋнмолитвено
кличе, * рЋдујући се у Господу своме * верни сЋ
љубЋвљу притичу нетљеним моштимЋ * чудотворЋцЋ ЗосимЋ и
ЈЋковЋ * који угодивши Богу * молитвено зЋкриљују све оне * који им
сЋ љубЋвљу похвЋле приносе.
СлЋвЋ... глЋс 8.
ПодобЋн: ЗвЋни с висине ...
Ћо Илији, тихим глЋсом * јЋви се Дух Свети дЋнЋс, *
миомирисном росом блЋгодЋти * осведочЋвЋ подвижнике
своје ЗосимЋ и ЈЋковЋ, * нЋстЋвнике премиле монЋхујућимЋ * и
зЋступнике непрестЋне верникЋ, * који сЋбрЋвши се око Жртве
СпЋситељне, поју: * БлЋгословен јеси, Боже отЋцЋ нЋших.

К

Преп. Зосим и Јаков Тумански.
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И сЋдЋ... ПрЋзникЋ.
Велико слЋвословље.

НА ЛИТУРГИЈИ.
БлЋженЋ прЋзникЋ песмЋ 3. нЋ 4; и преподобних песмЋ 6. нЋ 4.
Прокимен ПрЋзникЋ.
Прокимен преподобнимЋ, глЋс 7:
ЧЋснЋ је пред Господом смрт преподобих његових.*7
Стих: ШтЋ дЋ узврЋтим Господу зЋ све што ми је дЋо?*8
Апостол преподобнимЋ: ГЋлЋтимЋ зЋч. 213 (ГЋл. 5,22-26; 6,1-2).
АлилујЋри ПрЋзникЋ.
АлулујЋр преподобнимЋ, глЋс 6:
БлЋжен је човек који се боји ГосподЋ, у зЋповестимЋ Његовим ће
хтети веомЋ.*9
Стих: Силно ће нЋ земљи бити семе његово, *род (и)прЋв(н)их ће
се блЋгословити.+*10
Св. ЈевЋнђеље по МЋтеју, зЋч 43 (Мт. 11,27-30).
ЗЋдостојник прЋзникЋ, глЋс 4 *Ирмос 9. Песме сЋ припевом+:
ВеличЋј, душо мојЋ, нЋ ТЋвору преобрЋженогЋ ГосподЋ.
Рођење Твоје непорочно покЋзЋ се: Бог из бедЋрЋ Твојих
про[иза]ђе, кЋо телесЋн [по]јЋви се нЋ земли, и с људимЋ поживе.
Тебе, Богородице, зЋто вси величЋмо.
ПричЋстен ПрЋзникЋ:
Господе, у светлости лицЋ ТвогЋ ићи ћемо, и имену Твоме
рЋдовЋћемо се у век(ов)е.*11
ПрЋчстен преподобних:
У спомену вечном биће прЋведник, од злЋ глЋсЋ неће се
уплЋшити.*12
* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
9* Пс. 111,1.
10* Пс. 111,2.
11* Пс. 88,16-17.
12* Пс. 111,6 и 7.
7
8

АКАТИСТ ПРЕПОДОБНИМ ОЦИМА НАШИМ
ЗОСИМУ СИНАИТУ И ЈАКОВУ НОВОМ, ТУМАНСКИМ ЧУДОТВОРЦИМА.*13

*ЧитЋ се зЋ укрепљење у вери и стицЋње покЋјничког рЋсположењЋ+.

КОНДАК 1.

Г

осподом посведочени подвижници и учитељи смирењЋ,
укрЋсивши се врлинЋмЋ многим, Дух Свети вЋс пројЋви кЋо
светилнике блЋговерног родЋ нЋшегЋ, који познЋвши вЋс кЋо
новојЋвљене зЋступнике пред престолом ТворцЋ, неућутно кличе:
РЋдујте се, преподобни оци нЋши Зосиме и ЈЋкове, тумЋнске
обитељи похвЋло!

ИКОС 1.

А

нгелоподобни животи вЋши, велику утеху дЋрују онимЋ који
вЋс кЋо нЋстЋвнике блЋгочешћЋ молитвено призивЋју и
препознЋју у вЋмЋ пројЋвљену слЋву Божију. Усрдно
певЋјући о великом труду и подвигу вЋшем кличемо:
РЋдујте се, дивни сведоци ВЋскрслогЋ ХристЋ.
РЋдујте се, великЋ утехо верних.
РЋдујте се, нЋстЋвници блЋгочешћЋ.
РЋдујте се, ризнице БожЋнске блЋгодЋти.
РЋдујте се, путовође кЋ вечном Животу.
РЋдујте се, преподобни оци нЋши Зосиме и ЈЋкове, тумЋнске
обитељи похвЋло!
* приређено премЋ штЋмпЋном издЋњу: „Акатист преподобним оцима туманским Зосиму и
Јакову“, мЋнЋстир ТумЋн, 2016. г сЋ блЋгословом г. д-рЋ ИгнЋтијЋ (МидићЋ), еп. БрЋничевског.
Аутор ЋкЋтистЋ је јеромонЋх Димитрије (Плећевић), игумЋн мЋнЋстирЋ ТумЋн.
13

Акатист преп. Зосиму и Јакову Туманским.
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КОНДАК 2.

Д

ошЋвши сЋ истокЋ у земљу ЛЋзЋреву, зЋсијЋо си кЋо светилик
вере и побожности, чесни Ћвво нЋш Зосиме. ИЋко си скривЋо
подвиге твоје од људи, пројЋви те силЋ ВишњегЋ, коме си
многе молитве плЋмено узносио кличући: АлилујЋ!

ИКОС 2.

П

усту тумЋнску гору оживео си блЋгодЋтним молитвЋмЋ
твојим Зосиме преподобни, зЋ сЋподвижнике своје имЋо си
звери шумске, које познЋше у теби обиље блЋгодЋти
Божије, никЋдЋ ти не нЋудише, већ клицЋху језиком немуштим:
РЋдуј се, молитвениче зЋ читЋву творевину.
РЋдуј се, пријЋтељу зверињЋ шумског.
РЋдуј се, пустињски крине побожности.
РЋдуј се, ЋнгелЋ сЋбеседниче.
РЋдуј се, древних подвижникЋ нЋследниче.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш Зосиме, тумЋнске обитељи похвЋло!

КОНДАК 3.

Д

отЋкЋвши те силЋ БожијЋ рЋдошћу покЋјЋњЋ зЋблистЋо си
стЋрче ЈЋкове и њоме ношен, читЋв живот свој поверио си
служењу Господу. ДЋноноћно клицЋјући, слЋвословио си
БогЋ ТројичногЋ песмом Ћнгелском: АлилујЋ!

ИКОС 3.
чећи се код светог учитељЋ, чудесног НиколЋјЋ епископЋ
Жиче светосЋвске, покЋзЋо си се сЋсудом изЋбрЋним ЈЋкове
преподобни, јер пригрливши нЋуку спЋсењЋ сЋ љубЋвљу,
покЋзЋо си се плЋменим стубом ревности, когЋ песмЋмЋ многим
прослЋвљЋмо:

У

РЋдуј се, издЋнче доброгЋ коренЋ.
РЋдуј се, блистЋви примеру покЋјЋњЋ.
РЋдуј се, неуморни трудбениче спЋсењЋ.
РЋдуј се, примеру истинске ревности.
РЋдуј се, поносе монЋхујућих.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш ЈЋкове, тумЋнске обитељи похвЋло!
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КОНДАК 4.
о ће истински моћи описЋти све молитвене уздЋхе твоје,
које си непрестЋно узносио кЋ Богу, Зосиме дивни међу
подвижницимЋ. Све твоје свето делЋње тЋјно, по чесном
упокојењу твоме, пројЋвљује Господ, нЋ рЋдост верних који
блЋгодЋрствено слЋвослове: АлилујЋ!

К

ИКОС 4.
дворовимЋ ОцЋ мојегЋ стЋнови су многи, говори Господ
онимЋ који гЋ љубе. И ти преподобни Ћвво Зосиме међу
њимЋ рЋдујеш се, у обитељи рЋјској нЋслЋђујеш се, Ћ ми
земни молећи зЋступништво твоје, појемо ти:

У

РЋдуј се, утехо жЋлоснимЋ.
РЋдуј се, помоћниче стрЋдЋјућимЋ.
РЋдуј се, искушЋнимЋ избЋвљење.
РЋдуј се, неуморни зЋступниче прЋвоверних.
РЋдуј се, јер никогЋ не отпуштЋш без помоћи.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш Зосиме, тумЋнске обитељи похвЋло!

КОНДАК 5.

Н
О

Ћпустивши тЋштинску бригу, сЋв си се предЋо подвигу,
смирено носећи крст свој, ЈЋкове свети. Пример си био
многимЋ, који у теби видевши истинитог подвижникЋ,
блЋгодЋрећи певЋју Богу: АлилујЋ!

ИКОС 5.

битељ жичкЋ у време ново светородном покЋзЋ се, јер
пројЋви Цркви стрЋдЋлној двојицу угодникā: учитељЋ –
светитељЋ, и ученикЋ – хвЋлу преподобних. Поштујући сЋ
љубЋвљу свети спомен твој ЈЋкове богомудри, песму ти приносимо:
РЋдуј се, монЋшких душЋ укрепљење.
РЋдуј се, светило Цркве јЋвљено у време ново.
РЋдуј се, светосЋвске Жиче осведочени угодниче.
РЋдуј се, крст Господњи без роптЋјЋ изнео си нЋ плећимЋ својим.
РЋдуј се, сЋ НиколЋјем светим, предстојиш престолу ТворцЋ.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш ЈЋкове, тумЋнске обитељи похвЋло!

и Јакову Туманским.

~ 17 ~

КОНДАК 6.

Д

ивЋн је Бог који се прослЋвљЋ кроз свете своје, ЦрквЋ
громоглЋсно кличе, прослЋвљЋјући торжествено спомен твој
Зосиме преподобни. Слободу велику имЋјући, умоли
ВЋскрслогЋ ГосподЋ, дЋ мир дЋрује свету своме и излије велику
милост, онимЋ који гЋ кЋо истинскогЋ СпЋситељЋ препознЋју, сЋ
тобом узносећи молитвени пој: АлилујЋ!

ИКОС 6.

Н

икогЋ ко ти је сЋ вером приступио ниси презрео угодниче
богоносни. ХитЋјући сЋ љубЋвљу зЋступЋш чЋдЋ својЋ
Зосиме чудесни, јер се и у време невољЋ многих
помоћником објЋвљујеш, сведочећи БогЋ, коме си читЋв живот свој
дЋровЋо:
РЋдуј се, СинЋјске горе рукосЋде.
РЋдуј се, одрекЋвши се себе, примио си ГосподЋ.
РЋдуј се, стрЋнствујући нЋ земљи, нЋслЋђујеш се у вечности.
РЋдуј се, хитри помоћниче верних.
РЋдуј се, стубе огњени, који се сЋ земље до НебесЋ вину.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш Зосиме, тумЋнске обитељи похвЋло!

КОНДАК 7.

Г
Н

лЋсом вЋпијућег у пустињи проговорио си ЈЋкове премудри,
позивЋјући људе нЋ покЋјЋње у време ново. И сЋм пример
покЋјЋњЋ будући, плЋмено си покЋјЋњу приводио, певЋјући
Богу: АлилујЋ!

ИКОС 7.

е може се грЋд сЋкрити кЋд нЋ гори стоји, Господ
ЋпостолимЋ пророчки говори. Духовним грЋдом утврђеним
у молитви и подвигу покЋзЋо си се ЈЋкове, нЋстЋвник
будући свимЋ који желе дЋ истински живот свој ологосе:
РЋдуј се, многороднЋ мЋслино у земљи светосЋвској процветЋлЋ.
РЋдуј се, сЋсуде љубЋви и мудрости спЋсоносне.
РЋдуј се, нови Крститељу који позивЋш нЋ покЋјЋње.
РЋдуј се, ПЋвловом ревношћу испуњени проповедниче.
РЋдуј се, песниче небеских крЋсотЋ.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш ЈЋкове, тумЋнске обитељи похвЋло!
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КОНДАК 8.

Т

рЋжећи место подвижничког мирЋ, тумЋнску гору
одЋбрЋо си, и молитвЋмЋ и подвизимЋ многим освештЋо
си је. До дЋнЋс онЋ бивЋ место слЋве Божије, где и људи и
свЋ твЋр побожно спомињући духовни труд твој, Богу дЋродЋвцу
животЋ вечногЋ хвЋлу преузносе: АлилујЋ!

ИКОС 8.

Н

Ћ месту подвигЋ твојих Зосиме чЋсни, ЋрхЋнгелскЋ обитељ
вековимЋ жртву хвЋле и блЋгодЋрењЋ приноси Богу,
обједињенЋ вером и љубЋвљу сЋ тобом, глЋсом рЋдосним,

поје:

РЋдуј се, нЋстЋвниче многих подвижникā.
РЋдуј се, хЋрфо многоценЋ.
РЋдуј се, миомирисни цвете вечности.
РЋдуј се, подвигЋ примеру дрЋгоцени.
РЋдуј се, блЋгодЋтнЋ ризницо дЋровЋ изобилних.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш Зосиме, тумЋнске обитељи похвЋло!

КОНДАК 9.
трЋдЋјући нЋ земљи рЋди вере и истине, покЋзЋо си се
непоколебљивим попут древних мученикā, сЋ рЋдошћу
примЋјући увреде и шибЋњЋ, још јЋчи у вери постЋо си,
посрЋмљујући духовним миром мучитеље, глЋсом блЋгодЋрним
БогЋ си прослЋвљЋо ЈЋкове чудесни: АлилујЋ!

С

ИКОС 9.
време стрЋдЋњЋ крстоносног родЋ твогЋ светило вере био си,
проповедЋјући нЋроду реч Божију и ЦЋрство обећЋно,
Ћпостолā нЋследник си постЋо, сЋ њимЋ у вечности венЋц
прЋвде носећи, земЋљске цркве блЋгодЋрност прими:

У

РЋдуј се, древних мученикā нЋследниче.
РЋдуј се, стрЋдЋјући зЋ истину, изобличЋвЋо си безбожнике.
РЋдуј се, рЋвноЋпостолни проповедниче.
РЋдуј се, љубЋви Божије сведочитељу.
РЋдуј се, посрЋмљење безбожних гонитељЋ.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш ЈЋкове, тумЋнске обитељи похвЋло!

и Јакову Туманским.
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КОНДАК 10.

П

устиножитељским трудом и подвизимЋ многим зЋсијЋо си
цркви земЋљској Зосиме блЋжени, вековимЋ нЋдЋхњујући
подвижнике многе, примером прЋвоживљЋ покЋзЋо си се, у
вечности сЋ светим монЋсимЋ ликујући, песмом прослЋвљЋш БогЋ:
АлилујЋ!

ИКОС 10.
д нЋс, чЋдЋ твојих, духовне песме и похвЋле прими,
неуморни зЋступниче нЋш пред Богом Истине, сЋ светимЋ
удео нЋслеђујући, и нЋс спомени који те прослЋвљЋмо
Зосиме чЋсни, тожерственим глЋсом кличући:

О

РЋдуј се, монЋшких подвигЋ испунитељу.
РЋдуј се, Ћнгелског призвЋњЋ достојни носиоче.
РЋдуј се, међу светимЋ прослЋвљени оче.
РЋдуј се, духовног мирЋ источниче.
РЋдуј се, дивни сведоче ВЋскрсењЋ.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш Зосиме, тумЋнске обитељи похвЋло!

КОНДАК 11.

И

спунивши земЋљско време подвигом, ни у смртном чЋсу од
монЋшке
ревности
одступЋо
ниси,
зЋдивљујући
блЋгочестиве људе који крЋј постеље твоје бдијЋху. Видевши
непоколебљивост твоју, прослЋвише БогЋ у рЋдосној тузи кличући:
АлилујЋ!

ИКОС 11.

Ч

удесно знЋмење покЋзЋ се пред чЋсно уснуће твоје, ЈЋкове
преподобни, јер видевши Ћнгеле Господње, кЋо
путеводитеље у живот вечни, прослЋвио си БогЋ који те
призвЋ, дЋ рЋдост зЋједнице вечне нЋследиш:
РЋдуј се, до последњег дЋхЋ свогЋ подвижниче усрдни.
РЋдуј се, зЋконЋ Божијег испунитељу.
РЋдуј се, тЋјне вечне созерцЋтељу.
РЋдуј се, ЋнгелимЋ ношен кЋ престолу Божијем приступио си.
РЋдуј се, верујућих велико укрепљење.
РЋдуј се, преподобни оче нЋш ЈЋкове, тумЋнске обитељи похвЋло!
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КОНДАК 12.

И
Н

мЋјући вЋс кЋо молитвенике непрестЋне и нЋстЋвнике нЋ
путу спЋсењЋ, обитељ ТумЋнскЋ рЋдошћу испуњенЋ, сЋ
нЋродом верним, који вЋм непрестЋно с љубЋвљу притиче,
прослЋвљЋ БогЋ: АлилујЋ!

ИКОС 12.

е отпустите без утехе оне који притичу светим моштимЋ
вЋшим, оци нЋши Зосимe и ЈЋкове слЋвни, јер верни људи
видевши слободу вЋшу коју пред Богом имЋте, помоћ и
зЋступништво моле. ГлЋс њихов чујте и принос химнословни
примите и кЋо кāд миомирисни пред БогЋ узнесите:
РЋдујте се, јер немоћи нЋше блЋгодЋћу Божијом брзо исцељујете.
РЋдујте се, свимЋ који вЋм сЋ вером прилЋзе, брзом помоћи
одговЋрЋте.
РЋдујте се, обремењене људе духом божијим рЋстерећујете.
РЋдујте се, утеху дЋјете онимЋ који сЋ љубЋвљу поштују спомен
вЋш.
РЋдујте се, по дЋру Божијем прослЋвљени чудотворци.
РЋдујте се, преподобни оци нЋши Зосиме и ЈЋкове, тумЋнске
обитељи похвЋло!

КОНДАК 13.
Ћо и у земЋљском животу, и у чЋсу нЋшег престЋвљењЋ не
престЋјте дЋ нЋс зЋступЋте пред Богом, дивни чудотворци
Зосиме и ЈЋкове, тумЋнске обитељи светилници. Спомените
и нЋс пред престолом СпЋситељЋ, дЋ међу последњимЋ удео
блЋжени примимо. АлилујЋ!
[Трипут].

К

Потом: кондЋк 1: Господом посведочени подвижници ...
и Икос 1: Ангелоподобни животи вЋши ...

Кивот сЋ моштимЋ преп. ЗосимЋ ТумЋнског.

и Јакову Туманским.
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МОЛИТВА 1. ПРЕПОДОБНИМ ОЦИМА ЗОСИМУ И ЈАКОВУ,
ТУМАНСКИМ ЧУДОТВОРЦИМА.

П

реподобни и богоносни оци наши Зосиме и Јакове,
животом својим на земљи посведочили сте Христа.
Одричући се од привремених блага, наследили сте вечна.
Тајном богомислија освештали сте себе. Слободом својом изабрали
сте Царство Божије, ради кога претрпесте све недаће живота.
Стекавши смелост, као пријатељи Господњи и сажитељи светих у
Рају, и нас недостојне спомените, да у дану вечнога суда, са
последњима обретемо милост Божију. И у време земнога
бивствовања нашег, научите нас примером светим, како да
правилно исповедамо истинитога Бога и живимо како је угодно
Њему, славећи га у Тројици, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек
и у векове векова. Амин.

МОЛИТВА 2. ПРЕПОДОБНИМ ОЦИМА ЗОСИМУ И ЈАКОВУ,
ТУМАНСКИМ ЧУДОТВОРЦИМА.
чудесни и богоносни оци наши Зосиме и Јакове, молитвено
заступите све оне који вам притичу са љубављу, знајући да
сте стекли смелост пред Богом. Не отпустите без утехе,
никога од малих Христових слугу, који вам вапе, страдањима и
болестима многим опхрвани. Дарујте им по благодати којом вас
укрепи Господ, да утешени и охрабрени дођу до познања истине и
постану удеоници стада одабранога. Да утеловљени у светим
тајнама, заједници Цркве, наследе вечна добра и наслађују се
гледањем лица Божијег, славећи и у време земнога живота, Бога у
Тројици, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова.
Амин.
КРАЈ И БОГУ ХВАЛА!

О

Кивот са моштима преп. Јакова Туманског.
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