
СЛУЖБА СВЕТОМ АХИЛИЈУ ЛАРИСКОМ 

(+15./28.маја 330. у Лариси, Тесалија) 

ВЕЛИКО   ВЕЧЕРЊЕ: 

На ГОСПОДИ ВОЗВАХ, на 5, гл. 8: 

Мач речи Божије/, у твом духу, Светитељу 
Ахилије/,сасецаше све јереси/, и све обмане демонске/, 
отпалог од Ума Христовог/, и чудом Светим Арију показаше/ 
лажност његове вере. 

Облагодаћеним умом својим/, Свети Ахилије/, увидевши 
да речи не беху довољне/ да спрече у безумљу јеретика/, 
ти прибеже молитви и силној вери/ у Тројичног Бога/, те 
измоли од Њега/ да силом Својом/ победи нечастивога. 

Мртва твар жива поста у твојим рукама/ благодаћу 
Божијом и твојим молитвама/, Господ све задиви и тебе 
прослави/, који Њега прослављаш/ силном вером и делима. 

Мудрост овога света/ ти у младости изучи/, ал' ти Бог 
дарова/ већу од ове, духовну премудрост/, да свима 
јављаш спасење/ у Христу Господу/, Равном са Оцем и 
Духом/, и Њега да прослављаш. 

Цар бугарски, Самуило/, покори Тесалију/, и твоје мошти 
пренесе/ из Ларисе на Преспанско језеро/, где у част твоју 
сагради цркву/ на острву, које се прозва/ по теби, Ахилије, 
Светитељу. 

Слава ... глас 8: 

Хиљаду шесто деведесет година/ прошло је од тога 
дана/, када ти, Светитељу Ахилије/, све задиви/, и Бога 
прослави/ чудо учинивши/ у одбрану праве вере/ на Првом 
Васељенском Сабору/, где измоли да јелеј из камена 
потекне/ у знак исправности наше вере/ да је Син Раван са 
Оцем и Духом. 

На Литији, глас1: 

 

 



Верност своју ти Богу показа/, пред Оцима Првог 
Васељенског Сабора/, триста двадесет пете у Никеји/, 
близу будућег Цариграда/, где порази јеретика Арија/, и све 
правоверне Православне обрадова/ чудом јелеја из камена.  

Слава ... глас 5: 

Цео свој живот Богу си посветио/, јерарше Богомудри/, 
Ларисе председатељу/, истинито учио јеси паству своју/ 
клањати се Оцу и Сину и Духу Светоме/, Тројици 
Јединосуштној и Нераздељивој/, Богу Једином у Три 
Ипостаси. 

Стихире на стиховње, глас 2: 

Родитељи твоји/ од млада узраста/ учаше те вери/, са 
свом побожношћу/, и исклесаше од тебе Божијег јерарха. 

Стих: Ти јеси јереј по чину Мелхиседекову. 

Жеђ твоја за Знањем/, Истином и Мудрошћу/, напојена 
беше/ са Небеског Извора/ Христа Логоса/, Божије 
Премудрости, Истине и Спасења. 

Стих: ... 

Лариса се дичи/ Светим Архијерејем/, Црква 
Православна/, борцем за праву веру/, Ариље и Преспа/- 
својим заштитником. 

Слава ... глас 4. Самогласни: 

Огњене вере, премудри јерарше/, Свети Ахилије 
Лариски/, прими од нас ове похвале/ у част Светости и 
силне вере твоје /, којом чудо учини/ сав к'о стена 
неразрушива/, огњеном силом Духа Светога/ ти победи 
Арија/ и праву веру прослави. 

                              Тропар, глас 8: 

Светитељу Ахилије/, похвало Ларисе и свог 
Православља/, заштитниче Ариља/, И Преспанског Ахила/, 
чудотворче премудри/, који измоли од Бога/ да истече јелеј 
из сува камена/ као знак победе Православља/ 
Васељенског Првог Сабора/, а на посрамљење лажног 
учења/, ти измоли за нас од Господа/ Веру непоколебљиву. 



Јутрење: 

По 1. стихословљу, глас 3: 

Изданак Кападокије/, савременик и земљак Светог 
Георгија/, и Свете Равноапостолне Нине/, идоле полупа  
након Сабора/, у крају у ком' као Епископ столова/, и велику 
ревност показа/ против сваког' вида зла/, и велику љубав за 
спасење/ од Бога дате му пастве. 

По 2. стихословљу, глас 6: 

Одважан и храбар беше/, Свети Ахилије/, велику ревност 
имаше/ да све по Богу буде/, послушан Богу у свему/, па и 
Бог њега послуша.  

Сједални по Полијелеју, глас 8: 

Свети Ахилије/, неуморни трудбениче за исправну веру/, 
вернима си сведочио/ животом својим/ Очинску љубав 
Пресвете Тројице/, Којој си сав свој живот посветио/. 

Слава ... и сада ... глас исти: 

Пресвета Владичице/, молитвама Светог Ахилија/, 
укрепи и нас у исповедању праве вере/, и надахни да цео 
живот свој Богу принесемо/, величајући Пресветли Твој 
Спомен. 

Стихира по 50. Псалму, гл.6. самогласан: 

Смелост пред Богом/ Свети Ахилије задоби/ због велике 
послушности/, смиреног ума и јаке воље/ да Господу угоди/, 
и храбро веру одбрани. 

Канон. 

... 

Свјетилен, глас 2: 

Свети Ахилије Лариски/, Исповедниче догмата/ и 
ревносни Архијереју Цркве Христове/, моли се за нас 
Господу/ да спасе душе наше. 

Хвалитне стихире ... глас 8: 

 



Кападокија те, Свети, изнедри/, која Света Три Јерарха 
након тебе Цркви подари/. Светитељи многи у њој одгајани 
беху/.Благословена земља Светих Богослова/, Мученика и 
пустињака/, Светог Арсенија и Светог Георгија/, и Света 
Три Јерарха. 

Тесалија дом твој други беше/, и у њој град Лариса/, где 
дуго година столоваше/, и паству Небеској Мудрости 
учаше/, и у којој све идоле полупа. 

У Никеји, славном граду/, малом по броју, али велике 
важности/, ти, са још 317 Отаца/, учесник беше Првог 
Васељенског Сабора/, на ком' сви Православни 
Патријарси/, и многи Епископи сабрани беху/ да одбране 
веру од јереси/, и први део Символа вере изложе. 

У Лариси ти столоваше/, али Промисао Божија беше/ да 
твоје мошти тамо не остану/, већ их цар Самуило/ на 
Преспанско језеро пренесе/, и на острву/, по теби Ахил 
названом/, у част твоју цркву сагради. 

Слава ... глас 8. самогласан: 

Сада на Небу столујеш/,у Вечним Обитељима Рајским/, 
са Свима Светима/ радосно славословље Богу приносиш/, 
и са Неба Ариље покриваш/, на чудесан начин његов 
заштитник поставши/. У велелепном храму твоме/ радосно 
се песма узноси/, и предивни фрескопис/ твоју цркву краси/, 
древни трон Епископа Моравичких/, и Митрополита/, које ти 
Свети Краљ Драгутин/, Преподобни Теоктист/, сазида. 


