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Мц cа декeмвріа въ к7-й дeнь.*1 

Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw даніи1ла 
[вторaгw], ґрхіепcкпа сeрбскагw.*2 

На мaлэй вечeрни. 

[На ГDи, воз€вaхъ:] стіхи6ры с™и1телю,*3 на д7, глaсъ №. 
[Поd: Нбcныхъ чинHвъ:]*4 

бcнымъ чинHмъ поревновaлъ є3си2, * с™и1телю даніи1ле, * на земли1 же 
бGон0се, * њсщ7eнъ сосyдъ kви1лсz є3си2, * и3 жили1ще с™aгw д¦а: * 

тёмже тS ўбlжaемъ, * и3 с™0е твоE днeсь чeстнw, * рaдующесz, 
прaзднуемъ ўспeніе.                                          [Двaжды.]*5 

бcныхъ чинHвъ рaдованіе, * и3 на земли2 ґрхіерeємъ похвалA, * 
сщ7eнникwмъ слaва, * даніи1ле премyдре, * монaшествующымъ 

прaвило и3 цRкве ўтверждeніе. * тёмъ тS м0лимъ: * не њскудёй 
спомоществyz нaмъ, * притекaющымъ и3 њблобызaющымъ рaку мощeй 
твои1хъ.  

                                                 
1* Како би се служба св. архиеп. Данилу II служила заједно само са службом Предпразништва рођења Христова, 

и уколико св. Игњатије Богоносац није храмовни или месни празник, његову службу пренети на Мало повечерје 

или сасвим изоставити, пошто се Пренос његовух моштију празнује за нешто више од месец дана – 29. јануара. 

Службу св. праведног оца Јована Кронштадског служити дан раније – 19. децембра, по глави св. ап. и јев. Јована 

Богослова од 26. септембра. 
2* Ова служба се у „Србљаку“ налази на стр. 211-222, издање: Св. Архијер. Синод СПЦ, Београд 1986. год. (у 

даљем тексту: први изворник). Овде је преузимамо са сајта „Ортлиб“, где је прослеђена у електронском виду од 

монаха Германа из Србије. Текст је и од нас подвргнут граматичкој (привођење нормама савремене руске 

редакције црквено-словенског језика) и другој редакцији. Текст смо накнадно прегледали и упоредили са 

текстом службе објављеним тзв. царском ортографијом на сајту „Осанна“ према ранијем издању: „Книга 

Серблякъ, содержащая въ себе богослужебная молебная правила святымъ сербскаго рода“ – Белградъ, 1861. – 

лист 173-178 об. (у даљем тексту: други изворник). Текст службе тзв. гражданским шрифтом постоји и у тзв. 

руским „Зеленим минејима“ – Минея декабрь. ч. 2, стр. 105-120, Издательский совет РПЦ, Москва 2002. 
3* одавде на даље, у изворнику: с™0му. 
4* подобан додат према (очигледности и) сличним местима у савременим руским издањима. 
5* наш додатак, нема у изворнику. 
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а нб7сёхъ водворszсz, * пріими2 нhнэ хвалY ч†дъ твои1хъ, џ§е, * 
прaзднующихъ чeстнw пaмzть ўспeніz твоегw2, * и3 дaждь 

[и3сполнeніе]*6 и4хъ прошeніzмъ, * молsсz прилёжнw пречcтэй м™ри б9іей, 
* сп7сти1сz t бёдъ душaмъ нaшымъ.         Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ: 

жcтвеннаz блгdть въ пaмzти ўспeніz твоегw2, * њсэнsющи 
притекaющыz къ рaцэ мощeй твои1хъ, * недyгwвъ и3сцэлeніе 

подавaетъ: * с™и1телю џ§е даніи1ле, * моли1сz њ душaхъ нaшихъ.  
И# нhнэ, предпрaзднства, [глaсъ т0йже: 

0йте гDу р0ждшемусz t дв7ы: * восп0йте пёснь вHинства нбcнаz, 
* земнjи восплещи1те рукaми: * бGъ бо въ чlвёцэхъ, * чlвёкъ бGъ 

воздаsніемъ. * сE тaинство совершaетсz нaмъ днeсь, * цRь ї}левъ хrт0съ 
прих0дитъ.] 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7. 
[Поd: Д0ме є3vфрafовъ:]*7 

0мъ дух0вный kви1сz даніи1лъ, * поспэшeніемъ блгdти с™aгw д¦а: * 
тёмже нhнэ сошeдшесz * того2 воспоeмъ.  

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прп dбніи твои2 
возрaдуютсz.*8 

aдуйсz, даніи1ле, * с™и1телей похвало2, * сщ7eнникwмъ слaво, * 
монaхwмъ прaвило, * цRкве ўтверждeніе.  

Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ 
свои1хъ.*9  

ріими2 нhнэ пёніе * ч†дъ твои1хъ, џ§е, * и3 подавaй лю1бzщымъ тS 
* nбы6чнаz прошє1ніz.  

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднству, глaсъ т0йже: 
0ме є3vфрafовъ, * грaде с™hй, * [прbр0кwвъ слaво,]*10 * ўкраси2 
д0мъ, * въ нeмже бжcтвенный раждaетсz.  

                                                 
6* додато према другом изворнику и руским „Зеленим минејима“, а испуштено у првом. 
7* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
8* Пс. 131,9. 
9* Пс. 149,5. 
10* испуштено у изворнику, додато према сличним местима у савременим руским издањима. 
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Тропaрь [с™и1телю, глaсъ G:  
Чyдо kви1всz и3звэщeніz: 

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ д7:  
Гот0висz, виfлеeме, * tвeрзисz всBмъ, є3дeме:] 

[Пи1саны на вели1цэй вечeрни.] 

На вели1цэй вечeрни. 

Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры на }: предпрaзднству G, и3 с™и1телю є7. 

[Стіхи6ры предпрaзднства, глaсъ №. Самогл†сны [ґнат0ліа]:*11 

редпрaзднуимъ, лю1діе, хrт0во рж cтво2, * и3 вознeсше ќмъ къ 
виfлеeму, вознесeмсz мhслію: * и3 ўсм0тримъ дв7у душeвными 

nчесы2, * и3дyщую роди1ти въ вертeпэ всёхъ гDа и3 бGа нaшегw. * є3гHже 
їHсифъ ви1дэвъ чудeсъ вели1чество, * мнsше чlвёка зрёти, * ћкw мLнца 
пеленaми повивaема, * поразумэвaше же t вещeй бGа бhти и4стиннаго, * 
подаю1щаго душaмъ нaшымъ вeлію мл cть. 

редпрaзднуимъ, лю1діе, хrт0во ржcтво2, * и3 ќмъ вознeсше къ 
виfлеeму, вознесeмсz мhслію: * и3 ќзримъ въ вертeпэ вeліе 

тaинство: * tвeрзесz бо є3дeмъ, * t дв7ы чcтыz бGу происходsщу, * 
совершeнъ сhй т0йжде въ бжcтвЁ и3 чlвёчествэ. * тёмже воззовeмъ: * 
с™hй б9е, џ§е безначaльный: * с™hй крёпкій, сн7е воплоти1выйсz: * с™hй 
безсмeртный, ўтёшительный дш7е. * трbце с™az, слaва тебЁ. 

лhши, нб7о, и3 внуши2, землE: * сe бо сн7ъ и3 сл0во бGа и3 nц7A, * 
прих0дитъ роди1тисz t nтрокови1цы неискусомyжныz, * 

бlговолeніемъ роди1вшагw є3го2 безстрaстнw, * и3 содёйствомъ с™aгw д¦а. 
* виfлеeме, гот0висz: * tвeрзи вратA, є3дeме: * ћкw сhй бывaетъ, є4же 
не бЁ: * и3 содётель всеS твaри назидaетсz, * подаsй мjру вeлію млcть.] 
                                                 
11* делове службе Предпразништва рођења Христова (који нису дати у кориштеним изворницима) дајемо 

према тексту из: МИНІ1А МЭ1СZЦЪ ДЕКЕ1МВРІЙ. Московский Сретенский монастырь, издательство 

„Правило веры“, Москва 1997. Репринтное воспроизведение издания: КІ1ЕВЪ. Въ тmпогрaфіи кіево-печeрской 
лavры. ¤аtчг г0да (1893.). (с дополнениями). стр. 331-354. 
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Стіхи6ры с™и1телю даніи1лу, глaсъ в7: 
[Поd: Кjими похвaльными вэнцы6:]*12 

jими похвaльными вэнцы6 * ўвzзeмъ с™и1телz; * сщ7eнства 
вэнeцъ, * бlгочcтіz ўправлeніе, * свётлое цRкве сeрбскіz 

ўкрашeніе, * и3ст0чникъ бжcтвенныхъ и3сцэлeній неисчерпaемый, * проли1тіе 
дарHвъ д¦0вныхъ, * рэкY мн0гихъ чудeсъ, * веселsщую сeрбскую зeмлю 
течeньми, * даніи1ла тeплаго предстaтелz нaшегw и3 храни1телz;  

jими смирeнными ўстнaми * воспои1мъ с™и1телz; * ди1внаго въ 
чудесёхъ и3 безпл0тныхъ сожи1телz, * њсщ7eннаго столпA цRкве 

сeрбскіz неподви1жима, * є3S поб0рника и3 весeліе земли2 нaшеz, * прaвды 
прaвило, * сиротaмъ подaтелz, * њби1димыхъ застyпника * и3 больны6мъ 
врачA безмeздна;  

jими всехвaльными вэнцы6 * воспои1мъ и3 состaвимъ ликовaніе * въ 
чcтнёмъ прaздницэ твоегw2 ўспeніz, їерaрше; * nбaче д¦0внw 

прaзднующе, м0лимсz ти2: * моли2 вLку всёхъ, * даровaти побёду 
правосл†внымъ на сопроти6вныz: * тебe бо тeпла мlтвенника ко*13 вLцэ 
стzжaхомъ, * подаю1щему мjру вeлію млcть.  

jими похвaльными добр0тами * воспои1мъ: во ґрхіерeехъ слaвнаго, * 
въ*14 вёрэ вели1каго и3 пеленaхъ доброразсyднаго, * во ўчeніи 

љзhка слaдкаго, * ўчeніемъ сeрбскую цRковь њбогащaюща струsми словeсъ 
свои1хъ; * тёмъ м0лимъ тS, * с™и1телю хrт0въ даніи1ле, * моли1сz хrтY 
бGу и3 прес™ёй бцdэ, * да и3збaвимсz t бёдъ мlтвами твои1ми. 

jими д¦0вными пёсньми * воспои1мъ: ґрхіерeа, * ўчeніемъ къ 
бGоразyмію всёхъ настaвльшаго, * и3ст0чника чудeсъ пречyдна и3 

ўчи1телz премyдра, * столпA непоколеби1ма патріaршескіz лavры, * и3 всеS 
сeрбскіz земли2 ўдобрeніе, * и3 твeрдое защищeніе, * и3 мlтвенника њ 
душaхъ нaшихъ;                                          Слaва, глaсъ ѕ7:  

                                                 
12* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
13* измењено према чешћем облику у савременим руским издањима, а у изворнику: къ. 
14* измењено према чешћем облику у савременим руским издањима, а у изворнику: во. 
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рхіерeєвъ похвалY, * сщ7eнникwмъ ўкрашeніе, * къ бGу мlтвенника 
непрестaннаго, * и3ст0чника чудeсъ преиз8wби1льна, * днeсь люб0вію 

сошeдшесz, сeрбскій (на)р0де, * їерaрха даніи1ла похвaлимъ * и3 чcтны6z м0щи 
є3гw2 њбстоsще, лобжeмъ*15 и3 рцeмъ: * рaдуйсz ґрхіерeе даніи1ле, 
свэти1льниче свётлый, * њзари2 и3зрsдное достоsніе, * *кн7зи и3 лю1ди 
тво‰,*16 * њ ни1хже непрестaннw хrтY моли1сz, * даровaти и5мъ ми1рное 
житіE, * да вси2 чcтн0е твоE ўспeніе люб0вію почитaемъ.  

[И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ }: 

оспріими2, виfлеeме, б9ію митроп0лію: * свётъ бо незаходи1мый въ 
тебЁ роди1тисz прих0дитъ. * ѓгGли, ўдиви1тесz на нб7си2: * чlвёцы, 

прослaвите на земли2: * волсви2, t персjды преслaвный дaръ принеси1те: * 
пaстыріе, свирsюще, трис™0е пёніе слaдцэ восп0йте: * всsкое дыхaніе да 
хвaлитъ вседётелz.]  

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2 с™и1телємъ.*17 

При1тчей чтeніе [главы6 G и3 }]. 

aмzть првdнагw съ похвалaми, и3 блгcвeніе гDне на главЁ є3гw2. 
Бlжeнъ чlвёкъ, и4же њбрёте премdрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ 
рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA 

сокрHвища. ЧCтнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ, всe же чcтн0е 
недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ 
шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва. t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ 
же и3 млcть на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менE, q ч†да, чcтн†z бо 
рекY: и3 бlжeнъ чlвёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди 
животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 
предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ чlвёчєскимъ: ћкw ѓзъ премdрость 
ўстр0ихъ, совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 
ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, 
                                                 
15* или: лобызaемъ. 
16* дато најприближније другом изворнику. У првом изворнику: лю1ди и3 стaдо твоE, а у руским „Зеленим 

минејима“ само: лю1ди тво‰. 
17* текст Паримијā се не даје у првом изворнику. 
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и4щущіи же менE њбрsщутъ блгdть. Разумёйте ќбw неѕл0бивіи 
ковaрство, ненакaзанніи же прилагaйте с®цA. Послyшайте менE и3 пaки, 
чcтн†z бо рекY, и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz: ћкw и4стинэ поучи1тсz 
гортaнь м0й, мeрзки же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 
гlг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ 
пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научy бо 
вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а. 

Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 ‹, ѕ7 и3 f7]. 

стA првdнагw кaплютъ премdрость: ўстнё же мужeй мyдрыхъ 
вёдzтъ блгdть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz премdрости, прaвда же 
и3збавлsетъ и5хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу прaведну, не 

поги1бнетъ надeжда. Сhнъ бо прaведенъ раждaетсz въ жив0тъ: и3 во бlги1хъ 
свои1хъ пл0дъ прaвды њб8и1метъ. Свётъ прaвєднымъ всегдA, и3 t гDа 
њбрsщутъ блгdть и3 слaву. љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ с®цэ и4хъ 
почjетъ мyдрость. Лю1битъ гDь преподHбнаz с®цA, пріsтни же є3мY вси2 
непор0чніи въ пути2. Мyдрость гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw. 
Постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже разумёти ю5: и3 ўд0бь ќзритсz 
t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый къ нeй не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди, 
вск0рэ без8 печaли бyдетъ. ћкw дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи: и3 
во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ бlгопріeмнэ. Мyдрости никогдaже 
њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди и3 рачи1тель бhхъ добр0ты є3S: и3 возлюби1хъ ю5, 
и3 поискaхъ t ю4ности моеS: И# взыскaхъ невёсту привести2 себЁ, ћкw 
всёхъ вLка возлюби2 ю5. Таи1бница бо є4сть б9іz хи1трости, и3 
њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2 є3S, сyть добродётєли: цэломyдрію же 
и3 рaзуму тA ќчитъ, прaвдэ и3 мyжеству, и4хже потрeбнэе ничт0же є4сть 
въ житіи2 чlвёкwмъ. Ѓще же и3 мн0гагw и3скyсства желaетъ кто2, вёсть 
дрє1внzz, и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: Свёсть и3зви6тіz словeсъ, и3 
разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ 
и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть бlгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ нeй, и3 
бlгослaвіе во nбщeніи словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу и3 
помоли1хсz є3мY, и3 рёхъ t всегw2 с®ца моегw2: Б9е nц7є1въ, и3 гDи млcти, 

Ў 
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сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ, и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый чlвёка: 
да владёетъ бhвшими t тебE тварьми2, и3 да ўправлsетъ мjръ въ прпdбіи 
и3 прaвдэ: дaждь ми2 твои1хъ пrт0лwвъ присэдsщую премdрость, и3 не tлучи2 
менE t џтрwкъ твои1хъ, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS. 
Посли2 ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t пrт0ла слaвы твоеS, да 
сyщи со мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть пред8 тоб0ю: И# 
настaвитъ мS въ рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS въ слaвэ своeй. Помышлє1ніz 
бо смeртныхъ вс‰ боzзли6ва, и3 погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.  

Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 д7, ѕ7, з7 и3 в7]. 

охвалsему првdнику, возвеселsтсz лю1діе: Безсмeртіе бо є4сть 
пaмzть є3гw2, ћкw t гDа познавaетсz, и3 t чlвBкъ: и3 ўг0дна 
гDви душA є3гw2. Возлюби1те u5бо, q мyжіе, мyдрость, и3 

поживетE: восхощи1те є3S, и3 накaзани бyдете: начaло бо є3S любы2, и3 
соблюдeніе зак0на. Почти1те премdрость, да во вёки цrтвуете. ВозвэщY 
вaмъ, и3 не скрhю t вaсъ т†инъ б9іихъ: Ћкw т0й мyдрости настaвникъ 
є4сть, и3 мyдрыхъ и3спрaвитель, и3 всsкому смhслу и3 дёлу хитрeцъ. И# 
всBмъ смhслwмъ научи1тъ мyдрость: є4сть бо въ нeй д¦ъ разyменъ и3 с™ъ, 
и3 сіsніе свёта присносyщнагw, и3 џбразъ бlгости б9іz. ТA дрyги б9іz и3 
прbр0ки ўстроsетъ: Бlголёпнэйши же є4сть сlнца, и3 пaче всsкагw 
сотворeніz ѕвёздъ: свёту сосуждaема њбрэтaетсz пeрвэйши. ТA 
ўгождaющихъ є4й t болёзней и3збaви и3 настaви на стєзи2 пр†выz. ДадE 
и5мъ рaзумъ и3мёти с™ъ, и3 сохрани2 | t ловsщихъ, и3 п0двигъ крёпокъ 
подадE и5мъ: Да разумёютъ вси2, ћкw си1льнэе всегw2 є4сть бlгочcтіе. И# 
никогдaже прем0жетъ ѕл0ба мyдрости, нижE прeйдетъ ѕлы6z њбличaющи 
сyдъ. Рек0ша же въ себЁ, помhсливше непрaведнw: наси1льствуемъ 
првdному, и3 не пощади1мъ прпdбства є3гw2, ни ўсрами1мсz сэди1нъ стaрости 
многолётны. Бyдетъ бо нaмъ крёпость зак0нъ: и3 ўлови1мъ првdнаго, 
ћкw неуг0денъ нaмъ є4сть, и3 проти1витсz дэлHмъ нaшымъ, и3 пон0ситъ 
нaмъ tпадeніе зак0на, и3 њбличaетъ нaмъ согрэшє1ніz наказaніz нaшегw. 
Возвэщaетъ нaмъ рaзумъ и3мёти б9ій, и3 џтрока гDнz себE и3менyетъ. 
Бhсть нaмъ на њбличeніе помышлeніємъ нaшымъ, и3 тsжекъ нaмъ є4сть, 
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и3 ви1димъ, ћкw непод0бно и3ны6мъ житіE є3гw2, и3 и3змэнє1ны стєзи2 є3гw2. 
Въ поругaніе вмэни1хомсz є3мY, и3 ўдалsетсz t путeй нaшихъ ћкw t 
нечистHтъ, и3 бlжи1тъ послBднzz првdныхъ. Ўви1димъ ќбw ѓще словесA 
є3гw2 и4стинна сyть, и3скyсимъ, ±же сбывaютсz є3мY. Ругaніемъ и3 мyкою 
и3стsжемъ є3го2: да разумёемъ кр0тость є3гw2, и3 и3скyсимъ безѕл0бство 
є3гw2: смeртію без8wбрaзною њсyдимъ є3го2, бyдетъ бо посэщeніе t словeсъ 
є3гw2. Сі‰ помhслиша, и3 прельсти1шасz: њслэпи1 бо | ѕл0ба и4хъ. и3 не 
разумёша т†инъ б9іихъ, и3 не разсуди1ша, ћкw ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ, 
животA и3мёzй и3 смeрти влaсть, и3 сп7сazй во врeмz ск0рби, и3 и3збавлszй 
t всsкагw ѕлA. Щeдръ и3 млcтивъ, и3 даS прпdбнымъ свои6мъ блгdть, и3 своeю 
мhшцею гHрдымъ противлszсz. 

На літjи: стіхи6ры с™и1телю, глaсъ д7. Самогл†сны: 

вётлw днeсь цRковь сeрбскаz ўкрашaетсz, * и3 рaдуетсz зовyщи: * 
ўzсни1сz моS добр0та пaче всёхъ: * с™и1телємъ бо красотA, * 

слaвный даніи1лъ, взhде на нб7сA къ цRю2, * всёми цrтвующему.  

ріиди1те u5бо празднолю1бцы, * правослaвныхъ соб0ри, * и3 принесeмъ 
є3мY пBніz и3 похвалы6, зовyще: * q с™и1телей добр0то и3 сeрбскаz 

хвало2, * моли1сz хrтY бGу * и3збaвити хrтоимени6тыz лю1ди t всsкіz 
ск0рби, * и3 сп7сти2 дyшы нaшz.  

¦а бжcтвеннаz блгdть * с™и1телz тS показA, * и3 ўчи1телz и3зрsдна 
kви2. * тёмже мрaкъ нечeстіz њбличи1лъ є3си2, * лю1ди бGоразyміz 

ўчeньми просвэти1лъ є3си2, * с™и1телю бGомyдре даніи1ле, * ґрхіерeємъ слaва 
и3 красотA, * р0ду же сeрбскому и3 всBмъ бhлъ є3си2 и3звёстенъ џбразъ 
ўчeніz. * дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, * того2 при1снw моли2 сп7сти1сz 
душaмъ нaшымъ.  

0блестей твои1хъ, сщ7eнне џ§е даніи1ле, * пл0дъ ўzсни2 вёрныхъ с®цA. 
* кт0 бо слhша безмёрное твоE смирeніе, * и3 терпёнію не 

ўдиви1тсz; * и3 є4же къ ни1щымъ ти1хость, * и3 [къ]*18 скорбsщымъ 
ми1лованіе. * вс‰ бо бGолёпнw научи1лъ є3си2, * с™и1телю, џ§е даніи1ле, * и3 
                                                 
18* додато према сличним местима у савременим руским издањима. 
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нhнэ на нб7сёхъ, * неувzдaемымъ вэнчaвсz вэнцeмъ, * моли2 хrтA бGа и3 
прес™yю бцdу њ душaхъ нaшихъ.                           Слaва, глaсъ ѕ7:  

ы2 є3си2 пaстырь д0брый и3 ўчи1тель тeплый, * с™и1телю, џ§е даніи1ле, 
* тS всегдA хвaлzще вопіeмъ ти2: * тоб0ю ўкраси2 бGъ цRковь, * и3 

м™ре своеS чудотв0рный џбразъ въ хрaмэ предстои1тъ, * и3 неисчерпaемую 
блгdть р0ду сeрбскому подаeтъ, * и3дёже и3 тво‰ нетлBнныz м0щи 
покровeнны лежaтъ t толи1кихъ лётъ. * тёмже тS м0лимъ и3 вопіeмъ: 
* q с™и1телю хrт0въ даніи1ле, * моли1сz непрестaннw њ хвaлzщихъ и3 
чтyщихъ с™yю пaмzть твою2, * грэхHвъ њставлeніе получи1ти во сп7сeніе 
дyшъ нaшихъ.  

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ №.  
[По d: Пріими2, сmмеHне:]*19 

ріими1те, ћсли, * є3г0же въ купинЁ мwmсeй законопол0жникъ 
прови1дэ въ хори1вэ, * нhнэ раждaема t дв7ы д¦омъ бжcтвеннымъ. 

* тA є4сть, ћже въ зак0нэ речeннаz: * тA є4сть прbр0ческаz печaть, * ћже 
бGа пл0тію тлBннымъ kвлsющи, * є3мyже поклони1мсz.  

На стіх0внэ: стіхи6ры предпрaзднству, глaсъ в7. Самогл†сны. [Кmпріaново:] 

E врeмz прибли1жисz сп7сeніz нaшегw, * гот0висz вертeпе: * дв7а 
приближaетсz, є4же роди1ти. * виfлеeме, землE їyдова, красyйсz и3 

весели1сz, * ћкw и3зъ тебє2 возсіS гDь нaшъ. * ўслhшите г0ры и3 х0лми, 
* и3 nкрє1стныz страны6 їудє1йскіz, * ћкw грzдeтъ хrт0съ, * да сп7сeтъ 
є3г0же создA, чlвёка, * ћкw чlвэколю1бецъ.  

Стjхъ: БGъ t ю4га пріи1детъ, * и3 с™hй и3зъ горы2 приwсэнeнныz 
чaщи.*20 

иfлеeме, землE їyдова, * є4же по пл0ти жи1тельство, * свётлw 
ўгот0ви бжcтвенный вертeпъ: * въ нeмже бGъ пл0тію раждaетсz, * 

t неискусомyжныz с™hz дв7ы, * во є4же сп7сти2 р0дъ нaшъ.  

                                                 
19* додато према тексту службе Предпразништва рођења Христова у савременим руским издањима. 
20* Авакум 3,3а. 
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Стjхъ: ГDи, ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: * гDи, разумёхъ дэлA 
тво‰, и3 ўжас0хсz.*21                                  [Ґндрeа пЂрскагw:] 

ріиди1те вси2, хrт0во рж cтво2 вёрнw предпрaзднуимъ, * и3 мhсленнэ 
пёніе ћкw ѕвэздY предлагaюще, * волхвHвъ славослHвіz съ 

пaстырьми возопіи1мъ: * пріи1де сп7сeніе чlвёкwвъ и3зъ дв7ственныхъ 
ложeснъ, * вBрныz воззывaz.                    

Слaва, с™и1телю, глaсъ д7: 

кw сlнце пресвётлое * просвэщaеши странY всю2 сeрбскую, * тебe 
бо показA бGъ t ю4ности, * с™и1телю бlжeнне даніи1ле, * пaстырz 

словeсному своемY стaду и3 n§еству твоемY. * ты2 ўкраси1лъ є3си2 всечyднw 
цRковь б9іz м™ре, * въ нeйже и3 до нhнэ лежaтъ чcтны6z м0щи тво‰, * 
и3мyщи въ себЁ дaръ и3сцэлeніz блгdтію. * сегw2 рaди не забyди въ мlтвахъ 
* и3спроси1ти бlговёрному и3 хrтолюби1вому нар0ду сeрбскому * побBды на 
сопроти6вныz враги2. * тебe бо хrт0съ показA свэти1ло вели1кое 
*патріaршестэй соб0рнэй*22 цRкви, * ты2 є3си2 похвалA земли2 нaшей и3 
крёпкое заступлeніе. * тёмже прaзднующе днeсь свётлw пaмzть твою2, * 
м0лимъ тS, с™и1телю хrт0въ даніи1ле, * ми1ръ мjру и3спроси1ти * и3 душaмъ 
нaшымъ вeлію млcть.  

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ є. 
[Поd: Собезначaльное сл0во:]*23 

иfлеeме гот0висz на срётеніе дв7ы*24 мRjи и3 бGом™ре: * сe бо 
грzдeтъ къ тебЁ, мLнца носsщи хrтA, * собезначaльнаго nц7Y и3 

д¦у при1снw: * є3г0же въ*25 вертeпэ роди1тъ, * и3 по ржcтвЁ дв7а пaки 
kви1тсz.  

Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. [По Џ§е нaшъ:] 

                                                 
21* Авакум 3,1б-2а. 
22* у изворнику: патріaршеской соб0рной. 
23* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
24* измењено према сличним местима савременим руским издањима, а у изворнику: дв7э. 
25* измењено према сличним местима савременим руским издањима, а у изворнику: во. 
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Тропaрь [с™и1телю], глaсъ G: 

yдо kви1всz и3звэщeніz, * дёльми добродётелей б9іихъ возсіsлъ 
є3си2, * монaшествующихъ ли1ки ўпaслъ є3си2, * ґрхіерє1йскаz 

сэд†лища ўтверди1лъ є3си2, * є3ретjческагw нападeніz не ўсумнёвсz, * 
цRковію хrт0вою ўправлsz, * прпdбне џ§е, даніи1ле премyдре, * ўснyвъ 
ћкw спS, * тёло же твоE цёло и3 нетлённо соблюдено2 бhсть, * и3 
подаeтъ цэльбы6 болsщымъ t разли1чныхъ недyгwвъ, * и3 дeмwны 
прогонsетъ. * сегw2 рaди м0лимъ тS: * моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ. 

[Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднству, глaсъ д7: 

от0висz, виfлеeме, * tвeрзисz всBмъ, є3дeме, * красyйсz, 
є3vфрafо, * ћкw дрeво животA въ вертeпэ процвэтE t дв7ы: * рaй 

бо џноz чрeво kви1сz мhсленный, * въ нeмже бж cтвенный сaдъ: * t 
негHже ћдше жи1ви бyдемъ, * не ћкоже ґдaмъ ќмремъ. * хrт0съ 
раждaетсz, * прeжде пaдшій возстaвити џбразъ.] 

На У$трени. 

На БGъ, гDь: тропaрь предпрaзднству, [глaсъ д7: 
Гот0висz, виfлеeме, * tвeрзисz всBмъ, є3дeме:] [Двaжды.] 

Слaва с™и1телю, глaсъ G: 
Чyдо kви1всz и3звэщeніz: 

И# нhнэ, предпрaзднству. 

По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ №. 
[По d: Гр0бъ тв0й:]*26 

лужи1тель бhвъ хrтY, всsческихъ вLцэ, * просвэти1лъ и3 научи1лъ 
є3си2 лю1ди бжcтвеннымъ поучeніемъ, * къ разумёнію наставлsz, 

с™и1телю даніи1ле. * тёмже тS вси2 и3менyемъ проповёдника и4стины, * 
ўчи1телz и3 ўг0дника хrт0ва.                                [Двaжды.]*27  

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ [и3 под0бенъ] т0йже: 
                                                 
26* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
27* наш додатак, нема у изворнику. 
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есели1сz виfлеeме, є3vфрafо гот0висz: * сe бо ѓгница, пaстырz 
вели1каго въ ложеснaхъ носsщи, роди1ти грzдeтъ: * и3 предви1дzще 

бжcтвенную ѕвэздY волсви2 рaдуютсz, * съ пaстырьми пою1ще с®ца прaвостію.  

По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ д7. 
[Поd: Ск0рw предвари2:]*28 

 ю4ности взeмь кrтъ св0й, * бlгочcтнw послёдовалъ є3си2 хrтY, * 
ўсэкнyвъ плотск0е мудровaніе воздержaніемъ: * тёмже на 

с™и1тельстэмъ сэдaлищи сёдъ, с™и1телю, * непрестaннw ўкрашaеши 
цRковь хrт0ву, * во слaву вLки твоегw2 и3 пречcтыz м™ре є3гw2. * тогw2 
рaди и3 хrт0съ разли1чными даровaньми ўкраси2 твою2 рaку, * даніи1ле 
всебlжeнне.                                                  [Двaжды.]*29     

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднству, глaсъ [и3 под0бенъ] т0йже: 

Bвы, предначни1те дв7и1ческую рaдость: * мaтєри, восхвали1те 
провождeніе м™ре хrтA бGа нaшегw: * волсви2 со ѓгGлы, съ нaми 

пaстыріе: * грzдeтъ бо дв7а, во грaдэ виfлеeмэ, * роди1ти сн7а, превёчнаго 
бGа, * сп7сaющаго мjръ t тлёніz.  

По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }: 

™и1телz вели1каго даніи1ла, кaкw дост0йнw воспоeмъ, * мyжа 
чи1стагw ўмA, * бGозaрнаго свёта њсвэщaющагw нaсъ, * и3 

бжcтвенный рaзумъ подаю1щаго, * т†инъ глуби1нныхъ повёдателz; * 
є3мyже соглaснw вси2 рцeмъ: * рaдуйсz, џ§е nц7є1въ, даніи1ле.   [Двaжды.]*30 

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднству, глaсъ є7. 
[Поd: Собезначaльное сл0во:]*31 

иfлеeме, гот0висz на срётеніе дв7ы мRjи и3 бGом™ре: * сe бо 
грzдeтъ къ тебЁ мLнца носsщи хrтA, * собезначaльнаго nц7Y и3 д¦у 

при1снw: * є3г0же въ вертeпэ роди1тъ, * и3 по ржcтвЁ *дв7а пaки kви1тсz.*32  
                                                 
28* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима, и према тексту службе 

Предпразништва рођења Христова у савременим руским издањима. 
29* наш додатак, нема у изворнику. 
30* наш додатак, нема у изворнику. 
31* додато према тексту службе Предпразништва рођења Христова у савременим руским издањима. 
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Тaже: степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ глaсъ д7: 

ЎстA мо‰ возгlг0лютъ прем dрость, * и3 поучeніе с®ца моегw 2 рaзумъ.*33 

Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы: * внуши1те, вси2 живyщіи по 
вселeннэй.*34 

Всsкое дыхaніе: 

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє, t полY.*35 

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

пaстырь є4сть nвцaмъ: [G] семY двeрникъ tверзaетъ, и3 џвцы глaсъ є3гw2 
слhшатъ, и3 сво‰ џвцы глашaетъ по и4мени, и3 и3зг0нитъ и5хъ: [д7] и3 є3гдA 
сво‰ џвцы и3жденeтъ, пред8 ни1ми х0дитъ: и3 џвцы по нeмъ и4дутъ, ћкw 
вёдzтъ глaсъ є3гw2: [є7] по чуждeмъ же не и4дутъ, но бэжaтъ t негw2, 
ћкw не знaютъ чуждaгw глaса. [ѕ7] Сію2 при1тчу речE и5мъ ї}съ: nни1 же не 
разумёша, что2 бsше ±же гlг0лаше и5мъ. [з7] Речe же пaки и5мъ ї}съ: 
ґми1нь, ґми1нь гlг0лю вaмъ, ћкw ѓзъ є4смь двeрь nвцaмъ. [}] Вси2, є3ли1кw 
(и4хъ) пріи1де прeжде менE, тaтіе сyть и3 разб0йницы: но не послyшаша и4хъ 
џвцы. [f7] Ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, сп7сeтсz, и3 вни1детъ, и3 
и3зhдетъ, и3 пaжить њбрsщетъ.] 

По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7: 

гдA преставлeніе чcтнaгw твоегw2 тёла, џ§е, приспЁ, * тогдA 
мн0жество вёрныхъ, њбступи1вше џдръ тв0й, * ўми1льнw 

провождaху тS, * и3 зрsще тS блгcвлsща, * лю1ди ўдивлsхусz. * цRь же 
душaнъ со слезaми вопіsше: * q вLко, чт0 ти воздaмъ за 
бGовёдэніе,*36 * є4же нaмъ даровaлъ є3си2, * пріeмь блгdть t бGа. * тёмже, 
                                                                                                                                                         
32* додато као на сличним местима у савременим руским издањима, а у изворнику: пaки kви1тсz дв7а. 
33* Пс. 48,4. 
34* Пс. 48,2. 
35* Јн. 10,1-9 (зач. 35 од пола). 
36* на сличном месту у савременим руским издањима: бlгодэsніе, што је смисленије. 
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с™и1телю даніи1ле, * моли1сz прилёжнw хrтY бGу и3 прес™ёй бцdэ, * да 
призирaетъ*37 на нaсъ неtстyпнw пречcтымъ свои1мъ чудотв0рнымъ 
џбразомъ, * и4мже ты2 хрaмъ ўкраси1лъ є3си2, * n§еству и3 стaду своемY 
непоколеби1мый ст0лпъ њставлsz: * твои1ми мlтвами да сп7сeмсz.  

[КанHнъ [№-й:] предпрaзднства [со їрмос0мъ, на ѕ7],  
є3гHже краегранeсіе: 

Поeтсz сі‰ предпрaзднствєннаz. [ЇHсифовъ.]  

Пёснь №. Їрм0съ: 

Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, * сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею 
выс0кою, * и3 сп7сшему ї}лz, * ћкw прослaвисz. 

Начнeмъ днeсь предпрaзднствовати хrт0во ржcтво2, * р0ждшагосz 
пл0тію t дв7ы м™ре, * въ вертeпэ виfлеeмстэмъ, * за бlгоутр0біе 
мн0гое. 

Ќзъ tрэшaz мS грэх0вныхъ, * пеленaми повивaетсz и3 въ ћслэхъ 
полагaетсz, * мLнцъ ви1димь, превёчный бGъ: * слaва держaвэ є3гw2. БGор0диченъ: 

Е#дeмъ tверзaетсz тебЁ р0ждшусz t дв7ы бGоoтрокови1цы, * во 
грaдэ, вLко, виfлеeмэ пл0тію: * пэсносл0вимъ стрaшное смотрeніе твоE.] 

КанHнъ [в7-й:] с™и1телю даніи1лу, на }.*38 

Пёснь №. [Їрм0съ: т0йже.] 

§е бGомyдре, с™и1телю даніи1ле, * tвeрзи мо‰ недостHйнаz ўстA 
воспэвaти тS, * и3 пріими2 ћкw бlгов0нное кади1ло t ўб0жества 

моегw2, * є4же тебЁ принес0хъ недост0йный ѓзъ.                [Двaжды.]  

оспои1мъ вси2 вели1каго с™и1телz даніи1ла, * почти1мъ застyпника и3 
ўтверждeніе земли2 сeрбскіz, * є3г0же даровA гDь nби1тели 

соб0рнэй*39 храни1телz б0дра.  

                                                 
37* у изворнику: призырaетъ. 
38* у изворнику стоји на ѕ7, иако се по свему судећи чита на и7 због додатака [Двaжды.] уз по један од тропара 

у свакој од песама Канона светога. 
39* у изворнику: соб0рной. 
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п7си1тєльнымъ хrтHвымъ зaповэдемъ послёдовалъ є3си2, * премyдре 
с™и1телю даніи1ле, * вдHвъ и3 сирHтъ бhлъ є3си2 предстaтель, * и3 

земли2 сeрбстэй вели1кое защищeніе.  

ели1кій нhнэ даніи1лъ, пaстырь цRкве соб0рныz, * пaстыри вкyпэ и3 
пасHмыz, и3 всю2 цRковь въ пaмzть призывaетъ. * тёмже 

собрaвшесz, * торжествyимъ свётлw въ дeнь пaмzти є3гw2.  

лгdть д¦а пріeмъ, џ§е, во своE с®це: * хrт0въ с™и1телю, ўzсни2 
љзhкъ, * и3 с®це просвэти2 твои1хъ пэвцє1въ: * є4же с™yю твою2 

пaмzть воспёти свётлw, * даніи1ле прпdбне.  

ще и3 побэждaютъ тво‰ и3справлє1ніz * словесA н†ша и3 помышлє1ніz, 
џ§е даніи1ле, * nбaче душeвное нaше предложeніе, * по си1лэ приноси1мое 

тебЁ, * пріими2 съ люб0вію, досточyдне: * є4же бо по дост0инству пBсни 
тебЁ соплести2, * невозм0жнw*40 є4сть нaмъ.                   БGор0диченъ: 

речcтаz бцdе, * содётелz и3 сп7са р0ждши, * сп7си2 t бёдъ грaдъ тв0й, 
* непрестaннw молsщи сн7а твоего2 * и3 бGа нaшего за ны2. 

[Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz, слaвите:]*41 

Пёснь G. Їрм0съ, предпрaзднства: 

[Кaмень, є3гHже небрег0ша зи1ждущіи, * сeй бhсть во главY ќгла: * 
т0й є4сть кaмень, * на нeмже ўтверди2 цRковь хrт0съ, * ю4же t kзы6къ 
и3скупи2. 

Пёснь предпрaзднственную вс‰ да припэвaетъ твaрь, * прeжде денни1цы 
t nц7A р0ждшемусz, * и3 нhнэ и3зъ дв7ы неизречeннw просіsвшему, * и3 
раждaющемусz пл0тію въ виfлеeмэ * за млcрдіе мн0гое. 

ЅвэздA ўжE возсіS t плeмене їyдова, * ю4же познaвше цRіе, * 
движeніе t вост0кwвъ творsтъ, * и3 дости1гнути тщaтсz, ћкw да 
ќзрzтъ хrтA, * въ виfлеeмэ пл0тію раждaема.              БGор0диченъ: 

                                                 
40* на сличном месту у савременим руским издањима: не возм0жно. 
41* наш додатак, нема у изворнику. 
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СіE воплощeніе хrт0во ўвёдэвъ и3сaіа, * д¦омъ с™hмъ ћвэ 
предгlг0летъ: * nтрочA и3зъ дв7ы раждaетсz гDь, * въ возрождeніе нaше, * 
є3гHже влaсть на рaмэ є3гw2.] 

[И$нъ. Їрм0съ: т0йже. С™и1телю:] 

ы2 проzви1лъ є3си2, вLко, * въ послёднемъ р0дэ нaшемъ с™и1телz 
вели1каго сaвву, * и4же просвэти2 своE n§ество со с™и1тел[ьм]и и3 

ґрхіерe(йм)и, * є3мyже послёдуетъ даніи1лъ, * цвётъ пречyдный. [Двaжды.]  

ебЁ прикоснyвыйсz, с™е, * сyщему въ чcтнёмъ гр0бэ твоeмъ, * 
и3сцэлeніе получи1ти спод0бисz: * рукaмъ бо тогw2 къ пeрсемъ 

согбє1ннымъ, * б9іею блгdтію даeши простирaтисz.  

окруши2 ґгaрzны, и3 вс‰ сопостaты безбHжныz, прпdбне даніи1ле, * 
молeніемъ твои1мъ къ творцY и3 бGу нaшему, * и3 си1лу и4хъ 

борю1щую*42 на ны2 нeмощну покажи2, * и3 покори2 и5хъ бlговёрному нар0ду 
нaшему.  

мирeнъ kви1лсz є3си2, * кр0токъ же и3 ти1хъ, даніи1ле, * toнyдуже 
д¦а блгdть nби1льнэ и3зліsвшисz на тS, * вели1ка показa тz, * 

чудeсъ лучaми зeмлю нaшу њсіzвaюща.                         [Двaжды.]  

езл0мъ воздержaніz страстeй м0ре раздэли1въ, бlжeнне, * ћкw 
мwmсeй, на безстрaстіz г0ру возшeлъ є3си2, * и3 пріeмъ мhслєнныz 

скриж†ли, * пaству твою2 научи1лъ є3си2 зак0ну хrт0ву.          БGор0диченъ:  

yди ми2, дв7о, прибёжище и3 пристaнище, * стэнA неwбори1маz и3 
застyпница, * бGа пл0тію р0ждшаz, пречcтаz, * и3збaвителz 

всещeдраго и3 сп7са пою1щихъ тS, * бGоневёстнаz. 

[Кондaкъ предпрaзднства, глaсъ G. 
Поd: Дв7а днeсь: 

в7а днeсь превёчное сл0во въ вертeпэ грzдeтъ роди1ти неизречeннw: * 
ликyй, вселeннаz, ўслhшавши, * прослaви со ѓгGлы и3 пaстырьми * 

хотsщаго kви1тисz nтрочA млaдо, * превёчнаго бGа.               Јкосъ: 
                                                 
42* дато као у руским „Зеленим минејима“, а у изворнику: борю1ющую. 
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 ўжaснагw и4стиннw, и3 пaче сл0ва чудесE! * є4же бhти даsй всBмъ 
рaди бlгости, * во чрeво с™hz дв7ы вни1де, * и3 въ вертeпэ роди1тисz 

грzдeтъ, * и3 въ ћслехъ положи1тисz. * ѕвэздa же сего2 проповёдуетъ 
свhше волхвHмъ, * и3дyщымъ на поклонeніе є3гw2 съ д†ры, * и3здалeча 
привлачaщи со тщaніемъ * послёдующыz валаaмову проречeнію, рeкшагw: * 
ѕвэздA х0щетъ провозвэсти1ти nтрочA млaдо, * превёчнаго бGа.]  

Сэдaленъ с™и1телю, глaсъ д7: 
[Поd: Ск0рw предвари2:]*43 

вэти1льникъ свэтосіsненъ kви1лсz є3си2 земли2 сeрбстэй, * 
просвэщazй блистaньми бжcтвенныхъ твои1хъ словeсъ вёрныхъ 

помышлє1ніz, * с™и1телю џ§е даніи1ле. * тёмъ вси2, сщ7eнную твою2 и3 
бжcтвенную пaмzть * днeсь рaдостнw совершaемъ.            [Двaжды.]*44  

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднству, глaсъ [и3 под0бенъ] т0йже:*45 

Bвы, предначни1те дв7и1ческую рaдость: * мaтєри, восхвали1те 
[пред]провождeніе м™ре хrтA бGа нaшегw: * волсви2 со ѓгGлы, съ 

нaми пaстыріе [ликyйте]: * грzдeтъ бо дв7а, во грaдэ виfлеeмстэмъ, * 
роди1ти сн7а, превёчнаго бGа, * сп7сaющаго мjръ t [и3с]тлёніz. 

Пёснь д7. Їрм0съ, предпрaзднства: 

[Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, * проповёдалъ 
є3си2, вопіS: * внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, * внегдA 
пріити2 врeмени, покaжешисz. * слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Г0ры, х0лми же и3 древA дубр†внаz, * рёки и3 морS, и3 всsкое дыхaніе, * 
въ весeліи взыгрaйте: * нhнэ приближaетсz сп7сeніе, * ї}съ и3зъ дв7ы во 
грaдэ виfлеeмэ роди1тисz. 

Воспріими2, прbр0че дв7де, pалти1рь, * и3 пэсноп0й д¦омъ с™hмъ ћвэ: * t 
дв7ы бо раждaетсz, * несліsннw прeжде денни1цы и3зъ чрeва џ§а возсіsвый, 
* гDь слaвы хrт0съ бGъ.  
                                                 
43* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
44* наш додатак, нема у изворнику. 
45* у питању је незнатно другачији превод истог сједал(е)на, који се овде предходно појављује после друге 

катизме. У савременим руским издањима га нема у овом облику. 
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Кaкw пріи1метъ тS, сл0ве, раждaема пл0тію, * вертeпъ малёйшій и3 
ѕэлw2 худhй; * кaкw же повjешисz пеленaми, * њдэвazй нб7о џблаки; * 
кaкw въ ћслехъ безсловeсныхъ возлsжеши, ћкw мLнецъ;] 

[И$нъ. Їрм0съ: т0йже. С™и1телю:] 

лгdтію д¦а помaзалсz є3си2, * ґрхіерeе всеизрsдне даніи1ле. * во хrтa 
бо њдёz[в]сz, * житіS рaди чи1стагw. * тёмъ научи1лъ є3си2 * 

слaвити въ трbцэ є3ди1наго бGа.  

збaви твоE стaдо t бyрей грэхA, * прпdбне с™и1телю даніи1ле, * бёдъ 
же и3 скорбeй, * приводs ны въ прист†нища ти6хаz * бжcтвенныz 

в0ли хrт0вы.  

rт0въ kви1лсz є3си2 ўг0дникъ, * џ§е прпdбне даніи1ле, * преwсщ7eнне 
ґрхіерeе. * тёмъ молsсz не престaй ко гDу, * t напaстей, бёдъ и3 

скорбeй и3збaвити стaдо твоE * [и3]*46 t и3скушeній.  

мертви2 мудровaніе, премyдре, пл0ти моеS неисцёльное, * и3 къ 
бжcтвєннымъ стезsмъ настaви ны2, * ћкw крёпокъ и3 си1ленъ, * 

зак0нwмъ же бlги6мъ повини1 мz, бlжeнне, * и3 рабA покажи1 мz хrт0ва, 
* порабощeнна лю1тыми страстьми2.  

нA nчесє1мъ твои6мъ * и3 дремaніz вёждома не дaлъ є3си2, * 
д0ндеже њбрёте мёсто пок0йно с®це твоE, џ§е. * тёмъ 

њчи1стивше[е]сz дост0йнэ, * ўзрЁ жили1ще слaвы всёхъ содётелz, * 
цRS и3 бGа вёчнагw.                                          [Двaжды.]  

eсь ќбw ќмъ впери1въ къ высотЁ, * и3 земн†z нивочт0же*47 
вмэни1въ: * смирeніемъ, достобlжeнне даніи1ле, * высHкаz пріsлъ 

є3си2.                                                        БGор0диченъ:  

az вои1стинну ћкw сіS бли1зъ бGа, * ћкw превозшeдшаz вс‰ 
ѓгGльскіz чи1ны, * є3ди1на добр0тою дв7ства сіsющи, * ћкw м™и 

вседержи1телz.  

                                                 
46* додато према сличном месту у савременим руским издањима, нема у изворнику. 
47* дато као савременим руским издањима; а у изворнику, растављено: ни во чт0 же. 
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Пёснь є7. Їрм0съ, предпрaзднства: 

[Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, сн7е б9ій, * и3н0гw бо, рaзвэ тебE, бGа не 
знaемъ, * и4мz твоE и3менyемъ, * ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2. 

Да кропsтъ рaдующесz џблацы слaдость: * ўжe бо приближaетсz гDь 
роди1тисz * ћкоже мLнцъ и3зъ чcтыz дв7ы, * въ худёмъ вертeпэ. 

Бжcтвенніи нhнэ взыгрaйте прbр0цы б9іи: * прих0дитъ бо хrт0съ 
и4стина, * и3сп0лнити пр0пwвэди вaшегw бжcтвеннагw љзhка, * раждazсz 
ћкw мLнцъ.                                                БGор0диченъ: 

Е#дeме, заключи1выйсz мнЁ дрeвле, * tвeрзисz пр0чее, ви1дz хrтA 
мLнствующа пл0тію, * и3 во грaдэ, ћкw бlговоли2, виfлеeмэ, * t дв7ы 
раждaющасz nтрокови1цы.] 

[И$нъ. Їрм0съ: т0йже. С™и1телю:] 

крестъ стоsще рaки твоеS, * с™и1телю прпdбне даніи1ле, * и3мёемъ 
тS ходaтаz къ бGу, * и3 заступлeніе земли2 сeрбстэй, * ўтверждeніе 

же незhблемое.  

лcтивъ бhвъ ўбHгимъ, * млcть душeвную и3спроси2, прехвaльне: * 
млcтынею бо стzжaлъ є3си2, џ§е даніи1ле, свэщY, * и3 тyю свётлw 

ўкраси1лъ є3си2.  

или1ще бhлъ є3си2 с™aгw д¦а вои1стинну, * бlжeнне даніи1ле, * и3 
тогw2 kвлeньми разбогатёлъ є3си2 * д0брэ бжcтвенными дарми2.  

р0токъ kви1лсz є3си2, кyпнw и3 смирeнъ, дёломъ и3 сл0вомъ, * и3 си1мъ 
вс‰ къ себЁ привлeклъ є3си2, * люб0вію же и3 д0брыми дёльми вс‰ 

ўкроти1лъ є3си2, * и3 с®цA возвесели1лъ є3си2 твои1ми чудесaми.       [Двaжды.]  

ели1кій пaстырь всёхъ, хrт0съ: * nвeцъ свои1хъ пaстырz тS, 
бlжeнне, показA, * и3 ўчи1телz словeсныхъ. * тёмже заблуждaющаго 

мS на горaхъ поги1бели, * ћкw пaстырь твоегw2 nвчaте взыщи2.  
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кw вели1кое богaтство твои1хъ щедр0тъ, kви1сz въ земли2 нaшей, * 
безчи1сленное проли1тіе млcти твоеS, слуго2 хrт0въ: * тh бо 

просsщымъ с{щаz подаeши, * и3 ты6z насhтити тщи1шисz твои1мъ 
предложeніемъ, бlжeнне.                                     БGор0диченъ:  

Ђро тS и3менyемъ, пречcтаz, * ћкw р0ждшую бGа пл0тію, * и3 
блгdтное мЂро точaщую * всBмъ притекaющымъ подъ кр0въ тв0й.  

Пёснь ѕ7. Їрм0съ, предпрaзднства: 

[Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: * жив0тъ м0й, бlже, свободи2 и3зъ тли2, 
* и3 сп7си1 мz, сп7се мjра, * зовyща: слaва тебЁ. 

Нб7о на земли2 нбcнаго показyетъ * ѕвэзд0ю свётлою цRS, * нaсъ рaди 
раждaющагосz, * ѕвэздосл0вцємъ нhнэ во грaдэ дв7довэ. 

Витjйствуетъ и3 вопіeтъ прbр0къ ћвэ: * д0ме ты2 є3vфрafовъ, 
виfлеeме, * въ нeмже бGъ kви1тсz t дв7ы, * и3грaй и3 ликyй. 

Въ вертeпэ виfлеeмстэмъ * дв7а раждaетъ ћвственнэ гDа всёхъ 
творцA, * и3 ћкw чlвёка пови1вши пеленaми, * въ ћслэхъ восклонsетъ 
нhнэ.] 

[И$нъ. Їрм0съ: т0йже. С™и1телю:] 

итіE твоE цэломyдреннw соверши1лъ є3си2, сщ7енноzвлeнне, * 
прaвдою ўкраси1всz, * и3 мyжествомъ смhсла добродётели 

сочетaвъ себЁ, * пребlжeнне с™и1телю даніи1ле.  

рани2 грaдъ тв0й, с™и1телю даніи1ле пребlжeнне, * t безб0жныхъ и3 
чужевёрныхъ нахождeній, * и3 t междоус0бныz брaни. * моли1сz 

же непрестaннw вLцэ хrтY и3 прес™ёй бцdэ, * є4же ми1ръ даровaти пaствэ 
твоeй.*48  

ы2 ќбw и3 по смeрти слaвимь, * ћкw жи1въ чудодёйствуеши. * 
немwщнhмъ бо [и3]*49 слsчєннымъ * даeши и3сцэлeніе бжcтвенною 

блгdтію, * занE гlг0летъ гDь: * прославлsющаго мS прослaвлю.  
                                                 
48* у изворнику: своeй. 
49* додато ради осмишљавања према сличном месту у савременим руским издањима, нема у изворнику. 
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сп0лнилсz є3си2 свэтоzвлeніz, даніи1ле мyдре, * ћкw храни1тель 
зaповэдей хrт0выхъ: * њчищeнъ же t страстeй, * бhлъ є3си2 

вои1стинну жили1ще пребжcтвенныz трbцы.  

yжіе сщ7eнніи рaдостнw съ нар0домъ * днeсь твою2, џ§е, пaмzть 
прaзднующе, торжествyютъ: * и5мже соглaснw, и4стинніи 

безм0лвницы, * и3 простjи вси2, џбще тS воспэвaютъ, * предстaтелz 
вкyпэ и3 ўчи1телz.                                            [Двaжды.]  

и1ну страстeй t души2 tтрsслъ є3си 2, даніи1ле, * низложи1въ всsкое 
помыслHвъ возношeніе, * на хrтA превозносsщеесz.   БGор0диченъ:  

овёта превёчнагw хрaмъ воздви1глъ є3си2, с™и1телю, * ґрхістрати1га 
гавріи1ла рaдостное провэщaніе бцdэ, * вседнeвнw воспэвaz: * 

рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.  

Кондaкъ, глaсъ }.  
Поd: В(о)збрaнной:*50 

(о)збрaнному и3 ди1вному нaшеz земли2 свэти1льнику * днeсь 
люб0вію притекaемъ, * и3 пёснь тебЁ бGон0се, плетeмъ, * ћкw 

и3мyщему дерзновeніе ко гDу, * и3збaви нaсъ t многоoбрaзныхъ 
њбстоsній, * да зовeмъ ти2: * рaдуйсz, ўтверждeніе n§еству нaшему, * и3 
вели1кій покрови1телю nби1тели своеS.                               Јкосъ:  

ели1кій свэти1льникъ kви1лсz є3си2 р0ду сeрбскому, * струsми словeсъ 
твои1хъ вBрныz просвэщaz, * и3 всеусeрднw приходsщымъ къ тебЁ 

и3сцэлє1ніz подавaz. * хrтHвы бо лю1ди, бGон0се, неви1димw посэщaеши, * 
и3 тBмъ зeмлю нaшу просвэщaеши. * сегw2 рaди соглaснw зовeмъ ти2 си1це: 
* Рaдуйсz, свёта безстрaстнагw д0ме: * рaдуйсz, страстeй тeмныхъ 
прогони1телю. * рaдуйсz, дeмwнскіz разруши1вый кHзни: * рaдуйсz, 
ѓгGльскіz возвесели1вый чи1ны. * рaдуйсz, высото2 бGовидёніz чи1стагw: * 
рaдуйсz, глубино2 смирeніz болBзни њмывaющаz. * рaдуйсz, ћкw бhлъ 
є3си2 зри1тель неви1димыхъ: * рaдуйсz, ћкw соwбщи1лсz є3си2 ли1ку с™и1телей. 
* рaдуйсz, земли2 сeрбскіz пaстырю и3 ўчи1телю: * рaдуйсz, с™и1телємъ 
                                                 
50* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
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и3зрsднаz похвало2. * рaдуйсz, ћкw тебE рaди послA бGъ въ nби1тель твою2 
чудотв0рный џбразъ м™ре своеS: * рaдуйсz, ћкw тебE рaди прес™az 
чудотв0рнаz їкHна м™ре б9іz слaвитсz. * рaдуйсz, ћкw ўкрашaеши 
пrт0лъ первос™и1телей сeрбскихъ: * рaдуйсz, ўтверждeніе р0ду сeрбскому.  

Пёснь з7. Їрм0съ, предпрaзднства: 

[Сyщымъ въ пeщи nтрокHмъ твои6мъ, сп7се, * не прикоснyсz, нижE 
стужи2 џгнь. * тогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2, * поsху, и3 блгcлsху, 
гlг0люще: * блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. 

Хrт0во во пл0ти показyz kвлeніе, їеремjа, вопіsше: * на земли2 
вопл0щсz бGъ kви1сz: * худ0жества же њбрёте всsкъ пyть, * рождeйсz 
въ виfлеeмэ и3зъ м™ре. 

СE и3зъ к0рене їессeева прозzбE жeзлъ, * цвётъ прозzбaющь хrтA: * и3 
на нeмъ нhнэ раждaемэмъ въ вертeпэ, * д¦ъ почjетъ рaзума и3 совёта, * 
и3 бжcтвеннагw вёдэніz. 

Да ўслhшимъ словесA сщ7є1ннаz: * гDь раждaетсz, nтрочA рaди нaсъ, * 
є3гHже начaльство на рaмэ бhсть, * и3 нарицaетсz ѓгGлъ совёта вели1ка 
џ§а, * начaльникъ ми1ра хrт0съ.]  

[И$нъ. Їрм0съ: т0йже. С™и1телю:] 

вeрзи ми2 двє1ри покаsніz, * пребlжeнне ґрхіерeе даніи1ле, * да 
њмhю сквeрну nкаsнныz моеS души2, * моE тёло и3 вс‰ ч{вства 

и3 с0вэсть, * во є4же пёти бGу: * nц7є1въ б9е блгcвeнъ є3си2.  

мамы тS застyпника тeпла, твои2 раби2, * и3 стёну неwбори1му 
цRкве твоеS, * и3 ўтверждeніе р0ду сeрбскому, * не бои1мсz врагHвъ 

и3 сопостaтwвъ, * но побэждaемъ ты6z си1лою чудотв0рныz їкHны, 
пою1ще: * хrтE, бцdею блгcвeнъ є3си2.  

стaвы n§єскіz ўтверди1лъ є3си 2, мyдре, * и3 цRковь прес™hz б9іz 
м™ре чудотв0рнымъ џбразомъ ўкраси1лъ є3си2, * и3 сщ7eнства 

лёпотою прекрaсну ўстр0илъ є3си2, * ўчeньми же твои1ми лю1ди наказaлъ 
є3си2 пёти: * б9е, бцdею блгcвeнъ є3си2.                            [Двaжды.]  
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емлS нaша и3 странA соглaснw, џ§е, * поучє1ніz тво‰ 
возвэщaетъ, * научeнна тоб0ю пёти всю1ду хrтA: * nц7є1въ 

нaшихъ б9е, блгcвeнъ є3си2.  

ени1хъ, красeнъ добр0тою пaче всёхъ сынHвъ чlвёческихъ, * 
ћкоже пи1сано є4сть, * невёстэ, бlжeнне, своeй цRкви, краснёйша 

тS показA женихA, * тогw2 носsща џбразъ и3 под0біе.  

краси1въ своE житіE млcтынею и3 кр0тостію, * люб0вію же и3 
и4стиною, * подражaтель показaлсz є3си2 и3зрsдный пaстырz 

д0брагw, * и3збрaвъ тогw2 добродётєли д0брэ.                БGор0диченъ: 

рих0дитъ вLка въ*51 вертeпъ роди1тисz ћкw чlвёкъ: * 
пред8усрsщимъ, вёрніи, дв7у чcтую, * воспэвaюще є4й рaдостнw: * 

рaдуйсz, мjру рaдосте: * рaдуйсz, дв7о, м™и хrт0ва.  

Пёснь }. Їрм0съ, предпрaзднства: 

[Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, * ћкw творцA и3 гDа, * 
п0йте сщ7eнницы, * прослaвите џтроцы, * блгcви1те лю1діе, * и3 
превозноси1те во вс‰ вёки. 

ГDь грzдeтъ стрaннымъ ржcтв0мъ ћвэ во сво‰, * пріи1мемъ є3го2, * 
ћкw да ўстрaншыzсz рaйскіz слaдости пaки присв0итъ, * раждazсz въ 
вертeпэ. 

СE воз€вaніе нaше прих0дитъ, * возгласи1мъ пBніz рaдwстнаz 
тщaніемъ, * и3 воспои1мъ пBсни предпрaзднствєнныz, * въ малёйшемъ 
вмэщaющемусz вертeпэ. 

Ћкw клsтсz гDь, и3сп0лни ўжE, * t сёмене дaвъ нaмъ дв7дова свою2 
м™рь дв7у: * и3зъ неsже мLнцъ пл0тію роди1сz во грaдэ виfлеeмэ, * пaче 
сл0ва.]  

[И$нъ. Їрм0съ: т0йже. С™и1телю:] 

обэждeнъ бhвъ t врагA * прегрэшeньми мн0гими, и3 t м0лвъ 
житeйскихъ, * прихождY (съ) вёрою, * и3 ћкw манассjа, въ покаsніи, 

вопію1 ти, хrтE: * гDа п0йте, дэлA, * и3 превозноси1те є3го2 во вёки.  
                                                 
51* измењено према савременим руским издањима, а у изворнику: во. 

З 

Ж 
Ў 

П 

П 



~ 24 ~  Мцcа декeмвріа въ к7-й дeнь 

  

оли6твы, пребlжeнне, и3 молє1ніz * твори2 прилёжнw къ бGу * 
при1снw за рабы6 тво‰, * въ печaлехъ застyпника бо и3 поб0рника 

* тS и3мyще сп7сaемсz t бёдъ, гDа пою1ще * и3 превозносsще во вс‰ 
вёки.                                                        [Двaжды.]  

оwружaютсz на лю1ди тво‰ смирє1нныz, * с™и1телю пречcтнhй џ§е 
даніи1ле, сhнове ґгaрzнстіи: * сокруши2 и5хъ неви1димою си1лою мlтвъ 

твои1хъ ко вLцэ и3 бцdэ, * нaсъ рaди, гDа пою1щихъ * и3 превозносsщихъ во 
вс‰ вёки.  

корми2 мlтвою твоeю пaству сію2 многочеловёчную твою2, * и3 
ўстaви бyрю вётрwвъ проти1вныхъ, * чyвственныхъ и3 

мhсленныхъ, мlтвами твои1ми, * и3збaви же всsкихъ и3скушeній и3 
смущeній, * и3 дaже до концA невреждeнну сохрани2.  

еизречeнное твоE чадолю1біе, џ§е, * превосходsщее n§ескую люб0вь, 
* посэщaетъ, нaсъ всегдA твои1ми мlтвами, * и3спрошaz нaмъ 

сп7сeніе и3 подавaz нaмъ * съ ти1хостію, даніи1ле, рaдоватисz.  
оздyхъ ќбw њс™и1сz бlгов0ніемъ мощeй твои1хъ, * даніи1ле 
премyдре, хrт0въ с™и1телю: * цRковь же веселsщисz вопіeтъ: * 

блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.                                 БGор0диченъ:  
вэздA возсіS, хrт0съ, t їaкwва, * и3 волсви2 стекaютсz во грaдъ 
виfлеeмъ, * пёти, чествовaти и3 поклони1тисz є3мY, * рождeнному 

и3зъ ложeснъ чcтыz бцdы.  
Пёснь f7. Їрм0съ, предпрaзднства: 

[Живопріeмный и3ст0чникъ приснотекyщій, * свэтон0сный свэти1льникъ 
блгdти, * хрaмъ њдушевлeнный, * сёнь пречcтую, * нб7сE и3 земли2 
прострaннэйшую, * бцdу, вёрніи величaемъ. 

Съ патрі†рхи, и3 првdными всёми, * и3 со с™hми прbрHки взыгрaимъ, * 
t дв7ы гDь ї}съ, * и3збавлeніе, просвэщeніе, * и3 жи1знь, и3 сп7сeніе, * нhнэ 
во грaдэ дв7довэ раждaетсz.  

ЎжE бжcтвеннагw сл0ва воплощeніz, * всBмъ tверз0шасz ћвэ 
преддвє1ріz. * нб7сA, рaдуйтесz, * ѓгGли, взыгрaйте: * и3 да весели1тсz землS 
съ чlвBки, * съ пaстырьми и3 волхвы6, дyхомъ. 
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Н0ситъ хrтA, ћкоже мЂро неистощeнное, * ќмный дв7а ґлавaстръ, * и3 
сіE пред8и1детъ въ вертeпэ и3зліsти д¦омъ ћвэ, * ћкw да нап0лнитъ 
бlгоухaніz є3гw2 дyшы нaшz.] 

[И$нъ. Їрм0съ: т0йже. С™и1телю:] 

кw блудни1ца, и3 разб0йникъ и3 мытaрь * вопію1 ти t с®ца, хrтE: * 
согрэши1хъ, прости2 мнЁ, вLко, * мнHгаz мо‰ согрэшє1ніz, * и3 

и3збaви мS t всsкагw гнёва, * твоегw2 с™и1телz мlтвами, * ћкw да тS 
непрестaннw величaю.  

ріиди1те, собери1тесz вси2 сeрби, * ко бlжeннагw с™и1телz даніи1ла 
гр0бу, * и3 со слезaми возопjйте къ бGу: * и3збaви, гDи, t бёдъ 

лю1ди тво‰, * *и3 сохрани2 р0дъ нaшъ во бlгочcтіи, * покори1 же десни1цэ 
є3гw2 вс‰ навётующыz є3мY,*52 * да тS величaемъ во вёки.  

ельми2 рaдуетсz њ тебЁ, пречcтнhй џ§е, * с™и1телю даніи1ле, р0дъ 
тв0й, * пом0щника и3 застyпника тS и3мёz: * и3 нhнэ, вLко, не 

tходи2 дyхомъ t нaсъ, * мlтву творS за ны2 ко гDу бGу и3 прес™ёй бцdэ, 
* ћкw да и3збaвитъ нaсъ t наси1ліz безб0жныхъ ґгaрzнwвъ, врагHвъ 
нaшихъ, * да тS всегдA величaемъ.  

лaву твою2 воспёти по дост0инству невозм0жно, * чудесa бо 
премнHга и3 и3сцэлє1ніz nби1льнw подаeши, * (съ) тeплою вёрою 

приходsщымъ къ тебЁ, * даніи1ле с™и1телю, похвало2 земли2 нaшеz.  

оложи2 тебE цRкве своеS њсновaніе хrт0съ, * и3 столпA крёпка и3 
незhблема во вёкъ, * соблюдaюща nби1тель твою2 до концA t 

врагHвъ.                                                      [Двaжды.]  

™и1теліе ќбw, цRіе и3 кн7зи, * сан0вницы*53 и3 вси2 лю1діе, * мyжіе и3 
жєны2, стaрцы съ мLнцами, * и3 всsкъ в0зрастъ, и3 всsкое 

дост0инство, * с™и1телz нaшегw [даніи1ла] пaмzть свётлw да 
прaзднуимъ.                                               БGор0диченъ:  

                                                 
52* у 2. изворнику: и3 сохрани2 кн7зz нaшегw ... [и4м>къ] здрaва, покори1 же десни1цэ є3гw2 вс‰ навётующыz є3мY.  
53* у руским „Зеленим минејима“ измењено у: монaси. 

Ћ 

П 

В 

С 

П 

С 



~ 26 ~  Мцcа декeмвріа въ к7-й дeнь 

  

краси1сz виfлеeме, * [ў]гот0висz є3vфрafо: * безъ м™ре бо t 
nц7A, * и3 безъ nц7A м™рію, * чревон0ситсz и3 раждaетсz сп7сaz нaсъ.  

Свэти1ленъ предпрaзднства. 
[Поd: Посэти1лъ ны2 є4сть:]*54 

редпрaзднствєнныz, вёрніи, ржcтвA пBсни, * пріиди1те, принесeмъ 
вси2: * грzдeтъ ўжE хrт0съ въ виfлеeмъ роди1тисz, * сп7сти2 

вселeнную, ћкw є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.  

Слaва, с™и1телz. 
[Поd: Жєны2 ўслhшите:]*55 

¦ъ с™hй помaза тS, * с™и1телю даніи1ле бlжeнне, * хrт0ву пaству 
пасти2 на пaжитехъ сп7си1тельныхъ. * тёмъ и3 потщaлсz є3си2 * 

наставлsти лю1ди прaвыми стезsми: * тогw2 рaди нhнэ суг{быz вэнцы2 * 
t вэнцедaвца пріsлъ є3си2.                       И# нhнэ, предпрaзднства: 

от0висz виfлеeме, * ўкраси2 д0мы тво‰: * къ тебё бо грzдeтъ 
дв7а, * мLнца носsщи хrтA, * nц7Y собезначaльнаго: * пріи1де бо да 

сп7сeтъ р0дъ чlвёческій.  

На хвали1техъ, стіхи6ры, [на ѕ7,] предпрaзднству G.  
[Творeніе рwмaна сладкопёвца. СамоподHбны: 

гGльскіz пред8иди1те си6лы, * и5же въ виfлеeмэ ўгот0вайте ћсли: * 
сл0во бо раждaетсz, * мyдрость происх0дитъ, * пріeмлетъ цэловaніе 

цRковь. * на рaдость бцdы, * лю1діе, рцeмъ: блгcвeнъ пришeдый * б9е нaшъ, 
слaва тебЁ. 

0ры слaдость да кaплютъ, * сe бо прих0дитъ бGъ t ю4га, * kзhцы, 
покарsйтесz, * рaдуйтесz, прbр0цы, * патріaрси, взыгрaйте, * 

чlвёцы, восплещи1те рукaми: * крёпкій и3 вели1кій кн7зь хrт0съ раждaетсz, 
* цRь нб7съ на зeмлю прих0дитъ. 

                                                 
54* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
55* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
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 земли2 возносS чlвёчество, * зижди1тель пріи1де, * цrкій 
њбновлsz пaки џбразъ. * срaдуйтесz г0рнихъ си6лы и3 восп0йте: * 

вражды2 средостёніе разори1сz, * пріи1де, є3мyже прилэжaше: * бGъ бо 
чlвёкъ бывaетъ, * цRь ї}левъ * хrт0съ бGъ нaшъ.]  

И# с™и1телю G, глaсъ }: 
[Поd: Что2 вaсъ наречeмъ:]*56 

т0 тz наречeмъ, с™и1телю: * ѓгGла, ћкw безпл0тенъ на земли2 
пожи1лъ є3си2; * ґпcла ли, ћкw бlговёрію научи1лъ є3си2 сeрбскую 

зeмлю; * м§ника ли, ћкw хrтA рaди подвизaлсz є3си2 до смeрти; * 
њбращaz лю1ди t тьмы2 нечeстіz, * и3 приводS и5хъ на пaжить бGоразyміz. 
* моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.  

т0 тz и3менyемъ, бGобlжeнне даніи1ле: * рэкY, дух0вныхъ в0дъ  
наполнsему, * и3 проходsщу сє1рбскіz концы2, * ж†ждущаz с®цA 

напаsющу твои1мъ ўчeніемъ; * чaшу, бжcтвеннагw д¦а наполнsему; * 
свэщY, цRковь њзарsющу(ю); * свэти1льника, ћкw пaству свою2 
просвэщaеши; * мнHга ти2 и3менA, и3 бHльша(z) даров†ніz. * моли2 
сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.  

™и1телю хrт0въ, * бжcтвенныхъ предaній ўчи1телю, * *цRк0вное 
ўкрашeніе,*57 * вои1стинну*58 тебE ћкw и4стиннаго пaстырz * 

хrт0съ показaлъ є4сть новоизбрaнному своемY словeсному стaду, * 
сє1рбскимъ лю1демъ, * и5хже и3 t соблaзнwвъ сп7слъ є3си2, * и3 ўкрэпи1лъ є3си2 
и5хъ бhти въ правослaвіи. * тёмже нhнэ м0лимъ тS, * даніи1ле 
досточyдне, * моли1сz бGу сп7су њ и5же вёрою прaзднующихъ * пречcтнyю 
пaмzть твою2.                                           Слaва, глaсъ ѕ7: 

E прибли1жисz весeлое торжество2 * и3 пресвётлаz пaмzть 
бGон0снагw nц7A. * рaдуйсz и3 красyйсz патріaрхіе сeрбскаz, * весели1сz 

пeщьскаz ґрхіепcкпіе,*59 гlг0лющи: * рaдуйсz, цRкве сeрбскіz храни1телю. * 
рaдуйсz, цReй сeрбскихъ вэнчaтелю. * рaдуйсz, помaзавый царS душaна на 
                                                 
56* подобан додат према сличним местима у савременим руским издањима. 
57* нема првом у изворнику, додато према другом и руским „Зеленим минејима“. 
58* нема у другом изворнику и у руским „Зеленим минејима“. 
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цrтво. * рaдуйсz, р0ду сeрбскому чcтнhй настaвниче и3 ст0лпе 
неподви1жимый. * рaдуйсz, цRквамъ вели1кое прaвило. * рaдуйсz, 
сопrт0льниче пrт0ла сeрбскагw. * рaдуйсz, ў§телю царeй бlгочcти1выхъ. * 
рaдуйсz, свэти1льниче всесвётлый, * просвэщaющь сє1рбскіz концы2 
ўчeньми свои1ми. * рaдуйсz, скорбsщихъ бжcтвенное ўтэшeніе, * и3 
њби1димыхъ тeплый поб0рниче. * тёмъ не престaй молsсz хrтY бGу и3 
прес™ёй бцdэ, * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.  

И# нhнэ, предпрaзднству, глaсъ ѕ7. [Самопод0бенъ]: 

риближaетсz хrт0съ, * виfлеeме пред8угот0висz, * ўжE сп7сeніе 
kзhкwвъ њзарsетъ, * бlгоукраси2 ћсли, * пaстыри собери2, * 

призови2 волхвы2 t персjды. * вHинства безпл0тныхъ ўмHвъ воззови1те: 
* цRь нб7съ на зeмлю прих0дитъ.  

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. 

На літургjи. 

Бlжє1нна t канHна предпрaзднству и3 с™и1телю. 

[По вх0дэ: тропaрь предпрaзднству, чудотв0рнэй їкHнэ и3 с™и1телю, 
кондaкъ їкHнэ, слaва с™и1телю, и3 нhнэ предпрaзднству.]*60  

Прокjменъ, глaсъ №: 

ЎстA мо‰ возгlг0лютъ прем dрость, * и3 поучeніе с®ца моегw 2 рaзумъ.*61 

Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы: * внуши1те, вси2 живyщіи по 
вселeннэй.*62 

Ґп cлъ ко є3врewмъ, зачaло т}i, t полY.*63 

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

                                                                                                                                                         
59* у изворнику: митроп0ліе. 
60* тропар и кондак чудотворној Пећској икони Пресвете Богородице Одигитрије видети у њеној служби у 

петак по Вазнесењу. Овако се пева у Пећској патријаршији где се налазе мошти светитеља Данила, а 

другде могуће изоставити. 
61* Пс. 48,4. 
62* Пс. 48,2. 
63* Јевр. 8,3-6 (зач. 318 од пола). 
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сщ7eнникъ, сyщымъ сщ7eнникwмъ приносsщымъ по зак0ну дaры: [є7] И%же 
џбразу и3 стёни слyжатъ нбcныхъ, ћкоже гlг0лано бhсть мwmсeю, 
хотsщу сотвори1ти ски1нію: ви1ждь бо, речE, сотвори1ши вс‰ по џбразу 
покaзанному ти2 на горЁ. [ѕ7] Нhнэ же лyчшее ўлучи2 служeніе, по є3ли1ку 
и3 лyчшагw завёта є4сть ходaтай, и4же на лyчшаz њбэтов†ніz 
взак0нисz. 

Ґллилyіа, [глaсъ в7]: 

[Стjхъ:] ЎстA првdнагw поучaтсz [въ] премdрости, * и3 љзhкъ є3гw2 
возгlг0летъ сyдъ.*64  

[Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ с®цэ є3гw2, * и3 не зaпнутсz стwпы2 
є3гw2.]*65 

Е#ђліе t матfeа, зачaло №i.*66 

ечE гDь свои1мъ ў§никHмъ: [є7,д7i] Вы2 є3стE свётъ мjра: не м0жетъ 
грaдъ ўкрhтисz верхY горы2 стоS. [є7i] НижE вжигaютъ 
свэти1льника, и3 поставлsютъ є3го2 под8 спyдомъ, но на свёщницэ, 

и3 свётитъ всBмъ, и5же въ хрaминэ [сyть]. [ѕ7i] Тaкw да просвэти1тсz 
свётъ вaшъ пред8 чlвёки, ћкw да ви1дzтъ вaша дHбраz дэлA: и3 
прослaвzтъ nц7A вaшего, и4же на нб7сёхъ. [з7i] [Да] не мни1те, ћкw пріид0хъ 
разори1ти зак0нъ, и3ли2 прbр0ки: не пріид0хъ разори1ти, но и3сп0лнити. [}i] 
Ґми1нь бо гlг0лю вaмъ: д0ндеже прeйдетъ нб7о и3 землS, їHта є3ди1на, и3ли2 
є3ди1на чертA не прeйдетъ t зак0на, д0ндеже вс‰ бyдутъ. [f7i] И$же ѓще 
разори1тъ є3ди1ну зaповэдей си1хъ мaлыхъ, и3 научи1тъ тaкw чlвёки, мнjй 
наречeтсz въ цrтвіи нбcнэмъ: ґ и4же сотвори1тъ и3 научи1тъ, сeй вeлій 
наречeтсz въ цrтвіи нбcнэмъ. 

Причaстенъ: 

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, [t слyха ѕлA не ўбои1тсz.]*67 

                                                 
64* Пс. 36,30. 
65* Пс. 36,31. 
66* Мт. 5,14-19 (зач. 11). 
67* Пс. 111,6 и 7. 
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ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ ДАНИЛА II, АРХИЕПИСКОПА СРПСКОГ.*68*69 

вети српски архиепископ Данило живео је и делао у време 

српских краљева: Милутина и Стефана Дечанског, и цара 

Душана.*70 Властелински син; остаде јединац у својих знатних и 

богатих родитеља,*71 пошто му помреше браћа и сестре још за 

његова детињства. Као дете, Данило мољаше родитеље да га даду 

учитељу да се учи књизи, али они, уцвељени смрћу своје деце, нису хтели 

да њихово јединче изнурава себе учењем. Међутим малишан остаде 

упорно при својој жељи, и умоли једног рођака свог да га тајно од 

родитеља одведе к учитељу. Даровит и врло приљежан, Данило убрзо 

постаде најбољи ученик, и превазиђе све своје вршњаке и другове у 

школи, тако да му се сви дивљаху. Родитељи пак његови спочетка веома 

туговаху, но када дознадоше где се налази њихов син и како је напредан у 

учењу, примирише се и препустише се у свему вољи Божјој. 

Међутим у дечака Данила, упоредо са чежњом за знањем, стаде се 

бујно развијати и чежња ка целомудрију, чистоти, посту, бдењу, молитви, 

к врлинама којима се одликују зрели људи. Подвизавајући се у тим 

врлинама, он се поче много интересовати подвижничким животом. Волео 

је да се срета са монасима, указивао им је дужно поштовање, ступао је с 

њима у разговоре о монашком животу. И ускоро у њему се разгоре жеља 

да и сам постане монах. И он често мољаше Бога да га удостоји монашког 

чина. Много слушајући о чудесима у светом граду Јерусалиму и у Светој 

Гори Атону, он већ у таком узрасту сагореваше од жеље да посети та 

света места. Али за то још не беше наступило време. 

Када Данило постаде пунолетан, краљ Милутин га узе на свој двор, 

пошто беше дознао за његове изврсне особине. Краљ га заволе, и држаше 

га близу себе, и указиваше му посебну пажњу. Но Данило се не погорди, 

него се и на двору држаше скромно и смирено, непрекидно чезнући за 

монашким животом и чекајући од Бога згодну прилику да ту своју чежњу 

оствари. 

                                                 
68* Може се читати као Синаксарско житије на своме месту, после 6. Песме канона. 
69* Узето из „Житија светих за месец децембар“ преп. Јустина (Поповића), стр. 570-583. 
70* Краљ Милутин владао од 1282. до 1321. године; празнује се 30. октобра. – Свети Стефан Дечански владао 

од 1321. до 1331. године; празнује се 11. новембра. – Цар Душан владао од 1331. до 1346. као краљ, а од 1346. 

до 1355. године као цар.  
71* Година, место рођења и световно име светог архиепископа Данила не знају се.  
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Благочестиви краљ Милутин често је путовао по својој земљи, 

обилазећи цркве и манастире, клањајући се светињама и раздајући 

богату милостињу. На једном од таких путовања у свити благочестивог 

краља налазио се и Данило. За време боравка у манастиру Свете Тројице, 

Сопоћанима, Данило се зближи са једним богоугодним старцем 

монахом, и у разговору с њим откри му чежњу душе своје за монашким 

животом, и моли га да му помогне да ту чежњу оствари. И када се краљ и 

његова свита после богослужења повукоше на одмор и починак, 

христочежњиви млади властелин се тајно, ноћу, искраде из манастира са 

споменутим старцем, монахом, и вођен овим побеже у манастир светог 

Николе, у Кончул, на реци Ибру. Ту игуман тога манастира Николај 

замонаши бегунца са краљевог двора давши му име Данило. 

Давно жељан монаштва, Данило се свом душом даде на испуњавање 

монашких завета; ревносно посећујући заједно са другима црквена 

богослужења и у току дана радећи све манастирске послове, Данило се 

ноћу насамо предавао бдењу, богоразмишљању и непрестаној молитви. 

Молитва, сузе умилења и покајања, пост и други подвизи убрзо учинише 

те Данило постаде образац за друге монахе. Глас о његовим подвизима 

пронесесе на све стране. Дође тај глас и до ондашњег архиепископа 

Српског Евстатија.*72 Он га позва к себи, јер му беху потребна просвећена 

и побожна духовна лица. И много пута архиепископ позиваше к себи 

Данила, али он никако није хтео да остави омиљено му место свога 

подвижништва. То примора архиепископа те се обрати краљу Милутину, 

да он нареди монаху Данилу да се одазове захтеву архиепископову. Краљ 

саветова преподобноме Данилу да испуни вољу преосвећенога, и писаше 

му овако: „Ти си се свагда одликовао оданошћу и послушношћу мојој 

вољи; поступи и сада по моме захтеву и жељи. Уосталом, ти сам добро 

знаш, је ли похвално не слушати архиепископа. Он ме је више пута и 

оправдано молио о томе“. 

Тада преподобни Данило, у нади да га Бог неће лишити Своје 

благодатне помоћи, реши да отиде к архиепископу. Узевши благослов од 

игумана и опростивши се са братијом свога манастира, он отпутова к 

архиепископу Евстатију, чији се двор налазио у манастиру Жичи. 

Архиепископ га прими са великом љубављу и рукоположи за јеромонаха, 

и задржа на свом двору. 

                                                 
72* Евстатије II био српским архиепископом од 1286. до 1304. године.  
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Налазећи се поред архиепископа, преподобни Данило продужи свој 

подвижнички монашки живот, напредујући у врлинама. У исто време он 

обављаше разне налоге архиепископове и дужности у управним 

пословима црквеним. Личан и речит, он имађаше „дар од Господа да 

мудро и паметно говори пред царевима“, по речи пророка Исаије. Тако 

проведе он годину и по дана поред архиепископа. 

Међутим преподобног Данила не напушташе његова давнашња 

пламена жеља: да види Свету Гору, и у њој манастир Хилендар, 

задужбину светог Стефана Немање и сина му светога Саве, у којој су се 

они подвизавали, и оставили је своме потомству као небеску драгоценост. 

Веома волећи и ценећи ову свету задужбину, краљ Милутин је царски 

обнови и прошири. Усто на молбу ондашњег Хилендарског игумана 

Киријака, Милутин подиже недалеко од манастира на самој морској 

обали пирг, утврђену кулу са црквом Светога Спаса, ради заштите 

манастира од морских разбојника. Но игуман Киријак ускоро умре. 

Архиепископ Евстатије и краљ Милутин, у бризи да изаберу достојног 

прејемника, сазваше духовни сабор ради саветовања, и сабор једнодушно 

изабра јеромонаха Данила за игумана Хилендарског. 

Избор преподобног Данила за игумана Хилендарског пада у мучно и 

тешко време не само за Свету Гору Атонску већ и за сву Грчку царевину, 

Византију. У то време Турци су се већ кретали ка Цариграду; настојавали 

су да се из Азије морем пребаце и у Европу. Грчки цареви су 

предузимали све мере за заштиту хришћанā од неверникā. При томе 

старали су се и за помоћ са стране. Тако је краљ Милутин помагао 

грчкоме цару Андронику Старијем против Турака у Азији. Затим грчки 

цар би принуђен да прибегне стварању најамничке војске; у том циљу он 

узе Шпанске Каталонце. Но најамничка војска не хте се држати уговора, и 

ускоро ступи у везу с Турцима, и постаде љути противник православног 

хришћанског царства. Они су пљачкали, рушили и палили куће по 

целом Балканском полуострву. По обалама пак грчких мора харали су 

морски разбојници, особито Венецијански. Ови сувоземни непријатељи, 

Каталонци, и морски – првенствено Венецијанци, не оставише на миру 

ни Свету Гору Атонску. Преувеличани гласови о богатствима 

Светогорских манастира привлачаху разбојнике, који у дивљачким 

налетима не штеђаху становништво, већ не гледајући ни на звање ни на 

узраст убијаху, пљачкаху, одвођаху у ропство. Од тих разбојника, иако 

хришћана – латина, не остаде поштеђена ни српска светогорска лавра – 

Хилендар.  
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Ето, у тако тешко време преподобни Данило би назначен за игумана у 

Хилендару. Краљ Милутин и архиепископ Евстатије испратише игумана 

Данила са богатим даровима за свету Хилендарску лавру. Стигавши у 

Хилендар игуман Данило се предаде још строжијим духовним 

подвизима, проводећи живот у најдубљем смирењу и испосничком 

молитвеном подвизавању. При томе он доживљаваше многа искушења и 

нападе од злих духова, који се на све могуће начине паштаху да га омету у 

његовим молитвеним подвизима, нарочито ноћним, наводећи на њега 

разне страшилне и страхотне привиде. Но све то он савлађиваше и 

побеђиваше свесрдном молитвом, богомудрим пошћењем, трпљењем, 

ослањањем на Бога, и приморавањем себе на све веће и веће подвиге. 

Лични пример игумана и његове топле красноречиве поуке подражаваху 

и шираху међу манастирском братијом једнодушност, слогу, међусобну 

љубав и ревнитељску радост у подвизима. 

Тако прође доста времена. Но наступише нове прилике које захтеваху 

од игумана Данила нове подвиге: заштиту Хилендарске обитељи од 

споменутих разбојника, који пустошаху и разараху сву Свету Гору. У 

утврђени и уређени Хилендарски манастир беху се збегли многи 

мирјани, тражећи ту себи крова, заштите и прехране. Све манастирске 

залихе беху стављене на расположење гладним људима. Но када залиха 

нестаде, сви стадоше трпети глад. Најзад, у опседнутом манастиру 

почеше и људи и стока умирати од глади. Неки због тога решише да 

беже из опседнутог манастира; али при покушају бекства непријатељи их 

похваташе, па неке од њих убише а неке у ропство одведоше. Међутим 

игуман Данило, јак вером и храбар надом у Бога, не падаше духом. 

Непријатељ је чинио силне напоре да продре у Хилендар: много пута је 

покушао да развали манастирску капију, или да пробије бедеме; често 

пута је стрелама засипао манастир, али никако није успевао да се увуче у 

манастир. Преподобни Данило је храбро бранио манастир и јуначки 

подносио рат и глад, сав ослоњен на Господа непрестаном молитвом. 

Тако он издржа три и по године у утврђеном манастиру, опседнутом од 

непријатеља. А када непријатељ једно време одступи од манастира, 

брижљиви и далековидни игуман Данило реши да спасе манастирске 

драгоцености. Зато он најпре осигура даљу заштиту и одбрану манастира 

са  онима што остају, а сам са неколицином братије узе свештене утвари и 

драгоцености, и крену у Србију да их тамо склони, да их се непријатељ не 

би дочепао ако му Хилендар падне у руке. На том путу преподобни 

Данило се пробијао кроз крајеве, заузете и опустошене од непријатеља. 

Но помоћу Божјом, провлачећи се кроз сваковрсне опасности, он 
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благополучно стиже у ондашњу српску престоницу, град Скопље, 

предаде краљу све црквене драгоцености, и исприча му све муке и недаће 

које непријатељи задају Светој Гори. Краљ Милутин с радошћу прими 

игумана Данила, и дивљаше се како се он са толиким благом пробио 

посред самих непријатеља и стигао жив, и здрав. Притом краљ свесрдно 

и с брижном љубављу мољаше преподобнога оца Данила да остане код 

њега док садашње опасности не мину Свету Гору и пут који води ка њој. 

Али преподобни никако не пристајаше да борави ван Свете Горе, готов да 

одмах крене натраг уздајући се у милост и помоћ Божију и опомињући 

се речи Господње, да се не треба бојати оних који убијају тело а души не 

могу ништа учинити. Као добар подвижник он беше решен претрпети 

све оскудице и беде, па и саму смрт, али не остављати поверену му 

обитељ. 

Стога се преподобни са много љубави опрости с краљем и крену 

натраг у Свету Гору. На том обратном путу он доживе многобројне 

опасности, али га из свију њих спасаваше нарочито промишљање Божје о 

њему и богодана му мудрост. 

Стигавши најзад у Хилендар, преподобни га затече пред падом: јер 

браниоци манастира дуго већ времена опседнути страдаху од глади и 

жеђи, и већ беху готови да се предаду непријатељима. Преподобни 

Данило одмах посла неке своје искусне и вичне људе, те се они некако 

пробише до мора, купише лађу пшенице, и доставише је манастиру. 

Затим преподобни најми у околини Свете Горе наоружане војнике за 

заштиту Хилендара од непријатеља. А непријатељи, чувши да се игуман 

Данило вратио у Хилендар и сабрао тамо војнике, не усудише се да те 

године нападну манастир, него се расејаше по свој Светој Гори, свуда 

харајући и пљачкајући. А када се, по опустошењу Свете Горе, варвари 

враћаху натраг, и један одред њихов пролажаше у близини Хилендара, 

војници што се налажаху у Хилендару стадоше молити преподобнога 

Данила да им допусти да нападну непријатеља. Преподобни беше против 

тога не желећи их излагати опасности и ранама. Међутим они, уздајући 

се у Господа и Пречисту Богородицу и у молитве преподобнога, 

начинише заседу на врло згодном месту за напад, и ту изненада нападоше 

на пролазеће варваре. Мноштво непријатеља би рањено, побијено, и 

много их везаних у манастир доведено, и много оружја и драгоцености 

заплењено. Преподобни Данило виде у томе очигледну помоћ Божју, 

узнесе пламену благодарност Богу, а заплењене драгоцености посла на 

поклон краљу Милутину по неколицини верних слугу. 
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После тога преподобни се поново даде у строге манашке подвиге, 

проводећи сво време у молитви, посту и богоразмишљању. За своје 

врлине, велике трудове и мудрост он код свију стече велику љубав и 

поштовање. 

Након немного времена пронесе се вест по Светој Гори да се варвари 

поново спремају да изврше напад на Хиландар, са намером да овога пута 

потпуно сврше са њим. Похлепни на богатство Хилендара, они су жудели 

да га се ма на који начин докопају. Преподобни Данило, дознавши о томе 

и очекујући себи смрт од варвара, оде у руски манастир светог 

Пантелејмона к своме духовном оцу да се види и поразговара с њим. Тамо 

се он са својим духовним оцем издвоји у високи манастирски пирг (= 

кулу), и проведе с њим насамо у разговору цео дан и ноћ. Међутим 

непријатељи нађоше себи помоћнике: поткупише златом два 

хилендарска служитеља, који, заведени ђаволом, обећаше предати им 

преподобног Данила у руке. И док преподобни борављаше у Руском 

манастиру, непријатељи смислише да се заједно са поткупљеним слугама 

увуку на неки начин у Руски манастир и ухвате преподобнога Данила. 

Зато они ноћу одоше Руском манастиру. Поткупљене слуге стадоше 

куцати на манастирску капију, молећи да их пусте унутра ради виђења са 

преподобним игуманом Данилом поводом неких манастирских послова. 

Али се оци побојаше, и не пустише их све до јутрења. 

Преподобни Данило, обавештен о њима, замоли да их пусте к њему. 

Као повод свог доласка слуге наведоше неки измишљени разлог. 

Незлобив и простосрдачан, преподобни им поверова. Но у праскозорје, 

када преподобни, ходећи поред манастирског пирга, читаше Часове, 

угледа у даљини као неко јато огромних птица. А када се развиде, показа 

се да су то чете варвара. Халачући, они опколише манастир и свим 

силама наваљиваху да пробију манастирске бедеме. Најзад провалише 

унутра, и почеше дивљачки пљачкати и уништавати. Притом захтеваху да 

им предаду игумана Данила, иначе ће манастир до темеља срушити и 

спалити. И стварно, они запалише храм и келије. Затим наслагаше силна 

дрва, даске и сламу око пирга у коме се скривао преподобни, па 

запалише. Пламен се стаде високо дизати; слуге што беху у кули са 

преподобним, стрелама засипаху с куле варваре, и многе ранише и 

убише. Тада завереници који беху са тим слугама, почеше наговарати 

остале слуге да преподобног Данила предаду у руке непријатељима, да 

би на тај начин спасли своје животе. Но проницљиви и прозорљиви 

игуман подвижник осети и схвати ту издајничку заверу, и мудро се снађе: 

на врху куле бејаше црква, кључеве од ње преподобни узе тајно, позва све 



~ 36 ~   Житије св. оца нашег  

  

у цркву да се помоле Богу и да се опросте међу собом пошто су на домаку 

смрти; сам пак у души својој непрестано призиваше Господа у помоћ. 

Када уђоше у цркву, онда слуге, верне преподобноме, на уговорени знак 

изненада разоружаше заверенике, па са преподобним Данилом изађоше 

из цркве закључавши издајице у њој. Међутим пламен већ досезаше до 

врата; преподобни нађе мало воде и нешто вина, изли их на огањ, те тако 

умањи силу огња. Утом Господ показа к њима милост Своју: одједном са 

врха Атона дуну силан прохладни ветар, који стаде разгонити дим и 

гасити огањ, и својом свежином спасе од неподношљиве врућине оне што 

се налажаху у кули. Тако то трајаше до подне, када непријатељи изађоше 

из манастира и распоредише се да ручају. Одједном међу њима настаде 

нека пометња и узбуна: они дохватише своје оружје, поскакаше на коње, и 

брзо одјурише од манастира. Преподобни Данило спрва сматраше да је 

посреди нека њихова нова замка или лукавство, и не напуштајући кулу 

усрдно вапијаше ка Господу. Међутим прође доста времена а 

непријатељи се не враћаху. Најзад светитељ дознаде да су главне 

старешине варвара оставили Свету Гору са својим војницима, па су зато и 

они што су харали и зулумили по Руском манастиру и држали у опсади 

кулу напустили то и побегли. Доживевши све то, преподобни узнесе 

благодарност Богу за такво чудесно спасење своје. 

Оставивши Руски манастир, преподобни Данило са својом духовном 

децом и сапутницима упути се у светогорски Ксиропотамски манастир 

Светих 40 мученикā, што је на морској обали. Тај манастир је у своје време 

био много помогнут светим Савом, првим архиепископом Српским. Ту 

преподобни Данило уписа себе и своје родитеље у манастирски поменик. 

И пошто проведе тамо неколико дана у молитви, он се врати у свој 

манастир Хилендар. 

После пустошења и пљачкања Свете Горе у току три и по године од 

стране пљачкашких латинских крсташа, у Светој Гори се стаде постепено 

васпостављати спокојство и редован монашки живот. На очишћењу 

Балкана од ових варвара заједно су радили грчки цар Андроник и српски 

краљ Милутин. 

Када се на Светој Гори зацари поново тишина и спокојство, 

преподобни Данило, увек жељан усамљеннчког подвижничког 

молитвеног тиховања, реши да се повуче са игуманског положаја. Тако, за 

игумана Хилендарске обитељи би постављен његов ученик Никодим, а он 

се повуче у келију светога Саве на Кареји, где се у своје време подвизавао у 

молитвеном тиховању сам свети Сава, и оставио властити Типик за 

живљење у тој његовој молчалници. Преподобни Данило се свом душом 
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предаде подвижничком живљењу по Типику светога Саве: с великим 

усрђем и љубављу он све време провођаше у молитви, пошћењу, 

свеноћном стајању, метанијима, песмопјенијима, и осталим светим 

подвизима, за којима је чезнуо још од ране младости. Велики и 

неподражљиви беху његови монашки трудови: строгим постом он 

мораше тело своје; проводећи све ноћи у молитвеном бдењу, појању 

псалама и метанијима, он до самог расвитка не даваше себи ни најмањег 

одмора. Таким животом он стече дар обилних суза. Многе нападе и 

лукавштине приређиваше му ђаво у време тих подвига; али светитељ тада 

скидаше са себе крст који је увек носио на прсима, ограђиваше њиме себе 

са вером и молитвом, и тако уништаваше и развејаваше тиме сва 

лукавства вражија. То беше његово уобичајено оруђе и оружје у 

искушењима и нападима на њега од стране демона. Преподобни сијаше 

својим врлинама тако да многи монаси Свете Горе стадоше долазити к 

њему ради духовне утехе и савета. 

У време када се преподобни Данило подвизаваше у Карејској 

испосници, у његовој отаџбини Србији настаде рат: против краља 

Милутина устаде његов брат Драгутин, са намером да помоћу Угарскога 

краља отме престо Милутина и на њега посади свога сина Урошицу. 

Милутин се нађе у великој опасности. Бојећи се упада непријатеља, он 

смести драгоцености своје у манастиру Бањска. Али он не имађаше 

поверљива човека, коме би поверио чување тих драгоцености. Утом 

епископ Бањске умре. Тада се мисао краља Милутина задржа на вредном 

Данилу, бившем игуману Хилендарском. И он стаде слати к њему у 

Кареју једног изасланика за другим, позивајући га к себи. Сав предан 

усамљеничким подвизима, преподобни Данило дуго се отказиваше. Али 

га неодступне молбе краљеве најзад примораше, те он реши да остави 

омиљено место свога молитвеног подвижничког тиховања и самовања. А 

зашто га је краљ звао, преподобни није знао. Краљ се неисказано 

обрадова доласку светога Данила, обасу га великом љубављу, и ускоро му 

у четири ока подробно исприча своју муку и неопходну потребу да се он, 

Данило, прими за епископа Бањске и да узме под своју управу манастир 

светог Стефана у Бањској, где су смештене драгоцености. Овај краљев 

предлог и молба и захтев силно огорчи преподобног Данила, и он упорно 

одбијаше то не желећи се растати са омиљеном Светом Гором и 

тамошњим подвижничким молитвеним тиховањем. Али краљеви 

разлози и молбе, и стварно тежак положај краљев, принудише најзад 

преподобнога да пристане, нарочито када му краљ обећа да ће га, ако се 

помоћу Божјом срећно врати из рата, отпустити у Свету Гору. 
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Тако свети Данило би посвећен за епископа Бањске и постављен за 

настојатеља манастира светога Стефана. Тамо краљ тајно од свих уручи 

преподобноме све драгоцености, и крену са војском против брата, иако то 

ни најмање желео није. По вољи Божјој рат се срећно сврши по краља 

Милутина. Свети Данило би посредник – миротворац међу браћом: 

измири краља Драгутина и Милутина; убеди Драгутина да се насвагда 

одрекне потхвата, увредљивих за хришћанска осећања. 

После тога епископ Данило стаде упорно молити краља Милутина да 

га отпусти у Свету Гору. Мада краљ покушаваше на све могуће начине 

убедити преподобнога да остане у отаџбини, овај никако не хте на то 

пристати, и отпутова у љубљени Хилендар. Тамо се настани у 

споменутом пиргу, и поново се предаде својим милим пређашњим 

подвизима монашким са неподражљивом ревношћу. Као свагда, тако 

особито сада, он се посвећује читању и изучавању књига Светога Писма. 

А то читање и изучавање Светога Писма беше сво ограђено и прожето 

молитвом; постом, бдењем, смиреноумљем, радосним самомучењем, и 

осталим светим подвизима. Кроз све то у светог епископа – подвижника 

појача се његова давнашња жеља да отпутује у Свету Земљу и поклони се 

тамошњим хришћанским светињама. Сматрајући да је сада најзгодније 

време за то, он се стаде спремати за пут. 

За ту светитељеву намеру сазнаде у Србији краљ Милутин, и веома се 

ожалости, јер му је епископ Данило и сада, у 1316. години, као и до тада 

био веома потребан као човек у кога је он имао потпуно поверење и чије 

је савете високо ценио. И краљ стаде упорно призивати к себи 

преосвећеног Данила и молити га да одложи своје намеравано путовање 

у Свету Земљу и дође у Србију, и тако и овом приликом докаже љубав и 

оданост к њему. 

Не знајући краљеве намере, свети Данило испуни усрдне краљеве 

молбе и по трећи пут допутова у Србију. Краљ се веома обрадова доласку 

епископа Данила и одлучно му изјави да га више неће пустити од себе, 

пошто му је потребан као наставник и саветник. Преосвећени Данило, 

видећи да ништа не помажу ни откази ни молбе, са тугом за омиљеном 

Светом Гором смерно рече: „Нека је за све благословено име Господње“. 

Пошто пак Бањска епископија беше укинута, краљ упути епископа у 

архиепископију к архиепископу Српском Сави III, који му додели у своме 

дому келију, као будућем свом прејемнику, јер краљ Милутин, 

наговарајући епископа Данила да се врати у Србију, обећа му престо 

светога Саве. 
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Архиепископ Сава III ускоро умре. На архиепископски престо би 

уздигнут, вероватно по препоруци светога Данила, његов ученик, 

хилендарски игуман Никодим,*73 који је сијао побожношћу и врлинама, а 

свети Данило би постављен за епископа Хумског, 1317. године. 

Најзад, стари краљ Милутин се разболе, и после кратке болести у свом 

дворцу у Неродимљу, издахну на рукама светога Данила, 20. октобра 1320. 

године. Свети Данило, као његов бивши духовни отац, узе учешћа у 

сахрани краља у његовој задужбини, манастиру светог Стефана у Бањској, 

сагласно давнашњој жељи покојнога краља. 

После краља Милутина на престо ступи његов син, свети Стефан 

Дечански.*74 Одмах после свог крунисања он призва и приближи себи 

епископа Данила, кога је из младости своје заволео и ценио као мудрог 

саветника његовог оца, а нарочито као свог помоћника и заштитника у 

тешким невољама. Благодарећи заузимању и посредовању епископа 

Данила Стефан Дечански је ослобођен из заточења у Цариграду и 

коначно помирен са оцем, краљем Милутином. 

Сада, преосвећени Данило постаде новоме краљу први учитељ, 

саветник и помоћник. У почетку своје владавине Дечански се нађе у 

многим тешкоћама, како унутрашњим тако и спољашњим. Нови краљ се 

морао бранити од унутрашњих непријатеља и супарника својих: свога 

брата од стрица Владислава, сина краља Драгутина, и свога рођеног брата 

по оцу Константина. Исто тако ваљало је бранити и себе и Србију и од 

спољашњих непријатеља. Бугарски цар Михаил отера од себе своју жену 

Неду, сестру Стефана Дечанског, и рађаше на зближењу и савезу са 

Грцима противу Срба. Стефан Дечански је морао и да се оружјем брани и 

да прибегава мирним преговорима. За такве пак преговоре не беше тада 

човека способнијег од епископа Данила. Краљ Дечански повери епископу 

Данилу вођење тих преговора и са бугарским царем Михаилом и са 

грчким царем Андроником Млађим. И он обави те преговоре са 

потпуним успехом. 

Но вршећи разна краљева посланства и обасипан љубављу и пажњом 

и почастима од стране краља, епископ Данило није могао заборавити 

своје омиљено усамљеничко подвизавање и молитвено тиховање у Светој 

Гори. Зато он, после ових успешно извршених посланстава, отпутова опет 

у Свету Гору. Но у време тог његовог одсуствовања, у Србији умре 

архиепископ Никодим, 13. маја 1324. године. Краљ Стефан Дечански 

                                                 
73* Спомен његов Црква празнује 11. маја.  
74* Ступио на престо 6. јануара 1321. године. – Спомен његов празнује се 11. новембра. 
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одмах стаде позивати из Свете Горе светога Данила, не извештавајући га 

ништа о својој намери, само га позивајући да му дође ради саветовања. 

Преподобни Данило се одазва позиву и дође у Србију. Тада Сабор све 

земље Српске, сазван краљем, једногласно изабра 14. септембра, на 

Крстовдан, 1324. године епископа Данила „за архиепископа свих Српских 

и приморских земаља“. У то време епископу Данилу беше педесет 

година. 

Ступивши на престо светога Саве, архиепископ Данило се свом душом 

својом предаде раду на добро Цркве своје тако вољене отаџбине. Сам стуб 

и пример побожности, мудрости и ревности, он богомудро владиковаше: 

дизаше и украшаваше цркве, просвећиваше паству своју еванђелском 

просветом, свуда и свиме радећи на томе да душе своје пастве сачува од 

разних заблуда и утврди у вечној Истини Христовој. Зато је много радио 

на просвећивању свештенства и ширењу светих и свештених књига. Сав се 

залагао да се богослужење врши правилно и благољепно. 

Свети Данило, у својој разноврсној делатности еванђелској, ишао је 

стопама светога Саве и његових најбољих наследника. Настављао је што су 

добри и ревносни архиепископи започели, и исправљао што су слаби 

покварили. Милутинов помагач, он као да се, нехотице, такмичио са 

својим краљем у множини, лепоти и богатству задужбина. Споменути 

само најважније, биће доста. Подигао је у Пећи храм Богородице 

Одигитрије – Путеводитељке, с два мала храма у њој, светом Јовану и 

светом Арсенију, где је набавио грчке књиге и осигурао службу грчким 

монасима. Саградио је црквицу светог Николе крај своје велике 

задужбине. Смислио је и извео испред Пећских храмова красну, 

иконописану, припрату с патосом. Сазидао је пирг, с црквицом светог 

Данила на врху и са звонима, с Приморја мучно довезеним. Завршио је 

прекинуту обнову Жиче, опустелу од Кумана, покрио ју је, дигао је стуб, 

иконописао трпезарију и подигао једну дрвену зграду. Мудар и речит, 

имао је дара и вештине за свако земаљско дело. Градитељ и садитељ, 

свети архиепископ је правио од пустоши и дивљине питому и уљуђену 

земљу. При сваком послу је неодступно стајао, док га није довршио. Осим 

великих задужбина, он је још у Магличу обдарио цркву светога Ђорђа, 

подигао је палате и саградио келије. У Јелшици је подигао цркву светог 

Михаила и двор. У Лизици је обновио цркву светога Саве. Све своје 

задужбине опколио је виноградима, воћњацима и вртовима. Где није 

стигао подићи цркву од камена, градио ју је од дрвета. 
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Свети архиепископ Данило знаменит је не само као побожни 

подвижник, црквени и државни радник, него и као веома просвећен 

човек и писац. Његов присни ученик, који је и написао његов Живот, 

сведочи да је Данило био веома начитан, много волео књигу и бринуо се 

за ширење књиге у Србији. Као писац он је оставио чувено дело: „Животи 

краљева и архиепископа српских“. 

Неуморан у служби Богу до краја живота, смирен монах и храбар 

ратник, дубок мислилац и окретан државник, искрен испосник и 

„искусан делима ... световнога живота“, одушевљен уметник и савестан 

књижевник, пун мисли о небеском животу и потпуно предан обрађивању 

земље, сав на небу душом, и сав на земљи са небеском Истином, свети 

архиепископ Данило мирно се упокојио у Господу у време цара Душана 

ноћу између 19. и 20. децембра 1337. године. 

Велики монах, велики подвижник, велики јерарх, велики трудољубац 

и велики родољуб, свет душом и умом и срцем, он се још за живота 

удостојио од Господа дара чудотворства. На престолу светога Саве као 

архиепископ провео четрнаест година и три месеца.  

Његовим молитвама, Господе Исусе Христе, помилуј и нас грешне, и 

удостој нас свом душом служити Теби кроза све векове. Амин. 

  
Гроб архиепископа Данила II у Цркви Богородице Одигитрије,  

у Пећској патријаршији  1337. г.). 
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