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Глас 8. 

Песма 1. 

       Ирмос: Прешавши воду као копно, и побегавши од египатског зла,* 

Израиљац клицаше:* Избавитељу и Богу нашем појмо!* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Златоглагољиви оче Јоване,* ти си цвет нетрулежног врта* и медоточне 

речи твоје* наслађују срца верних,* а Христовом јеванђељском науком* све 

облагоухаваш* учећи људе како да покајнички лик стекну.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 



       Као слаткогласна свирала* јави се стаду своме,* на живим водама 

спасења* и високим хумовима богомислија* напасајући га* и као пастир 

добри* штапом истине га чувајући* и палицом догмата укрепљујући.*    

       Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.         

       Језик твој се трска* Духа Светога показа,* која благодаћу у срцима 

људи* закон Божји писаше.* Твоје поуке увек од сваког* унинија исцељују,* 

јер су вишњом премудрошћу украшене,* небомисаони Јоване.* 

       И сада и увек и у векове векова. Амин. 

       Богородичан: 

       Храме Свецара Христа,* душу моју оскрнављену* разноврсним гресима 

и срамним делима,* очисти и начини храмом Божјим* да бих Ти клицао:* 

Радуј се, Благодатна, Господ је с Тобом* и преко Тебе с нама.* 

 

Песма 3. 

       Ирмос: Небеског свода врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,* Ти ме 

утврди у љубави Твојој,* крају жеља, тврђаво верника,* једини 

Човекољупче.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Ти си, оче Јоване, светозарна чаша,* која медотозлатна и небеска учења* 

излива свима земнима* и највишом философијом напаја* ожеднеле душе 

наше.* Тим златоточним и најчистијим водама* веома се орадостисмо.*  

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Ризница свих добродетељи био си.* Смиреноумљем висину стече* и 

најдубљи студенац богословља поста.* Зато се у речи твоје* као у ризе 

Духом позлаћене* обукоше тајне вере наше,* Свети Јоване златоумни.*  

       Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.         

2~       ~



       О, благоглагољива Божја ластавице,* ти Христа као Пролеће спасења* 

покајницима објављујеш* и као равностојатељ Херувима и Серафима* пред 

престолом Господњим стојиш* и са Богородицом се за нас молиш.*        

      И сада и увек и у векове векова. Амин. 

      Богородичан: 

       Буру житејских брига укроти, Дјево,* и ка свештеном пристаништу* 

Твог надумног мира* открмани душе наше* и дај нам погодновремену 

благодат* да Те чисто славословимо* ограђивани Тројицом.* 

Седалан, глас 4. 

       Уздигао си се, оче Јоване Златословни,* као мач Духом изоштрени,* који 

се увек бори за трисјајно Божанство,* мреже гордих учења сече* и пукове 

нечистих духова прогони,* а све, који ти притичу штитиш.* 

 

Песма 4. 

       Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спасења,* разумех дела 

Твоја и прославих Твоје Божанство.* 

 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       У златосјајна и богогласна* уста твоја* изли се вишња благодат* и као 

светлост огња нествореног* све крајеве света просветли.* Као незаходни 

светилник* Сунца славе, Христа,* ти и нас данас озарујеш.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Као новог напрсног и љубљеног* ученика првопастира Христа* 

величамо те, оче Јоване* јер си из груди Цркве Његове* источнике Духа 

поцрпео* и њима људске душе* од грехова суве* преизобилно натопио.*   

       Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.         
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       Свети оче Јоване Златоусти,* молимо те: помози нам* да се опростимо 

грехова својих правдом* и безакоња својих* милошћу према невољнима,* 

еда би и Господ дуготрпељив био* према нама, чедима твојим.* 

       И сада и увек и у векове векова. Амин. 

       Богородичан: 

       Дођох до запада свог живота,* али завапих Теби, Брзопослушнице:* 

спаси ме; јер си Ти богопроходна Врата* Истока с висине, Христа,* Који је 

недрима Твојим био храњен,* Он, Хранитељ свих.*  

 

Песма 5. 

       Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом Твојом 

узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Ризницама несреброљубља свет обогати.* Златнозарним речима својим 

све си учио* да је истинско благо презрети благо.* Зато ти умилно кличемо:* 

Радуј се, свеблагохвални* и богомбогати, оче Јоване.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       О страшним и великим тајнама* Промисла Божјег загрме.* Ти си све 

учио да је Бог Бог близине,* а не Бог издалека.* Зато те као утврђење Цркве,* 

неисцрпну пучину догмата* и ум небески славимо,* Јоване небојављени.*  

       Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.         

       Као пчела Цркве Христове,* горњом и богомданом мудрошћу* замедио 

си душе верних,* а жаоком својом ранио јеретике.* Твоје златописане књиге* 

као духовне кошнице имамо* пуне меда богоразумности.*        

       И сада и увек и у векове векова. Амин. 

       Богородичан: 
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       Царице све твари, Дјево,* од Твоје крви се изатка* порфира Цару 

Христу?* Њега умоли да нам помогне* да пре краја покајањем* духовну 

одежду крштења убелимо* да би те свагда православно величали.* 

 

Песма 6. 

       Ирмос: Излићу молитву ка Господу,* и Њему ћу казати туге моје,* јер 

се душа моја испуни зала и живот се мој приближи аду,* и молим се као 

Јона: Боже, изведи ме из трулежи.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Љубављу према Богу ти рањаваш* душе људи христоименитих* и све 

учиш да друге очи стекну,* а на оно што је небеско помишљају.* Слушањем 

твојих благочестивих* и мудроточивих поука* наш ум се очишћује.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       О, христокрасни и христоумни Јоване,* Твојим речима као златотканим 

ресама* украси се Црква, невеста Христова,* јер си нам спаситељне догмате 

јавио* и помогао да покајањем своју* древну лепоту пронађемо.* 

       Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.         

       Све замке многолукавога прелетевши* као голубица позлаћених крила* 

ти у нетљеним луговима* Божјег Царства светлости почину,* где уживаш у 

дружењу с Христом.* Помени и нас пред Њим* у молитвама својим.*        

       И сада и увек и у векове векова. Амин. 

       Богородичан: 

       Како да Те опевамо, Дјево,* јер надбескрајна љубав Божја* дарова нам 

Тебе* као сигурни Залог спасења нашег.* Моли се Господу за нас, 

Богородице,* са свештенојављеним Златоустом.* 

 

Кондак, глас 6. 
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       Христов језик говораше* кроз уста твоја, оче Јоване.* Зато су нам речи 

твоје* манна живота, роса сладости,* анђелски хлеб с неба,* вода из камена* 

и наше једино богатство многоскупоцено.*  

 

Песма 7. 

       Ирмос: Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје,* вером 

тројичном угасише пламен пећни, појући:* благословен си Боже отаца 

наших.* 

      Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

      Жудњом према Христу Богу* као најизврснијом лествицом* небеске 

тајне достиже.* Очинским твојим погледањем* призри на нас,* који смо 

жедни речи твојих.* Благословен је Бог Отаца наших.*   

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Боље да се сунце угаси* него да се заборави наука твоја,* Јоване, 

божанствени гласе* и благознамените гусле Духа.* Ти си гром најстрашнији* 

за сва богопротивна учења.* Благословен је Бог Отаца наших.*      

       Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.         

       Из духовног Едема ти нам точиш* реке смиреномудрости,* која земљу 

срдаца наших напаја* љубављу према Светој Тројици.* Зато сви умилно 

кличемо:* Благословен је Бог Отаца наших.*          

       И сада и увек и у векове векова. Амин. 

       Богородичан: 

       Појави у мени мислена Ева,* страсна помисао у телу,* која указује на 

сладости,* а храни ме увек горчином,* ранивши ме љуто,* док је плата за 

грех смрт,* али Ти ме исцели, Дјево,* молитвама Твога Златоуста.* 

 

Песма 8. 
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       Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и 

преузносите у све векове.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Оче Јоване, од мудрих премудрији,* моли Бога за нас* да бисерне поуке 

твоје* у ризницама умова својих сачувамо,* њима живот обасјамо* и да 

невестинско рухо душа наших* беспрекорно чистим сачувамо.* 

       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Наследивши ум и уста Христова* невидљиво си јасније видео духовним* 

него било шта видљиво телесним очима,* христомудри Јоване.* Зато свима, 

који те слушаше* душе си смиреноумљем позлаћивао.*   

       Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.         

       Каквим благолепним појањем* и каквим богорадосним химнама* да 

овенчамо главу твоју,* најкроткији Јоване,* јер као многоцену трпезу* 

пружио си нам духоносне* и чудотворне речи твоје?!* 

      И сада и увек и у векове векова. Амин. 

      Богородичан: 

       Венце од словесних цветова песама* плетемо Теби, Богородице,* јер си 

Ти Корен ненапајан* што Христом као Опроштајем процвета* и наша 

Тајноводитељка к Сину Твоме.*  

 

Песма 9. 

       Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста,* ми Те исповедамо као истинску 

Богородицу,* величајући те са бестелесним Хоровима.* 

      Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

      Оче Јоване Златослове,* ти си заиста истражио* дубине Духа Светога,* 

Духа савета и љубави.* Био си као дрво богозасађено* крај животворних 

извора Писма* и плодовима смелих поука својих* хранио си верне.*  
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       Свети оче Јоване Златоусти, моли Бога за нас. 

       Као златоковна труба* Духа Премудрости* све си учио* да Богу ништа 

није тако угодно* као наше састрадавање са браћом* и брига за спасење 

ближњих,* Јоване многомилостиви.* 

       Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.         

      Златогласни Јоване,* ти најчистије огледало* Свесвете и Надсуштаствене 

Тројице поста.* Зато те као највеће светило* тросунчаног Божанства* 

љубвеобилно химнохвалимо.*   

       И сада и увек и у векове векова. Амин. 

       Богородичан: 

       Ти, Богородице, Светог Златоуста* сваком покајнику шаљеш* и његовим 

речима као луци приводиш.* Зато Те и ми молимо:* избави нас од потопа 

наших грехова* и ологоси оне, који Те поштују,* о Мајко Бога Логоса.*  

Светилан, глас 4. 

       Ти си, оче, лице земље напојио* светлом благовешћу својом* као 

златострујним источницима бесмртности.* Зато сада пред самом 

Живоначаном Тројицом* са књигом учења свога стојиш,* оденут светлошћу 

неизрецивом* и красотом будућег века.*
1
 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Молбени канон Светом Јовану Златоустом, патријарху цариградском, написао проф. Вукосав Илић. 
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