СЛУЖБА СВЕШТЕНОМУЧЕНИКУ РИСТУ КОСИЈЕРЕВСКОМ*
На великој вечерњи
Блажен муж
На господи возвах: стихире, гл. 1:
Данас Света Црква радосно празнује страдање Свештеномученика Риста,
Христоименитог свједока Васкрслога Христа, што се Вјере Православне пред безбожним
зликовцима није одрекао, ни страдање за Господа свога избјегао, већ је крвљу мученичком
Бога прославио и њоме је душе наше убијелио, јер име му бјеше чудесно знамење: темељ
Цркве Божје и вјечно утврђење. (двапут)
Врлинама светим украшен, свјетлошћу Божанске мудрости на земљи си сијао, Христу
Богу уподобљен, на свештено страдање спреман си био и, као јагње на заклање кротко
ходећи, самога себе као жртву непорочну Господу си принио, којему си цијелога живота
вјерно служио, Ристо Косијеревски, зато те је Господ мученичког вијенца удостојио и на
Небу славно те прославио, у бесмртном хору новопросијалих Свештеномученика,
непобједивих Христових војника и неућутних молитвеника за сав богољубиви хришћански
род. (двапут)
Свети Свештеномучениче Ристо, истинити слуго Христов, крст свој носећи, у пламену
рата и паклене богомржње, Православну Вјеру јавно си свједочио и безбожно учење пред
безумним богоборцем храбро изобличио, свјетлошћу Јеванђеља испуњен и у одежду
свештеног богопознања обучен, коју си крвљу својом украсио и васкрслом душом својом сву
васељену обасјао када су те звјеролики безбожници кукавички погубили и војске ангелске на
Небу обрадовали мученичком душом твојом. (двапут)
Стопама Господа својега вјерно ходећи, причасник страдања Христових си био, и силу
Васкрслога Христа свима објавио, када се богоборних убица ниси убојао, већ си, на Празник
Светога Јована, за Истину пострадао и на крилима Претече Господњег у наручје Божје
узлетио као новопросијали Свештеномученик Христов. (двапут)
Слава, гл. 6:
У тешка времена Великог рата и свеопштег страдања, братомржње и страшног
прогона хришћана, када су богоборни безбожници Свету Цркву хтјели да обезглаве и
свештенике њене са земље да истријебе, ти си се, Свештеномучениче Ристо Косијеревски,
непобједивим свједоком Истините Вјере показао и свјетлошћу Васкрсења Христовог све
обасјао, када су те безумници љутом смрћу погубили и у Царству Небеском славно те
прославили да Господа свога вјечно славиш и молитвама својим светим да спасаваш све који
поштују свети спомен твој.
И ниње, богородичан: Догматик, гл. 6: Кто тебе не ублажит...
Вход. Прокимен дана.
Читања три, мученику:
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1. читање из књиге пророка Исаије (гл. 43, 9–15)
2. читање из Прича Соломонових (гл. 3, 1–9)
3. читање из Прича Соломонових (гл. 4,7–15)
На литији, стихире гл. 8:
Ходите сви вјерни, достојно прославимо Риста Свештеномученика, богомудрог
Христовог ученика, који је Светом Јеванђељу послушан био и Господа свога изнад свега
љубио, љубав своју мученичком крвљу запечатио и сву васељену обасјао свјетлошћу
богопознања истинитога, молећи Христа Бога да помилује вјерни народ Свој.
Безбројна војска новопросијалих Свештеномученика са тобом данас празнује, а ми
грешни на земљи смјерну ти приносимо хвалу, страдањима твојим обрадовани и мученичким
вијецнем твојим са Небеса обасјани, Свети Свештеномучениче Ристо, вјерни слуго Христов,
молимо те, моли Бога да помилује напаћени народ Свој.
Слава, гл. 6:
Свештеномучениче Ристо, богомдани Мучениче Христов, као пастир добри, на паши
Истините Вјере, повјерено стадо вјерно си напасао и од душегубних вукова неуморно чувао,
од пакленог безбожништва мачем Духа се борећи, пред богоборним братоубицама Истину
храбро исповиједајући и крвљу својом Христа Бога свједочећи, кога непрестано моли да
помилује и спасе душе наше.
И ниње, богородичан, гл. 6: Творец и избавитељ мој...
На стиховње, стихире, гл. 5:
Свети Мучениче Ристо, небопарни свештениче Христов, пламеном Ријечју Божјом
обдарен си био и, љубављу Божанском, богоборном безбожнику Истину си посвједочио, када
је, безумник, на Бога похулио и, богомржњом покренут, убиство твоје наредио, самога себе за
вјечност убивши, а тебе у Царству Божјем заувијек прославивши.
Стих: Праведник јако финикс процвјетет, јако кедр, иже в ливање, умножитсја.
Достојан свог звања на земљи си живио, и пред жртвеником Божјим непорочно стајао
и дарове и духовне жртве Богу непрестано приносио, Свето Јеванђеље проповиједајући и на
радост народа Божјег живећи, Свештеномучениче Ристо, зато си на освету ђавола покренуо:
да те богоборном руком, Христа ради, погуби и тиме те најсјајнијим вијенцем за Вјечност
украси, у којој се Божанском Литургијом бескрајно наслађујеш и Свету Цркву вјечно
радујеш.
Стих: Насаждени в дому господњи, во дворјех Бога нашего процвјетут.
Ангеле Божје на Небу си распјевао када се зликовачке засједе ниси убојао, нити смрт
за Господа свога избјегао, већ си у Божји храм смјело пошао да свету Божју Службу служиш
и Светога Претечу Господњег достојно да прославиш, када си мученичку крв за Христа
пролио и у небески загрљај Светога Јована радосно узлетио.
Слава, гл. 5:

Када су те богомрски зликовци кукавички убили, да би ти се као Божјему слуги
наругали, епитрахиљ око врата и Часни Крст у руке мртвом су ти метнули и најбољом
спремом за Вјечност те опремили, од које се за живота ниси одвајао, да би у њој вјечно Богу
свештенослужио и Божји народ мученичким крстом твојим из Вјечности обасјао и таму
безбожништва и братомржње заувијек од нас одагнао Часним Крстом Христовим.
И ниње, богородичан: Храм и двер јеси, палата...
По благосиљању петохљебнице:
Тропар Свештеномученику Ристу, гл. 8 (двапут)
Чувајући вјеру Цркве у народу своме,
страдање Христа ради претрпио јеси,
свештеномучениче Ристо Косијеревски,
као кадило миомирисно, принијет си
пред Престо Цара Славе,
коме сада у хору мученика
слободно кличеш и молиш спасење
за све који празнују свети спомен твој.
и Богородице Дјево: (једанпут)
На јутарњој
Тропар Свештеномученику: двапут, Слава и ниње, богородичан: васкршњи,
истог гласа
По првом стихословљу, сједалан, гл. 4:
Свети Ристо крстоносни, свјетлошћу истинитог богопознања обасјани, ти, који си
Господа изнад свега љубио и поезијом љубави Господа славио, као непријатељ свога рода
оклеветан си био и од братске руке живот изгубио, јер си непоколебиво стопама Христовим
ходио и мрежама безбожничким лако одолио, Истину Божју свагда смјело свједочећи и за
несрећне крвнике своје Господу се молећи да им не урачуна гријех њихов.
Слава и ниње, богородичан:
Пресвета Владичице Богородице, најсмјернија Слушкињо Божја, љубави наша
Најсветија, Небески Покрове страдалника, најтврђа вјеро мученика, од свих људи Ти си са
Сином Својим највише страдала и крвљу срца свога породила сав крстоносни хришћански
род.
По другом стихословљу, сједалан, гл. 4:
Христовим именом знаменовани и за славно мучеништво богоизабрани, Свети Ристо
Христоименити, неуморно крст свој носећи, од Господа се никада ниси одвајао и крстом
својим и у смрти Господа си прославио, када су ти убице епитрахиљ око врата метнуле и
Часни Крст у руке ти ставиле, да нас вјечно њиме благосиљаш и васкрслом душом својом

обасјаваш све који поштују свети спомен твој.
Слава и ниње, богородичан:
Најсветији Престоле Божји, неисцрпни Изворе Божје милости, коју штедро на све
људе изливаш и мученике Христове у наручје своје привијаш, и љубављу својом бескрајно
их узвишаваш, Пресвета Богородице, молимо Те, моли Бога да спасе душе наше.
Сједалан по полијелеју, гл. 8:
Свети Ристо Косијеревски, Христов сљедбениче непобједиви, мученичко тијело твоје
свештеничким крстом твојим украсише, и на пругу крвници тијело ти ставише, да би међу
људима изгледало да си сам себи живот одузео, но ђаво је по своје брзо дошао, па је један
злотвор злочин свој признао и одмах се након тога убио.
Слава и ниње, богородичан: Небеска врата и кивот...
Степена, 1-8 антифон 4. гл.
Прокимен: Честна пред Господем смерт преподобних јего.
Стих: Что воздам Господеви о всјех, јаже воздаде ми;
Всјакоје диханије...
Послије 50. псалма: јеванђељска стихира, гл. 6:
Свети Ристо Косијеревски, војине Христов небески, за Вјеру од крвника убијени, из
засједе кукавички усмрћени, од злотвора који су Свјетлост Вјере хтјели да угасе, и таму
безбожја у народу Божјем на силу да усаде, не знајући, безумници, да крвљу мученичком
сију неуништиво сјеме нових хришћана, изникло из животворних Христових рана, којима си,
Свети Ристо, причасник био и ранама својим гријехе наше омио.
Канон Богородици са ирмосом на 6, и Свештеномученика на 8
Канон Свештеномученика Риста Косијеревског
Пјесма 1
Ирмос: Прешавши воду као копно и побјегавши од египатског зла, Израиљац
клицаше: Избавитељу и Богу нашему појмо!
Благодатна свјетлост Божјих ријечи, које си неуморно проповиједао, у твоме чистом
срцу неугасиво је сијала и просвећујућим лучама Божанске љубави увијек разиграно
обасјавала твоје кротко стадо.
Свети Свештеномучениче Ристо, моли Бога за нас.
Животом својим Свето Јеванђеље проповиједајући, ријечју и дјелом Бога непрестано
славећи, на висину богозрења си се вазнио и Богу, у срцу своме, храм си саградио и са
Христом заувијек се сјединио мученичком смрћу својом.

Слава: Као пастир добри, на изобилној паши Истините Вјере стадо твоје вјерно си
напасао и од душегубних вукова неуморно чувао, Спаситељу Христу Божје људе приводећи и
Часним Крстом злога побјеђујући.
И ниње: Ти, која си надумно са Христом страдала, Божанствена Владичице
Богородице, надумну Тајну Крста Христовог, најдубље од свих си спознала и превјечном
радошћу са Неба све обасјала силом васкрсења Христовог.
Пјесма 3
Ирмос: Небескога свода Врхотворче и Господе, и Цркве саздатељу, Ти ме утврди у
љубави Твојој, крају жеља, Тврђаво вјерних, једини Човјекољупче.
Богозарни оче Ристо, Свештеномучениче Христов, свештеничким помазањем као
жарко сунце ти си сијао, и срца вјерних истинитом Вјером просвећивао, зато си на освету
ђавола покренуо, који ти је тамну мрежу злобе своје исплео, да те за непријатеља рода
прогласе и да те безбожне руке сродника убију, које си Часним Крстом заувијек постидио, и
смрћу својом ђавола побиједио и мученичком крвљу својом отачаство твоје позлатио,
свештеним молитвама твојим.
У тешка времена ратног страдања и насилног ширења безбожног учења, кад су
безумници Свету Цркву хтјели да обезглаве и свештенике њене са земље уклоне, ти си, Ристо
Свештеномучениче, богоборно учење смјело изобличио и Вјеру Православну у народу
утврдио, безбожнике мачем Духа побјеђујући и Спаситеља Христа радосно свједочећи
мученичком смрћу својом.
Слава: Свети Ристо Свештеномучениче, Православне Вјере поборниче, безбожног
учења истребитељу и јеванђељског живота учитељу, божанствени пјесниче љубави и дјеце
Божје вјерни родитељу, сврх свега што се љуби, Господа си љубио и свештену љубав своју,
крвљу мученичком запечатио и њоме Божју Цркву украсио и све нас обасјао свјетлошћу
Васкрсења Христовог.
И ниње: Небеска Царице, Божанске Мудрости причаснице, мученике Христове
Тајном Крста си просветила и свјетлошћу богопознања обасјала, од прелести вражјих си
избавила сав богољубиви хришћански род.
Сједален, гл. 4:
Радуј се, Ристо Свештеномучениче, новопросијали Христов побједоношче, који си са
Господом Христом кроз живот вјерно ходио и, у тешка времена, храбро крст свој носио, од
којега се ни у смрти ниси одвојио, када ти је у руке један од убица крст твој, ради поруге,
метнуо, али за кратко вријеме, несрећник, злочин свој је признао и, као Јуда раскајавши се,
потом се убио, а под главом твојом антиминс се нашао, који је из капута твог баш тако испао,
да би над њим мученичку Литургију Господу одслужио, и најсветији принос, крвљу својом,
Христу Богу за сву Вјечност принио.
Слава и ниње, богородичан, гл. 4: Слово оче Христа Бога нашего...
Пјесма 4

Ирмос: Господе, чух тајну твога домостроја спасења, разумјех дјела Твоја и
прославих Твоје Божанство.
Свети Ристо крстоносни, као смјерни свештеник Божји, достојно Светог Јеванђеља си
живио и, као јагње на заклање, кротко у мученичку смрт ходећи, силом Часног Крста,
безбожне убице заувијек си постидио, са Гора Вјечних, крсним знамењем, непрестано
благосиљајући и свештеничким молитвама својим обасјавајући све који с љубављу славе
свети спомен твој.
Пред пакленом силом безбожника и помрачених богобораца ти се ниси убојао, већ си
неустрашиво Господа Христа јавно исповиједао, живот свој за Господа полажући и за
непријатеље, са љубављу, Богу се молећи да им опрости гријех њихов.
Слава: Од пријетње смрћу ниси се убојао, нити силе безбожничке уплашио, када су
те на засједу зликоваца упозоравали, и од сигурне смрти устављали, већ си смрт за Христа
одлучно изабарао и тога дана смјерно пошао да Божанску Литургију служиш и Светог Јована
достојно да прославиш и да на крилима његовим узлетиш у бесмртни лик нових
Свештеномученика, непобједивих Христових војника, мученичком смрћу својом.
И ниње: Владарко Васељене, која нас на добра дјела подстичеш и пресветом љубављу
својом у све људе бесконачно вјерујеш, молимо Те, молитвама Твојим светим помилуј и
спаси нас.
Пјесма 5
Ирмос: Просвети нас заповијестима Твојим, Господе, и мишицом Твојом узвишеном
подај нам мир Твој, Човјекољупче.
Достојан Христов свештеник си био и достојно Господа животом својим славио,
слово Истине Божје проповиједајући и Жртву Хвале Богу свагда приносећи и Тајну Крста
Христовог досежући свештеним смирењем твојим.
Богомудри Христов свештениче, Ристо, нови Свештеномучениче, Истиниту Вјеру
смјело си исповиједао, и свјетлошћу Божанске Истине као сунце сијао, и смрт за Христа
изабрао и са Христом смрћу смрт си поразио, и васкрслом душом на Небу Цркве си засијао
као непобједиви свештеник Христов.
Слава: Мученичком крвљу својом вијенац вјечне славе си задобио, и одежду своју
свјетлошћу Васкрсења обасјао и у Царству Небеском, као достојан свештеник Христов сјајно
си заблистао, Ристо Свештеномучениче, зато те молимо: моли Бога за нас.
И ниње: Божанственог Духа златно сијање, подвижника благодатно укрепљење,
страдајућих свијетло утврђење, грешних спасење, Владичице Богородице, душа наших
васкрсење, молимо те, моли Бога за нас.
Пјесма 6
Ирмос: Излићу молитву ка Господу и Њему ћу казати туге своје, јер се душа моја
испуни зала и живот се мој приближи аду, па се молим као Јона: Боже, изведи ме из трулежи.
Свети Ристо Свештеномучениче, као пастир добри, Јеванђеље Божје проповиједајући
и свјетлошћу истинитог богопознања Христово стадо просвећујући, таму богомржње и

безбожног учења си одагнао и Истинитог Бога прославио мученичком крвљу својом.
Као богомудри Христов свештеник, бескрвну жртву Господу свагда си приносио и у
вријеме најтеже самог себе као жртву чисту Богу си принио, као јагње кротко на заклање
ходећи и у радост Царства Небеског усходећи мученичком крвљу својом.
Слава: Највећи гријех богомржње и братомржње одважно си презрео, Свети Ристо
Свештеномучениче, када си од Господа измолио, за браћу се молећи, да те мученичке смрти
удостоји и крвљу твојом убијели гријехе напаћеног народа твог.
И ниње: Пресвета Богородице, која са земље на небо узводиш и на мучеништво за
Христа кријепиш, и блиставе вијенце молитвама својим ткаш и мученике Христове њима
украшаваш, молимо те, Владичице, моли Бога за нас.
Кондак, гл. 6:
У вихору Великога рата,
братомржње и прогона хришћана,
Господу и роду своме неустрашиво си служио,
и стадо своје, као добри пастир,
од вукова богоборних, будно си чувао,
и Цркви Православној до краја вјеран си остао,
за коју си мученички пострадао,
крвљу својом Христа свједочећи,
за злотворе Богу се молећи,
и васкрслом душом свој васељени сијајући,
Свештеномучениче Ристо Христоименити,
молимо те, моли Христа Бога,
са непобједивом војском
новопросијалих свештеномученика,
нашег рода крстоноснога,
да помилује вјерни народ Свој.
Икос:
На Празник Рођења Христовог, док си у храму свештенослужио и Богу жртву хвале
приносио, Свештеномучениче Ристо, смјерни слуго Христов, безумници хтједоше кукавички
да те погубе, и смрћу твојом народ Божји да устраше, али ти си се Богу за злотворе молио и у
цркви, са Господом, цијелу ноћ си остао, Рођење Божје достојно да прославиш и Господа
Христа смјерно да замолиш да те од Себе никада не одвоји и мучеништва славног да те
удостоји, да молитвама својим заувијек се заступаш и спасаваш сав богољубиви хришћански
род, а ми ти појемо: Радуј се, Свети Ристо, Христоименити Свештеномучениче! Радуј се,
вјерна иконо Христова! Радуј се, јер име ти бјеше чудесно знамење! Радуј се, Цркве Божје
вјечна радости и необориво утврђење!
Пјесма 7
Ирмос: Некада у Вавилону младићи из Јудеје дошавши, вјером Тројичином пламен
пећи угасише појући: Боже отаца наших, благословен јеси!
Света Црква данас весело празнује и бесмртни хор Свештеномученика на Небу

торжествује, преславним вијенцем твојим мученичким обасјани и мученичком крвљу твојом
обрадовани, свјетлошћу Васкрсења Христовог, пјевајући: Боже отаца наших, благословен
јеси!
Међу многобројним званима Господ те је изабрао и знамењем Часног Крста те
запечатио, када те је, као вјерног ученика Свога, сасудом за част одредио и на крсно страдање
те призвао да тако јеванђељску правду испуниш док са крста Господа славословиш, појући:
Боже отаца наших, благословен јеси!
Слава: Свети Ристо Свештеномучениче, смирено си се Вољи Божјој приклонио и
мученички крст свој кротко понио, и са Христом се сараспео, и причасник Његове Свесвете
Истине постао, Који ти је Тајну Крста Часног открио јер си са крста свога Господа
славословио, ликујући и вјерно појући: Боже отаца наших, благословен јеси!
И ниње: Небеска Голубице, Мајко наша, Богородице, коју шестокрили Херувими
неућутно пјевају, и многооки Серафими непостижно прослављају, Теби се Христови
мученици бесконачно радују, пјевајући: Боже отаца наших, благословен јеси!
Пјесма 8
Ирмос: Цара небеског, Кога поју војске Ангелске, хвалите и преузносите у све вјекове.
Свети Ристо Косијеревски, Свештенимучениче Христоименити, услиши ово мољење
наше, ти, који пред Престолом Цара Славе вјечно предстојиш и за народ Божји, молитвама
својим светим непрестано се молиш и Цркву Божју непрестано радостиш, Господа појући
дјела и преузносећи Га у све вјекове!
У вријеме тешких ратних страдања, достојно Христа си живио, Божју Вјеру од
безбожника си чувао, прогоне и страдања Христа ради трпио и Божанском љубављу стадо
своје чувао да Господа поје дјела и преузноси Га у све вјекове!
Слава: Христа ради мученичка смрт те задеси, Свештеномучениче Ристо
Косијеревски, који си крв за Христа пролио и славно Бога прославио, за Господом својим
непоколебиво ходећи, побједнички ликујући и појући: Господа појте дјела и преузносите Га у
све вјекове!
И ниње: Ти, која смирене срцем бесконачно волиш и страдалнике Христове небеским
благом богатиш, и за спасење свих људи неућутно се бориш, Владичице Богородице, молимо
Те, моли Бога да Господа појемо дјела и преузносимо Га у све вјекове!
Пјесма 9
Ирмос: Спасени тобом, Дјево чиста, ми те исповиједамо као истинску Богородицу,
величајући те са бестјелесним хоровима.
Именом Христовим знаменован, на овај свијет си дошао, мученичким крстом и
епитрахиљем опремљен, Господу у Вјечности си се преставио, ранама светим украшен,
Светој Цркви из Царства Небеског си засијао као непобједиви поборник рода хришћанског.
Свети Ристо Косијеревски, Ангеле на небу си распјевао и Свештеномученике
Христове озарио и гријехе наше омио и рајске нам двери отворио и сјеме нових безбројних
хришћана посијао мученичком крвљу својом.

Слава: Мученичком смрћу, духа таме си побиједио и безбожнике безумне васкрслом
душом својом си постидио и, молећи се за злотворе, Царство Небеско свима објавио и у
радост Господа својега ушао као вјерни слуга Христов.
И ниње: Пресвета Богородице, Ти која си истиниту Свјетлост свијету неизрециво
родила, и Рођењем Сунца Правде све народе обасјала, молимо Те, моли Сина Твога, нашег
Христа Бога да помилује и спасе душе наше.
Свјетилан:
У радости Васкрсења Христовог, мученичку крв за Христа си пролио, и на огњеним
крилима Светога Јована, у свјетлост Царства Божјег си узлетио и душе праведника
обрадовао, када си Небо Цркве Свете обасјао васкрслом душом својом.
Слава и ниње, богородичан:
Царице Небеска у Сунце обучена, и Христом, Твојим Сином, бесконачно узвишена, са
Тројицом Пресветом у љубави сједињена, Преславна Мајко свих хришћана, радости наша
једина, молимо Те, моли Бога да се свјетлошћу богопознања просветимо и тебе смјело
прославимо као истинито спасење наше.
Хвалитне стихире, на 4, гл. 4. подобан:
Господ Неба и земље у превелики чин свештенства слугу Својега Риста је призвао, и
да уђе у Светињу над Светињама удостојио, и да јеванђељски глас Господа свога слуша, и да
му се Божанском Литургијом наслађује душа, да Ријеч Божју проповиједа и народ Божји да
крштава, па су зато њега, истинитог Божјег свештеника, док је Божићну Литургију служио и
Рођење Спаситеља свијета славио, богоборци, злобом ослијепљени и ђавољим бијесом
испуњени, кроз прозор цркве мецима гађали, јер су се смртно убојали Богомладенца Христа
тек Рођеног и непобједиве силе Крста Часног. (двапут)
Радуј се, Свети Ристо, Свештеномучениче Христов, јер те је Господ за живота
удостојио да наднебесне Тајне Божје неуморно свештенодејствујеш и да Му жртве за гријехе
и људска незнања приносиш и да за словесне овце Његове посредујеш и Христу Богу све
приводиш, па си тако Богом срце своје испунио, и Крст Христов са љубављу понио, Који ти
је славно мучеништво даровао и са Собом заувијек те сјединио, и душом твојом Свету Цркву
украсио и сву васељену њоме распјевао силом Васкрсења Свог. (двапут)
Слава, гл. 6:
Небо и земља данас се радују, Ангели и људи заједно празнују Свети Спомен
Свештеномученика Риста, крстоносног свједока Васкрслога Христа, што је мученичком
смрћу ђавола побиједио и са крстом у рукама, ко Ангел, узлетио у Вјечно Царство Христово,
из којег нас непрестано благосиља и мученичком крвљу својом неуморно кропи и обасјава
сав богочежњиви људски род.
И ниње, богородичан: Богородице, Ти јеси лоза истинаја..
Велико Славословље
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