Месец август
има 31 дан
Месеца августа 1. дан
Спомен јављања дрвета часног и животворног крста;
Спомен седам светих мученика Макавеја, њихове матере
Соломоније и учитеља њиног Елеазара
На вечерњи
Уобичајена катизма
На Господи воззвах.., стихире на 6;
Стихире крста, глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Данас се радује мноштво светих хришћана, јер се јавио крст небески
на све стране света, обасјава земљу светлом недоступним и ваздух
обасјава, а лице земље украшава, њему пева светим песмама црква
Христова, и служи му и слави га, јер је са висине чува крст предивни и
пречудни; његовом силом укрепљени приступимо Владики кличући: даруј
свету твоме мир и просвети душе наше.
Нека се цео свет радује и заигра, данас је заблистао крст на све
стране са небеса, све земне просветљује, раздвојене природе сједињује;
данас ликују људи са хоровима ангела, јер је крстом преграда разорена,
јер је све у једно сјединио, јер блиста јаче од сунца, и благодаћу цео свет
просветљује, и обасјава и спасава све који га са вером поштују.
Свети крст сија јаче од сунчаних зрака, као скиптар свети Христа
Цара, крст свети сија унапред јасно целом свету да објави свршетак; он је
из ада род човеков извео, ад је опленио, ђавола је оборио, а гордост
демона је потпуно погубио, а сада јавља васкрсење Спасово, и спасава све
који кличу: умири свет и просвети душе наше.
И светима 3; Глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
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Закон узвишен на висину седам стубова, муке нису поколебале, јер
су ови зверски гнев гонитеља храбро отрпели, а тела су предали да их
посеку, племенити младићи и браћа, чувари Мојсеовог предања.
Више од свих видивих су заиста ови душом узвишени, јер када су им
уде телесне одсецали, ови побожни и храбри младићи, са богомудром
матером, великом надом су себе крепили, коју су сада испинили, и
почивају у наручју Аврама, свога праоца.
Душевном снагом наоружани, обесне су презрели, а од противника
су веру моћно бранили, да би закон отачки сачували, свештени Елеазар и
премудри младићи, са богомудром својом матером.
Слава, глас 8.
Дело Јована Монаха.
Свети Макавеји су мучитељу говорили: О, Антиоше, нама је само
Бог Цар, од њега смо постали и њему се враћамо, нас чека други живот, од
видивог узвишенији и моћнији, отаџбина нам је Јерусалим силни и
непролазани, а празник нам је живот са ангелима; Господе ради молитава
ових помилуј нас.
И сада, глас тај исти.
Дело Јована Монаха.
Мојсеј је у давнини собом знак крста представио, и тако Амалика
оборио и победио, а Давид песник кличе и наређује: да се клањамо
подножију твоме, зато се данас ми грешни твоме часном крсту Христе
Боже клањамо, и тебе који си хтео да на њему будеш прикован,
недостојним устима молимо: Господе, удостоји нас са разбојником бити у
царству твоме.
На стиховњим из Октоиха
Слава, глас 8.
Дело Козме Монаха.
Душе праведних су у руци Господњој, као Аврама, Исака и Јакова, и
праотаца пре Закона и прадедова од Макавеја, које сада хвалимо; ови су
храбри унуци Аврама, јер су за веру свога праоца Аврама ревновали, и све
до смрти се за праву веру подвизавали; У побожности су васпитани и за
веру пострадали, а неверје гордог Антиоха су изобличили, и све су мање
ценили у временом спрам живота вечнога; све су Богу предали: душу,
јунаштво, мудрост, слабо тело, као уздарје васпитања у чистоти. О, корена
вере из којег сте изникли Макавеји! О, свете ли матере која је родила
седморицу на броју, зато вас молимо Макавеји и вашу матер Соломонију,
са светим свештеником Елеазарем, кад стојите пред Христом Богом, за
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којег сте пропатили, да плод ваше патње од њега примите, ви усрдну
молитву за човечанство принесите, јер он чини шта хоће, и испуњава
вољу вас који га са страхопоштовањем славите.
И сада, глас тај исти.
Глас твога пророка Мојсеја се испунио Боже, кад говори: видите
живот наш који виси пред вашим очима, јер је данас на крст подигнут и
цео свет од лажи ослободио; данас се Христово васкрсење обнавља, и
радују се на све стране света, уз гитаре попут Давида теби песму приносе
и говоре: начинио си спасење на сред земље Боже: крст и васкрсење,
којима си спасао Благи и Човекољубче све нас, зато Свесилни Господе
слава теби.
Тропар, глас 1.
Страдањима светих, који су пострадали за Тебе, умољен буди
Господе, и све наше болести исцели, молимо Ти се, Човекољупче.
Слава и сада, глас тај исти.
Спаси Господе народ Свој и благослови наслеђе Своје, даруј победу
свим Православним Хришћанима над њиховим противницима, и сачувај
Крстом Твојим народ Твој.

ПАЗИ
нека се зна:
Пре клепања улази јереј у ризницу и полаже часни крст на жртвеник
(проскомидију). После отпуста вечерње, јереј и ђакон се обуку у
одежде; Ђакон окади часни крст и каже: Благослови владико. Јереј:
Благословен је Бог наш.. Затим: Трисвето. После Оче наш: Тропар
крста. Слава и сада: кондак.
Јереј узима крст са тацном на главу и уноси га у олтар; пред њиме
иду двојица са свећама; Полаже се крст на трапезу на месту
Еванђеља, а Еванђеље се помери навише. Запале се пред крстом
кандила целу ноћ.
На јутрењи, на Бог Господ..Тропар крста (два пута) Слава:
мучницима; И сада: крста; Уобичајене катизме и сједални из
Октоиха. Чтеније. Канон из Октоиха један на 4; и крста на 6, глас 6. и
мученицима на 4, глас 8. Ако се догоди овај празник у суботу или ако
је храм Христов или Богородице, певамо канон храма са Ирмосем на
4, крста на 6 и светима на 4;
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Катавасија: Крест начертав Мојсеј..
Канон крста. Акростих је: Поклањам се крсту, спасењу верних. Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова Израиљ..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.
Крсту као спасењу верних се клањам и усрдно га целивам и грлећи
га кличем: свеблажено дрво Христово, молим те обасјај ми и срце и душу.
Знак крста је победа над страстима и демонима, зато сви верни
просветлите душе, да му се сада поклонимо.
Својим сјајним здацима часни крст све обасјава, и просветљује све
који му се са вером данас клањају, и освештава им и душе и тела.
Животодавни крст, положен пред свима, шири светле зраке
благодати, њиме примимо просветлење, радост, спасење и опроштај, и
зато принесимо Господу похвалу.
Богородичан: Пресвета Дјево, која си Христа телом родила, и који је ради
нас својевољно на крсту пострадао, твојим молитвама спаси све који те
часно славе.
Ини канон мученицима на 4; глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Чета од седам страдалника, јединствена у страдању, за утврђење
отачког Закона нису одбили ни да умру.
Славу су на земљи одбили, жељни Божијег царства, и сваку патњу су
претрпели свети Макавеји, зато их сада достојно славимо.
Чувари Мојсејевог Закона заиста су храбри Макавеји, и браћа и
саборци су били, када су Антиохово неверје уништили.
Богородичан: Тебе војске ангела и људи хвале непрестано Мати
Неневесна, јер си Створитеља свих као Бого-Дете на својим рукама
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носила.
Катавасија: Крест начертав..
Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвено Море Израиљу
пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим двоколицама
море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо Христу
Богу нашем, јер се прославио.
Песма 3.
Ирмос: Нјест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
У давнини је мач постављен да спречи приступ светом дрвету
живота, због непослушности првосазданог Адама, а крст је њему опет
приступ отворио.
Очима, уснама и душама, и разумом и срцима, поклонимо се
пресветом крсту Христа Животодавца, којим се цео свет освештава.
По пророштву сви који смо храмови Бога поклонимо се дрвету
пресветога крста, јер смо наследници Божији, и са страхом сви га
целивајмо.
Певамо о теби крсте, и са вером се молимо сили твојој, а ти нас
избави од замки врага, и упути у пристаниште спасења, све који ти певају.
Богородичан: Као девствена си родила Сина, од Бога Оца без матре
рођенога пре него из тебе и пре векова, а разапетог телом да спасе све
грешнике од давнина.
Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Ходећи научени по Закону отаца, блажени Христови страдалници,
ви сте живот без старења вашом крвљу стекли, светитељи прехвални.
Ни огањ, ни мач, нису вас могли одвратити, светитељи блажени,
нити вашу храброст, према вашој вери, у којој сте намере мучитеља
уништили.
Муке сте претрпели за Христа Бога, мученици прехвални, а са неба
сте славу победе примили, и непрестано се молите за спасење душа
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наших.
Богородичан: Девствена си родила, Неискусобрачна, и девствена си
остала, Мати безневесна, Богородице Маријо моли Христа Бога нашега, за
спасење наше.
Катавасија: Жезал во образ..
Жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, предсказује
свештеника; раније неплодној цркви сада процвета дрво крста за
њену силу и утврђење.
Кондак светима, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Седморицо стубова Божије премудрости и седмосвештени свећњаци
Божанске Светлости, Макавеји премудри, пре мученика велики мученици:
са њима се молите Богу свих, да спасе оне који вас поштују.
Икос:
Хвали Сионе усрдно Бога твога, јер је утврдио довратке твоје, и
благословио синове твоје, они су као чета непобедива заратили, и заиста
храбро и одлучно против навале зловерних са вером изашли, а сада пред
Божијим престолем стоје, и моле се непрестано, да се спасу сви који их
славе.
Сједален светима, глас 8.
Подобан: Премудрости..
У побожности поучени младићи и храбри мученици, претње
мучитеља сте јуначки посрамили, као чувари Законите вере, и оцу сте
послушни били, светитељи, са матером побожном усрдно сте пострадали,
тако сте смрћу заиста живот небески купили, и вечно се радујете, хабри
Макавеји, па молите Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који
са љубављу славе свети спомен ваш.
Слава и сада, крста, глас 6.
Крст твој Господе је освештан, а њиме се дају исцелења покајаним
грешницима, зато ти се клањамо, помилуј нас.
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог..
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Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева и
кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Нека сва земља излива благодат, и нека се радује дрвеће у шумама,
јер су данас обожени часним крстом, који блиста на све стране света.
Ти си био оруђе смрти која је целом свету живоносна, и ти си
преславни крсте победно оружије непобедиво, зато просвети срца наша.
Ти си света победа, ти нам доносиш спасење, ти си вернима саборац
и божанска жртва; О, свечасни крсте, освештај све који те песмом славе.
Небо се радује са целим светом, и страдалници, и мученици, и
апостоли и душе праведних се сада радују, јер је пред нама животодавно
дрво које све спасава, а верне благодаћу освештава.
Богородичан: Заиста си благодатна, јер си заиста родила Сина Бога
Вишњега, који је на крсту руке раширио, Дјево Мати Маријо, и цео свет је
искупио.
Ини.
Ирмос: Из гори приосенјеннија Слове, пророк..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење Речи
Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са страхом је
прославио силу твоју.
Као давно Мојсеј, и ви сте, блажени, Закон на таблици срца свога
записали, и чак до смрти нисте од њега одступили, него сте се за њега
тешко подвизавали.
Законите жртве сте Богу приносили, и на живот Мојсеја се угледали,
а сваку наредбу мучитеља су одбацили, страдалници Христови.
Као камен постојани, тако су страдалници Макавеји јуначки многе
муке, чак до смрти претрпели.
Тројичан: Беспочетна Тројице, Јединице којој се клањамо, сапрестолна
Јединице и опевана Тројице, ради молитава мученика, избавите од несрећа
и искушења нас који вам певамо.
Богородичан: Радуј се због нас Пресвета Богородице, радуј се јер си
Радост целом свту родила, радуј се једина заступнице људима, радуј се
благословена Богородице Пречиста.
Катавасија: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
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Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од јутра
са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинитог Бога,
који нас из мрака греховног призива.
Уздигнимо са радошћу часни крст, у црквама и градовима
постављеног, и поклонимо се њему, да опроштај грехова примимо.
Сада је злобна Змија умртвљена као господар мрака, јер не трпи сјај
којим живоносни крст блиста, као свети скиптар Божанскога Цара.
Као сјајна звезда, и као бисер предивни, и као блиставо сунце, крст
Господњи обасјава све крајеве света, зато га целивајмо.
Кличите народи и певајте, и заиграјте сва поколења, и Богу певајте,
јер нам даде крст као неразориву тврђаву, који је сада пред нама, због
њега се сви радујмо, јер њиме сва добра добијамо.
Богородичан: Сви верни верују у тебе као почетак спасења, и славимо те
Пречиста, јер ти си вечно Постојећег телом родила, својом вољом на крсту
прикованога.
Ини.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света, зато
и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
Ви свети мученици нисте Закон отачки преступили, зато вас је
венцима правде сам Христос овенчао.
Ви сте децо блажена били једнаки по вери са Елеазарем, и са њиме
сте се принели Христу на духовну жртву.
Ти кроз ове светитеље ослобађаш од сваке обмане, зато нас спаси
Господе, ради њиних молитава, јер си Милосрдан.
Богородичан: Постала си часнија од херувима, Дјево Нај-опеванија, зато
моли твога Сина, да спасе душе свих који ти певају.
Катавасија: О треблаженноје древо..
О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос, Цар и Господ;
тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а Бог
телом приковани дарује мир душама нашим.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море воздвизајемоје..
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Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави
из пропасти живот мој.
Као Божији сасуд, као сјајно светило у црквама, по домовима и
селима и градовима, данас је крст изнет и обасјава све који га славе.
Смрт је умртвљена а трулење умрло, и беже војске демона, јер је
данас постављен победни и страшни крст Христов, да га и они виде, а они
га не смеју дотаћи.
Певамо теби Богу, Цару и Господу, јер си нам крст као неразорив
бедем подарио, а њега сада радосно целивамо и од зала се избављамо.
Богородичан: Отровом змије је храна прабабе у Едему помазана, а Дјева
родивши Зачетника живота, целом свету излива не-пропадање и
васкрсење.
Ини.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Светитељи ви сте на себе одећу мученика оденули, и њу сте патњама
вашим и страдањем обојили.
Желећи да будете са Христом, свеславни мученици, ви сте кроз ток
страдања непоколебиво прошли.
Закон који вам је Мојсеј предао ви сте светитељи сачували, и за
закон своје вере пострадали, а Антиоха мучитеља посрамили.
Богородичан: Само си ти на реч Бога-Реч родила, зато избави, молимо, те
од замки вражијих душе наше.
Катавасија: Воднаго зверја..
У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке,
најављујући собом Спаситељево страдање, а када трећег дана изиђе
из немани, свесветско васкрсење пројави телом прикованог Христа
Бога, који својим тридневним васкрсењем свет просвети.
Кондак крсту, глас 4.
Подобан:
Узнео си се на крст Својом вољом, истоименоме Твоме новом
становништву (Хришћанима) милости даруј, Христе Боже. Развесели
силом Твојом благоверни и христољубиви род наш, даруј му победу над
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непријатељима, јер имамо Твоје оружје у свету, непобедиву победу Крста.
Икос:
Који се до трећег неба и у рај узнео, и речи неизрециве и свете чуо,
које језик човеков изрећи неможе, као што Галатима пише, и као што у
Писмима прочитасте и спознасте, тај каже: нечим се нећу хвалити сем
крстом Господа, на које је страдао и страсти убио; Зато и ми свакако
имајмо крст Господњи, свима поохвалу, јер нам је то дрво посвећење,
оружије целог света, и несавладива победа
Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч содјела..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце је
спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји: Благословен си
Боже отаца наших.
Поклонимо се спасоносном двету крста пресветог, јер њему служе
све војске ангела, и гледајмо га пред нама верни, јер он нам посвећење и
живот излива.
Јавио се пресвети и победни крст Христа животодавца, и са висине
одгони демоне и навале безбожника, зато је постао победа нашег народа.
Као духовноме теби притичем и кличем: крсте мој пресвети, ти ми
просвети душу, разум и чула, усне и језик и дисање и очи, на путу царства
Христовог.
Певамо, славимо, клањамо се и величамо Христе твоју силу, коју
даде нама, твојим слугама, крстом светим, као сладост неисцрпну, и као
трпезу нашим душама и телима.
Богородичан: Три младића није пећ спалила, као праслика рађања из
тебе, јер ни тебе огањ Божанства није спалио, када се у тебе уселио, него
је све научио да певају: благословен је Бог отаца наших.
Ини.
Ирмос: В начаље земљу основавиј..
У почетку си земаљу основао и небеса Речју утврдио, благословени у
векове Господе, Боже отаца наших.
У патњама у мукама су пострадали, али се мучитељевих претњи
нису уплашили, него су Христу певали: благословен је Бог отаца наших.
(два пута)
Трпељиво сте патње поднели, и ужасне муке противника сте
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победили, али сте Христу кликтали: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Бог се у тело Дјеве уселио и њоме Адама обновио,
благословени Бог отаца наших.
Катавасија: Безумноје вељеније..
Безумна наредба зловерног мучитеља, као и страшна претња и
богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не
устраши ова јарост зверска, нити огањ који прождире, па су
супротстаљени росоносним духом и у огњу певали: Опевани Боже
наш и отаца, благословен јеси.
Песма 8.
Ирмос: Ужаснисја бојајсја небо и да подвижатсја основанија..
Поплаши се и уздрхти небо, и нека се покрену темељи земље, од овога
који их у воду облачи, и који је чудно водом спалио жртву
праведнога; њега децо благословите, свештеници певајте му, а народи
га величајте у све векове.
Јаков је унапред назначио твој крст, када је на унуке положио
укрштене руке и благословио их, а народе је научио благодати и да певају:
децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи величајте Христа у
векове.
О, неизрецивог ли снисхођења твога Христе, и неизрецивих добара,
јер си оваплоћен, разапет и смрт окусио, да човека од клетве разрешиш, и
излио си непрулење на трипут блаженом дрвету, најславнијем крсту у
векове.
Похвалимо данас пресвети крст Господњи, божанску победу и
даваоца живота, јер лажи уништава, демоне сатире и варваре прогони, а
царевима је покровитељ и победа.
Богородичан: Гледајући Дјева клиновима прикованог Христа, копљем
прободеног у света ребра, трском по глави бијеног, и са жучи напојеног је
нарицала: где је нестала твоја лепота, прекрасна Речи Божија? Јер си ти
најславнији човекових од синова.
Ини.
Ирмос: Безначалнаго Царја Слави, јегоже трепешчут..
Беспочетном Цару славе од кога стрепе силе небеске, певајте
свештеници, а народи га величајте у све векове.
Ви сте љубитељи истине и увек чувари закона, прехвални мученици,
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зато певате Христу у векове.
Седмоструко израсли плод из светог корена, такви су заиста седам
Макавеја, зато достојно славимо ове мученике Господње.
За Закон су ревнитељи били, и једнодушно за веру пострадали,
седам Макавеја са родитељком њиховом, зато их прославимо достојно.
Тројичан: Тројице и неразделива Јединице, славим те у Једном Божансву,
и певам теби у Три Лица, али као једну силу.
Богородичан: Богу у наше време, од Дјеве, оваплоћеном, свештеници
певајте и величајте га у векове.
Катавасија: Благословите отроци..
Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога
опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и величајте
даваоца живота: Духа Светога у векове.
Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком не возмозно..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Трулежни смо због непослушања постали, јер смо заповести Божије
преступили, и зато је смрт дошла на људе, али је бесмртност данас
процвала победним крстом Христовим, зато га славимо.
Ево пресветога дрвета, и моћне наде вернима и избављење од клетве,
као радост пред људима, јер он изобличава господара таме, зато се верни
са весељем крсту поклонимо.
Ово дрво вољено нам је почетак благослова и утврђење хришћана,
јаки бедем и јака одбрана, од клетве избављење, и оружије непобедиво, а
ти крсте просвети освештај и нас који ти се клањамо.
Богородичан: Храме и двери посвећења, престоле Божији и облаче и
свећниче пресветли, ковчеже балгодати, Свенепорочна, сачувај и заклањај
све који се клањају икони твога Јединородног Сина.
Ини.
Ирмос: Величам тја Матер Божију и славим тја..
Величамо те Мати Божија и славимо те Богородице Дјево, јер сои
родила Спаситеља душа наших.
Ризнице светих дарова заиста сте постали, имајући богатство
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непотрошиво, свехвални мученици.
Ви сте храбри молитвеници пред Творцем свих, зато измолите тихи
живот душама нашим.
Све који ваш спомен славе светом ревношћу и загрејаном душом,
сачувајте неповређене од Злога.
Тројичан: Поклонимо се Оцу и правоме Духу са Сином, и са ангелима
кличимо: слава Богу на висини.
Богородичан: Радуј се двери Пресвета, отворена за Бога јединог
премудрог, која је осенио Пресвети Дух.
Катавасија: Таин јеси Богородице рај..
Ти си Богородица тајанствени Рај и без обраде изникла си Христа;
њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносимо и
њему се клањамо, а тебе величамо.
Светилен из Октоиха
Слава мученицима:
Опевајмо дивне Макавеје: Елеазара, децу и Соломонију, јер они
оборише навалу змије Створитеља злобе, и овенчани су као слуге Закона
Божијег.
И сада, крста:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила,
крст је вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
На хвалитним стихире на 6; Крста 3, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Часни крст свима спрема одлазак у небо, зато се њему са искреном
вером клањамо, и са хоровима духовних сила, и Ономе који је на њему
прикован, јер крст сједињује све који му са љубављу певају.
Клањајући се са вером крсту часноме, певајмо Владики на њему
разапетом, и његовом вољом и уста и душе очистимо, и његовим сјајем
обасјани га похвалимо.
Давно је Мојсеј горку воду засладио и Израиљ избавио, када је знак
крста начинио, а ми њега сви верни свето и побожно у својим срцима
упишимо, јер се силом његовом увек спасавамо.
И светима 3, глас тај исти, самогласно:
Многострадална мати је на подвиг своју децу позвала говорећи:
следујте за Аврамовском седином, и као жртва Искова будите, а ови су
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послушали њезин савет и претекли је, јер је муке сваког од њих видела;
њиним молитвама Боже помилуј нас.
Глас 4.
Као седам стубова одабраних, одсечених од једног разумног камена,
постадоше стуб непоколебиви Закона, зато учини Спасе да се у свету
сачувају душе наше.
Глас 5.
Као чувари Закона синови Соломоније су на суђењу пострадали, али
су Антиоху узвикнули: ми Антиоше за отачки Закон трпимо, и ни огањ, ни
мач, ни звери, ни ране, нас неће од њега одвојити, него ћемо зајено умрети
са старицом матером и оцем учитељем, да заједно живимо и радујемо се у
бесконачне векове.
Слава, глас 4.
На Макавеје је покренут рат, дођите верни да видимо њину
храброст, јер цар мучитељ који држи све народе, беше држан од старца са
седам синова и једном старицом; стога њиним молитвама Боже помилуј
нас.
И сада, крста, глас тај исти:
Помогао си Господе кроткоме Давиду, да покори против-ничке
народе, па помози и нашем народу да оружијем крста обори наше
противнике, покажи Благи и на нама твоју стару милост, нека схвате
стварно да си ти Бог, и да надом у тебе побеђујемо, а молимо као увек и
твоју Матер, да добијемо велику милост.
Велико славословље, тихим гласом.
Јереј обучен у сву свештеничку одежду, дозлази са кадионицом до
свете трапезе, а пред њиме ђакон са свећом, и кади часну трапезу и
часни крст; узима часни крст са тацном на главу и излази из олтара
на северне двери, а пред њиме свећеносци са две свеће и кадионицом,
долази пред царске двери и остаје до краја Трисветог; На крају
Трисветог јереј узглашава: Премудост право стојмо. Клирици певају
тропар: Спаси Господи људи твоја..(три пута). А јереј носи на глави
часни крст до сточића спрам царских двери, који је украшен, и ту
положи часни крст. Затим се клања часном крсту три пута, певајући
тихо: Кресту твојему поклањајемсја Владико и свјатоје воскресеније твоје
славим. Хорови то исто певају потом громогласно (три пута). Затим се
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целива часн крст и поклони још по једанпут.
Певајући стихиру самогласну; Глас 2.
Приђите верни и поклонимо се животворном дрвету, на њему је
Христос Цар својевољно руке раширио, а нас уздигао на првобитно
блаженство, које нам је ђаво преко слатке хране украо и учинио да
изагнани од Бога будемо. Ходите верни поклонимо се дрвету, којим смо се
удостојили да сломимо невидљивих противника главе. Ходите из свих
народа крст Господњи прославимо. Радуј се крсте, палог Адама коначно
избављење, јер се тобом наши верни цареви хвале, јер твојом силом
Исмаилске народе моћно покоравају. Тебе сада ми хришћани са страхом
целивамо, и славимо на теби прикованога Бога и говоримо: Господе, на
крсту приковани, помилуј нас као благ и Човекољубац.
Глас 5.
Видевши цела природа тебе нагог на крсту распетог, Творца и
Створитеља свих, беше обузета страхом и јецаше, сунце је светолст
изгубило, земља се тресла а камење распало, завеса храмовна се
расцепила, а мртви су устали из гробова, а ангелске силе се упалшиле,
говорећи: О, каквог ли чуда! Судија је осуђен, и пострадао је Он, који је
хтео да спасе и обнови цео свет.
Глас 8.
Данас је Господар целе творевине и Господ славе, на крсту прикован
и у ребра прободен, он који је сладост Цркве, жуч и оцат окуша, он који
покрива небо облацима, венцем од трња се покрива, и у одећу поруге се
облачи, он који је својим рукама саздао човека, шамаран је рукама
створеним од блата, по плећима је ударан, он који небо у облаке одева,
пљување и ране добија, ругање и шамарање и све трпи због мене
осуђенога, Избавитељ мој и Бог, да би спасао свет од обмане, јер је
милосрдан.
Слава и сада, глас тај исти:
Данас по природи Недодирив постаје Додирив и трпи страдања, да
би мене од страдања избавио, он који слепима даје светлост од безаконих
уста је попљуван, и даје тело своје на рањавање. Када га је Чиста Дјева и
Мати видела на крсту, паћенички је говорила: тешко мени Чедо моје,
зашто ово чиниш? По доброти си лепши од свих људи, а сада те видимо
без даха и без погледа, немаш више онај изглед нити лепоту. Тешко мени
светлости моја, не могу те гледати уснулог, јер ми се душа кида и као да
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ми срце пробија оштар мач. Али појим о твоме страдању, и клањам се
твоме милосрђу, дуготрпљиви Господе, слава теби.
Затим јектенија: Помилуј нас Боже.. Допунимо своју јутарњу молитву..
Ђакон: Премудрост. Јереј отпуст и Први час.
На Првом часу Тропар Крста; Слава: светих; И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондак крста и потпуни отпуст.

ВИДИ
Овога 1. августа у манастирима и парохијским храмовима се обавља
чин свештања воде и то се врши овако:
На спремљеном и украшеном столу посуда са водом или пак излазимо
до извора. Пошто јереј благослови, говоримо Трисвето и псалам 142:
Господи услиши молитву моју.. Затим: Бог Господ.. на глас 4. и тропар:
К Богородицје приљежно.. (два пута) Слава и сада: Не умолчим никогда
Богородице.. Затим псалам 50. Помилуј мја Боже.. Иза тога се певају
тропари свештања воде; Глас 6.
Песмом славимо твога Сина, Богородице, и вапијемо: Пречиста
Владичице, од сваке опасности избави оне који ти служе.
Тебе хвале цареви, пророци, апостоли и мученици, Свенепорочна, ти
си заштитница света.
Сваки језик православних (хришћана) хвали, слави и прославља
твоје пречисто чедо, Маријо, Божанска невесто.
Молим те, Христе мој као милостив дај и мени недостојном
опроштај грехова, заступничким молитвама твоје Родитељке.
На тебе све своје наде положих, Богородице; спаси ме својим
заступничким молитвама, и даруј оопроштај мојих спотицања.
Оживи ме ти која си родила Даваоца живота и Спаситеља; спаси ме
заступничким молитвама, Благословена, узданицо душа наших.
Свенепорочна Дјево која си у своме телу зачела Онога који је све
саздао, твојим заступничким молитвама спаси душе наше.
Богородице достојна сваке хвале, која си речју неизрециво родила
Реч; Њега молитвама умилостиви да спасе душе наше.
Твојим заступничким молитвама, Владичице, издејствуј да твој Син
буде милостив судија мени који сам се спотакао више но ико други.
По дужности ти кличемо: Радуј се Богородице увек чиста Дјево, да
се твојим заступничким молитвама спасу сви који те моле.
Избави ме од вечнога огња и мука које ме чекају, ти која си Бога
родила, да бих те као блажену славио.
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Владичице достојна сваке хвале, не презри молења оних који ти
служе молимо те, да би се избавили од сваког искушења.
Од невоље и сваке болести и опасности ослободи нас који
прибегавамо под твоје свето окриље.
Необично чудо у теби која си Бога родила: јер се ради нас и слично
нама од тебе родио Онај који је све саздао и Бог наш.
Твој храм Богородице, постао је бесплатно лечилиште болести и
утеха ојађених душа.
Пресвета Богородице, која си родила Спаситеља од опасности и
сваке друге невоље спаси све који ти служе.
Пресвета Владичице избави своје служитеље од свега што их
угрожава ии од сваке душевне и телесне повреде.
Твојим заступничким молитвама Богородице Дјево, спаси све који
ти притичу и избави их од сваке муке и невоље.
Ко обраћајучи се твоме храму Богородице, не прима убрзо излечење
како душе тако и тела, Пречиста?
Милосрдни, тебе моле сви свети и војске небеске, буди милостив
према мени заступањем Оне која те је родила.
Спаситељу, поштеди душе наше браће која су помрла надајући се
животу. Разреши их и отпусти им све грехе.
Радуј се ти која мириш свет Дјево, радуј се сасуде божанске мане и
свезлатни свећниче светлости, божанска Невесто.
Теби Богу у Тојици, гласно певамо Трисвету песму желећи да
измолимо и добијемо спасење.
Слава:
О Дјево, која си родила Спаситеља и Господара света и Господа
моли га да спасе душе наше.
И сада:
Радуј се горо, радусе купино, радуј се врата, радуј се лествице, раду
се божанска трпезо, радујс е помоћи свих Владичице.
Милостиви, заступничким молитвама твоје пречисте Мајке и свих
светих твојих, даруј милости народу своме.
Спаситељ, заступничким молитвама славних арханђела, анђела и
вишњих чинова, добро салувај своје служитеље.
Христе, Спаситељу мој, заступничким молитвама часног и славног
Крститеља твог, Пророка и Претече, сачувај служитеље своје.
Заступничком молитвом славних апостола и мученика и свих светих
Твојих, даруј своју милост народу своме.
Богородице као заштита и потпора света, заступничком молитвом
славних Бесребреника чувај своје служитеље.
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Слава:
Песмом славимо Оца и Сина и Светог Духа говорећи: Света Тројице
спаси душе наше.
И сада:
Дјево ти си у последње време зачела и родила свога Творца на начин
који се не може изрећи; спасавај оне који те величају.
Затим: Отвори нам двери милосрђа, благословена Богородице, да не
погинемо ми који се у тебе уздамо него да се твојом помоћи избавимо од
беда. Јер си ти спасење рода хришћанског.
Затим: Помолимо се Господу.
Свештеник: Јер си ти свет, Боже наш, и теби славу узносимо, Оцу и Сину
и Светоме Духу, сада и увек и у све векове.
Појци: Амин
Затим следећи тропари, глас 6.
Сада наста време које освећује све људе, и праведни судија нас чека;
него душо окрени се покајању као блудница вичући са сузама: Господе,
смилуј се на мене.
Христе, ти си као даждом напунио извор исцелења; лекару душа и
тела наших, данас и свечасном храму Дјеве својим благословом кропиш и
прогониш болести болесника.
Богородице Маријо, ти си се родила као Дјева која није ступила у
брак и као невенчана Мајка остала си Дјева; моли Христа Бога нашега да
се спасемо.
Пресвета Богородице, Дјево усмјери дјела наших руку и измоли
опроштај наших спотицања када певамо анђелску песму: Свети Боже,
свети Крепки, свети Бесмртни, смилуј се на нас.
Пошто се отпева по обичају и после Трисветог
ђакон каже:
Пазимо.
Свештеник: Мир свима.
Појци: И духу твоме.
Чтец: Прокимен глас 3: Господ је моје просвећење и Спаситељ мој, кога
да се бојим?
Стих: Господ је заштитник мога живота од кога да се плашим?
Апостол Јеврејима зачало 306. (2,11-18);
Браћо, онај који освећује и који који се освећују – сви су од једног;
због тога се не стиди да их назива својом браћом, када говори: ''Објавићу
твоје имесвојој браћи, усред скупштине хвалићу те''. И опет: ''Ја ћу се
уздати у њега'', и опет: ''Ево ја и деца коју ми даде Бог''. Како пад деца
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имају учешћа у крви и плоти, тако и он узе учешће у томе, да смрћу и су
обснажи онога који има власт над смрћу, то јест ђавола, и да избави оне
који су страхујући од смрти целог живота били у ропству. Не прима се,
наиме анђела, него се прима Аврамова семена. Стога је било потребно да у
свему буде сличан браћи, да буде милосрдан првосвештеник пред Богом.
да окајава грехе народа. Јер, зато што је и сам трпео када је био кушан,
може да помогне ониа који се искушавају.
Свештеник: Мир ти Алилуја:
глас 6:
Стих 1: Срце моје изли добру реч.
Стих 2: Ја ћу цару казивати дела своја:
Еванђеље по Јовану зачало 14 (5,1-4):
У време оно дође Исус у Јерусалим, а у Јерусалиму код Овчијих
врата има једна бања са пет тремова, која се јеврејски зове Витеза. У њима
је лежало мноштво болесника, слепих, хромих, сушичавих, који су чекали
да се вода заталаса. Јер је анђео силазио у одређено време у бању и
заталасавао воду; који је први ушао – пошто се вода заталаса – бивао је
здрав ма од које болести да је патио.

Затим ђакон изговара јектенију:
У миру помолимо се Господу.
За вишњи мир и спасење душа наших Господу се помолимо.
За мир свега света, за непоколебивост светих Божијих цркава и за
сједињење свих Господу се помолимо.
За овај свети храм и за оне који са вером, побожношћу и страхом Божијим
улазе у њега Господу се помолимо.
За Најсветијег Патријарха (Високопреосвештеног Митрополита или
Преосвештеног Епископа) нашег (име) за часно презвитерство у Христу
ђаконство, за сав клир и верни народ Господу се помолимо.
За благоверни род наш хришћански помолимо се Господу.
Да му помогне и покори под ноге његове сваког непријатеља и
противника, помолимо се Господу.
За овај град (или: за ову свету обитељ), за сваки град, крај и за оне који са
вером живе у њима помолимо се Господу.
За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова земаљских и времена
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мирна, помолимо се Господу.
За оне који плове, путују, болују, страдају за заробљене и њихово спасење,
помолимо се Господу.
Да се ова вода освети силом и дејством и силаском Светог Духа,
помолимо се Господу.
Да сиђе на ову воду дејство надсушатвене Тројице, која очишћава,
помолимо се Господу.
Да ова вода постане средство исцелења душа и тела и да одбија сваку
противничку силу, помолимо се Господу.
Да се на њу пошаље благодат спасења, благослов којим је Јордан
благословен, помолимо се Господу.
За све којима је потребна од Бога помоћ и подршка, помолимо се Господу.
Да будемо просвећени светлошћу знања, једносушном Тројицом, помолмо
се Господу.
Да нас избави од сваке невоље, гнва, опасности и нужде, помолимо се
Господу.
Зштити, спаси, помилуј и сачувај нас Боже благодаћу твојом.
Поменувши пресвету, пречисту, преблагословену славну Владичицу нашу
Бгородицу и приснодјеву Марију, са свима светима, сами себе и једни
друге и сав живот свој Христу Богу предајмо.
Појци: Теби Господе.
Возглас: Јер теби доликује свака слава:
Затим свештеник говори ову молитву:
Господе Боже наш велики у савету и чудесан у делима, творче све
видљиве и невидљиве творевине; ти чуваш свој завет и милост своју за
оне који те љубе и држе твоје заповести; сузе достојне сажаљења, примаш
од свих који су у невољама; јер ти си ради тога дошао у обличју слуге,
ниси нас плашио утварама, него си пружајући истинско здравље телу
говорио: види оздравио си, не греши више. Не само то, него си учинио да
од блата слепе очи оживе, и наредивши слепом да се умије, речју си
учинио да се светлост настани у њему; ти си кадар да усколебаш налете
противничких страсти и да искушујеш слано море овога живота и да
смирујеш валове наслада, који муку доносе. Ти, царе којо волиш човека,
који си нам дао да се од воде и Духа обучемо у нову одећу белу као снег,
пијењем ове воде и кропљењем њоме пошаљи нам свој благослов који
спира прљавштину страсти.
Да, Господару, молимо те: посети нашу немоћ Благи и милошћу својом
излчи наше душевне и телесне болести, заступничким молитвама
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свепречисте, преблагословене Владичице наше Богородице и увек Дјеве
Марије, силом часног и животворног крста, заптитничким молитвама
часних часних бестелесних, небеских сила, часног славног Пророка,
Претече и Крститеља Јована, светих славних и свехвалних апостола,
преподобних и богоносних отаца наших: међу светим оцима великих
јерарха и васељенских учитеља: Василија Великог, Григорија Богослова и
Јована Златоуста, међу нашим светим оцима: Атанасија и Кирила,
патријараха александријских, међу светима оца нашег Спиридона,
епископа Тримитунта, и Николај епископа Мире ликијске, чудотворца,
светих славних великомученика Георгија победоносца и Димитрија
мироточивог, светих мученика који добру победу славе, светих и
богоотаца Јоакима и Ане, светих славних чудотвораца који су бесплатно
лечили, Косме и Дамјана, Кира и Јована, Пантелејмона и Ермолаја,
Сампсона и Диомида, Мокија и Аникита, Талалеја и Трифона, светих
српских просветитеља и учитеља: Симеона мироточивог, светитеља Саве,
Арсенија, Максима и Светог (име) чији спомен вршимо, и свих светих
твојих.
Спаси Господе и смилуј се на светог Патријарха (или
Високопреосвештеног Митрополита или Преосвештеног Епископа) нашег
(име). Даруј му душевно и телесно здравље и буди у свему милостив
према свим хришћанским житељима који ти служе.
Сети се Господе, свих православних Епископа који правилно управљају
речју твоје истине, и свега свештеничког и монашког реда, и њиховог
спасења. Сети се Господе, свих који нас мрзе и свих који нас воле, наше
браће која служе, присутних и оних који су из оправданих разлога
отишли, и оних који су нама недостојнима наложили да се молимо за њих.
Сети се Господе, наше браће која су у ропству и невољама, смилуј се на
њих и на нас, по великој милости својој, и избављај их од сваке нужде.
Јер ти си извор исцелења, Христе Боже наш, и славу узносимо теби са
твојим Оцем који нема почетка, и пресветим и благим и животворним
твојим Духом, сада и увек и у векове векова.
Појци: Амин
Свештеник: Мир свима.
Појци: И духу твоме.
Ђакон: Главе своје Господу приклоните.
Појци: Теби Господе
Свештеник тихо чита ову молитву:
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Приклони своје ухо и услиши нас Господе, који си изволео да се крстиш у
Јордану и осветиш воде: благослови све нас који приклањањем својих
вратова показујемо да ти служимо, и удостоји нас да се пијењем ове воде
и кропљењем њоме испунимо твојим освећењем, и да нам буде, Господе,
на здравље душе и тела.
Возглас: Јер си ти наше освећење и славу, благодарност и поклоњење
узносимо теби са твојим Оцем који нема почетка, и Светим и благим и
животоврним твојим Духом, сада и увек и у све векове.
Појци: Амин
Затим узима часни крст и три пута благосиља воду, погружавајући га
и подижући право у знаку крста, и певајући тропар, глас 1:
Спаси Господе народ свој и благослови наследство своје; благоверном и
христољубивом роду нашем даруј победу над противницима, и крстом
својим чувај своје житеље. (три пута)
После овога певају овај тропар, глас 2:
Удостоји нас твојих дарова, Богородице Дјево, не гледај на наша
сагрешења и дај исцелење онима који са вером примају твој благослов,
Пречиста.
Имајући извор исцелења, свети бесребреници, свима који моле
оздрављење дајте ви који сте се удостојили и највећих дарова од
непресушног извора, Спаситеља нашег. Јер Господ каже вама који
ревнујете као апостоли: Ето, дадох вам власт над нечистим духовима да
их изгоните и да лечите сваку болест и сваку слабост. Пошто сте се добро
владали по његовим заповестима, забадава добисте – западава и дајите,
лечите патње наших душа и тела.
Погледај на мољења твојих служитеља, Свенепорочна, стишавај страхоте
које устају против нас, ослобађај нас сваке невоље. Јер тебе једину имамо
као сигурну и поуздану котву, и твоју заштиту стекосмо, да се не
постидимо, Владичице, када те призовемо. Похитај на преклињање оних
који ти верно узвикују: радуј се, Владичице, помоћи свих радости,
заштито и спасење наших душа.
Прими Владичице, молитве твојих служитеља, и избави нас од сваке
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нужде и невоље.
После кропљења јектенија:
Смилуј се на нас Боже по великој својој милости, молимо ти се услиши и
помилуј.
Јос се молимо да овај град, ова света обитељ (или:ово место), сваки град и
земља буду сачувани од глади, помора, земљотреса, поплаве, пожара,
мача, најезде страних народа и грађанског рата; да благи Бог наш, који
воли човека, буде милостив и да се да умолити: да одврати сваки гнев који
се диже против нас и да нас избави од своје предстојеће и праведне
претње, и да се смилује на нас
Смилуј се Господе (четрдесет пута)

Свештеник изговара гласно:
Услиши нас Боже, спаситељу наш, узданицо свих земаљских крајева и
оних који су на мору далеко, и милостив, милостив буди, Владико, према
нашим гресима и смилуј се на нас. Јер ти си милостиви Бог који волиш
човека и славу узносимо Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у све
векове.
Појци: Амин
Свештеник: Мир свима
Појци: И духу твоме.
Ђакон: Главе своје Господу приклоните.
Појци: Теби Господе.
Свештеник изговара ову молитву пуним гласом:
Пун милости Господе, Исусе Христе Боже наш, заступничким молитвама
свепречисте Владичице наше Богородице и увек Дјеве Марије, силом
часног и животворног крста, заступничким молитвама часних бестелесних
небеских сила, часног славног Пророка, Претече и Крститеља Јована,
светих славних мученика који добру победу славе, преподобних и
богоносних отаца наших, међу нашим светим оцима великих васељенских
учитеља и светитеља: Василија Великог, Григорија Богослова, Јована
Златоуста, међу светима оца нашег Николаја архиепископа Мире ликејске
чудотворца, светих српских просветитеља и учитеља, Симеона
мироточивог, светитеља Саве, Арсенија, Максима, светих и праведних
богоотаца Јоакима и Ане ( и име светога коме је посвећен храм или
дан), и свих твојих светих, нека ти буде угодна наша молитва, даруј нам
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опроштај наших прегрешења, покриј нас окриљем својих крила, одагнај од
нас сваког непријатеља и противника, умири живот наш, Господе, смилуј
се на нас и на свет твој, и спаси душе наше, јер си благ и волиш човјека.
Појци: Амин

ВИДИ
Где се чин свештања воде врши на јутрењи, певамо овако: После
Славословља и Трисветог, и Тропара: Спаси Господи људи твоја..
певају се тропари: Јеже радујсја.. и остало по реду свештања воде како
је уобичајено. После свештања воде и тропара: Источник исцељениј..
и: Призри на мољенија.. и: Владичице прими.. вршимо поклоњење
часном крсту као што је напред наведено.
На часовима: тропар крста, Слава: светима; И сада: богородичан
часова. После Тросветог, кондаци наизменично.

На литургији
Блажена од канона крста песма 3. на 4; и од канона светих песма 6. на
4;
После входа, тропар крста и мучницима; Слава, кондак мученцима;
И сада: крсту.
Прокимен крста, глас 6. Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе
твоје. (Пс.27,9)
Стих: Теби Господе завиках, Боже мој, немој заћутати од мене. (Пс. 27,1)
Други прокимен мученицима, глас 4. Светима који су на земљи његовој,
чудесно је учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Апостол крста, Коринћанима, зачало 125.
И мученицима, Јеврејима, зачало 330.
Алилуја глас 4. Опомени се сабора твога, којег си стекао од почетка.
(Пс.73,2)
Стих: Бог је Цар наш пре векова, учини спасење посред земље. ((Пс.73,12)
И светима: Завапише праведници и Господ их услиша, и од свих невоља
њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Еванђеље крсту, по Јовану, зачало 60.
И светима, по Матеју, зачало 38.
Причастен крста: Знаменовала се на нама светлост твога лица Господе.
И светима: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
(Пс.32,1)
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Редовно зачало се чита неки дан унапред или под зачалом.

ВИДИ
Ако је 1. август у недељу
У суботу на малој вечерњи, стихире васкрсне и Богородици , по
обичају.

На великој вечерњи
После катизме на Господи воззвах.., стихире васкрсне 3; Анатолијева
(„Источна“) 1; крста 3 и мучницима 3; Слава: крста; И сада:
богородичан од првих (догматик)
На литији: стихира храма и мучницима са хвалитних, Слава:
мучницима; И сада:богородичан.
На стиховње из Октоиха васкрсне; Слава: мученцима; И сада: крста.
На благосиљању хлебова, Тропар: Богородице Дјево.. (два пута) и
крста (једанпут). Затим: Буди имја Господње.. и остало.

ВИДИ
Ако нема бденија: После Ниње отпушчајеши.. тропар васкрсан; Слава:
светима; И сада: крста.

На повечерју:
После Достојно.. кондак крста.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан (два пута) Слава: мученицима; И
сада: крста. Канон васкрсан са Ирмосем на 4; Богородици на 2; крста
на 4; и мученицима на 4; Катавасија: Крест начертав.. После 3. песме
кондак мучницима и сједален (два пута) Слава и сада: крста. После 6.
песме кондак крста и икос. Светилен васкрсан; Слава: мучницима; И
сада: крста.
На хвалитним: стихире васкрсне 4 и крста са „славном“ 4 и са својим
стиховима: Возносите Господа Бога нашего.. Стих: Бог же Цар наш..
Слава: стихира еванђелска; И сада: Преблагословена јеси.. Велико
славословље. Тропар само васкрсан. Врши се водоосвећење и
клањање крсту и остало како је напред наведено.
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На литургији
Блажена васкрсна на 4; крста песма 3, на 4; и мученицима песма 6. на
4;
После входа тропар васкрсан и крста и мученицима; Затим кондак
васкрсан; Слава: мученицима; И сада: крста.
Прокимен, алилуја и причастен крста и мученицима. Апостол и
Еванђеље: редовно, крста и мученицима. (дакле сва три)
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Месеца августа 2. дан
Спомен преноса моштију светог првомученика и
архиђакона Стефана
На Господи воззвах.., стихире првомученика на 6; Глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Стефане мучениче првострадални, служитеља зачетник, од апостола
изабрани, обасјај незалазним светлом све који твој спомен свечано славе,
па разори таму греха, а благодат и милост даруј твојим слугама, и поведи
их у живот вечни, твојим молитвама.
Твоја глава је овенчана благодаћу, Стефане, имењаче са венцем и
мучниче Христов, и златни ђердан врлина је твој врат украсио, станиште
премудрости си постао, њу си поштовао и љубављу је стекао, због ње си
поштован са благодаћу и славом.
Као свети венац си принео себе Цару и Богу, апостоле, јер си
побијен камењем, а као разуман си више од злата и драгог камења
многопоштован, славом и благодаћу си овенчан, свечасни Сефане, међу
мученицим апрвострадални, добрих дела и доброг имена, ти помињи све
нас.
Ине стихире самогласне, глас 2.
Дело Анатолијево
Први међу ђаконима и први међу мученицима био си свети Стефане,
и пут другим светима, јер си многе мученике Господу привео, зато се теби
небо отворило, и Бог ти се јавио, а ти га моли да спасе душе наше.
У светињу си одевен Стефане блажени, првомучениче и први
ђаконе, и у заједици јеси са ангелима, заступај нас и моли за нас
Спаситеља безгрешног и Господа.
Достојно прославимо првомученика и храброг Христовог угодника
Стефана, јер он стојећи међу безаконицима, виде Сина са десне стране
Оца.
Слава, глас 6.
Дело Анатолијево
Постао си први међу мученицима и међу ђаконима, апостоле
Стефане, украсе страдалника, утврђење вернима, славо преподобних, ти
стојиш пред престолем Христа Цара свих, и зато моли за све који твој
свети спомен празнују, за очишћење греха и да се удостоје царства
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небеског.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тродневен..
Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала: Каква
је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету телом
разапет, даваоче живота?
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8.
Дело Кипријаново.
Радуј се у Господу овенчани Стефане, јер се јеси угледао на
Владику, и постао првомученик за Христа Цара нашега, и лаж безаконих
Јудеја си победио, зато се моли за нас Господу.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Гледајући тебе на крст прикованога Исусе и како си својевољно
страдање примио, Дјева и Мати твоја Владико нарицаше: јао мени Чедо
слатко, како неправедно трпиш ране, лекару који си немоћ човечанства
исцелио и милосрђем твојим све од пропасти избавио?
Тропар, глас 4.
Царским венцем си венчао главу твоју страдањем, која си претрпео
због Христа Бога, први међу мученицима, свети Стефане: ти си изобличио
јудејско безумље и бидео си Спаситеља твога како седи са десне стране
Оца: Њега моли за спасење душа наших.

ВИДИ
После отпуста вечерња уносимо часни крст: јереј обучен у фелон а
ђакон у стихар и са свећама и кадионицом, певајући тропар: Спаси
Господи људи твоја.. и кондак, а крст положе на часни престо.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха на 8, без мученичних, и светога на 6. Акростих
је: Песмама ћу овенчати првомученика. Дело Теофана.
Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака и
бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Обасјан си светлим зрацима Духа, великог трпљења у превеликом
страдању, зато просветли све који ти певамо, јер стојиш пред Владиком,
овенчани и даровити Стефане, венче мученика.
Почетак си свима на путу подвига, и у врху си мученичког сабора,
удостојен гледати Првопострадалог, славни апостоле, који теби
живоносном десницом пружа, дивно исплетени венац, светитељу Стефане.
Сам си Спаситељу ризница доброте, а показао си у недрима земље
Стефана твога провмученика, као ризницу скупоцену, богатство
непотрошно, имање неодузиво, и непропадиви добитак.
Ангелским сјајем светло обасјан, првомучениче Стефане, најбољи
међу ђаконима, ти си сакривен и објављен, и ангелским песмама, заиста
достојно слављен, пун духовног мириса.
Богородичан: Родила си, Најнепорочнија, Боговладара и Реч Очеву, нас
ради оваплоћенога, а раније бестелеснога. О, станиште чедности, и
станиште чистоте, и храме освештања, Богоневесто и Владарко целог
света.
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама основао;
на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег
од тебе једини Човекољубче.
Свети проповедник, свештенослужитељ и богослов си постао, са
саборима Јевреја се препирао, и њихово неверје и богоборну нарав силно
изобличио, Стефане изузетни мучениче.
Дођите сви да светим песмама прославимо првомученика Христовог
и првог ђакона, који је степениште и пут светло показао мученицима, и
сабеседника ангелима.
Сакривена ризница у земљи се открила, и мирис божански се
раширио, од првог међу мученицима и првог изабраног ђакона, који је
богатим даровима цркву испунио.
Мој разум умртвљен светским животом, твојом проповеди оживи, и
удостоји га да пева на твој свети празник, и да следи твојим стопама,
Стефане мудри и блажени.
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Богородичан: Постала си као духовне двери Небеског Истока, који се на
земљи јавио Дјево, и тобом је ка нама Бог-Реч сишао Пречиста, да спасе
све од неверја.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Апостоле Христов и први ђаконе, храбри првомучениче у врху
мученика, својим страдањем си освештао све крајеве света, и душе људи
обасјао чудесима, зато избави од сваке невоље све који те славе,
свехвални Стефане. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Надање си хришћана Пресвета Дјево, јер си Бога надразумно и
неизрециво родила, зато се непрестано моли за све који ти певају, да
примимо опроштај свих наших грехова, и исправан живот, јер те са вером
и љубављу увек славимо.
Крстобогородичан:
Неоскверњена као јагње, гледала је Јагњета и Пастира на дрвету
крста разапетог и мртвог и кроз плач је говорила и као Мати нарицала:
Како ћу поднети твоје неизрециво смирење Сине мој и својевољно
страдање, Боже предобри?
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си моја
радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
И нама данас излива реке мирисног мира, и отвара извор
непресушни, реку божанских дарова, и поток рајске хране, овај славни
први мученик, пун вере и силе божанске и благодати.
Заиста је освештан, светли и празнични дан првомученика, и пун
духовне светлости и весеља, јер се јавио у Царигарду, и чува силу свете
цркве, а варварску дрскост одгони.
Достојно си добро наслеђе примио, Стефане блажени, јер си усељен
тамо где је Христос Цар свих, његов служитељ си постао, и знаке и чудеса
силна чинио, и дајеш исцелења болнима.
Постављен је као непомични и непоколебиви стуб цркве, који се
диже од земље до небеса, и зрацима праве вере просветљује све крајеве
30

DAN 2.
света, Стефан велики и проповедник Истине, заштитник Истине и за њу
страдалник.
Богородичан: Због првога Адама ти си нови Адам постао од Дјеве и због
праматере, Избавитељу свих и Спаситељу, и место смрти ти си истинити
живот бесмртни. А тебе Богородице као Родитељку спознасмо, и како
доликује те сви верни славимо.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Трпљењем си заиста изобличио безакони и сујетни сабор јеврејски, а
они су те, богоречити светитељу, камењем засули, а ти се јеси Стефане
душом на небеса узнео као победник.
Као јасно јутро постао си целом свету Стефане славни, јер маглу
одгониш, и демонске замисли и нечистоту прогониш, а болесне, страдалне
и душевно немоћне и лечиш, богонадахнути.
Душом се са ангелима радујеш, светитељу блажени, и твојим
доласком и благодаћу заиста све крајеве света освешта-ваш, а мирис мира
духовнога шириш, и од невоља и бура избављаш.
Богородичан: Ти имаш смелост Матере код твога Сина, зато не презри
потребну бригу о нама, молимо те, јер само тебе ми хришћани приводимо
Владики, за наше милостиво очишћење.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Својевољно си био попут ангела, и изглед ангела си стекао,
светитељу блажени, и са њима се радујеш, па посећуј и избављај све који
ти певају.
Сила твојих богонадахнутих речи, светитељу богоугодни, у ушима
безаконика је као прасак грома јасно загрмео, и лица им помрачио.
Удостојен си да видиш Славу Очеву, и њен сапостојећи Сјај
Стефане, јављајући теби светле венце у твоме страдању, богречити и
свехвални архиђаконе.
Богородичан: Јединородни Син, од вечности невидив, у времену је
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првенац и видив телесно постао, из тебе Богомати, као Бог спасења мога.
Кондак, глас 6.
Први си на земљи сејао Небеским Делатељем Христом, свехвални
Стефане, први си за Христа пролио крв, блажени: постао си почетак
мученицима, јер си се први од Њега венцем победе овенчао, венцоношче
мученика и првострадалче.
Икос:
Гледајући рајско цвеће, да својим дивним мирисом испуњава цео
свет, дивим се њином чудном изгледу, али да у леду зиме више цвета,
чудно је међу цвећем; тако је мученик овај Христов први процвао, и као
двери страдалницима за веру постао процвалима у зими мука и свима
вољнима да страдају за Истину је пут показао. Храбри првоподвижниче, у
патњама си заблистао, и овенчан си међу мученицима као првострадалан.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су деца
у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала: благословен
си Боже отаца наших.
Потоци твоје крви отварају небеске двери, и стојиш пред првим
Подвижником, а он ти је пружени венац показао, зато кличеш:
благословен је Бога отаца наших.
Као звери, ухватише богоубице овог светог и богојављеног, и док га
злочиначким рукама убиваху, он се усрдно молио за своје убице и певао:
благословен је Бога отаца наших.
Законом вере си изобличио безаконике, и послушан закону
Спаситеља ти си ове као богоборце назвао, а они су те камењем убијали,
док си ти певао: благословен је Бога отаца наших.
Богородичан: У времену си, Пречиста, неискусобрачно Надвременог
зачела, и најпре бестелесног Бога-Реч, а сада са примљеним телом си
Дјево родила; њему сложно певамо и кличемо: благословен си Боже отаца
наших.

Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
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Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Заблистао си надприродним сјајем светитељу изузетни, а од сјаја
твога лица постао си равноангелан, Стефане, дајући благодат богату
скривену у твојој души; зато си кликтао: децо благосиљајте, свештеници
певајте, а народи величајте Христа у све векове.
Овенчани Стефане, потоцима твоје крви очисти душу моју од дубоке
ране греховне, јер твоме милостивом заступању и охристовљеној нарави
притичем и кличем: децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи
величајте Христа у све векове.
По благодати прослављени, твоју свету главу је, имењаче са венцем,
овенчао Судија нелицемерни, јер си га побожно проповедао као Творца,
Бога и Цара свих, непрестано кличући: децо благосиљајте, свештеници
певајте, а народи величајте Христа у све векове.
У руке Створитеља си душу своју предао, а небеске војске те
радосно примише као свога сабеседника, јер си још на земљи био
равноангелан, а сада си убројан у чете њихове, који непрестано певају:
децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи величајте Христа у све
векове.
Богородичан: Постала си, Пречиста, сасуд Светлости незалазне, и
Светлост си родила свима у тами и сенки, а Он је обасјао све благодаћу
богопознања; зато њему верни непрестано певајмо: децо благосиљајте,
свештеници певајте, а народи величајте Христа у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи удивишасја..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато тебе
Богородицу и војске ангела и људи величају.
Као почетак страдања мученика, првомученик Стефан је славно
указао на стазу мука и без лажи, која води у небеса, и све позива на свето
и духовно весеље, у заједницу светлости и у општење светиње.
Снагом љубави ка Христу, и угледањем на његову кростост и речи,
овај свети говораше: не упиши Господе овај грех убицама мојим, и прими
дух мој благи Боже, и удостоји ме царства твога и хране неизрециве која је
код тебе.
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Диван изгледом као ангел, и пун вере и премудрости, и блистајући
зрацима божанства, ти си као река богоречитим устима побожно говорио
свете похвале, богоблажени, и вишње наслеђе стекао си.
Венцем благодати овенчан, и хоровима мученика окружен, ти
стојиш пред Христом првим подвижником, и молиш га за нас који свечано
славимо твој заиста светли празник, блажени, и од невоља нас избављај.
Богородичан: Богомати и свенепорочна Владичице, заступнице свих
хришћана, као милостива избављај од невоља и искушења страдалне слуге
твоје, који пате од рана великих греха, и излечи тешко болесне.
Светилен
Подобан: Посјетил ни..
Каменовањем су ти небески и неувели венац исплели, а капима крви
царски огртач, Стефане, нарочити вођо мученика.
Богородичан:
Пресвета и света Владичице, и једина неискусобрачна, спасење и
надо наша, ти умоли Избавитеља нашег којег си родила, да спасе цео свет
од лажи, туге и несрећа.
На хвалитним стихире на 4; Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Окупимо се слављеници на светињу, да молитвени и часни спомен
данас празнујмо првомученика, јер добијамо исцелења као његове свете
дарове, зато кличимо: мучениче достојни похвале, моли да се избаве од
несрећа сви који твој спомен славе. (два пута)
Камење по теби беше као степенице и лествица за улаз у небо; њиме
се јеси подигао и видео Господа, како стоји десно од Оца, и живоносном
десницом те овенчава, имењаче са венцем, а ти као храбри победник
стојиш уз њега, вођо страдалника.
Духовном благодаћу си душу просветлио, и сјајем си Стефане као
ангел постао, и у телу си светлост имао, и зраке духовне јављаш који виде;
Због тога си добио да видиш Светлост у небесима, теби славно отвореним,
вођо мученика и похвало.
Слава и сада, тај исти глас самогласно.
Стефан као добар почетак мученика, пун благодати и силе чини
знаке и чудеса велика међу људима; од безаконика је каменован, али се
као ангел заблистао, и угледао славу твоју нас ради Разапети, десно од
Силе; Духом благодати је на небеса узет, и међу хорове ангела усељен, па
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моли за спасење душа наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јако добља..
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и Пастира
на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој вољени, зашто
си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти Речи Божија руке
и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв излио Владико?
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 5.
Дело Кипријаново.
Првомучениче, апостоле и први ђаконе, двери мученика, славо
преподобних и похвало апостола, ти си небеса отворена видео, док си на
суђењу стајао, и Сина Божијег да стоји десно од невидивог Оца, зато си
као ангел у лицу заблистао, и радосно си за убице који те каменоваше
узвикнуо: не узми им Господе ово у грех; А сада измоли за све који те са
љубављу хвале, очишћење грехова и велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Радујсја..
Ради нас и нашег избављења, великом си ценом хтео дати откуп:
твојом пречистом крвљу безгрешни Христе мој, јер си хтео да свако
добије спасење. Али твоја Мати видећи те прикованог, своје власи је
кидала и наицала: Чедо и Јагње непорочно! Хтео си да цео свет избавиш
твојом светом крвљу. Како залазиш пред мојим очима, Сунце незалазно?
Јер ти свима дајеш просветлење, мир и велику млост.

На литургији
Блажена из Октоиха и апостола песма 3. на 4;
Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене
речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод небески.
(Пс.18,2)
Апостол у Делима, зачало 17.
Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
35

MINEJ AVGUST
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Матеју, зачало 87.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Месеца августа 3. дан
Спомен преподобних отаца наших Исакија,
Далмација и Фауста
На Господи воззвах.., стихире преподобнима, глас 8.
Подобан: Мученици твоји Господи..
Твоји преподобни, Господе, беху попут бестелесних, јер молитвом и
уздржањем страсти телесне одагнаше, и чудо-творством заблисташе, те
свима срца просветлише; ради њиних молитава даруј твоме народу велику
милост.
Далмат и Исак су ревност за врлине стекли, и тако су Аријеву и
Несторијеву јерес разорили, а православнима су бранитељи постали, зато су
славу код њих стекли; Ради молитава твојих светих Христе, даруј твоме
народу велику милост.
Моће звезде уздржања сте постали, и монаштву сте оци преподобни
душе просветили, а демонску таму одагнали; Зато сте после вашег упокојења
прослављени, а ви се молите за спасење свих који ваш свети спомен славе.
Стихире Богородици, глас и подобан тај исти.
Избави ме Владичице, из руку змије човекоубице, који ме напада да ме
лажима сасвим прогута; поломи њему вилице, молим те, и намере разори, да
се избавим из његових канџи и величам силу твоју.
Ја сам дрво неплодно, и немам рода спасења, зато се бојим и плашим
посечења, да не будем бачен у огањ неугасиви; зато ти бедник притичем,
Најнепорочнија, да ме од тога избавиш и заступањем твојим, родним за Сина
твога учиниш.
Моје су мисли прљаве а уста лажљива, и дела су моја нечиста и шта да
радим ја? Како да сретнем Судију? Зато Владичице и Дјево, моли Сина и
Творца твога и Господа, да у покајању прими душу моју, јер је само он
милосрдан.
Слава и сада, богородичан, глас 8.
Тешко сваком који гневи свога Бога! Тешко мени безумном, и сваком
ко је стално у очају и лености, као ја; Али Владичице Дјево помози ми у
тами, и моли твога Сина и Творца, да ми подари опроштај грехова.
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Крстобогородичан:
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво крста својевољно
пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми Чедо, чиме ти је
узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме лиши тебе мога Чеда,
највољенијега.
Ако је субота или недеља, певамо стихире светих.
и Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не напуштај
нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди живот наш.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и светима на 4. Акростих је: Певам о светлим
звездама монаштва. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несјекомаго пресјече..
Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало дно којега
никад не виде, а страшног противника је вода потопила, и Израиљ је
прошао преко непроходног мора, певајући песму: Господу појмо јер се
славно прославио.
Пред светлом Божанства светли стојите, и Трисунчаног сјаја сте увек
пуни, а заједницом истинитом сте обожени светитељи блажени, зато
светињом обасјајте све, који Господу певају и са вером ваш свети спомен
славе.
Надом на једино непролазно, ви сте тежње за пролазним сасвим
одбацили, и свом душом сте Господу пришли; телесна сте уживања
оставили, оци свечасни, и тако сте у незалазну светлост одавде прешли.
Светом науком као на крилима, мудри оче Далмате, и уз свете поуке
побожног Исакија, узишао си украшен на висину врлина, и постао кула и
тврђава монаштва, и зато си прослављен.
Богородичан: Ти си Најславнија Бога родила, зато ме избави од неславних
страсти, и дај ми Пречиста Дјево осећај смирења, и обасјај ме светлом
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покајања у души мојој, да бих те величао, јер ти све узвисујеш.

Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Тебе смо спознали, преподобни оче Исакије, као звезду истине која са
истока долази, јер тешку таму јереси укидаш, а верне твојим поукама
просветљујеш.
Духовно си заблистао чистим сјајем Фаусте, и твојим подвизима си оче
постао сав светлост, која обасјава све који те гледају, светитељу блажени, и
који се са вером на твој живот угледају.
Непрестаним песмама и молитвама, оци преподобни, ви сте све телесне
страсти успавали, а благодат неуснулу и непотрошно богатство сте од Бога
примили, светитељи блажени.
Дугим постом као Мојсеј, преподобни оче Далмате, твоје трпљење си
свима показао, и украшен твојим светлим подвигом, ти си свој живот
украсио.
Богородичан: Тебе смо спознали као блистави духовни свећник, јер си у
себи примила, Дјево, огањ неиздерживи; ти си као палата Божанства и
високи престо, на којем је починуо Надсуштаствени.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Твојичним светлом блиставо обасјани, оци пресветли, ви сте дубоку
таму страсти напустили и светим делима светилници постали, јер обасјавате
срца верних, светитељи блажени; Зато светли и часни спомен ваш данас
славимо, и сложно кличемо: богоносни и даровити оци, молите Христа Бога,
да подари опроштај греха свима, који са љубављу славе свети спомен ваш.
Слава и сада, богородичан:
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Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама која
си безсемено родила телом Бога, јер се огањ Божанства у тебе уселио па
дојиш као детенцета Створитеља и Господа; зато и ангелски и човечији род
достојно славе пресвети Пород твој и сложно ти кличемо: моли Христа Бога,
да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају Пресветоме
од тебе Рођеноме.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због тебе
добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које трпиш
због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане милости и изворе
непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења свима који са
вером поје о твојим светим страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Као многородне лозе винограда Истине, ви оци преподобни изливате
свима свето вино покајања.
У једномисленом сабору, преподобни Далмате, сви те спознасмо, јер си
праву веру утврдио, а горде јереси одбацио.
Више си од свих заблистао, и више од свих се одликовао бригом
светитељу блажени, и свети сабор си помогао учењем и врлинама светим га
украсио.
Богородичан: Ухватио ме је сан и дремеж греховни, Пречиста, а ти ме
твојом будном молитвом подигни сада на покајање.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул..
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Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме је
беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Прешао си са истока у Царски Град, и свету пшеницу си у њему
умножио, а искоренио сву злу Аријеву науку, свети оче Исакије.
Ти си свети Далмате био ученика Исакија као Илији Јелисеј, и даром
Духа као плаштом си разделио воду зле науке демонске, а вернима си пут
прокрчио.
Покоран Закону Божијем, од закона греха се јеси сасвим клонио, и
постао као стуб испред светог сабора, богоносни Фаусте, монаштву углед и
правило, а венима непоколебива тврђава.
Богородичан: Сва те поколења славе као истинску Богородицу, и светију од
ангела, Пресвета Дјево, зато и ја кличем: освештај моју душу укаљану
страстима.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје, јер
ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Постао си саговорник ангела, и на њих се угледао животом у свету, а
ходећи путем уздржања увенуо си своје тело Далмате, учитељу монаштва и
познат као истинско правило.
Запаљен као и Илија љубављу и ревношћу ка Господу, ти си
заступника таме као Ахава смело изобличио, јер је боловао од зле јереси
безумнога Арија.
Постали сте вође залуталима и пристаништа вернима за спасење,
чудотворци и богоносни оци Фаусте, Далмате и свети Исакије, слуге
Исусове, а монаштву светила пресветла.
Богородичан: Моју душу напаћену грехом и сваким ђаволским искушењем,
походи Пресвета Дјево твојим спасоносним доласком, и исцели је блага и
Најопеванија Богородице, јер си једина моја нада.
Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах..
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Постом засијасте као свећњаци и јереси уништисте истинитом вером. У
песмама похвалимо Исакија са Далматом и Фаустом, као Христове угоднике:
Њега молите за све нас.
Икос:
Ко је од људи у стању да исприча о светлим врлинама преподобних
отаца, о њиним подивизма и напорима, и светој ревности, смелости, чистом
животу, светим делима којима су на земљи били као ангели? Ипак њих
славећи, Тројици са вером певајмо: ви светло стоје са четама ангела, и увек
се молите за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Постали сте жеравице светим огњем Утешитеља запаљени,
спаљујете свако зло и верне обасјвате, оци богоносни, у векове.

јер

Постом си тело умртвио, и покорио га души, Далмате, а злобу демонску си
облацима суза твоје душе потопио, богоносни оче, на све векове.
Блажени крај сте имали, и живите у небеском царству, у заједници са
четама преподобних, оци свети, и са њима кличете: благословен си Боже у
векове.
Богородичан: Зауставила си реку смрти, јер си бесмртнога Бога родила,
једина Пречиста Богородице, зато му са вером певамо: благословен си
Господе Боже у векове.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против побожних
младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и Избавитељу
појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а људи га величајте
у све векове.
Крстом као жезлом сте море страсти растргнули, и сву силу духовног
фараона сте, преподобни оци, уништили, а мноштво светог монаштва сте у
земљу бестрастија превели, певајући непрестано оци: децо благословите,
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свештеници појте, а народи величајте Господа у све векове.
Показану гордост јеретика си унизио, и из даљине си њину пропаст
предвидео; сиротињу си помогао а слепима водич био, старима палица, а
утеха удовица, кличући Далмате: децо благословите, свештеници појте, а
народи величајте Господа у све векове.
Ти си четрдесет и три дана постио, а после толико дана и надприродно
уснуо, имајући светитељу око твога срца будно, и Божијим светлом
просветљено, зато њему кличеш Далмате: децо благословите, свештеници
појте, а народи величајте Господа у све векове.
Богородичан: Господ се уселио у твоје неокаљано тело, и тебе сву чистом и
светлом показао; Зато мене укаљаног горким навикама и штетним нападима
демона очити Дјево, и удостоји ме да певам: народи величајте Господа у
векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Ојачани силом Христове помоћи, ви сте светитељи немоћне навале
богоборца савладали, и као вође монаштва сте сада украшени и радосно у
духовне дворове прешли.
Постали сте као трисвета светила, која незалазне зраке шире, као
цветови рајски, неувели, који у душама верних миришите, оци трипут
блажени, зато ваш спомен са вером славимо, оци свуда прослављени.
Венцем побожности и бестрастија сте обожени оци премудри, а
одевени науком божанске љубави, и тако сте радосно у двор Христов и у
покој ушли, да награду за подвиге примите.
Ваш свети спомен је заблистао сјајем духовним, и обасјава саборе
верних, оци блажени, Далмате, Фаусте и Исакије, вође монаштва, и светила
целог света, зато просветите и чула наших душа.
Богородичан: Просветли двери светлости срца мога, јер је злобом ослепело,
и не допусти да сада на смрт заспи, јер је још увек нечистим жељама
помрачено, него да те славим благодарно, Свеопевана Богородице Дјево.
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Месеца августа 4. дан
Спомен светих седам младића у Ефесу
На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Дођите да опевамо седмокраки ореол, који обасјава седам младића и
њин вечни спомен, кличући Христу који их је овенчао: ради њиних
молитава, Господе Избавитељу умири живот наш.
Седам светих младића су по природу умрли, али су заиста мимо
природе, као од сна, заједно устали. Дивног ли чуда! Триста седамдесет и
две године су као мртви у пећини спавали.
Са светим Јамвлихом и Максимилијаном, прославимо сада побожно
и Мартинијана и Јована, уједно и Антонија са Дионисијем, јер се моле за
нас, а са њима и мудрога Ексакустодијана.
Ине стихире Богородици. Подобно.
Слављена си од свих поколења, млада Дјево и Мати, Богородице
Маријо, заступнице целог света, јер си уистину телом родила Сина
беспочетнога Оца, и сапостојећега са Духом; њега моли да спасе нас.
Безнадежно смо покорени гресима, Пречиста, али имамо тебе као
једину заступницу, Дјево, зато благодарно кличемо: очисти нас Пресвета
Богоневесто, јер ти си уточиште целог света, и заступница рода нашега.
Запао сам у бурни океан грехова, али притичем у мирно
пристаниште твоје молитве, Пречиста Богородитељко, и вапијем ти: спаси
ме и пружи твоју моћну десницу слузи твоме, Најнепорочнија.
Слава и сада, богородичан, глас 1.
Молитвама твојим као батином, одагнај брзо зверске страсти од моје
душе, Богородитељко Пречиста, и води ме у миру кроз живот, и уброј ме у
свето стадо одабраних твојих оваца.
Крстобогородичан:
Стојећи крај крста Сина и Бога свога, гледајући његово
дуготрпљење, Мати је плакала и говорила: тешко мени чедо најдраже,
зашто страдаш тако неправедно Речи Божија? Да би спасао човечанство.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве
венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише, и
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немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси душе
наше.
Или овај тропар, глас тај исти.
Велика су чуда вере, у пећини као у царском дворцу седам светих
младића пребиваше, умревши без труљења: и после много времена усташе
као од сна, на уверење о васкрсењу свих људи. Њиховим молитвама,
Христе Боже, смилуј се на нас.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и светима на 4; Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се прославио.
Дођите верни да прославимо седам блиставе свете деце, који
обасјавају Христову цркву, као светила седмострука светила у доброј
вери.
Најпре су још као живи оденули своја смртна тела у живога Христа,
и тако одевених седам младића је смрт као сан на славу примила, ради
утврђења вере у васкрсење.
Јерихон је пао од гласа седам труба, а сада је гордост обмане
седмоструким гласом вере страдалника, сишла до ада и распала се.
Богородичан: Рођење Бого-Детета обнавља нас, Безневесна, јер се
сабеспочетни Оцу и сапостојећи Божанскоме Духу Бог-Реч из тебе
оваплотио, а заједницу са Оцем и Духом није напустио.
Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом умртвио грех,
и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Вером својом сте постали седам светлих незалазних звезда,
страдалници, зато све који су потонули у дубину неверја, поведите ка
пристаништу спасења.
На суђењу пред мучитељем сте храбро стајали, светитељи, као
некада и Макавеји, и из војске пролазног живота постали сте Христови
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војници.
Достојна и богоугодна жртва молитве сте постали, свети младићи, а
мирисом вере сте смрад обмане одлучно изобличили.
Богородичан: Купина на Синају беше пра-слика славног рођења из тебе
Дјево, јер те огањ Божанства није спалио, када си га са вером у крило
примила.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Мученици као седам браће, и као стубови цркве Христове, ви сте
моћно разбили зидове неверја; пре смрти сте јелинске демоне одагнали, а
по смрти сте јеретичку буру утишали и веру у васкрсење утврдили, па се
молите да се у вери и ми утврдимо.
Слава и сада, богородичан:
Свенепорочна Дјево, ти си надсуштаственог Бога родила, па га са
бестелеснима моли непрестано, да нам пре краја нашега живота подари
покајање, јер ти са вером певамо како доликује, једина Свеопевана.
Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати
Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и ужасно
чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш, а хтео си
умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Опевајмо свету чету: седморицу светих младића, и светим бројем
прослављену.
Ефески младићи показаше безумним неверног цара, који је гордом
сујетом саветован.
Због вере сте заиста постали као жртва невина и угодан принос
Господу, свети младићи.
Богородичан: Не презри молитве за нас, увек Благословена и Пречиста,
да се избавимо до свих невоља.
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Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков творче..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Најпре сте без бола заједно на земљи смрћу умрли, а потом сте мимо
природе исто васкрли, уверавајући, младићи ефески, у васкрсење мртвих.
Исповедањем вере истините сте Богу посвећени, и за веру Господњу
сте страдали, али сте, светитељи, избављени од тамница и рана, и венце
сте од Бога стекли.
Моћно сте победили идолску лаж, славни мученици, зато и од учења
нечистих јереси, сачувајте увек све који исповедају веру у васкрсење
мртвих.
Богородичан: У две природе несливене а у једној Ипостаси, ти си
савршен Човек и савршен Бог, рођени од Пресвете Матере,
Увекпостојећи.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Нека су похваљени седам светих младића као стубови, истог броја са
светим врлинама, јер су исповедањем као камењем уништили безбожну
наредбу мучитеља.
По закну Божијег промисла сте сачувани, а као гроб вам беше
пећина, у којој сте мртви, али неиструли, боравили светитељи много
година.
Устали сте као сведоци непропадања, одгонећи веру пропадиву и
мртву, и Богу се молећи за све, који се надају васкрсењу.
Богородичан: Сада се цео женски род радује, сада је туга престала, а
радост процвала, јер је Марија родила Радост: Христа Бога Спаситеља.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Презревши светску пропадљивост, вечне дарове примише, и умреше,
а да не видеше труљења: затим устадоше после много година, погребавши
зло неверје о васкрсењу: њих хвалећи данас верни, похвалимо Господа
Христа у песмама.
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Песма 7.
Ирмос: Тјелу златому премудрија дјети..
Златноме телету премудри дачаци не послужише, и у пламен сами
уђоше, и вавилонске богове изругаше, и сред пламена ороси их ангел
па кликташе: услишена је молитва уста ваших.
Ови младићи су постали станишта Божија чиста и одабрана, јер су
учење јеретика из цркве одагнали, и православље блиста вером, да има
васкрсење свака душа и свако тело ко год се родио.
Као што су пре смрти свети младићу били заиста храбри у своме
страдању, тако се исто и после смрти живи појавише у слави светој, да
собом увере побожне у истину васкрсења.
Васкрсење ће бити заједно душама и чулним телима, јер не може
душа без тела у свет доћи, а тако ни тело без душе; То су ови свети
говорили: душа ће се или прославити или посрамити.
Богородичан: Родила си Бога и Спаса свих Маријо, очајнима
усправљање, грешнима обновљење, безнадежних надање, и помоћ свима
који поје: благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: В пешчи отрпчестјеј прообразил јеси..
Пећ са децом је била у давнини пра-слика твоје Матере Господе, јер је
и она сачувана од огња неспаљено као и деца, зато јој певамо, јер се
због тебе прочула на све стране света, и величамо је у све векове.
Горки корен неверја је ужасно израстио, а свети младићи су обману
јереси посекли, и донели плод вере, јер си живи сахрањени и васкрсли.
Седам светих младића пострадалих постали су старешинама Ефеса,
цркви Христовој и верноме цару утврђење у вери, зато их величамо у све
векове.
Ових седам младића на броју, постали су на земљи као звезде на
своду небеском, јер су уистину свету веру раширили и кликтали: тебе
величамо Христе у векове.
Богородичан: Нико није пропао ко је православну веру, наду и љубав у
тебе Мати Божија имао, него само који су из зависти отпали и који се не
клањају твоме лику на икони.
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Песма 9.
Ирмос: Јаже прежде солнца..
Из тебе нам је, Дјево, Христос као светило од Бога пре сунца
заблистао, и у телу нам је дошао, и из бока твога се неизрециво
оваплотио, зато те Свечиста Богородице величамо.
Васкрсење ових светих је сада откривење богатих чуда и светих
тајни, јер су у давнини природно телом помрли, са сада су нераспаднути и
у одећи васкрсли, као да нису ни умрли.
Ризница богопознања и јаки бедем вере, посатла је пећина светих
младића, јављајући свима будуће васкрсење, не као привремено
четверодневног Лазара, него вечног васкрса умрлих.
Заслужено сте оденути венцем мученика, јер сте постадали, седам
младића као седам кула Божијих, а васкрсом сте право-славну науку
објавили, ви сте заштита цркве и молитвеници за све који вам певају.
Богородичан: Тело и душу си своје неокаљано за Бога сачувала,
Пречиста, а Христос Цар је хео твоју лепоту, и зато те је Мајком свога
оваплоћења учинио, Маријо преславна, дајући и мени вечно спасење.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Наоружани оружијем твога часног крста, твоји страдалници су,
Речи-Божија, противне силе моћно победили, и са тобом, Христе мој и
Царе свих, заједно царују.
Богородичан:
Исповедамо те Владичице као стварну Богородицу, и тобом смо
спасени, јер си Бога неизрециво родила, који је крстом смрт разорио, и ка
себи привукао народе; са њима те Дјево хвалимо.
На стиховње из Октоиха.
Слава и сада, богородичан.
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Месеца августа 5. дан
Предпразник Преображења Господа нашег Исуса Христа;
Спомен светог мученика Евсигнија

На Господи воззвах.., стихире предпразника, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Дођите да се попнемо са Исусом, који иде на Гору Свету, да чујемо
тамо глас Бога живога, Оца беспочетнога, који Духом Божанским као
светлим облаком, сведочи о својству његовом као савечног Сина, и чистим
срцем Светлост у светлости угледајмо.
Дођите да се унапред радујемо, да се очитимо и са вером спремимо, на
свето усхођење, до најузвишенијег Божијег станишта, да будемо очевидци
његове величине, и да славу примимо, коју се удостојише видети одабрани
апостоли, у тајни на гори Тавору.
Дођите сада да се на боље изменимо, и себе за сутра добрим спремимо,
да узиђемо на свету гору Божију, да видимо непромениву и блиставу
Христову славу јачу од сунца, и обасјани тројичним светлом, због тога
прославимо његово снисхођење.
Ине стихире мученика, глас тај исти.
Подобан: Јако добља..
Обливен крвљу свога тела, одевен си као у порфиру божанске
благодати, светитељу славни, а глава твоја венцем је овечана и животом
непролазним; победу крста си мучениче свемудри, у десници као скиптар
носио, и са Христом царујеш заувек радосно.
Постао си Евсигније војник непобедиви, јер си наоружан оружијем
крста, изашао на мегдан против демонског противника, и војевао си славно и
њега савладао, а венац победе си примио, од јединога првог Подвижника и
Владике, и са њиме царјеш заувек.
Твојим светим страдањем, ти си био попут Најстрадалнијег, славни
страдалче Евсигније, и као победник са свима страдалницима живиш
радосно у небеској митрополији, зједништвом са Богом обожен, зато твој
свети и часни празник славимо.
50

MINEJ AVGUST
Слава и сада, глас 5.
Дођите и попнимо се на гору Господњу, и у дом Бога нашега, и видимо
славу Преображења његовог, као славу Јединородног од Оца, у Светлости
светост примимо, и узвишени душом у све векове Јединосушној Тројици
певајмо.
Ако је субота: И сада; догматик.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Обајани светлом врлина, попнимо се на гору Свету, да видимо
божанско Преображење Господа.
Стих: Милост и истина сретоше се, правда и мир целиваше се.(Пс. 85,10)
Данас Христос на гори показује, свето знамење Божанста својим
блискима, пре крсног страдања, и као сунце је заблистао.
Стих: Благо народу који зна трубну поклич.(Пс. 89,15)
Природу Адамову је хтео Христос да измени, и зато сада на гору
Таворску узлази, да открије блискима своје божанство.
Слава и сада, глас тај исти. Самогласно.
Христе Боже преображени у слави на гори Тавору, ти си својим
ученицима показао славу твога Божанства; обасјај и нас светлом твога
познања и упути на стазе твојих заповести, јер си једини Благ и
Човекољубац.
Тропар, глас 4.
Предусретнимо
Христово
Преображење,
светло
празнујући
претпразништво верни, и запевајмо: дошао је дан Божанског весеља, иде на
Таворску гору Владика, да покаже славу Свога Божанства.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника (три пута)
После 1. катизме, сједален глас 4.
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Подобан: Јавилсја јеси..
Дошао је пресветли празник Владике, предходно се очистимо, па
дођимо сви и душом се на гору Таворску попнимо, да Христа видимо.
Слава и сада, то исто.
После 2. катизме, сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Данас је верни, дан предпразника, светлог и славног и дивног
преображења Христовог, зато славећи то, сложно запевајмо: природу нашу
преобрази Спасе, и твојим Божанским телом и наше заблистај, и врати му
прву славу непропадања, јер си милосрдан, да те сви славословимо као
јединога Бога нашега.
Слава и сада, то исто.
Канон предпразника са Ирмосем на 6; и Трипеснец на 4; И канон
светога на 4; Тако певамо 1., 8. и 9. песму.
А 3. и остале песме (све до 8.) предпразника са Ирмосем на 8; и светога
на 4.
Ако се догоди предпразник у недељу, Трипеснец певамо на повечерју.
Канон предпразника, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици Матери,
и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Нека заблиста и доле светлост неба јача од сунца, а земља нека чује
речи живога Бога, који јавља синовство Преображенога; то Отац сведочи на
гори Тавору.
Христос, по згледу Човек али скривени Бог, пење се на Тавор, да свој
лик Божански открије, који је светлошћу своје славе јачи од сунца.
Сада Мојсеј духовно предходи Христу да га најави, и виђење славе,
која ће бити показана на гори Тавору, да разговарају лицем у лице, зато се
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данас радујмо предпразнику.
Трипеснец, глас тај исти (4.)
Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје Господи Боже мој..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из египатског ропства,
а потопио си кола и силу фараонову.
Овај дан предпразника славимо верни, преображења Христа
Избавитеља нашега, и запљескајмо и певајмо.
Дошавши до светог преображења Христовог, и ми обасјани свето се
изменимо, а њему се поклонимо.
На овај дан је Христос узео ученике и попео се на гору, и тамо се
преобразио и заблистао својим Божанством.
Дођите сви и духовно се попните на гору Таворску да Христа видимо,
како се пред својим ученицима славно преобразио.
Као Давд пророк кличем ти: гора Тавор и Ермон се имену твоме
Христе радују, због твога преображења.
Имајући срце очишћено од страсти као гору највишу, угледајмо
преображење Христово, и просветлимо своју душу.
Тројичан: Прославимо православно Тројицу: са Оцем и Сина и Духа
Светога, као једно Божанство и јединицу Триипостасну.
Богородичан: Тебе ми верни православно исповедамо као Матер и Дјеву,
јер си неизрециво родила Христа Бога нашега, јединога Многомилостивога.
Канон светог Евсигнија, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему људи своја..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер се само
он славно прославио.
Са преславним војскама ангела, и ти преславни избављај све, који твој
спомен непрестано славе.
Твоја душа страдалниче је постала свети храм Утешитеља, зато тебе са
вером славимо.
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Живоносну смрт телом Пострадалог, претрпео си и ти на своме телу
севтитељу блажени, и истинског се живота удостојио.
Помоћу Духа си оборио силу безаконика, јер си славни мучениче
одржао закон Господњи.
Богородичан: Рођеним из тебе је укинута клетва и престала туга,
свеблагословена Млада Дјево, зато си ти, Најнепорочнија, весеље вернима.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави твојој, и
венаца славе их удостоји.
Који влада целим светом, виђен је у лику слуге, што је примио, али је
ученицима сјај свога недоступног Божанства показао, колико могу видети.
Христос иде на гору да заблиста као сунце славе, и да својим светлом
помрачи на висини сјајну Даницу; његовим зрацима обасјани предпразнујмо
данас.
Испуњујући речи вечног живота, дође Христос да покаже друговима да
разумеју у њему Очеву блиставу славу, на начин како је хтео.
Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у тами,
и теби пева душа моја.
Изашао си пред судију и исповедио Бога као Цара, који је тело узео и
људе обновио, мучениче храбри.
Као жртва непорочна, принет на жару мука, принео се јеси Жару који је
од Дјеве.
Напојен водом Духа, ти си светитељу славни, мутне реке многобожија
исушио.
Богородичан: Све моје жеље су теби упућене Пречиста Владичице, а ти ме
од телесних прохтева брзо ослободи.
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Сједален светог, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Похвалимо мученика Евсигнија, који је помоћу Христа сву идолску
лаж уништио, а веру објаснио; муке је заиста претрпео али и суровог
мучитеља изобличио, и венац победе је из деснице Божије примио.
Слава и сада, предпразника; Глас тај исти
Подобан: Удивисја Јосиф..
Спремај се сада Таворе, јер ти Христос долази, да на теби покаже
надразумну светлост Божанства славним ученицима, колико могу да приме;
пред њим са страхом стоје Илија и Мојсеј, а облак светли их осењује, и чуше
глас са висине Оца светова који каже: ово је Син мој вољени, њега
послушајте.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође Исус
најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе
сили твојој.
Небески свет се земним радује и предпразнује блистање Творца
светлости, који је неизрециво заблистао, и свој човечији лик на Тавору
изменио, као што је хтео.
Доласком Бого-Човека, људима се приближио, а зрацима чудеса је цео
свет светошћу просветио, у блиставој слави божанства је на Тавору
заблистао недоступним светлом.
Исус син Навина је у давнини сунце зауставио, као праслика дана
божанског страдања, а ти си Спасе пре часнога крста твога сјај сунца
закрилио, божанским сјајем лица твога.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Спавање и леност си мучениче Евсигније одбацио, и смело и храбро си,
са вером без сумње, на страдање пошао.
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Радујући се твоме Спаситељу и Господу, ти си, мучениче, телесне муке
као слатку храну сматрао.
Гордо насртање палога у зло, ти си страдалниче оборио, јер си себе
побожношћу смирио.
Непобедив војник си постао, и у борбама се истакао, а када си
пострадао, ти си, мучениче, бестелесне пртивнике поразио.
Богородичан: Једнако моћног и сапрестолног са Оцем и Духом си Бога-Реч
родила, зато га моли да се спасем, Пресвета и млада Увекдјево.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна Дјево,
имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог Сина, и свима
који ти певају мир си подарила.
Пратимо са вером Христа и радосно, јер иде га гори, и најбоље ученике
води са собом, пред њима је у недоступној лепоти јаче од сунца заблистао, и
своју им славу показао.
Нека данас светли небо пресветло, са висине горе одакле блиста
Христос недоступним светлом, он је зраке сунца славом свога Божанста
помрачио, јер је он и светла Даваоц.
Христос је на Тавору ученицима показао своју тајну, када је лицем
заблистао јаче од зоре, одећу своју је убелио светло као снег, он који се, по
речима псалма, одева светлошћу као плаштом.
Ини.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си ти Бог
наш, и осим тебе за другог не знамо.
Искрено си стао уз Владику, светитељу, а удаљио се од свакога зла,
Евсигније.
Ти светитељу богоносни ниси почаст мртвим киповима принео, јер си
само у живога Господа на небесима веровао.
На дрво си због вере био пропет храбри мучениче, и тако си био налик
страдању Нестрадалног.
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Богородичан: Бога-Реч си у телу своме Пречиста оваплотила, који од
безумних телесних страсти цео свет избавља.
Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање Богоматере
славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога прославимо.
Спремајући палату будуће славе и радости друговима својим, пење се
на гору Христос, и подиже их ка животу небеском, из живота који вуче
наниже.
Христос задивљује разум ученицима, када је небеским сјајем на земљи
заблистао, представио је као слуге вође закона и пророка, а они да посведоче
и мртвима и живима да је он Бог.
Сада Христос долази, да се у тамном месту покаже као светило у сјају
божанства; пођимо и ми радосно према сјају лица његовог.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје, јер
ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Веру истиниту си у своме племенитом срцу носио, и на судилиште
пред неверног противника си светитељу блажени похитао, и његову војску
си најјачим оружијем крста победио.
Слуге демонима су тебе спознали као служитеља Свете Тројице и зато
те на муке, тамницу и неправедну смрт предали, мучениче Есигније, али су
поражени, светитељу, твојим непобедивим трпљењем.
Потоци твоје крви, мучениче, исушили су мутне потоке неверника, и
реке и воде злобе и лажи безбожника, а вернима су постали неисцрпно море
исцелења.
Богородичан: Бог-Реч изникли из тебе Мати Пречиста, осушио је вртове
злобе, зато одсеци из корена зле помисли душе моје, и засади Дјево саднице
дивних врлина.
Кондак, глас 4.
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Подобан: Јавилсја јеси..
Божанским Преображењем данас, људска природа сва просијава
Божанством, и са радошћу кличе: Преображава се Христос и спасава све!
Икос:
Божанским преображењем је и наш лик, давно трулењем унижени, из
пропасти изведен, па и праотац Адам из ризнице адове, јер данас је Творац и
наш разум обожио, и остаје и Бог и Човек, али обе природе носи сједињено,
неизмењено и неразделиво; зато сада на Тавору неизрециво блиста, и из
целог тела шири зраке свога божанства, и просветљује све који кличу:
Христос се пробразио да спасе нас.

Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па опасност од
огња храбро савладаше, и певаху радујући се: најопеванији Господе и
Боже отаца благословен јеси.
Пред прелазак са земље, на висину Христос пење се, док га прате
одабрани ученици, и гледајући његов чудан изглед задивише се, а ми са
њима кличимо: благословен си Боже.
Укаљану природу човекову си очистио Спаситељу водом и огњем, и
својим телом си његову будућу светлост показао, јер си лицем твојим
заблистао у виду будуће славе.
Попнимо се заједно са Христом на гору свету, пењући се са синовима
Заведејевим и са великим Петром, које је изабрао за своје сведоке, да кличу:
благословен си Боже.
Ини.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи попраша..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Изливеном крвљу, мучениче, ради љубави оваплоћенога Христа,
просветио си своју душу, и њему си отишао, радосно кличући: благословен
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си Боже.
Горећи љубављу за Спаситеља, избегао си пропаст неверја и претрпео
зиму тешких мука, кличући Евсигније: благословен си Боже.
Докле је још текла твоја света крв, ти си мучениче преславни прешао
ка Владици Христу, певајући: благословен си Боже.
Да би наследио вечни живот у Божијем царству, ти си славу временог
живота презрео и певао си Евсигније: благословен си Боже.
Богородичан: Бого-Дете си као Новорођенче родила, Богородице Пречиста,
којега је Отац родио пре свих векова, а њему сви певамо: благословен си
Боже.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева: Господа
појте дела и величајте га у све векове.
Ко се неће дивити Свецаре великој и дивној слави твојој? Јер у њој се
јеси преобразио пред твојим друговима, и божанском светошћу их обасјао.
Са њима и све нас обасјај светлом твојим, који са вером предпразнујемо и
који ти певамо.
Висину небеског живота и божански сјај непролазне славе даруј
слугама твојим, јер сада предпразнујемо твога преображења светли спомен; у
њему ће светлост заблистати и обасјати све који ти певају, Христе
светлодавче.
Творац си светлости и сам светлост недоступна, увек постојећи и
беспочетни, ти се одеваш светлом као одећом, и светлост си у целом свету
заблистао када си у телу дошао; на гори си светлошћу заблистао, и изглед
Очеве славе показао.
Трипеснец
Ини.
Ирмос: Царја Христа јегоже исповједаша..
Христа Цара исповедише заробљена деца, говорећи у пећи громким
гласом: сва дела певајте Господу.
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Данашњи дан је заблистао, светлог преображења Господњег, и цео свет
позива да пева: сва дела појте и величате га у векове.
Дођите верни да мислима пођемо на гору свету, да видимо светло
преображење Христово, које све просветљује који га славе у векове.
Пођимо данас чистим срцем у сретање преображења Христовог, и
свечано певајмо: сва дела појте Господу и величајте га у векове.
Тројичан: Проповедамо једно Божанство у Три Лица: Оца и Сина и Духа
Пресветог; њему заједно певајте сва дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Дјева Марија је Христа Цара родила, и после порода је чиста
Дјева остала, зато му сва дела певајте и величајте га у векове.
Ини.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и пламена и
марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела
господња Господа.
Штитом вере одасвуд ограђен, свеблажени, ти си благодаћу победио
невернике, певајући непрестано: благословите сва дела господња Господа.
Када си у туги завапио Богу доброчинитељу, он те је услишао, и од
зала те избавио, зато си кликтао: благословите сва дела господња Господа.
Ниси мучениче принео неразумну част бездушним боговима, него си
себе као чисту жртву Богу принео, певајући непрестано: благословите сва
дела господња Господа.
За овај свет си био мртав, светитељу, да би будући живот примио, и
кликтао си Евсигније док те убијаху: благословите сва дела господња
Господа.
Богородичан: Милостива Дјево, ти си најмилоснијег Бога родила, зато
Божије милости удостоји све који певају: благословите сва дела господња
Господа.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека празнује
бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере, и нека кличу:
радуј се најблаженија Богородице Пречиста и Увекдјево.
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Радуј се сада небо и спознај са земље Заблисталог, као Сунце
незалазно, који својом божанском славом надмашује сунчану светлост, и
земља нека слави свечано, јер је небеском сјајем и светлошћу обасјана, и
сама је као свелост постала.
Давид је певао о твоме преображењу и наговестио говорећи: ко ће се
теби уподобити Господе, од синова Божијих? А ти си прослављен на
саборима светих, и велик се показао свима око тебе, и узвишен у слави свога
божанског Лица.
О, Речи Божија и мудрости и сило и Лик Очев! О, Боже у којег верују
хришћани и којега су људи спознали! Удостоји и нас да твога преображења
прославимо свечани празник, у светлости добрих дела блиставих.
Ини.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Богородицу, небесниј чертог..
Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно Реч
и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила, неућутним
славословима величамо.
У овај најузвишенији твој дан, Христе, када си показао преславно и
пресветло преображење, песмама те величамо.
Видевши славно преображење Господње, усрдно обасјајмо наше душе
и срца, и овај дан величајмо.
На добро се променимо због Христовог преображења, и будимо светли
у нашим делима, и овај дан величајмо.
Тројичан: Тебе Триипостасну Тројицу и неразделиву бићем: Оца и Сина и
Духа Светога у песмама величамо.
Богородичан: Тебе је Мојсеј видео као купину која гори а не сагорева, јер си
примила огањ Божанства, зато те песмама величамо.
Ини.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Помоћу Христовом мучениче, ти си гордог али слабог противника
умртвио, који се дотле сујетно дичи, а главу си на посечење под мач
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приклонио, и потоцима крви си сву земљу освештао.
Као украс свих страдалника, као лепота мученика, као непоколебиви
стуб цркве, као светла ограда верника, као света лепота свима који ти
притичу, и као сјајна звезда, тако си слављен Евсигније.
Твоје патње су као капи мира мирисног, и шире мирис у срцима нас
који те славимо, а смрад страсти и беде одгоне, Евсигније храбри Христов
страдалниче.
Исусе сунце славе, ти данас обасјаваш спомен твога страдалника, зато
ради његових молитава, молим те, просветли моју душу помрачену змијином
преваром, да те славим као истинитог Бога и Човекољубца.
Богородичан: Ти као двери Светлости, просветли, молим те, очи мога срца,
јер је тамом греха заслепљено, и учини да прими сјај божанства, да те славим
и да те светим песмама величам.
Светилен предпразника
Подобан: Небо звездами..
Онај који је небо саздао и светлост звездама подарио, данас се пење на
гору Таворску, и ученике освештава зрацима свога Божанства.
Слава и сада, подобан:
Данас је на гори Тавору светлост заблистала, данас је и звук са небеске
висине, то се чуо глас Оца који кличе: ово је љубљени Син мој.
На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Хајдемо овај дан у сретање славног и пресветог пре-ображења, а
Христа славословимо, јер је огњем божанства нашу природу преобразио, да
као и пре заблиста нетрулењем.
Стих: Милост и истина..
Дођите и узиђимо на свету гору, и са вером угледајмо пресветло
преображење Господње, и њему се верно поклонимо и рецимо: ти си једини
оваплоћени Бог, ти си човечанство обожио.
Стих: Господи во свјетје лица..
Ово је дан предпразника, када се Христос преображава, и док су уз
њега Мојсеј и Илија, и његови ученици на гори Тавору, овај глас су чули:
ово је заиста мој Син изабрани.
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Слава и сада, глас 5. Самогласно.
Тебе су Христе као Творца и пуноћу закона и пророка, на твоје
преображење посведочили гледајући у облаку Мојсеј боговидац, и Илија
неспаљени путник у небеса са огњене кочије; са њима и нас удостоји
Владико твога просветлења, и да ти певамо у векове.

На литургији
Блажена из канона предпразника, песме 3. и 6.

МР
Треба знати
Ако се догоди предпразник Преображења Христовог у недељу
У суботу на Малој вечерњи
стихире васкрсне и Богородици по обичају.
На великој вечерњи
После катизме на Господи Воззвах.., стихире васкрсне 3; Анатолијева
(источна) 1; и предпразника 3; и мученика 3; слава: предпразника; И
сада: богородичан од првих (догматик) владајућег гласа.
На литији стихира храма и предпразника стиховње тога дана. славаи
сада: предпразника. На стиховње стихире васкрсне. Слава и сада:
предпразника.
На благосиљању хлебова тропар: Богородице Дјево.. (три пута) и Чтеније
и Посланица апостолских. А где нема бденија, после Сада отпушташ..
тропар васкрсан; слава и сада: предпразника.
На повечерју певамо Трипеснец а после Достојно.. кондак предпразника.
На јутрењи
Тропар васкрсан (два пута) Слава и сада: предпразника. И све остало до
канона је васкрсно. Канон васкрсан са ирмосем на 4; Богородици на 2;
предпразника на 4; и светога на 4. Катавасија: Крест начертав.. После 3.
песме кондак и икос предпразника и сједален светога. Слава и сада
предпразника. После 6. песме кондак и икос васкрсан. На 9. пењсми
певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан (два пута) Слава и сада:
предпразника. На хвалитним стихјире васкрсне 4; и предпразника
стихире са „славном“ 4; слава: Еванђелска стихира. И сада:
Преблагословена јеси.. Велико славословље. Тропар васкрсан, јектеније,
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отпуст и Оглашеније Студитово. Уобичајени излазак у припрату и Први
час. На Првом чласу тропар васкрсан; слава: предпразника; И сада:
богородичан часова. После Оче наш.. кондак предпразника. Такође и на
осталим часовима тако говоримо наизменично.
На литургији
Блажена гласа на 6; и предпразника песма 3. После входа тропар
васкрсан, предпразника и храма Богородице, ако је њезин, и храма
светога или свете. Затим кондак васкрсан; Слава: храма светог или
свете; И сада: предпразника. Прокимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље и
причастен дана а јутарњи Апостол и Еванђеље редовно под зачалом

ВИДИ
Нека се зна, ако се догоди празник Преображења Христовог у недељу,
непева се ништа васкрсно, нити се на јутрењу чита Еванђеље васкрсно,
него је цела служба празника: и вечерње и јутрење и литургија, све без
измене.
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Месеца августа 6. дан
Свето преображење Господа Бога и Спаса нашег
Исуса Христа
На малој вечерњи
На Господи воззвах.., певамо стихире на 4; Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Ти си давно лично говорио са Мојсејем на гори Синају, говорећи: Ја
сам Који Јесте; а данас се на гори Тавору преобразио, показавши Прво-лик
зрацима обасјан, зато Христе величамо силу твоју. (два пута)
Узвеши Христе своје одабране ученике: Петра, Јакова и Јована,
својевољно си их на гору узвео, и дивно чудо им много унапред показао, и
вечно постојећу и неиздрживу лепоту, при твоме светом другом доласку.
Од изгледа твога при недокучивом доласку, у давнини су апостоли
стрепели, и ничице на земљу попадали, а твојој божанској сили се дивили,
која је јаче од сунца заблистала, од твоје неизрециве силе, Боже благи.
Слава и сада, глас 8.
У тами Старог Завета дошао је светли облак преображења у којем
беху Мојсеј и Илија, и пресветле славе удостојени, Богу говораху: Ти си
Бог наш и Цар вечности.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Данас је Христос на гори Тавору, изменио Адамову поцрнелу
природу, обасјао је и обожио.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Сјајем врлина просветљени кличимо, видевши на светој Гори
божанско преображење Господа.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Када сунце обасја земљу, одмах залази, а Христос са славом
заблиставши на гори, цео свет је просветлио.
Слава и сада, глас и подобан, тај исти.
Видеше те на Тавору Мојсеј и Илија, од младе Дјеве Бога
оваплоћенога, људима на избављење.
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Тропар, глас 7.
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!

На великој вечерњи
Катизма се не стихослови, осим ако је недеља, а тада певамо целу
катизму. А ако је понедељак, само 1. антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8, самогласно
(по два пута). Глас 4.
Дело Козме Монаха.
Пре твога крста Господе, гора је постала налик небесима, и облак се
као сенка пружио, када се ти јеси преобразио, посведочени од Оца; тамо
беху Петар са Јаковом и Јованом, јер су били са тобом и у време твога
предавања, да виде твоја чудеса и да се не уплаше од твојих страдања;
удостоји да се и ми њима на миру поклонимо, због твоје велике милости.
Пре твога крста Господе, повео си ученике на гору високу, и пред
њима се преобразио, и зрацима силе их обасјао, као и човекољубљем, јер
си хтео показати власт и светлост васкрсења; ње и нас у миру удостоји
Боже, јер си милостив и Човекољубац.
Гора некада мрачна и димна, сада је часна и света, јер су на њој
стајале твоје ноге Гоподе; превечну и сакривену тајну напослетку си
објавио, дивним твојим преображењем, Петру, Јовану и Јакову; они нису
могли такав сјај твога лица поднети, нити светлост твоје одеће, и зато су
пали ничице на земљу и покрили се; и док у страху беху, видеше Мојсеја и
Илију, како са тобом говоре, и хтедоше да се теби прикључе; Тад је и глас
од Оца посведочио и рекао: ово је Син мој вољени, који је по мојој вољи,
њега послушајте, јер дарује целом свету велику милост.
На гори високој се Спаситељ преобразио, и поред својих врховних
ученика је преславно заблистао, показавши да врлине висином сјаје, и
божанске славе су достојне, а Мојсеј и Илија говорећи са Христом
сведочаху, да он и живима и мртвима влада као Бог који је из давнина
кроз Закон и пророке говорио; њега је глас Оца из светлог облака
потврдио говорећи: њега послушајте, јер он ће ад крстом поробити, а
мртвима живот вечни подарити.
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Слава и сада, глас 6.
Дело Анатолија.
Као предзнак васкрсења твога Христе Боже, повео си три своја
ученика: Петра Јакова и Јована, и на Тавор се попео; од тебе
преображеног, Спаситељу, гора Тавор се светлом обасјала, а ученици
твоји, Речи Божија, падоше доле на земљу, не могући гледати невиђену
светлост; Ангели су са страхом и трепетом служили, небеса се уплашила,
а земља уздрхтала, видећи на себи Господа Славе.
Вход; Прокимен дана; Три Чтенија.
1. Читање из Књиге Изласка (Глава 24, 12-18).
Рече Господ мојсију: Узађи ка мени на гору, и стани тамо, и даћу ти
таблице камене. закон и заповести, које написах да им закон поставим. И
уставши Мојсије и Исус који му предстоји, узиђоше на гору Божију. И
старешинама рече: Мирујте ту, док се не вратим вама; и ево Арон и Ор су
са вама; ако се коме деси суд, нека иду ка њима. И узиђе Мојсеј на гору, и
покри облак гору. И сиђе слава Божија на гору Синај, и покри је облак
шест дана; и позна Господ Мојсија у дан седми, изсред облака. А (би)
виђење славе Господње, као огањ горући на врху горе, наспрам синова
Израиљевих. И уђе мојсеј усред облака, и узиђе на гору. И би тамо на гору
четрдесет дана и четрдесет ноћи.
2. Читање из Књиге Изласка (Глава 33, 11-23 и 34, 4-6,8).
Говораше Господ Мојсију лице у лице, као кад би неко говорио
своме пријатељу, и отпушташе се збор(народа). А слуга Исус, син Навин,
младић, не исхођаше из Скиније. И рече Мојсије Господу: Ево, Ти ми
говориш: Узведи народ овај, а Ти ми ниси јавио кога ћеш послати са
мном. Ти си рекао мени:Знам те већма од свих, и благодат имаш код мене.
Ако, дакле, нађох благодат пред Тобом, јави ми Себе познатљиво, да Те
видим, да бих нашао благодат пред Тобом, и да знам да је народ Твој овај
велики народ. И рече Му Господ: Сам ја ићи ћу пред Тобом, и умирићу те.
И рече Му Мојсије: Ако Ти сам не идеш са нама, немој ме извадити
одавде. И како ће бити познато истински да нађох благодат код Тебе, ја и
народ Твој, него ако Ти идеш са нама? И бићу прослављен и ја и народ
Твој, више од свих народа, који су на земљи. А Господ рече Мојсију:И ову
реч коју си рекао, учинићу ти; јер си нашао благодат преда Мном, и знам
те већма од свих. И рече Мојсије: Покажи ми славу Твоју. И рече: ја ћу
проћи испред тебе славом мојом, позваћу Именом мојим: Господ је пред
тобом. И помиловаћу кога помолујем; и смиловаћу се на кога се смолујем.
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И рече: Не можеш видети лице моје, јер не може човек видети лице моје, и
остати жив. И рече Господ: Ево места код мене, и стаћеш на камен, и када
прође слава моја, и ставићу те у раселину стене, и покрићу руком мојом
над тобом, докле миноиђем. и дићу руку моју, и тада ћеш видети позадину
моју; а лице моје неће ти се јавити. И поранивши Мојсије ујутро, узиђе на
гору Синај, као што му нареди Господ. И сиђе Господ у облаку, и
предстаде Њему тамо (Мојсије), и позва Именом Господњим. И мимоиђе
Господ пред лицем његовим, и позва: Господ Бог, Милосрдан и Милостив,
Дуготрпељив и Многомилостив и Истинит. И похитавши се Мојсије,
сагнувши се на земљу, поклони се Господу.
3. Читање из Треће Књиге о Царевима (Глава 9, 3-9, 11-13, 15-16).
У дане оне, дође Илија у Вирсавеју, земљу Јудину, и остави момка
свога тамо. И сам иђаше у пустињу дан хода. И дошавши седе под смреку,
и тражаше души својој смрти, и рече: Доста ми је, Господе; узми зато
душу моју од мене, јер нисам ја већи од отаца мојих. И леже и заспа под
дрветом. И гле неко дотаче га се, и рече му: Устани, једи и пуј, јер ти је
пут далек. И погледавши Илија; и гле, при узглављу његобом хлеб
јечмени, и крчаг воде. И уста, и једе и пи, и окренувши се заспа. И
повративши се Анђео Господњи по други пут, и дотаче га се, и рече му:
Устани, једи и пуј, јер ти је пут далек. И уста, и једе и пи; и иђаше, у снази
јела онога, четрдесет дана и четрдесет ноћи, до горе Хорив (на Синају). И
уђе тамо у пећину, и настани се онде. И гле, реч Господња би ка њему, и
рече му: Што си ти обде, Илија? И рече Илија: Ревнујући поревновах за
Господа Сведржитеља, јер Те оставише синови Израиљеви; жртвенике
Твоје раскопаше, и пророке Твоје мачем побише, и остадох ја једини, и
траже душу моју де је узму. И рече Анђео: Изиђи ујутро, и стани на гори
пред Господом; и гле, проћи ће Господ, и ветар велики и силан, који руши
горе, и крши камење пред Господом; (и) није у ветру Господ; и после
ветра биће вихор, и није у вихору Господ; и по вихору биће огањ, и није у
огњу Господ; и после огња глас лахора тананог, и тамо је Господ. И би
када чу Илија, покри лице своје плаштом својим, и изиђе, и стаде код
пећине. И гле ка њему би глас, и рече: Што си ти овде, Илија? И рече
Илија: Ревнујући поревновах за Господа Сведржитеља, јер оставише завет
Твој синови Израиљеви, и олтаре Твоје срушише, и пророке Твоје побише
мачем, и остадох ја сам, и траже душу моју да узму. И рече Господ њему:
Иди, и врати се путем твојим, и поћеш на пут пустиње Дамаскове, и
помазаћеш Азаила на царство у Асирији. У Јуја сина Намесијина
помазаћеш за цара Израиљу, и Јелисеја, сина Сафатова, уместо себе, за
пророка.
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На литији
Стихире самогласне, глас 2.
Ти си својом светлошћу целу васељену освештао, а на гори високој
се благи Христе преобразио, и својим ученицима силу твоју показао; ти
цео свет избављаш од греха, зато ти кличемо: милосрдни Господе, спаси
душе наше.
На гори Тавору се јеси преобразио у слави Христе Боже, и показао
ученцима твојим славу твога Божанства, зато обасјај и нас свелошћу твога
богопознања, и упути на стазу заповести твојих, јер си једини благ и
човекољубив.
Христос који је и пре сунца светлост, телесно је на земљи поживео, и
пре крста је предивни и божански промисао испунио, данас на гори
Тавору; У тајни је лик Тројице показао, изузетним трима ученицима:
Петру, Јакову и Јовану, јер се само са њима попео; За мало сакривши
примљено тело, пред њима се преобразио, и своју стваралачку лепоту им
објавио, и то не потпуно, да би их њеним јављањем уједно и поштедео, да
неби како од светла свој вид изгубили, него колико могаху примити и
телесне очи изрджати; а привео си и врховне пророке: Мојсеја и Илију,
као неоспорне сведоке свога божанста, и да је то истински сјај Очевога
Бића и господар и живима и мртвима; потом је облак као сенка њих
заклонио и чуше са висине облака громки глас Оца који посведочи и
говораше: ово је којег сам духовно из себе пре Данице родио, Син мој
вољени, кога послах за спасење, свих у Оца и Сина и Духа Светога
крштених, и који веру исповедају о неразделном и једне силе Божанству,
њега послушајте. А ти човекољубче Христе Боже и нас обасјај
недоступном светлошћу твоје славе, и учини нас достојним наследницима
твога бесконачног царства, јер си ти Преблаг.
Слава, глас 5.
Дођите, попнимо се на гору Господњу и у дом Бога нашега, па
угледајмо славу његовог преображења, славу као Једино-родног од Оца, у
светлости примимо светлост, и уздигнимо се духом, па опевајмо Тројицу
јединосушну у векове.
И сада, глас тај исти.
При твоме преображењу, видећи те у облаку Христе, боговидац
Мојсеј и Илија, као неспаљени путник у небо у огњеној кочији,
посведочише те као Творца и испуњење Закона и пророка; са њима и нас
удостоји Владико твога просветлења, да ти певмо у векове.
На стиховње стихире, самогласно, глас 1.
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Он који је у давнини лично говорио са Мојсејем на гори Синају,
рекавши: „Ја сам Који Јесте“, Он се данас на гори Тавору преобразио пред
ученицима, и показао лепоту Творца, мада је примио човекову природу, а
за сведоке такве благодати поставио је Мојсеја и Илију, чинећи их у
заједници радости, да због крсног страдања најави и спасоносно
васкрсење.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Богоотац Давид, прозревши духом телесни долазак људима, твога
Јединородног Сина, из даљине зове на весеље цео свет, и пророчки кличе:
Тавор и Ермон ће се због имена твога радовати; На ту гору попео се јеси
Спасе са твојим ученицима, и потамнелу Адамову природу си преобазио,
и учинио да поново заблиста, вратио си је у славу и светлост твога
божанства, зато ти кличемо: Господе и Створитељу свега слава теби.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Видевши неиздрживи твој сјај, и недоступно божанство, велики
међу апостолима, на гори преображења, беспочетни Христе, беху обузети
светим страхом, и обасјани светлим облаком зачуше Очев глас, који је
открио тајну твога оваплоћења, да си ти исти и после оваплоћења: Син
Јединородни и Спас целог света.
Слава и сада, глас 6.
Петру, Јакову и Јовану, твојим великим ученицима, показао си
Господе данас на гори Тавору славу твога божанског изгледа, видеше и
одећу твоју блиставу попут светлости, а лице сјајније од сунца, не могаху
издржати да гледају твојега сјаја, на земљу су попадали, и немогући
гледати ипак су зачули са висине глас који посведочи: ово је Син мој
љубљени, који је дошао у свет да спасе човека.
На благосиљању хлебова,
Тропар глас 7. (три пута)
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!
Чтенија празника.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника, (три пута)
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После 1. стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
При твоме преображењу на гори Тавору, показао си измену људи у
твојој слави, Спасе, о твом другом и страшном доласку, а Илија и Мојсеј
говораху са тобом и три ученика која си позвао, који видеше Владико
славу твоју, и сјају се твоме задивише; тим светлом којим си њих обасјао,
просветли и душе наше.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија сједален, глас и подобан исти.
На гори Тавору преобразио се јеси Исусе, и облак светли се пружио
као сенка, и апостоле је славом покрио, а они су на земљу попадали, не
могући гледати недоступну светлост славе лица твога, беспочетни Спасе
Христе Боже; тим светлом којим си њих обасјао, просветли и душе наше.
Слава и сада, то исто.
После Полијелеја
Сједален, глас тај исти.
Подобан: Вознесијсја..
Попео се на гору са ученицима, и заблистао у слави Очевој, а пред
њиме стајаху Мојсеј са Илијом, јер Закон и пророци служе њему као Богу;
његово природно синовство Родитељ објављује, и назива га Сином; о
њему певамо и о теби Христе, и о Духу.
Слава и сада, глас 8.
Подобан: Повељенноје..
Муњу скривену под природом тела твога Христе, и божанску
лепоту, показао си на гори светој, Добротворе, заблиставши ученицима
који беху са тобом; они разумевши твоју неиздрживу славу кликнуше: ти
Недоступни виђен си телом у свету, једини Човекољубче.
Степена, 1. антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4. Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.89,11)
Еванђеље по Луки, зачало 45.
После 50. псалма
Слава: Све се данас испунило радошћу, јер се Христос пред ученицма
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преобразио.
И сада: то исто.
Стихира глас 5. самогласно.
Мали зрак твога божанства си Спасе открио, онима са којима се јеси
на гору попео, и небеске славе твоје учинио их сведоцима, зато у страху
кликтаху: добро нам је бити овде; Са њима и ми ти, преображени Спасе
Христе, певамо у векове.
Канона два: Кир Козме, глас 4. и Кир Јована, глас 8.
Ирмоси оба канона по два пута, а све топаре певамо на 12;
Канон глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Лици Израитељстији..
Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора прешао, и
мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених у њој видео, са
весељем је певао: појим Богу нашем, јер се прославио.
Христос је другове поучавао речима живота о Божијем царству, и
рече: у мени познајте и Оца! И светлом их је обасјао недоступним, па су
радосно певали: појмо Богу нашем јер се прославио.
Силом знања језика ћете се оденути, пријатељи и ученици, и бићете
дивни у том богатству, јер ћете се славе испунити, а ја ћу се најпре јавити
светлији од сунца, да обасјам све који радосно певају: појмо Богу нашем
јер се прославио.
Данас је Христос на гори Тавору јасно заблистао зрацима божанства,
као што је обећао, и ученицима је свој Лик открио, и испунио их
блиставог и божанског сјаја, па радосно певаху: појмо Богу нашем јер се
прославио.
Други канон, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Мојсеј видећи пророчки давно славу Господњу, на мору, у облаку и
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огњеном стубу, кликташе: избавитељу и Богу нашем певајмо.
Заклоњен телом иза стене, Мојсеј боговидац је обожен видео
Невидивог и узвикнуо: избавитељу и Богу нашем певајмо.
У давнини те је Мојсеј видео на гори Закона у мраку, а сада на
Тавору унедоступном светлу божанства.
Катавасија: Крест начертав Мојсеј..
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Потпуно се јеси оденуо у Адама, Христе, а давно потамнелу природу
си у светлу изменио, и променом твога лика си га обожио.
Христос је у давнини стубом огњеним и облаком кроз пустињу
Изаиља водио, а данас је на гори Тавору у неизрецивој светлости
заблистао.
Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Слава која је у давнини у сенци осенила твога угодника Мојсеја, док
је говорио са тобом, беше, Владико, пра-слика неизрецивог блистања на
Тавору твога преображења.
Са тобом су се попели на гору Тавор, Јединородна Речи Божија,
највећи од апостолских глава, и стајаху код тебе са Мојсејем и Илијом,
као слуге Божије, једини Човекољубче.
Ти си Бог Реч, а потпуно си земни постао, са потпуним божанством
си сјединио човекову природу у Ипостаси својој, а обе суштине су видели
Мојсеј и Илија на гори Тавору.
Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
На гори Тавору пеобразио се јеси Исусе, између премудих Мојсеја и
Илије, са Јаковом, Петром и Јованом; Петар присутни је овако теби
говорио: добро нам је овде бити, да начинимо три сенице, једну Мојсеју,
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једну Илији и једну теби, Владици Христу. А ти светлом којим си њих
обасјао, просветли душе наше.
Слава и сада, то исто.
Песма 4.
Ирмос: Услишах славноје смотреније твоје Христе..
Спознао сам славни твој промисао, Христе Боже, зато се јеси родио од
Дјеве, да од лажи избавиш све који кличу: слава сили твојој Господе.
Дајући писани Закон на Синају Христе Боже, показао се јеси, у
облаку, огњу и сенки, и у вихору ношен; Слава сили твојој Господе.
На Тавору си неизрециво заблистао, да увериш о твом славном
домостроју, Христе Боже, и да си од искони, и да ћеш доћи на облаку.
Разговарао си Владико Христе, са онима пред тобом као слугама,
којима си раније говорио у диму огња и мрака и танком хладу; зато слава
сили твојој Господе.
Мојсеј који те је давно предвидео у огњу и купини, и Илија узнет у
огњеној кочији, дошли су на Тавор због твога крста, да објаве славу твоју.
Ини.
Ирмос: Из плоти твојеја лучи божества..
Из твога тела зраци божанства су сјали пророцима и апостолима, зато
као вође певајући кликтаху: слава сили твојој Господе.
Ти си Владико купину сачувао неоштећену када је била у огњу, и
тако си показао Мојсеју и своје богообасјано тело, и зато је певао: слава
сили твојој Господе.
Природно сунце је закривено од зрака божанства, када те је видело
преображеног на гори Тавору, Исусе мој, зато слава сили твојој Господе.
Духовни огањ који не спаљује телеса виђен беше, када се јавио јеси
Мојсеју и апостолима и Илији, Владико, један али у две савршене
природе.
Песма 5.
Ирмос: От свјета пресјекиј первородниј свјет..
Као Светлост си одсечен од првобитне Светлости, зато у светлу певају
теби Христе дела твоја као Творцу, а ти нас води на путеве светлости
твоје.
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Испред твога лика се горе склањају, а светлост ти је пред ногама, као
зраци сунца небеског, па ипак си да примиш лик земни Христе прохтео.
„Ево га Спаситељ“, кликтаху Мојсеј и Илија ученицима присутнима
на светој гори Тавору, „то је Христос којега у давнини најависмо као
истинског Бога“.
Неизмењене природе се јеси са човековом помешао, и обиље
духовне светлости божанства си апостолима открио, и неизрециво
заблистао.
Када ученици угледаше тебе Христе, увек постојећи Сјаје,
заблисталог у Очевој слави, теби кликтаху: ка твојој светлости путеве
наше управи.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Језик мудраца не може објаснити твоју величину, јер си ти који
држиш живот и владаш срмћу, дошао на гору Тавор, пред Мојсеја и Илију,
сведоке твога божанства.
Ти си Христе невидивим рукама и по лику своме саздао човека, и
тако на своме створењу показао твоју првобитну лепоту, не као слику,
него лично својим бићем, јер си ти и Бог и Човек.
Сједињен несливено, показао си нам на гори Тавору жар свога
божанства, који гори и спаљује грехе, а душе просветљује, и задивио си
Мојсеја и Илију и највеће од својих ученика.
Песма 6.
Ирмос: Внегда скорбјети ми..
Када тугујем вапим ка Господу, и чује ме Бог спасења мога.
Сјајем јачим од сунца, и као светлост најјаснија, Спаситељ је
заблистао на Тавору, и нас је просветлио.
Попевши се на гору Таворску, преобразио се јеси Христе, и сву лаж
си помрачио, а нас си просветлио.
Славни апостоли су тебе Бога спознали, на Тавору Христе
задивљени, и колена су преклонили.
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Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Данас се на гори Тавору видело велико и узвишено виђење:
неупоредиво јаче од природног сунца на небесима, на земљи је заблистало
је духовно Сунце правде.
„Завршена је сенка Закона јер је изнемогла, јер је дошао Христос као
Истина“, овако је Мојсеј узвикнуо на Тавору, видевши твоје божанство.
Огњени стуб је као пра-слика Христа, а облак који на Тавору
осењује, јавио је благодат Духа, као најјаснија предсказања.
Кондак, глас 7. самогласно.
На гори си се преобразио, и колико су могли да поднесу ученици су
видели Твоју Божанску славу, Христе Боже, да када су Те видели
распетог, разумели су Твоје вољно страдање, и свету су проповедали да си
Ти заиста Очева светлост.
Икос:
Устајте лењиви који стално лежите на земљи, и помисли душе моје
дигните се и узвисите на висину божанског узласка, притецимо Петру и
Заведејевима, и са њима заједно дођимо на гору Таворску, да са њима
видимо славу Бога нашега, и чујемо глас који они чуше са висине небеса,
и проповедаше Очев Сјај.
Песма 7.
Ирмос: Авраамстији иногда в Вавилоње..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвладаше,
и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца наших.
Обасјани светлом недоступне славе, на гори Тавору су апостоли
Христу кликтали: благословен си Боже отаца наших.
У громком сјају божанства и росном облаку, твојим ликом се
наслађујући апостоли су кликтали: благословен си Боже отаца наших.
Када те је Петар видео у недоступној светлости, на гори Тавору,
обасјаног Христе, узвикнуо је: благословен си Боже отаца наших.
Деца Заведејева, са Христом зачетником живота, када је он показао
свој сјај, загрмеше: благословен си Боже отаца наших.
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Ини.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи пламен..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Сада су апостоли видели невидиво Божанство да је у телу када је на
гори Тавору заблистало, и узвикнуше: благословен си Господе Боже у
векове.
Уплашени и у страху на гори Тавору, чуђаху се апостоли лепоти
Божијег царства, па узвикнуше: благословен си Господе Боже у векове.
Сада се чуло нечувено: јер је из Дјеве Син без оца, али њега глас
Очев славно посведочи, да је тај исти и Бог и Човек у векове.
Ниси усиновљен од Вишњега, него си по бићу Син вољени, али се
јеси нама неизмењен приближио, благословени Господе Боже у векове.
Песма 8.
Ирмос: В Вавилоње отроци божественноју распалајеми..
У Вавилону деца запаљена ревношћу за Бога, претњу мучитеља и
пламен су храбро савладали, и посред огња бачени су орошени
певали: благословите сва дела господња Господа.
Христос који све својом вољом носи, пречистим ногама је на гору
Тавор узишао, и на њој је лицем јаче од сучаних зрака заблистао, и
показао се као старешина и Закона и благодати, њима који су појали:
благословите сва дела господња Господа.
Недоступном славом на гори Тавору се јеси неизрециво јавио,
неподносива и незалазна Светлости, Очев Сјаје, и цео свет си обасјао, а
људе обожио, који певају: благословите сва дела господња Господа.
У светињи стајаху Мојсеј и Илија на гори Тавору, и божанске црте
јасно видеше Христове Ипостаси, заблисталог у Очевој слави, и певаху:
благословите сва дела господња Господа.
Некада се лице Мојсеја прославило у светлу Божијег јављања, а
Христос се светлошћу и славом као одећом облачи, јер он ствара светлост
и обасјава све који певају: благословите сва дела господња Господа.
Гледајући ученици на Тавору Христа, како уђе у светли облак,
ничице падоше на земљу, и просветљеног разума певаху њему и Оцу и
Духу: благословите сва дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
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Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Чувши да те је Отац посведочио, а видећи те као Човека, твоји
ученици нису могли гледати блистање твога лица, па су на земљу ничице
попадали у страху певајући: свештеници благоси-љајте, и народи га
величајте у све векове.
Ти си Благи Цар над царевима, и као Господ силни владаш над
свима, а живиш у светлу недоступном, чему се ученици дивише, а Мојсеј
и Илија кликтаху: децо благосиљајте, свештени-ци појте, а народи га
величајте у ве векове.
Ти владаш небом и господариш земљом, и у твојој власти је и
подземље, а пред тебе дођоше: са земље апостоли, са небеса Илија
Тезвићанин, а Мојсеј од мртвих, певајући сложно: народи величајте
Христа у векове.
Чамотињу која рађа тугу на земљи оставише, одабрани апостоли,
Човекољубче, и за тобом следоваху, преласку од земље у божански живот,
зато су примили у наслеђе твоје богојављање и певаху: народи величајте
Христа у векове.
На 9. песми Чесњејшу.. не певамо, макар да је и недеља, него певамо
припеве празника:
Величај душо моја, преображеног на Тавору Господа.
Затим
Ирмос: Рождество твоје нетљено..
Затим дуги хор пева исти припев и Ирмос.
И код другог канона узима се овај исти припев.
Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја..
Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и као
телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.
Уплашен одједном и обасјани новим сјајем, ученици један другог
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гледаху и зачуђени падоше на земљу, и теби Владици свих се поклонише.
Богоречит звук је из облака дошао, јављајући чудо, а Отац светова је
ученицима узвикнуо: ово је Син мој вољени, њега послушајте.
Видевши слуге Бога-Речи на Тавору нова и пеславна чуда, и чувши
Очев глас, и преображење прво-лика, узвикнули су ово је Спаситељ наш.
Ти си непромениви Лик Постојећег, постојан, неизмениви печат,
Син, Реч, Мудрост, мишица, десница и сила Вишњега, зато теби певамо и
Оцу и Духу.
Ини.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Да јасно покажеш твој други неизрециви долазак, показао се јеси као
вишњи Бог, апостолима који стајаху на Тавору код Бога, и њих си са
Мојсејем и Илијом неизрециво обасјао; зато те Христе сви величамо.
Дођите и послушајте ме и попните се на гору свету над небесима, па
духом станимо у граду Бога живога, и мислима угледајмо духовно
божанство: Оца и Духа, у јединородном Сину заблистале.
Љубављу си ме привукао Спасе, и изменио по твојој божанској
вољи, зато спали духовним огњем грехе моје, и удостоји да се наситим
твоје хране, да се због обојег радујем и величам Благи твоју узвишеност.
Светилен:
Речи и Светлости непроменива, ти си Светлост од Оца који се
нероди, а у јављеном светлу твоме, данас на Тавору, видесмо као светлост
Оца, светлост и Духа, који светлошћу управља целим светом. (три пута)
На хвалитним, узимамо стихире на 4; глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Пре твог часног крста и страдања, узео си одабране од светих
ученика, и на гору Тавор се попео Владико, да покажеш њима славу твоју,
они те и видеше преображенога, да билисташ јаче од сунца, и падоше доле
задивљени твојом силом и рекоше: ти си Христе светлост надвремена и
Очев сјај, мада си и својевољно јављен у телу, остао си неизмењен. (два
пута)
Ти си Бог-Реч пре свих векова, јер се светлошћу као одећом
одеваш, али се и препобразио пред твојим ученицима, и заблистао јаче од
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сунца; Мојсеј и Илија теби дођоше, и тебе као Господа и живих и мртвих
проповедаше, и славише неизрециви твој промисао и милост, и велико
милосрђе, којима си цео свет спасао, јер је због греха пострадао.
Ти си рођен као из девственог облака и телесан постао, а на гори
Тавору се Господе преобразио, окружен светлим облаком, а пред твојим
ученицима глас Родитеља те је љубљеним Сином назвао, као
јединосушног и заједно на престолу, зато Петар зачуђен говораше: добро
нам је бити овде, не знајући шта говори, Добротворе многомилостиви.
Слава и сада, глас 8.
Дело Византијево.
Узе Христос Петра, Јакова и Јована, само њих на гору високу, и пред
њима се преобразио, и лице му као сунце заблистало, а одећа беше бела
као светлост, и јавише се Мојсеј и Илија који са њим говораху, и облак
светли их заклони, и гле глас се зачу из облака где говори: ово је мој Син
вољени, он је по мојој вољи њега послушајте.
Велико славословље, тропар и отпуст.

На литургији
1.Антифон;
Глас 2.
Стих 1. (Пс.66,1) Покликни Богу сва земљо, запевајте Имену његовом и
дајте му славу и хвалу.
Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.
Други хор, исти тај
Стих: (Пс.66,1) Покликни Богу сва земљо, запевајте Имену његовом и
дајте му славу и хвалу.
Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.
И опет први хор,
Стих 2. (Пс.77,18) Загрмеше громови твоји по небу, муње твоје севаху по
васељени, земља се тресла и љуљала.
Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.
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Затим
Други хор
Стих 3. (Пс.104,1,2) У величанство се јеси оденуо, и обукао у светлост као
у хаљину.
Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.
2. Антифон.
Стих 1. (Пс.48,2) Гора Сион на северној страни град је Цара великога.
Спаси нас Сине Божији, преображени на гори, јер ти певамо: Алилуја.
Други хор
Стих 2. (Пс.78,54) И доведе их на место светиње своје, на ову гору, коју
задоби десница његова.
Спаси нас Сине Божији, преображени на гори, јер ти певамо: Алилуја.
Стих 3. (Пс.78,68) Гору Сион је заволео, и сагради светињу своју као своје
горње станове.
Спаси нас Сине Божији, преображени на гори, јер ти певамо: Алилуја.
3. Антифон
Глас 7.
Стих 1. (Пс.125,1) Ко се нада у Господа, он је као гора Сион, не помера се
и остаје довека.
Тропар, глас 7.
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!
Стих 2. (Пс.125,2) Около су горе, и Господ је око народа свога и сада и
довека.
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Тропар
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!
Стих 3. (Пс.15,1) Господе, ко може боравити у станишту твоме? Или ко се
може уселити у свету гору твоју?
Тропар
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!
Стих 4. (Пс.24,3) Ко ће изаћи на гору Господњу? Или ко ће стати на
светом месту његовом?
Тропар
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!
Слава и сада, кондак, глас тај исти
На гори си се преобразио, и колико су могли да поднесу ученици су
видели Твоју Божанску славу, Христе Боже, да када су Те видели
распетог, разумели су Твоје вољно страдање, и свету су проповедали да си
Ти заиста Очева светлост.
Прокимен глас 4. Како су величанствена дела твоја Господе! Све си
премудрошћу створио. (Пс. 103,24)
Стих: Благосиљај душо моја Господа. Господе Боже мој, узвеличао се
јеси веома. (Пс.103,1)
Апостол Друга саборна посланица Петрова, зачало 65.
Алилуја, глас 8. Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Стих: Блажен је народ који зна кликтање. (Пс.88,16)
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Еванђеље по Матеју, зачало 70.
Уместо Достојно.. Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја.. Тако све до
оданија празника.
Причастен: Господе у светлости лица твога ходићемо, и твоме Имену
ћемо се радовати довека. (Пс.89,15-16)
На трпези је дозвољена риба, уље и вина па и у среду и у петак.

ВИДИ
Треба знати:
Имамо предање од светих отаца, да се на празник Преображења једе
грожђе, тамо где приспе, али тек пошто се добије благослов од јереја.
Грожђе се донесе у цркву и после делења нафоре окади грожђе и
говори, епископ или јереј
Молитву благосиљања грожђа
Боже Спаситељу наш, ти си благоволео да се Јединородни Син твој,
Господ наш Исус Христос, назове чокотом; и ти си благодаћу Духа твога
учинио да род његов буде узрок бесмртности, сам и сада, Господару,
благослви и ово грожђе, и свима слугама твојим који од њега једу подај
освећење и напредак душе са телесним здрављем; И благодаћу твојом
чувај увек живот наш безметежним, украшавајући душе наше твојим
вечним и неодузивим даровима, и дарујући свагда мир душама нашим.
Винограде пак, верних слугу твојих благослови, умножи, и учини да увек
обилно рађају, а домове њихове испуни сваким земаљским добром твојим,
да имајући свега довољно, обилују у сваком добром делу.
Благодаћу и милосрђем и човекољубљем Јединородног Сина твог, са
којим си благословен, са Пресветим и благим и животворним твојим
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.
Ђакон: Господу се помолимо.
Појци: Господе помилуј.
Благослови, Господе, овај нови род винове лозе, за који си
благоизволео да сазри помоћу лепог времена, и благовремених киша и
мирног ваздуха; нека буде на радост нама који га једемо, и на очишћење
грехова када га теби приносимо у свештеном и светом Телу Христа твог,
са којим си благословен, са Пресветим и благим и животворним твојим
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.
Затим кропи грожђе освећеном водом говорећи:
Благосиља се и освећује се грожђе ово кропљењем воде ове
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освећене, у име Оца и Сина и Светога Духа.
Амин.

ПАЗИ
Ако неко од братије једе грожђе пре благосиљања истог, то због
преступа добија забрану да не окуси грожђе кроз цео масец август, јер
је презрео заповест Устава. Ово стога да и други науче да се повинују
Уставу светих отаца.
Ова забрана важи и за братију која чува виноград.
Грожђе се поставља на трпези братији после празника овог три пута у
седмици и то: у понедељак, среду и петак, да би га братија јела.
Овај Устав се односи и на смокве и остало воће, како које приспева.
Ово говоримо и за оне који доносе смокве и деле их, а потом они једу.
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Месеца августа 7. дан
Спомен светог преподобномученика Дометија
На Господи воззвах.., стихире празника 3; Глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Пре часнога крста и страдања твога, узео си које си одабро од светих
ученика, и на гору Тавор се Владико попео, да хотећи покажеш њима
славу твоју, а они те преображеног видеше и сјајнијег од сунца, и ничице
падоше, јер се сили твојој задивише и кликнуше: ти си Христе светлост
надвремена, и сјај Очев, мада се јеси и својевољно у телу јавио,
неизмењени.
Ти си Бог-Реч од пре векова, и светлошћу се као одећом одеваш, а
преобразио се јеси пред твојим ученицима, и јаче од сунца си заблистао
Речи Божија; Мојсеј и Илија теби дођоше, и тебе као Господа и живих и
мртвих објавише, славећи твој неизрециви домостој, милост, и велико
милосрђе, којима си спасао у греху пропали цео свет.
Ти си рођен као из девственог облака и телесан постао, а на гори
Тавору се Господе преобразио, окружен светлим облаком, а пред твојим
ученицима глас Родитеља те је љубљеним Сином назвао, као
јединосушног и заједно на престолу, зато Петар зачуђен говораше: добро
нам је бити овде, не знајући шта говори, Добротворе многомилостиви.
Ине стихире светога, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Одбацио си врачарску магију и мрско служење нечистоти
персијској, а Богу си притекао, по мудром промислу Онога, који води
Човечанство; његовим именом си попут апостола и стоку исцељивао, и
људима болести лечио, који су ти притицали усрдно, угодниче Христов,
зато га моли смело за душе наше.
Сав свој живот си Господу предао, и усрдно се на подвиг поста
одлучио, на искрену молитву и свеноћна бденија, и непрестани славослов,
и тако си непорочни и ангелски живот стекао, а Господ зна прославити
слуге своје, зато га смело моли за душе наше.
Снабдевен потупно најјачим оружијем крста, и неразоривим штитом
вере одевен, постао си страшан војскама демонских противника, њих си
одагнао, призивањем Бога и подвигом за веру помазан и спасавао си
намернике од демонских повреда, Дометије Христов угодниче, зато га
смело моли за душе наше.
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Слава и сада, глас 6.
Као предзнак васкрсења твога Христе Боже, повео си три своја
ученика: Петра Јакова и Јована, и на Тавор се попео; од тебе
преображеног, Спаситељу, гора Тавор се светлом обасјала, а ученици
твоји, Речи Божија, падоше доле на земљу, не могући гледати невиђену
светлост; Ангели су са страхом и трепетом служили, небеса се уплашила,
а земља уздрхтала, видећи на себи Господа Славе.
Вход; Прокимен глас 7.
Бог је наш на небу и на земљи, и све што жели то и чини. (Пс.115,3)
Стих 1. Када изиђе Израиљ из Мисира, дом Јаковљев из народа туђег,
Јудеја постаде светиња Божија, а Израиљ област његова. (Пс.114,1-2)
Стих 2. Море виде и побеже, Јордан се обрати натраг. (Пс.114,3)
Стих 3. Шта ти би море, те побеже натраг и теби Јордане, те се обрати
назад? (Пс.114,5)

ВИДИ
Ако се догоди овај празник у суботу, у петак увече певамо велики
прокимен: Бог наш на небеси и на земљи.. са његовим стиховима
У суботу вече на празник певамо прокимен: Господ воцарисја..

ВИДИ
Ако се догоди овај празник у недељу: у суботу увече певамо
прокимен: Господ воцарисја.. а у недељу увече певамо велики
прокимен: Бог наш на небеси и на земљи.. са његовим стиховима.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..
Из милосрђа си Христе од Дјеве одевен у Адама, првога човека, и на
гори Тавору се Спаситељу мој преобразио, и открио своја божанство.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Задивише се гледајући благодат твоју на гори светој, највећи из
Старог Закона, у преображењу твоме Христе; са њима се клањамо теби и
Оцу и Духу Божанскоме.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Природа је просветљена јасно, твојим преображењем Хрсите, које си
на Тавору показао као Бог, светим апостолима, Мојсеју и Илији, када си
неизрециво, јаче од сунца, заблистао.
Слава и сада, глас 5.
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Дођите и попнимо се на гору Господњу, и у дом Бога нашега, и
видимо славу Преображења његовог, као славу Јединородног од Оца, у
Светлости светост примимо, и узвишени душом у све векове
Јединосушној Тројици певајмо.
Тропар, глас 4.
Подвизавао си се постом на гори и мислене нападе демонских војски
свеоружијем Христовим си победио, свеблажени. Опет си се ка страдању
храброшћу обукао, убивши Копронима мачем вере: и због обоје си
увенчан од Бога, свеславни преподобномучениче Дометије.
Слава и сада, празника, глас 7.
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!
на повечерју кондак празника, све до оданија.

На јутрењи
После 1. стихословија, сједален глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Дошао је пресветли празник Владике, предходно се очистимо, па
дођимо сви и душом се на гору Таворску попнимо, да Христа видимо.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
На гори Тавору пеобразио се јеси Исусе, између премудих Мојсеја и
Илије, са Јаковом, Петром и Јованом; Петар присутни је овако теби
говорио: добро нам је овде бити, да начинимо три сенице, једну Мојсеју,
једну Илији и једну теби, Владици Христу. А ти светлом којим си њих
обасјао, просветли душе наше.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са Ирмосем на 8. Дело Кир Козме. Глас 4.

87

MINEJ AVGUST
Песма 1.
Ирмос: Лици Израитељстији..
Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора прешао, и
мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених у њој видео, са
весељем је певао: појим Богу нашем, јер се прославио.
Христос је другове поучавао речима живота о Божијем царству, и
рече: у мени познајте и Оца! И светлом их је обасјао недоступним, па су
радосно певали: појмо Богу нашем јер се прославио.
Силом знања језика ћете се оденути, пријатељи и ученици, и бићете
дивни у том богатству, јер ћете се славе испунити, а ја ћу се најпре јавити
светлији од сунца, да обасјам све који радосно певају: појмо Богу нашем
јер се прославио.
Данас је Христос на гори Тавору јасно заблистао зрацима божанства,
као што је обећао, и ученицима је свој Лик открио, и испунио их
блиставог и божанског сјаја, па радосно певаху: појмо Богу нашем јер се
прославио.
Канон светога на 4. Дело Теофаново. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.
Ка Богу си отишао блистајући благодаћу, зато све који ти верно
певамо надахни светлим зраком, молећи Христа, светитељу богоблажени.
Мреже обмане си покидао, и искрено си Христу притекао, чистим
срцем си персијска служења одбацио, и магијска безбожија напустио.
Разумно си спознао да Бог није као сунце створено, нити је ишта од
видивог над невидивим Богом, његовим мудрим промислом си упућен и
вођен био.
Богородичан: Тебе Пресвета Дјево, Родитељку Сина Божијег, који је
попут нас постао, ми верни проповедамо као Пречисту Богоматер и тако
те славимо.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
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Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Потпуно се јеси оденуо у Адама, Христе, а давно потамнелу природу
си у светлу изменио, и променом твога лика си га обожио.
Христос је у давнини стубом огњеним и облаком кроз пустињу
Изаиља водио, а данас је на гори Тавору у неизрецивој светлости
заблистао.
Ини.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
Правом вером утврђен, и као непомични стуб, ти си остао
неизмењен, јер ни речима магије ни помислима ниси персијским
врачањима преварен.
Од отрова душевнога си бежао: да служиш творевини и да славиш
сунце, него си истинитог Бога, као Творца свих, побожном љубављу
тражио.
Кроз свету воду крштења и обнове, душу си просветлио, и постао
заиста Син благодати Божије и наследник божанских блага.
Богородичан: Премудрост је себи сазидала свети храм надразумни и
неизрециви, уселивши се у твоје пречисто тело, које је часно осенио
Духом, Најнепорочнија.
Кондак, глас 6.
Презревши светску пропадљивост и мудровања која земљи вуку,
преподобномучениче Дометије, показао си се као велики наставник
монаха: ниси се устрашио ни царевог беса, који не хтеде да поштује
Христове иконе. Због тога си и скончао, певајући песму: Бог је са мном и
нико ми ништа не може!
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Служење персијско си оставио и Владици пришао, бањом крштења
си светитељу душу просветио, а као монах преподобно поживео, телесне
страсти си, Дометије богомудри, умртвио, и мада си пострадао, ти си
обману победио и двоструки венац победе примио, зато ти кличемо: моли
Христа Бога, да подари опроштај свима који са љубављу славе спомен
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твој.
Слава и сада, глас тај исти.
Подобан: Повељенноје..
Муњу скривену под природом тела твога Христе, и божанску лепоту,
показао си на гори светој, Добротворе, заблиставши ученицима који беху
са тобом; они разумевши твоју неиздрживу славу кликнуше: ти
Недоступни виђен си телом у свету, једини Човекољубче.
Песма 4.
Ирмос: Услишах славноје смотреније твоје Христе..
Спознао сам славни твој промисао, Христе Боже, зато се јеси родио од
Дјеве, да од лажи избавиш све који кличу: слава сили твојој Господе.
Дајући писани Закон на Синају Христе Боже, показао се јеси, у
облаку, огњу и сенки, и у вихору ношен; Слава сили твојој Господе.
На Тавору си неизрециво заблистао, да увериш о твом славном
домостроју, Христе Боже, и да си од искони, и да ћеш доћи на облаку.
Разговарао си Владико Христе, са онима пред тобом као слугама,
којима си раније говорио у диму огња и мрака и танком хладу; зато слава
сили твојој Господе.
Мојсеј који те је давно предвидео у огњу и купини, и Илија узнет у
огњеној кочији, дошли су на Тавор због твога крста, да објаве славу твоју.
Ини.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева и
кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Спознао си светитељу природом Недокучивога, и разумом га тражио
и нашао Жељенога, и поклонио се радосно његовој величини.
Светом монашком сабору целомудрених си притекао, загрејан
ревношћу за врлинама, и чисто си поживео у посту и молитвама.
Росним просветлењем Светога Духа, са лакоћом се јеси ослободио
окова природе, и испунио твоју побожну жељу, оче, и угасио пећ страсти.
Богородичан: Моја помоћ је Бог и Господ, Богородице Дјево, најсветији
Бог-Реч, оваплоћен из твога нетакнутог тела, који нам је живот подарио.
Песма 5.
Ирмос: От свјета пресјекиј первородниј свјет..
90

DAN 7.
Као Светлост си одсечен од првобитне Светлости, зато у светлу певају
теби Христе дела твоја као Творцу, а ти нас води на путеве светлости
твоје.
Испред твога лика се горе склањају, а светлост ти је пред ногама, као
зраци сунца небеског, па ипак си да примиш лик земни Христе прохтео.
„Ево га Спаситељ“, кликтаху Мојсеј и Илија ученицима присутнима
на светој гори Тавору, „то је Христос којега у давнини најависмо као
истинског Бога“.
Неизмењене природе се јеси са човековом помешао, и обиље
духовне светлости божанства си апостолима открио, и неизрециво
заблистао.
Када ученици угледаше тебе Христе, увек постојећи Сјаје,
заблисталог у Очевој слави, теби кликтаху: ка твојој светлости путеве
наше управи.
Ини.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од јутра
са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинитог Бога,
који нас из мрака греховног призива.
Побожном душом си блистао светитељу блажени, и у свему видивом
си спознао невидивог, Увекпостојећег, јер си био сјајем своје чистоте
просветљен.
Окусивши свете врлине, тиховање и усамљеност, утврдио си веру
непомућену и сачувао је до краја, оче Дометије.
Заиста је узвишена и дивна твоја промена на боље, и твој избистрен
разум, што је било од руке Вишњега, и дело Божије благодати.
Богородичан: Остала си Девствена и нетакнута, а и материнство си
примила, Нанепорочнија Владичице, јер си девство и рођење спојила, и
обадва својства примила.
Песма 6.
Ирмос: Внегда скорбјети ми..
Када тугујем вапим ка Господу, и чује ме Бог спасења мога.
Сјајем јачим од сунца, и као светлост најјаснија, Спаситељ је
заблистао на Тавору, и нас је просветлио.
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Попевши се на гору Таворску, преобразио се јеси Христе, и сву лаж
си помрачио, а нас си просветлио.
Славни апостоли су тебе Бога спознали, на Тавору Христе
задивљени, и колена су преклонили.
Ини.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави
из пропасти живот мој.
Сурова искушења су ти од демона и противника нанета, и на много
начина те светитељу искушаваху и из зависти нападаху, али си постао
победник, оче дични.
Светим животом си живео, побожним и у светлости, јер си лепоте
света оставио, а божанску лепоту и красоту си, светитељу богомудри,
умножио.
Удостојен си да знаке и чудеса, мимо природе, чиниш, светитељу
славни, наоружан силом вере, и имајући себи као помоћ благодат са
небеске висине, Дометије дични.
Богородичан: Само си ти Дјево постала станиште Светлости, и света
палата надразумно оваплоћеног Створитеља свих, и достојно одмориште
његово.
Кондак, глас 7. самогласно.
На гори си се преобразио, и колико су могли да поднесу ученици су
видели Твоју Божанску славу, Христе Боже, да када су Те видели
распетог, разумели су Твоје вољно страдање, и свету су проповедали да си
Ти заиста Очева светлост.
Икос:
Устајте лењиви који стално лежите на земљи, и помисли душе моје
дигните се и узвисите на висину божанског узласка, притецимо Петру и
Заведејевима, и са њима заједно дођимо на гору Таворску, да са њима
видимо славу Бога нашега, и чујемо глас који они чуше са висине небеса,
и проповедаше Очев Сјај.
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Песма 7.
Ирмос: Авраамстији иногда в Вавилоње..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвладаше,
и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца наших.
Обасјани светлом недоступне славе, на гори Тавору су апостоли
Христу кликтали: благословен си Боже отаца наших.
У громком сјају божанства и росном облаку, твојим ликом се
наслађујући апостоли су кликтали: благословен си Боже отаца наших.
Када те је Петар видео у недоступној светлости, на гори Тавору,
обасјаног Христе, узвикнуо је: благословен си Боже отаца наших.
Деца Заведејева, са Христом зачетником живота, када је он показао
свој сјај, загрмеше: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце је
спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји: Благословен си
Боже отаца наших.
На тебе је оче сишла благодат Пресветог Духа, и дивна чуда учинила
теби који си кликтао и са ветом певао: благословен си Боже отаца наших.
Одлучно си прошао стазом испосника, а на крају твога подвига
постао си и мученик, кличући Христу: благословен си Боже отаца наших.
Деца коју си молитвено родио, са тобом као духовним родитељем се
подвизаваху, и у пећини су са тобом страдање претрпели, сложно кличући
Христу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Тебе смо стекли као пристаниште спасења, и тако се од
бура спасавамо, сви који у тебе наду имамо, и као темељ наших душа, па
кличемо Христу: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: В Вавилоње отроци божественноју распалајеми..
У Вавилону деца запаљена ревношћу за Бога, претњу мучитеља и
пламен су храбро савладали, и посред огња бачени су орошени
певали: благословите сва дела господња Господа.
Христос који све својом вољом носи, пречистим ногама је на гору
Тавор узишао, и на њој је лицем јаче од сучаних зрака заблистао, и
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показао се као старешина и Закона и благодати, њима који су појали:
благословите сва дела господња Господа.
Недоступном славом на гори Тавору се јеси неизрециво јавио,
неподносива и незалазна Светлости, Очев Сјаје, и цео свет си обасјао, а
људе обожио, који певају: благословите сва дела господња Господа.
У светињи стајаху Мојсеј и Илија на гори Тавору, и божанске црте
јасно видеше Христове Ипостаси, заблисталог у Очевој слави, и певаху:
благословите сва дела господња Господа.
Некада се лице Мојсеја прославило у светлу Божијег јављања, а
Христос се светлошћу и славом као одећом облачи, јер он ствара светлост
и обасјава све који певају: благословите сва дела господња Господа.
Гледајући ученици на Тавору Христа, како уђе у светли облак,
ничице падоше на земљу, и просветљеног разума певаху њему и Оцу и
Духу: благословите сва дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: Из пламене преподобним росу..
Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога си
водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те величамо
у све векове.
Сав у љубави Створитеља, одбацио си оче сваку везаност стварима,
Духом Божијим увек вођен, зато га величамо у све векове.
Бриге приземне си оче одбацио, а надом на небеска блага се
обогатио, и блаженством код Христа, где сада благујеш у све векове.
Од Светога и Божанскога Духа си светлост, оче блажени, примио, и
очима си га јасно видео, а он те је тајни богопознања чудом научио.
Богородичан: Богојављена свирала твога праоца те је као свети ковчег
наговестила, који има у себи Бога у телу одевенога, а ми га величамо у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја..
Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и као
телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.
Уплашен одједном и обасјани новим сјајем, ученици један другог
гледаху и зачуђени падоше на земљу, и теби Владици свих се поклонише.
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Богоречит звук је из облака дошао, јављајући чудо, а Отац светова је
ученицима узвикнуо: ово је Син мој вољени, њега послушајте.
Видевши слуге Бога-Речи на Тавору нова и пеславна чуда, и чувши
Очев глас, и преображење прво-лика, узвикнули су ово је Спаситељ наш.
Ти си непромениви Лик Постојећег, постојан, неизмениви печат,
Син, Реч, Мудрост, мишица, десница и сила Вишњега, зато теби певамо и
Оцу и Духу.
Ини.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Светлошћу духовном обасјан, сав просветљен био си, оче дични и
богоносни, јер си живот непорочни и свети водио, а сада си молитвеник
пред Владиком и Богом за твоје стадо.
Твоји подвизи уздржања и мученички подвиг овенчани су, јер си
двоструко страдање храбро поднео, због којих си примио вечно наслеђе и
вечно благо.
Помоћу силе Божије и благодати, постао си свима учитељ вере, и
украшен чудесима све си у вери утврдио, све исцељујући, који ти са вером
долазе, богоблажени оче.
Богородичан: У теби се Дјево и Богородице мимо природе догодила
узвишена тајна људима, јер си постала Родитељка Божија, и носила у
наручју и хранила Онога, кога песмом славе војске небеске.
Светилен:
Речи и Светлости непроменива, ти си Светлост од Оца који се
нероди, а у јављеном светлу твоме, данас на Тавору, видесмо као светлост
Оца, светлост и Духа, који светлошћу управља целим светом.(три пута)
Слава и сада, то исто.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Ангелскија..
Из Пресвете Дјеве си Речи Божија надразумно заблистао, и у Адама
се потпуно оденуо, а његову раније помрачену природу си Владико
просветлио, изменом твога божанског лика у преобра-жењу на гори
Таворској, пре твога часног крста, Христе Боже наш.
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Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Обасјаног светим облаком, видеше те Христе на Тавору свети
ученици, и са страхом на земљу падоше, а срца и душе просветлише, и са
Мојсејем и Илијом те јасно видеше, и певаху као Богу, теби и Оцу и Духу.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Гора некада мрачна и у диму, ево сада је часна и света, јер Христос
који је раније водио Израиља огњеним стубом и облаком, као што је
писано, данас је на њој, неизрециво и јаче од сунца, заблистао, и као Бог је
све просветлио.
Слава и сада, глас 5. Самогласно.
Тебе су Христе као Творца и пуноћу закона и пророка, на твоје
преображење посведочили гледајући у облаку Мојсеј боговидац, и Илија
неспаљени путник у небеса са огњене кочије; са њима и нас удостоји
Владико твога просветлења, и да ти певамо у векове.
На литургији
Блажена празника песма 1. од оба канона на 6;
Прокимен празника
и светога, глас 7. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Јовану, зачало 52.
Причастен празника
и светога: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће бојати.
(Пс.111,5-6)

ВИДИ
Ако се догоди попразник преображења Христовог у суботу
Тада у петак на Господи воззвах.., Слава: празника; И сада:
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богородичан од првих, владајућег гласа (догматик)

МР
Ако се догоди попразник преображења Христовог у недељу
У суботу на малој вечерњи стихире васкрсне и Богородици, по
обичају.

На великој вечерњи
После уобичајене катизме, на Господи воззвах.., стихире васкрсне 3;
Источна (Анатолијева) 1; празника 3, од тога дана; и светоме из
Минеја 3;

ВИДИ
Ако се пева светоме на 6 или има Полијелеј, певамо васкрсне стихире
3; празника 3; и светоме 4; Слава: светога а ако нема онда Слава:
празника; И сада:богородичан од првих, по гласу (догматик) На
литији: стихире празника тога дана редовне са стиховњих, Слава и
сада: празника писана на јутрењу на стиховњима. Ако ли има свети
своју „Славу“ онда иде Слава: светог; И сада: празника.
На стиховњим стихире васкрсне, Слава: светога (ако има) И сада:
празника, а ако ли нема, онда Слава и сада: празника.
На благосиљању хлебова Трпоар: Богородице Дјево.. (два пута) и
празника (једанпут).

На Јутрењи
На Бог Господ.., тропар васкрсан (два пута) Слава: светога (ако има)
И сада. празника. Ако ли нема славу, Слава и сада: празника. После
свих катизми сједални васкрсни са њиховим богородичним, и Чтенија
из Толковног Еванђеља; Непорочни тропари, Ипакој гласа. Степена и
прокимен гласа, и Све што дише.. Еванђеље васкрсно и стихира
васкрсна. Канони: васкрсан са Ирмосем на 4; богородици на 2;
празниа на 4; и светога на 4; Катавасија: Лици Израитељскији.. Ако
има Полијелеј или велико славословље, певамо: канон васкрсни са
Ирмосем на 4; празника на 4; и светога на 6; После 3. песме
Кондак празника и светога ако има, Икос и сједален светога; Слава и
сада: празника и Чтенија. После 6. песме Кондак васкрсан и Икос и
Пролог. На 9. песми певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан, Слава:
светога ако има; ако ли нема: Слава и сада: празника.
На хвалитним стихире васкрсне 4: и светога ако има подобне 3; и
самогласна која је на „слави“ певамо са његовим припевима. Ако ли
нема свети хвалитних певамо: васкрсне 4; и празника на 4 тога даана
97

MINEJ AVGUST
са стиховњих на јутрењи са припевима празника. Слава: стихира
еванђелска; И сада: Преблагословена јеси.. Велико славословље. После
Трисветог: тропар: само васкрсан, јектенија и отпуст и читање
Оглашења и уобичајени излазак у припрату. Затим Час први.
На Првом часу тропар васкрсан, Слава: празника; И сада:
богородичан часова. После Оче наш.. кондак празника. Тако исто и на
осталим часовима, говоримо кондак празника и васкрсни наизменце.
Ако је полијелеј, узима се и кондак светога.

На литургији
Блажена гласа на 6; и празника песма по реду на 4;
Ако ли свети има песму: блажена васкрсна на 4; празника песма по
реду на 4; и светога песма 6. на 4
После входа, тропар васкрсан и празника, затим храма и светога ако
га има, Слава: кондак светога; И сада: празника; Ако ли нема свети
трпара ни кондака, Слава: васкрсан И сада: празника.
Прокимен васкрсан по гласу и празника.
Апостол и Еванђеље дана
Причастен: Хвалите Господа са небеса.. и празника.
Ако има свети апостол и Еванђеље, онда певамо прокимен васкрсан
гласа и светога; Апостол и Еванђеље дана и светога. Причастен:
Хвалите Господа са небеса.. и светога.
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Месеца августа 8. дан
Спомен светог Емилијана исповедника, епископа у
Кизику
На Господи воззвах.., стихире празника, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Дођимо данас верни, да се и ми на добро променимо, и са Христом
се свечано и радосно преобразимо, и на висину врлина се узнесемо, и
узвишено радујемо, јер се из милосрђа у униженог Човека преобразио, али
је на Тавору заблистао, Спаситељ душа наших.
О, који волите да видите ствари надразумне, и који то са љубављу
слушате, дођите да духовно видимо Христа, обасјаног божанским
зрацима, да чујемо глас Родитеља, који је објавио љубљеног Сина, који
помаже немоћним људима, и на Тавору излива просветлење душа наших.
Данас си показао твоје божанство Господе, твојим светим
апостолима, али и Мојсеју и Илији, да си Бог Закона и благодати, јер од
окова смрти избављаш сада нас, а са њима твој човекољубиви промисао
славимо, Исусе свесилни, Спаситељу душа наших.
Ине стихире светога, глас тај исти.
Подобан: Званниј свише..
Икону Христову си јавно славио, када се суровост цара Лава
разгорела, и народ поколебао, јер је безбожну јерес Копронима обновио,
тада си њега светитељу јавно обличио, и твоју смелост показао
окупљеним архијереји, зато си добар војник Христов постао, оче блажени,
а ти њега моли да спасе и просвети душе наше.
У небеске обитељи си настањен, због противљења безбожнима и
зловернима, и на сурово заточење си осуђен, али си тада оче богоречити,
спознао рај као праву отаџбину који изгубисмо, и то си са весељем и
радосно претрпео, зато си праведно удостојен непролазног живота и да
гледаш Христа; па га моли да спасе и просвети душе наше.
Имао јеси са вером језик огњени, када је бедни цар Лав као смушени
туђин закон поставио, наредбом: да се не поштује Христов свети лик, тада
ти си Божији закон насупрот поставио: да поштовање са иконе прелази на
прволик, као што је раније речено; Од твојих речи, оче богоречити,
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свештени и свечасни, се овај по злу чувени, као од грома уплашио.
Слава и сада, глас 1.
Он који је у давнини лично говорио са Мојсејем на гори Синају,
рекавши: „Ја сам Који Јесте“, Он се данас на гори Тавору преобразио пред
ученицима, и показао лепоту Творца, мада је примио човекову природу, а
за сведоке такве благодати поставио је Мојсеја и Илију, чинећи их у
заједници радости, да због крсног страдања најави и спасоносно
васкрсење.
На стиховњим стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Гора Тавор се због твога Имена Спасе радује, и проповеда тебе, као
вољеног Сина Очевог.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Чудно беше видети у преображењу Сунца славе, како природно
сунце сакрива своје зраке.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Са земље су ученици, и од мртвих Мојсеј, а Илија са висине, као
слуге дошли на твоје преображење.
Слава и сада, глас 1.
Из давнине је богоотац Давид Духом прозрео, телесни долазак
људима свога јединородног Сина, и на весеље позива цео свет, и пророчки
кличе: Тавор и Ермон ће се због твога Имена радовати; На ту гору се јеси
попео Спасе са ученицима твојим и потамнелу Адамову природу си
преобразио, и опет је блиставом учинио, вративши јој славу твога
божанства и светлост; зато ти кличемо: Створитељу свега, Господе, слава
теби.
Тропар празника, глас 7.
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!

На јутрењи
После 1. стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
На гори Тавору преобразио се јеси Исусе, и облак светли се пружио
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као сенка, и апостоле је славом покрио, а они су на земљу попадали, не
могући гледати недоступну светлост славе лица твога, беспочетни Спасе
Христе Боже; тим светлом којим си њих обасјао, просветли и душе наше.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија, сједален, глас и подобан тај исти.
Твојом недоступном славом Христе, твога светлог преображења,
обасјао си твоје свете ученике, Јована, Петра и Јакова, и задивио их
божанском благодаћу; Глас Очев чуше како те посведочи за Сина
вољеног, и видеше твоју славу Спасе; Зато ти Речи-Божија, који хоћеш да
се сви спасу, просвети душе наше.
Слава и сада, то исто.

Канон празника, дело Кир Јована, са ирмосем на 8; Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Мојсеј видећи пророчки давно славу Господњу, на мору, у облаку и
огњеном стубу, кликташе: избавитељу и Богу нашем певајмо.
Заклоњен телом иза стене, Мојсеј боговидац је обожен видео
Невидивог и узвикнуо: избавитељу и Богу нашем певајмо.
У давнини те је Мојсеј видео на гори Закона у мраку, а сада на
Тавору унедоступном светлу божанства.
Ини канон светога на 4; Глас 1.
Песма 1
Ирмос: Твоја побједитељнаја десница..
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом прослави,
јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу нови пут кроз
дубину мора начини.
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Живиш са вођама небеским, светитељу блажени, зато се за све који
радосно славе твој празник оче брини и спасења их удостоји.
Себе си потпуно предао Владици, и зато си заблистао сјајем
огњеним, и твојом науком просветљујеш све вером на овај празник, као
свештенослужитељ, богомудри и богоугодни.
Разум и врлине си светитељу поставио за господара над страстима, и
као паметан зидар душе и тела, давао си оче сваком шта коме треба.
Као предстојник у цркви, постао си изузетни зналац ствари
надразумних, оче преславни, и моћан бранитељ истине, зато си чељусти
лавова скршио и уста им затворио.
Богородичан: Побожно верујемо у Једнога рођеног из твога тела
Најнепорочнија, а у две природе, надприродног Бога и Човека, који има од
обојег савршена својства.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Слава која је у давнини у сенци осенила твога угодника Мојсеја, док
је говорио са тобом, беше, Владико, пра-слика неизрецивог блистања на
Тавору твога преображења.
Са тобом су се попели на гору Тавор, Јединородна Речи Божија,
највећи од апостолских глава, и стајаху код тебе са Мојсејем и Илијом,
као слуге Божије, једини Човекољубче.
Ти си Бог Реч, а потпуно си земни постао, са потпуним божанством
си сјединио човекову природу у Ипостаси својој, а обе суштине су видели
Мојсеј и Илија на гори Тавору.
Ини.
Ирмос: Једине вједиј..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; зато ме опаши силом са висине, да бих ти појао свети и
духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.
Тебе богомудри ми верни имамо као свога молитвеника код Христа,
и зато његову икону са славом поштујемо, и закон светог предања чувамо,
који чува небеску веру.
Постао си тврђава мученицима, богомудри и дични светитељу, јер си
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намере неверних оборио, и постао бедем непомични и нерушиви, и свете
вере заступник, јер си безумнике силно изобличио.
Највећи Злобник је отров јереси до краја испио, али је твојом науком
изобличен био, јер се тама светлошћу одгони, а зле сплетке и намере
разоткривају се сјајем мудрости Божије.
Богородичан: Из дубине душе и свечаном песмом тебе сада као истинску
Богоматер проповедамо, јер си Бога родила, бестелесно-га али из тебе
оваплоћенога, који се међу нама настанио, а није измењен нити је сливен
мешањем природа, Најнепорочнија.
После 3. песме
Кондак светога, глас 3.
Показавши се као добар ревнитељ Свете Тројице, Црква те слави са
песмама, свети Емилијане, јер си за њу и пострадао. Зато поштујемо
успомену твоју: од многобожачких напада избави слуге твоје.
Светилен, глас тај исти.
Подобан: Божественнија вјери..
Божанским Духом просветљен, смело си проповедао православно
предање, свеблажени оче, а безаконог цара си посрамио, зато те је
неправедно у заточење прогнао, а ти оче преподобни моли Христа Бога, да
нам подари велику милост.
Слава и сада, празника
Подобан: Красотје девства..
Божански сјај твоје славе, показао си Речи Очева твојим ученицима,
колико су могли примити, преображен на гори Тавору; Са њима се и ми
просветисмо који ти певамо, једини неизмењени и бесмртни Господе, теби
са вером кличемо: слава Христе царству твоме.
Песма 4.
Ирмос: Из плоти твојеја лучи божества..
Из твога тела зраци божанства су сјали пророцима и апостолима, зато
као вође певајући кликтаху: слава сили твојој Господе.
Ти си Владико купину сачувао неоштећену када је била у огњу, и
тако си показао Мојсеју и своје богообасјано тело, и зато је певао: слава
сили твојој Господе.
Природно сунце је закривено од зрака божанства, када те је видело
преображеног на гори Тавору, Исусе мој, зато слава сили твојој Господе.
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Духовни огањ који не спаљује телеса виђен беше, када се јавио јеси
Мојсеју и апостолима и Илији, Владико, један али у две савршене
природе.
Ини.
Ирмос: Гору тја благодатију Божијеју..
Ти си као гора Божијом благодаћу осењена, и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима, и објавио да ће из тебе изићи
Светац Израиљев, за наше спасење и обновљење.
Будући сав у врлинама ти си успео да обориш навалу Злобнога,
Емилијане свеблажени, зато Свемогућем и силном у борбама, сада
кличеш, даровити: слава сили твојој Господе.
Послан си у тешко заточење и прогонство, али се и показао трпељив,
богомудри Емилијане, и благодатним науком ограђен, дивни
свештенослужитељу, Богу си кликтао: слава сили твојој Господе.
Од детињства си законом вере посвећен, и постом и правом науком
просветљен, свеблажени Емилијане, а потом се показао и као изузетан
архијереј, свештеномучениче богоносни.
Богородичан: Онај у којег верујемо да је изнад целог света, и као Бог
надразумно живот саздао, на земљи је извршио тајну, јер се уселио у твоје
тело Пречиста, украшено светлим девством.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Језик мудраца не може објаснити твоју величину, јер си ти који
држиш живот и владаш срмћу, дошао на гору Тавор, пред Мојсеја и Илију,
сведоке твога божанства.
Ти си Христе невидивим рукама и по лику своме саздао човека, и
тако на своме створењу показао твоју првобитну лепоту, не као слику,
него лично својим бићем, јер си ти и Бог и Човек.
Сједињен несливено, показао си нам на гори Тавору жар свога
божанства, који гори и спаљује грехе, а душе просветљује, и задивио си
Мојсеја и Илију и највеће од својих ученика.
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Ини.
Ирмос: Бог сиј мира Отец..
Бог си мира и Отац сажаљиви, а дао си нам Гласника твога великог
Савета, послао си га нама да донесе мир; Њиме смо упућени ка
светлости богопознања, и још од ноћи на јутарњој молитви
славословимо те Човекољубче.
Видевши Христос божанским промислом, твоје душе велику жељу,
украсио те је великим почастима, и улепшао одеждом свештеника, и
мученичким страдањем, прослављени свештено-служитељу.
Примио си благодат Духа, и захватио свеблажени реке бого-познања
за посвећење стада Христовог, тако си одредио да се икона његова
поштује, као и свих светих, а богопротивник је посрамљен био.
У подвигу поста си прохтеве свога тела умртвио, блажени, а сјајем
Духа си душу оживио, тако си у обојем заблистао јерарше, и Богу, дични
свештеномучениче, угодио.
Богородичан: Од свих светих си светија Дјево Пречиста, јер си Христа
Светијег од свих светих родила, који све посвећује и избавља, зато тебе
проповедамо као Царицу и Владарку свих, и као Матер Творца целог
света.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Данас се на гори Тавору видело велико и узвишено виђење:
неупоредиво јаче од природног сунца на небесима, на земљи је заблистало
је духовно Сунце правде.
„Завршена је сенка Закона јер је изнемогла, јер је дошао Христос као
Истина“, овако је Мојсеј узвикнуо на Тавору, видевши твоје божанство.
Огњени стуб је као пра-слика Христа, а облак који на Тавору
осењује, јавио је благодат Духа, као најјаснија предсказања.
Ини.
Ирмос: Из утроби Јону младенца..
Јона је као плод избачен из уста морске звери, као што је ту и доспео,
а Бог-Реч се у Дјеву уселио, и од ње тело примио, из ње је дошао и
неизмењеном је сачувао; трулежан није постао, као што је и
Родитељку сачувао нетакнутом.
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Хтео си да укинеш испашу јереси, и зато се свеблажени усрдно на
патње спремио, мишљење безбожнога си смело изобличио, и први си
окупљеном сабору богомудрих говорио.
Највише си Христа жарко волео, и божанску светлост од њега желео,
јерарше Господњи богоугодни; ти си оче мученичку храброст показао, а
најпре си постом заблистао, и двоструке венце си примио.
Душом својом си био на висини уз Бога, и божанским зрацима си,
преподобни и блажени оче, обасјан, и са лакоћом си по мору живота
пловио, и сада се у небеско пристаниште упутио, вођен богонадахнути,
ветром Духа Светога.
Богородичан: Да као милосрдан да спасе човекову природу, пропалу због
зависти змије, Најсветији је одлучио да се усели у твоје тело, и
неизмењено је телесан постао, јер је само тебе као чисту нашао,
Богородице и Пречиста Дјево.
Кондак, глас 7. самогласно.
На гори си се преобразио, и колико су могли да поднесу ученици су
видели Твоју Божанску славу, Христе Боже, да када су Те видели
распетог, разумели су Твоје вољно страдање, и свету су проповедали да си
Ти заиста Очева светлост.
Икос:
Устајте лењиви који стално лежите на земљи, и помисли душе моје
дигните се и узвисите на висину божанског узласка, притецимо Петру и
Заведејевима, и са њима заједно дођимо на гору Таворску, да са њима
видимо славу Бога нашега, и чујемо глас који они чуше са висине небеса,
и проповедаше Очев Сјај.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи пламен..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Сада су апостоли видели невидиво Божанство да је у телу када је на
гори Тавору заблистало, и узвикнуше: благословен си Господе Боже у
векове.
Уплашени и у страху на гори Тавору, чуђаху се апостоли лепоти
Божијег царства, па узвикнуше: благословен си Господе Боже у векове.
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Сада се чуло нечувено: јер је из Дјеве Син без оца, али њега глас
Очев славно посведочи, да је тај исти и Бог и Човек у векове.
Ниси усиновљен од Вишњега, него си по бићу Син вољени, али се
јеси нама неизмењен приближио, благословени Господе Боже у векове.
Ини.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..
Ти си Богородице вернима налик оној вавилонској пећи, где је
Најузвишенији три младића спасао, јер је цео свет у телу твоме
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.
Заиста си дични оче светитељима свети украс постао, јер си над
страстима царевао, и цркви си кула неразорива и одбрана постао, јер си
најславнијег Бога величао и хвалио.
Постао си нам нови Давид, јер си оче преславни отуђена веровања
као праћком оборио твојим блиставим речима, а поукама као стрелама, и
Именом Бога хваљеног и најславнијег.
Ради Христа си храбро на суђење пред мучитеља изашао, и речи си
као из божанскога извора излио, и свима си о поштовању икона
проповедао и објаснио, да оно прелази на прво-лик.
Богородичан: Чудно си девствена а Творца свих си родила, који на
престолу херувимском почива, једина блажена и свеопевана Дјево и Мати
хваљенога Бога отаца и најславнијега.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.

Ини.
Ирмос: Чудо прејестествено росодатељнаја..
Прасликом надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер не спали
младиће које прогута, као ни огањ Божанства тело Дјеве у коју урони,
зато запевајмо химну: нека благосиља сва творевина Господа, и нека
га велича у све векове.
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Уз помоћ Божију спалио си огњем Духа сву сасушену пећ јереси, као
и Илија си срамне жречеве поразио мачем духовним, а сада се веселиш и
певаш: нека благосиља цео свет Господа, и велича га у све векове.
Пун благодати и силе Божије постао си оче трипут блажени,
украшен светом лепотом чедности, а праву веру си без измене сачувао,
због које сада стојиш пред Владиком и певаш: нека благосиља цео свет
Господа, и велича га у све векове.
Са небеса бринеш о твојим појцима, свештени оче богомудри, и
твојим молитвама нам указујеш на праву стазу, а све намере јеретика
рушиш, да смело певамо и славимо икону Христа, и поклонимо се икони
Богородице и свих светих.
Богородичан: Нема порока у твојој лепоти Дјево, јер си само ти,
Пречиста, постала од века свечиста, и зрацима девства и светлошћу
чистоте, сав свет си обасјала, а ми у песми певамо: нека благосиља цео
свет Господа, и велича га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Да јасно покажеш твој други неизрециви долазак, показао се јеси као
вишњи Бог, апостолима који стајаху на Тавору код Бога, и њих си са
Мојсејем и Илијом неизрециво обасјао; зато те Христе сви величамо.
Дођите и послушајте ме и попните се на гору свету над небесима, па
духом станимо у граду Бога живога, и мислима угледајмо духовно
божанство: Оца и Духа, у јединородном Сину заблистале.
Љубављу си ме привукао Спасе, и изменио по твојој божанској
вољи, зато спали духовним огњем грехе моје, и удостоји да се наситим
твоје хране, да се због обојег радујем и величам Благи твоју узвишеност.
Ини.
Ирмос: Образ чистаго рождества твојего..
Она купина несагорива, показала нам је праслику чистога рођења од
тебе Богородице; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да
бисмо те непрестано величали
Стекао си плату за патње, у небеским насељима, богоносни
Емилијане, а сада си као мученик удостојен живота са Божијим војскама,
и као свети служитељ, свештеномучениче предивни.
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Постао си Емилијане речитошћу и богопознањем нарочито украшен,
зато је Христос овенчао твоју свету главу, оче блажени, а ти га сада и увек
моли за нас, молимо те.
Небеска врата ти је, оче преподобни, отворио Владика, и твоју душу
Емилијане примио, и као праведника те у месту свежине упокојио, и сада
си код престола Цара свих.
Богородичан: О, надаразумних твојих чуда, Богородитељко, једина
свечиста Владичице, њима си задивила и све војске ангела и сву пуноћу
народа, зато тебе Богородице непрестано величамо.
Светилен:
Речи и Светлости непроменива, ти си Светлост од Оца који се
нероди, а у јављеном светлу твоме, данас на Тавору, видесмо као светлост
Оца, светлост и Духа, који светлошћу управља целим светом. (три пута)
Слава и сада, то исто.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Надразумно је благо радости, којег се удостојише највећи твоји
ученици Господе, на гори Таворској.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Ново знамење божанства, а пре страдања на крсту, Христос је
ученицима данас показао, када је као сунце на гори заблистао.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Дођите сви на земљи, и попнимо се усрдно на гору Таворску, да
видимо Христа преображеног у слави.
Слава и сада, глас 1.
Видевши неиздрживи твој сјај, и недоступно божанство, велики међу
апостолима, на гори преображења, беспочетни Христе, беху обузети
светим страхом, и обасјани светлим облаком зачуше Очев глас, који је
открио тајну твога оваплоћења, да си ти исти и после оваплоћења: Син
Јединородни и Спас целог света.

На литургији
Блажена празника, песма 3. од оба канона, са ирмосем на 6;
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Месеца августа 9. дан
Спомен светог апостола Матије
На вечерњи се пева Блажен муж.. 1. антифон
На Господи воззвах.., стихире на 8; празника 3; Глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Дођите да заједно светло и свето, Христово преображење са вером
славимо, сада се и ми на добро изменимо, попнимо се духом на високу
гору врлина, код врховних Христових ученика, да са њима спознамо
јављену чудну тајну, а Спаса и Господа прославимо.
Радуј се побожно и весели, света црква верних, и сада празнуј овај
свети и светли дан, када Владика свих, унакаженог човека преображава,
просветљује зрацима неизрециве светлости, и јаче од сунца шири светле
зраке.
Бог свих и Створитељ, по богатом и неизрецивом милосрђу примио
је изглед слуге, заблиставши лицем својим, он све од давнашње таме
спасава, а сјајем, божанство у телу своме открива; зато задивљени и са
страхом, ученици ничице падоше, и Владики свих се поклонише.
Ине стихире апостола на 5; Глас 1.
Подобан: Всехвални ученици..
Апостоле Матијо, свету чету си собом допунио, из које је Јуда отпао;
сјајем својих светих и мудрих речи, и Божијом благодати, одагнао си таму
идолослужења; а сада се моли, да добију душе наше мир и велику милост.
(два пута)
Блажени Матијо, као духовни Едем си потекао, као река која натапа
светим водама, ти си земљу светињом напојио, и њу си плодном учинио,
зато се моли, да добију душе наше мир и велику милост. (два пута)
Богонадахнути Матијо, цео свет си својом науком као муња
осветлио, и све просветио, ти све водиш ка богопознању, и стаништем
светлости си учинио све, који су спавали у тами сујете и у тами сваког
неверја.
Слава, глас 6.
У твоја уста се излила благодат, славни апостоле Матија, и постао си
светило цркве Христове, учећи разумно стадо, да верују у јединосушну
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Тројицу и у Једно Божанство.
И сада, глас 2.
Твојим светлом си посветио сву васељену, Боже благи,
преображењем на високој гори, и показао си твојим ученицима силу твоју;
Ти избављаш цео свет од грехова, зато ти кличемо: милостиви Господе
спаси душе наше.
Вход; Прокимен дана; Чтенија три.
1.Читање из Дела Апостолских (Глава 1, 15 – 26):
У дане оне, уставчи Петар између ученика, - а беше народа на окупу
око сто дведесет душа, - и рече: Људи браћо, требало је да се изврши оно
Писмо што прорече Дух Свети устима Давидовим за Јуду, који беше
предводник оних што ухватише Исуса; јер се бријаче с нама и бијаше
примио удео службе ове. Он, дакле, стече њиву од плате неправедне, и
стрмоглавивши се пуче по средини, и просу се сва утроба његова. И то
постаде знано свима који живе у Јерусалиму, тако да се та њива прозва
њиховим језиком Акелдама, то значи: њива крви. Јер је написано у књизи
Псалама: Да буде двор његов пуст, и да не буде никога ко би живио у
њуму; и: Епископство његово да прими други. Треба, дакле, од ових људи
који су били заједно с нама за време откако међу нас дође и изиђе од нас
Господ Исус, почев од крштења Јовановог, до дана када се узнесе од нас,
да један од ових буде снама сведок његовог Васкрсења. И поставише
двојицу: Јосифа, званог Варсава, који би назван Јуст, и Матију. И
помоливши се рекоше: Ти, Господе, познаваоче срдаца свију, покажи
једнога од ове двојице кога си изабрао, да прими удео ове службе и
апостолства, из којег испаде Јуда, да иде на место своје. И бацише
коцкице за њих, и паде коцка на Матију, и би прибројан Једанаесторици
Апостола.
2.Читање из 1. Саборне Посланице Јованове (Гл. 3, 20 – 4,6).
Љубљени, ако нас срце наше осуђује, смелост имамо пред Богом; и
што год иштемо, примамо од Њега, јер заповести Његове држимо и
чинимо што је угодно Њему. А ово је заповест Његова: да верујемо у Име
Сина Његова Исуса Христа, и да љубимо једни друге као што нам је дао
заповест. Онај који држи заповести Његове у Њему пребива, и Он у
Њему.И по томе знамо да Он пребива у нама, по Духу Којега нам је дао.
Љубљени, не верујте свакоме духу, него испитујте духове јесу ли од Бога;
јер многи су лажни пророци изишли у свет. По овоме распознавајте Духа
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Божијег: сваки Дух који признаје да је Исусу Христос у телу дошао, од
Бога је; а сваки дух који не признаје да је Исус Христос у телу дошао,
нијуе од Бога; и то је дух Антихриста, за којега сте чули да долази, и сада
је већ у свету. Ви сте од Бога, дечице, и победили сте их, јер је бећи Онај
који је у вама неголи који је у свету. Они су од света, зато говоре од света,
и свет их слуша. Ми смо од Бога; који познаје Бога слуша нас, који није од
Бога не слуша нас. По овоме познајемо духа истине и духа обмане.
3.Читање из 1. Саборне Посланице Јованове(Гл. 4, 11 – 16):
Љубљени, кад овако Бог заволи нас, и ми смо дужни њубити једни
друге. Бога нико никада није видио; ако љубимо једни друге, Бог у нама
пребива, и љубав је Његова савршена у нама. По овоме знамо да у Њему
пребивамо, и Он у нама, што нам је дао од Духа Својега. И ми смо видели
и сведочимо да је Отац послао Сина – Спаситеља света. Који призна да је
Исус мСин Божији, Бог у њему пребива и он у Богу. И ми смо познали и
поверовали љубав коју Бог има према нама. Бог је љубав, и који пребива у
љубави, у Богу пребива и Бог у њему.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..
Из милосрђа си Христе од Дјеве одевен у Адама, првога човека, и на гори
Тавору се Спаситељу мој преобразио, и открио своја божанство.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Задивише се гледајући благодат твоју на гори светој, највећи из
Старог Закона, у преображењу твоме Христе; са њима се клањамо теби и
Оцу и Духу Божанскоме.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Природа је просветљена јасно, твојим преображењем Хрсите, које си
на Тавору показао као Бог, светим апостолима, Мојсеју и Илији, када си
неизрециво, јаче од сунца, заблистао.
Слава, глас 2.
Пун свете ревности, дични апостоле Матијо, ревновао си за Бога
Сведржитеља, који те је светим чудима испунио, ти си дивну ревност
имао, а делима си је стекао, зато си сада на небеским висинама, и
настањен са небеским војскама, па се моли боговидче Речи Христу Богу
нашем, да нам подари велику милост.
И сада, глас тај исти.
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Христе Боже преображени у слави на гори Тавору, ти си својим
ученицима показао славу твога Божанства; обасјај и нас светлом твога
познања и упути на стазе твојих заповести, јер си једини Благ и
Човекољубац.
Тропар апостола, глас 3.
Апостоле свети Матеје моли милостивога Бога, да опроштај грехова
дарује душама нашим.
Слава и сада, празника, глас 7.
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника (два пута)
Слава: апостола; И сада: празника
После 1. стихословија сједален, глас 2.
Апостол славни је уловио народе, и научио све стране света да се
клањају са Оцем и Духом, Христе Боже, зато утврди твоју цркву, а
вернима низпошаљи твој благослов, једини Милостиви и Човекољубче.
(два пута)
Слава и сада, празника, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
При твоме преображењу на гори Тавору, показао си измену људи у
твојој слави, Спасе, о твом другом и страшном доласку, а Илија и Мојсеј
говораху са тобом и три ученика која си позвао, који видеше Владико
славу твоју, и сјају се твоме задивише; тим светлом којим си њих обасјао,
просветли и душе наше.
После 2. стихословија сједален, глас 4.
Тебе је Христос, сунце правде, као зрак свој послао, да просветлиш
цео свет, славни апостоле Матијо, и твојим светим молитвама га обасјаш,
и божанским светлом незалазним просветлиш све, који са вером свети
спомен твој славе.
(два пута)
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Слава и сада, празника, глас тај исти.
Подобан: Вознесијсја..
Попео се на гору са ученицима, и заблистао у слави Очевој, а пред
њиме стајаху Мојсеј са Илијом, јер Закон и пророци служе њему као Богу;
његово природно синовство Родитељ објављује, и назива га Сином; о
њему певамо и о теби Христе, и о Духу.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Идолску гордост си оборио, а страдања Христова си и сам пожелео,
апостоле Матијо, и са небеса се јеси целом свету јавио, свима си чудеса
излио, а народима добар учитељ постао, зато твој спомен достојно
славимо, песмама га прослављамо, и са вером величамо, богоречити и
блажени, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова, свима који са
љубвљу славе свети спомен твој. (два пута)
Слава и сада, празника, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
На гори Тавору пеобразио се јеси Исусе, између премудих Мојсеја и
Илије, са Јаковом, Петром и Јованом; Петар присутни је овако теби
говорио: добро нам је овде бити, да начинимо три сенице, једну Мојсеју,
једну Илији и једну теби, Владици Христу. А ти светлом којим си њих
обасјао, просветли душе наше.
Степена, 1. антифон 4. гласа
Прокимен глас 4. По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене
речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод небески.
(Пс.18,2)
Све што дише..

Еванђеље по Јовану, зачало 67.
После 50. псалма
114

MINEJ AVGUST
Стихира, глас 6.
У твоја уста се излила благодат, славни апостоле Матија, и постао си
светило цркве Христове, учећи разумно стадо, да верују у јединосушну
Тројицу и у Једно Божанство.
Канон празника са ирмосем на 6: Дело Кир Козме. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Лици Израитељстији..
Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора прешао, и
мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених у њој видео, са
весељем је певао: појим Богу нашем, јер се прославио.
Христос је другове поучавао речима живота о Божијем царству, и
рече: у мени познајте и Оца! И светлом их је обасјао недоступним, па су
радосно певали: појмо Богу нашем јер се прославио.
Силом знања језика ћете се оденути, пријатељи и ученици, и бићете
дивни у том богатству, јер ћете се славе испунити, а ја ћу се најпре јавити
светлији од сунца, да обасјам све који радосно певају: појмо Богу нашем
јер се прославио.
Данас је Христос на гори Тавору јасно заблистао зрацима божанства,
као што је обећао, и ученицима је свој Лик открио, и испунио их
блиставог и божанског сјаја, па радосно певаху: појмо Богу нашем јер се
прославио.
Ини канон светог апостола, на 8; Акростих је: Песмама ћу те опевати
Матијо, друже Христов. Дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер се
само он славно прославио.
У песмама ћу опевати твој светли празник Матијо, а ти се моли да
добијем са небеса зрак спасења.
Постао си велико сунце великог Светла, светитељу дични, и
непосредно си говорио са њиме, који беше међу нама, апостоле.
Наредби Владике си био покоран, и твојим језиком си као мрежом
уловио народе из дубине неверја, са свих страна света.
Богородичан: Најсветији Бог-Реч ме је сасвим спасао, када је одлучио да
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се из твога тела оваплоти, Пречиста Мати и Дјево.
Катавасија: Лици Израитељстији..
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Потпуно се јеси оденуо у Адама, Христе, а давно потамнелу природу
си у светлу изменио, и променом твога лика си га обожио.
Христос је у давнини стубом огњеним и облаком кроз пустињу
Изаиља водио, а данас је на гори Тавору у неизрецивој светлости
заблистао.
Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Победио си светитељу помогнут, вољом Животворца, па си од
насилног демона отео плен, и покорио га благодаћу.
Заволевши Учитеља и служећи његовој свемогућој вољи, од обмане
си спасавао људе, апостоле дични.
Тебе је Свемогући Дух изабрао, и допунио у дванаесторицу и чету
светих ученика, богоречити апостоле.
Богородичан: Имајући твоју помоћ Пречиста, од намера злих демона се
не бојимо, јер имамо тебе као заштиту, и тако њине војске побеђујемо.
Кондак празника, глас 7.
На гори си се преобразио, и колико су могли да поднесу ученици су
видели Твоју Божанску славу, Христе Боже, да када су Те видели
распетог, разумели су Твоје вољно страдање, и свету су проповедали да си
Ти заиста Очева светлост.
Икос:
Устајте лењиви који стално лежите на земљи, и помисли душе моје
дигните се и узвисите на висину божанског узласка, притецимо Петру и
Заведејевима, и са њима заједно дођимо на гору Таворску, да са њима
видимо славу Бога нашега, и чујемо глас који они чуше са висине небеса,
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и проповедаше Очев Сјај.
Сједален апостола, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Твојим светим поукама као муњама, спалио си злобну превару, а
верне си просветлио, да певају, светитељу блажени, о доласку Владара
свих у телу; на његова страдања јеси се угледао, зато окупљени, твој свети
спомен радосно служимо, и сложно ти певамо: апостоле Матија, моли
Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
свети спомен твој.
(два пута)
Слава и сада, празника, глас тај исти.
Подобан: Повељенноје..
Муњу скривену под природом тела твога Христе, и божанску
лепоту, показао си на гори светој, Добротворе, заблиставши ученицима
који беху са тобом; они разумевши твоју неиздрживу славу кликнуше: ти
Недоступни виђен си телом у свету, једини Човекољубче.
Песма 4.
Ирмос: Услишах славноје смотреније твоје Христе..
Чуо сам глас о твоме промислу, када си рођен од Дјеве, а Родитељку
ниси запалио, зато прославих Спасе, твоје снисхођење.
Дајући писани Закон на Синају Христе Боже, показао се јеси, у
облаку, огњу и сенки, и у вихору ношен; Слава сили твојој Господе.
На Тавору си неизрециво заблистао, да увериш о твом славном
домостроју, Христе Боже, и да си од искони, и да ћеш доћи на облаку.
Разговарао си Владико Христе, са онима пред тобом као слугама,
којима си раније говорио у диму огња и мрака и танком хладу; зато слава
сили твојој Господе.
Мојсеј који те је давно предвидео у огњу и купини, и Илија узнет у
огњеној кочији, дошли су на Тавор због твога крста, да објаве славу твоју.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Јављајући апостоле блажени да је једна природа Божанска, једно је
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царство и власт, ти си стада народа уловио.
Тебе је светитељу Господ увео у море живота, и као што коњи
замуте воду, тако си и ти замутио горку воду многобожија.
Речима божанским ти си обрадио залеђена срца, апостоле славни, и
посејао си прву веру и познање Истине.
Богородичан: Ти си сасуд девства, и станиште несместиве Природе, зато
порсветли и моју душу, јер је помрачена многим страстима.
Песма 5.
Ирмос: От свјета пресјекиј первородниј свјет..
Као Светлост си одсечен од првобитне Светлости, зато у светлу певају
теби Христе дела твоја као Творцу, а ти нас води на путеве светлости
твоје.
Испред твога лика се горе склањају, а светлост ти је пред ногама, као
зраци сунца небеског, па ипак си да примиш лик земни Христе прохтео.
„Ево га Спаситељ“, кликтаху Мојсеј и Илија ученицима присутнима
на светој гори Тавору, „то је Христос којега у давнини најависмо као
истинског Бога“.
Неизмењене природе се јеси са човековом помешао, и обиље
духовне светлости божанства си апостолима открио, и неизрециво
заблистао.
Када ученици угледаше тебе Христе, увек постојећи Сјаје,
заблисталог у Очевој слави, теби кликтаху: ка твојој светлости путеве
наше управи.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Као много родну лозу, тебе је посадио виноградар Истине, да
обрадиш грожђе и исцедиш вино спасоносно, јер од њега пијући,
светитељу блажени, сви безумни одбацују пијанство обмане.
Ти си благовесниче и дивни Матијо, светитељу блажени, допунио
чету дванаест ученика, из којега је издајник себе избацио, и бедник се
обесио, јер је на Христа пету подигао.
Ти си као со по свету просута, апостоле Матијо, да слатком науком
трулеж обмане очистиш, да одгониш болести, и уклањаш, светитељу
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прехвални, ране свима са душа и тела.
Богородичан: Давнашњу неодличну одећу смртности, свукао је Адам,
Рођеним пречисто из тебе, Богоневесто, и у одећу свету и истине се
оденуо, никако укаљану страстима.
Песма 6.
Ирмос: Внегда скорбјети ми..
Када тугујем вапим ка Господу, и чује ме Бог спасења мога.
Сјајем јачим од сунца, и као светлост најјаснија, Спаситељ је
заблистао на Тавору, и нас је просветлио.
Попевши се на гору Таворску, преобразио се јеси Христе, и сву лаж
си помрачио, а нас си просветлио.
Славни апостоли су тебе Бога спознали, на Тавору Христе
задивљени, и колена су преклонили.
Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Бог је тебе одабрао, и у светом јединству са њиме обожио, и
првобитну светлост од Бога си примио, њоме си верне просветио, и земљу
од магле идолске очитио. (два пута)
Ето као ученик примио си све што су свети пророци казали, и постао
очевидац Онога којег су давно наговестили, и служитељ Матијо, по угледу
на апостоле.
Богородичан: Као духовно посвећење и недодириво очишћење, и као
свећник златни, и духовна трапеза која има Хлеб Живота, тако те Дјево ми
верни зовемо.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Као светозарно сунце по целом свету се рашири реч твоја,
просвећујући многобожачку Цркву благодаћу, апостоле Матеје,
чудоношче.
Икос:
Дај ми Господе речи као реку, јер ти си природу воде створио, и
укрепи, Милостиви, срце моје, јер ти си земљу својом речју утврдио, и
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просветли моје мисли, јер се одеваш у светлост као одећу, да испричам и
опевам долично и достојно славу твога апостола Матије,
Многомилостиви.
Песма 7.
Ирмос: Авраамстији иногда в Вавилоње..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвладаше,
и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца наших.
Обасјани светлом недоступне славе, на гори Тавору су апостоли
Христу кликтали: благословен си Боже отаца наших.
У громком сјају божанства и росном облаку, твојим ликом се
наслађујући апостоли су кликтали: благословен си Боже отаца наших.
Када те је Петар видео у недоступној светлости, на гори Тавору,
обасјаног Христе, узвикнуо је: благословен си Боже отаца наших.
Деца Заведејева, са Христом зачетником живота, када је он показао
свој сјај, загрмеше: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Отроци Јеврејстији в печши попраша..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Водом твоје божанске науке исушио си реку обмане, а потоком
блаженства напојио си све, светитељу славни, који са вером поје:
благословен си Боже.
Од силе свемоћнога Бога, постале су немоћне намере демона, твојим
доласком и пред твојим лицем, апостоле, и сатрвени су брегови и хумови
њиног безбожија.
Богородичан: Ево Дјеве о којој је Духом прорекао велики Исаија: да ће у
телу зачети и родити Бога, којем појмо: Господе и Боже благословен си.
Песма 8.
Ирмос: В Вавилоње отроци божественноју распалајеми..
У Вавилону деца запаљена ревношћу за Бога, претњу мучитеља и
пламен су храбро савладали, и посред огња бачени су орошени
певали: благословите сва дела господња Господа.
Христос који све својом вољом носи, пречистим ногама је на гору
Тавор узишао, и на њој је лицем јаче од сучаних зрака заблистао, и
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показао се као старешина и Закона и благодати, њима који су појали:
благословите сва дела господња Господа.
Недоступном славом на гори Тавору се јеси неизрециво јавио,
неподносива и незалазна Светлости, Очев Сјаје, и цео свет си обасјао, а
људе обожио, који певају: благословите сва дела господња Господа.
У светињи стајаху Мојсеј и Илија на гори Тавору, и божанске црте
јасно видеше Христове Ипостаси, заблисталог у Очевој слави, и певаху:
благословите сва дела господња Господа.
Некада се лице Мојсеја прославило у светлу Божијег јављања, а
Христос се светлошћу и славом као одећом облачи, јер он ствара светлост
и обасјава све који певају: благословите сва дела господња Господа.
Гледајући ученици на Тавору Христа, како уђе у светли облак,
ничице падоше на земљу, и просветљеног разума певаху њему и Оцу и
Духу: благословите сва дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Постао си уста Бога, а из грла Човекоубице си отео све које је
страшно прогутао, и учинио их храном своје злобе, и кроз бању препорода
си их светитељу привео Господу да певају непрестано: народи величајте
га у све векове.
Постао си славни светитељу као мач Бога-Речи против обмане, и
оружије против злобе, јер си силом Божијом потпуно уништио идолске
кипове, и оборио њине куле и храмове, а храмове Тројици си подигао
свима који кличу: народи величајте га у све векове.
Постао је као разумно небо, Матија премудри, учећи о неизрецивој
божанској слави Јединороднога, и као муња благодати, и ловац залуталих,
и као свећник светлости богопознања, и неизрецивих тајни, зато му
сложно и радосно певајмо.
Богородичан: Надприродно си зачела и неизрециво родила, од Оца
неодвојеног Створитеља човековог бића, Владичице Пречиста; Њему
пева цео свет: децо благословите га, свештеницу певајте му, а народи га
величајте у све векове.
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Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја..
Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и као
телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.
Уплашен одједном и обасјани новим сјајем, ученици један другог
гледаху и зачуђени падоше на земљу, и теби Владици свих се поклонише.
Богоречит звук је из облака дошао, јављајући чудо, а Отац светова је
ученицима узвикнуо: ово је Син мој вољени, њега послушајте.
Видевши слуге Бога-Речи на Тавору нова и пеславна чуда, и чувши
Очев глас, и преображење прво-лика, узвикнули су ово је Спаситељ наш.
Ти си непромениви Лик Постојећег, постојан, неизмениви печат,
Син, Реч, Мудрост, мишица, десница и сила Вишњега, зато теби певамо и
Оцу и Духу.
Ини.
Ирмос: Устрашисја всјак слух неизреченна..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Спаситељ те је назвао својим другом, јер си служио његовим
наредбама, апостоле блажени, и наследником царства његовог, а на
будућем страшном суду њему сапрестолним, Матијо премудри, пуноћо
дванаест ученика.
Крстом као једром си светитељу препловио узбуркано море живота,
и приспео у луку покоја и до највише Жељенога, и сада радосно стојиш са
четом апостола и молиш за нас Човекољубца.
Твој језик је уистину постао као свећник позлаћени, који светли
Духом Светим, и спаљује веру идолску а њихов огањ гаси, и блиста
светлошћу успаванима у тами неверја.
Богородичан: Само си ти, Богоновесто, укинула клетву прво-сазданих
људи на женама, када си телом Неограниченог у ограниченог телом
родила, и обновила си границе природе, Дјево Неокаљана, а од пре
удаљене, ти си својим славним заступањем сјединила.
Светилен апостолу
Подобан: Духом во свјатилишчи..
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Проходећи твојим дивним стопама, апостоле Матијо, вратио се јеси
ка путу небеском, и тамо си радосно ушао, и стао пред Тројицом, те у Оцу
видиш и Сина и Духа Светога, зато твој свети и свечани спомен са вером
славимо. (два пута)
Слава и сада
Речи и Светлости непроменива, ти си Светлост од Оца који се
нероди, а у јављеном светлу твоме, данас на Тавору, видесмо као светлост
Оца, светлост и Духа, који светлошћу управља целим светом.
На хвалитним стихире на 6; Празника 3; Глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
На гори Тавору је показана јавно слава Тројице, у твоме
преображењу, Спасе мој преблаги.
Облак светли се раширио, при твоме преображењу, и задивио свете и
врховне ученике.
Дошли су, Речи-Божија, Илија и Мојсеј, на твоје преображење, а
Отац те је посведочио, када се са неба јавио.
И апостола 3; Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Удицом благодати извукао си људе из дубине сујете, и покорио се
вољи Учитеља, дични Матијо, а он је свуда засветлио твојом вером, и
учинио те, светитељу, апостолом светим и бого-гласником, његовог
недокучивог Божанства.
Када је сјај Духа на тебе у виду огња сишао, и тебе, блажени,
стаништем Божанства учинио, ти си убрзо маглу безбожија одагнао, и
сјајем твојим мудрих проповеди цео свет просветлио, благовесниче и
апостолима украсе, и блажени Христов очевидче.
Проповедима си, славни, као муњама, све који бораве у тами
просветлио, и вером их синовима Владике и Бога учинио, и на његова
страдања се угледао, и наследник славе постао, као одважан и богоречит,
и као ученик Истине.
Слава, глас 2.
Све земно си оставио, и за Христом следовао, и знаменован
надахнућем Духа Светога, послт си међу изгубљене народе, да их обраћаш
у светлост богопознања, апостоле Матијо, и твој свети подвиг си
страдањем и разним мукама завршио, а своју душу Христу предао, зато га
моли апостоле блажени, да нам подари велику милост.
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И сада, празника, глас тај исти.
Видеше те на гори Тавору, Мојсеј и Илија, оваплоћенога из младе
Дјеве као Бога, људима за избављење.
Велико славословље

На литургији
Блажена празника песма 4. на 4; и апостола, песма 6. на 4;
Прокимен празника
и апостола, глас 8. По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене
речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод небески.
(Пс.18,2)
Апостол у Делима апостолским, зачало 2.
Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Луки, зачало 40.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Месеца августа 10. дан
Спомен светог мученика и архиђакона Лаврентија
На Господи воззвах.., стихире празника, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Заблистао си данас у сјају као светло сунце, на гори Тавору, и
показао твојим друзима да си ти Реч Очева, Спаситељу, и да си Христе
биће Човека из милосрђа телом примио, зато твој човекољубити промисао
славимо, Исусе свесилни, Спасење душа наших.
Данас се радују небески ангели, и са људима празнују Христе твоје
славно блистање, и то што на Тавору видеше; тамо су те спознали Мојсеј
и Илија, човекољубиви Христе, и Петар и Јаков и Јован, који ти певају,
Исусе свесилни, Спасење душа наших.
Данас сва пуноћа света и набеса, нека почне да хвали Христа Бога
нашега, јер он влада и живима и мртвима, божански се преобразио, и себе
на Тавору показао, првацима Закона и проповедницима благодати; како је
благоволео Спаситељ душа наших.
Ине стихире светом архиђакону, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Послужио си непорочно Богу-Речи, оче преподобни, и огњем
стварним си постао мирисна жртва Господу принета, ал радости си
небеске удостојен, зато се моли за нас увек, који те славимо Лаврентије.
Предао си себе Господу као ризница, и покорио се његовим
наредбама, богоблажени, па си богатство разделио, мучениче свети,
сиротињи, и тако си себи богатство неукрадиво стекао, а муке си храбро и
одважно на себе примио.
Овај дивни и славни борац, као лепота мученика, и извор чудеса,
угњетаванима је помоћник и звезда пресветла, зато нека сада сви свечано
славе Лаврентија, као свештеног мученика.
Слава и сада, глас 4. Самогласно
Пре твога крста Господе, гора је постала налик небесима, и облак се
као сенка пружио, када се ти јеси преобразио, посведочени од Оца; тамо
беху Петар са Јаковом и Јованом, јер су били са тобом и у време твога
предавања, да виде твоја чудеса и да се не уплаше од твојих страдања;
удостоји да се и ми њима на миру поклонимо, због твоје велике милости.
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На стиховњим стихирама, глас 2. Самогласно.
Господ је сада показао неизрециву славу свога Божанства, на гори
Тавору, ученицима којима је хтео.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Дођите сви са ученицима, похитајмо на високу гору врлина, да се
удостојимо и благодати са њима.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Сви на земљи очистимо срца, да нам одмах дође и слава, Трисунчане
благодати.
Слава и сада, глас 4. Самогласно.
Пре твога крста Господе, повео си ученике на гору високу, и пред
њима се преобразио, и зрацима силе их обасјао, као и човекољубљем, јер
си хтео показати власт и светлост васкрсења; ње и нас у миру удостоји
Боже, јер си милостив и човекољубив.
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Лаврентије, кроз страдање примио је
непропадив венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је
надвладао а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава мученика
спаси душе наше.
Слава и сада, празника, глас 7.
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!

На јутрењи
После 1. стихословија, сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
На гори Тавору се преобразио јеси Спасе, и изабраним ученицима
показао твоју славу Христе: неизмењен си заблистао божанством; облак
светли је дозвао Илију и Мојсеја да говоре са тобом, Затим и Петар
говораше: Милосрдни, добро нам је овде бити са тобом; Том светлошћу
којом си њих обасјао, просветли и душе наше.
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Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија, сједален глас и подобан тај исти.
Преображен Христе у твојој недоступној слави и твојој божанској
светлости, обасјао си твоје свете ученике, Јована и Петра и Јакова, и
задивио их божанском благодаћу, а глас Очев зачуше који је посведочио
тебе као Сина, и видеше славу твога лица, Спасе; Ти све желиш да спасеш
Речи Божија, зато просветли и душе наше.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 8; Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Мојсеј видећи пророчки давно славу Господњу, на мору, у облаку и
огњеном стубу, кликташе: избавитељу и Богу нашем певајмо.
Заклоњен телом иза стене, Мојсеј боговидац је обожен видео
Невидивог и узвикнуо: избавитељу и Богу нашем певајмо.
У давнини те је Мојсеј видео на гори Закона у мраку, а сада на
Тавору унедоступном светлу божанства.
Ини канон светога на 4; Акростих је: Певам о слави силног Лаврентија.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија рождејсја от Дјеви..
Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину, душе три
стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.
У врту прекрасном, као Христов војник, достојно благујеш и са
ангелским силама певаш, зато га моли, да ми подари блиставу светлост, да
те опевам, блажени Лаврентије.
На подвиг си пошао и свете муке, и постао победоносни страдалник,
одлучом душом Лаврентије, а венцем правде си свето одевен, и круном
победе.
Постао си син светлости и дана и славно си, као сунце небеско,
заблистао нама са запада, и светлим зрацима обасјао све крајеве света,
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свеславни мучениче Лаврентије.
Богородичан: Свето Рођеним из тебе Дјево, избављени смо од окова ада и
пропасти, и законите осуде, Пречиста, зато се радуј обрадована, кличемо
ти, јер си ти двери спасења и благодати.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Слава која је у давнини у сенци осенила твога угодника Мојсеја, док
је говорио са тобом, беше, Владико, пра-слика неизрецивог блистања на
Тавору твога преображења.
Са тобом су се попели на гору Тавор, Јединородна Речи Божија,
највећи од апостолских глава, и стајаху код тебе са Мојсејем и Илијом,
као слуге Божије, једини Човекољубче.
Ти си Бог Реч, а потпуно си земни постао, са потпуним божанством
си сјединио човекову природу у Ипостаси својој, а обе суштине су видели
Мојсеј и Илија на гори Тавору.
Ини.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Имајући победоноси крст, на противнике си храбро јурнуо, и
овенчан победом си светитељу дични, постао.
Вером у Христа оклопљен, законодавцу неверном се јеси
успротивио, и побденик си кроз храбро трпљење, светитељу свеблажени,
постао.
Помоћу силе Божије, ти си немоћ многобожија разорио, а Христово
превечно Божанство си свима открио.
Богородичан: Једнак по бићу, природи и божанству са Оцем и Духом, и
једнак са људима се Бог-Реч из тебе, Најнепорочнија, оваплотио.
Кондак глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Распаливши срце огњем Божанским, огањ страсти си до краја
сагорео, утврђење страдалника, Богоношче, мучениче Лаврентије, и у
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страдању си клицао верно: нико ме не може раставити од љубави
Христове.
Икос:
Сви верни окупљени, прославимо Лаврентија страдалника, јер је као
као светило Истине, у целом свету заблистао, и као служитеља светиње;
његовим молитвама избављамо се од многих грехова, зато очистимо срца
и прославимо Христа, који је овог светог и храброг у страдању прославио,
а овај свети је говорио: ништа ме неможе одвојити од љубави Христове.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Небеско богатство си сакупио, и осиромашеним га принео и
разделио, а гладнима си хлеб свој давао, и тиме живот вечни стекао; у
исповедању Христа си, славни светитељу, заблистао; за веру си храбро
пострадао и за свој подвиг венац од Бога примио, страдалниче Лаврентије,
моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу
славе свети спомен твој.
Слава и сада, празника, глас тај исти.
Муњу скривену под природом тела твога Христе, и божанску лепоту,
показао си на гори светој, Добротворе, заблиставши ученицима који беху
са тобом; они разумевши твоју неиздрживу славу кликнуше: ти
Недоступни виђен си телом у свету, једини Човекољубче.
Песма 4.
Ирмос: Из плоти твојеја лучи божества..
Из твога тела зраци божанства су сјали пророцима и апостолима, зато
као вође певајући кликтаху: слава сили твојој Господе.
Ти си Владико купину сачувао неоштећену када је била у огњу, и
тако си показао Мојсеју и своје богообасјано тело, и зато је певао: слава
сили твојој Господе.
Природно сунце је закривено од зрака божанства, када те је видело
преображеног на гори Тавору, Исусе мој, зато слава сили твојој Господе.
Духовни огањ који не спаљује телеса виђен беше, када се јавио јеси
Мојсеју и апостолима и Илији, Владико, један али у две савршене
природе.
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Ини.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође Исус
најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе
сили твојој.
Као слуга Бога-Речи и знањем украшен, за љубав Бога-Речи је
чистом душом принесен, и са Богом-Речи сада праведно царује, и радосно
се његове славе насићује.
Вером својом ниси у сновима неверја спавао, него си побожном
будношћу и мученичким трпљењем све до смрти, сан од очију одбацио,
свештени мучениче Христов.
На неверне противнике си заратио, вером истинитом као оружијем
заштићен, и њихов спомен си потпуно уништио, ради вере и љубави
чисте.
Богородичан: Одбацимо сву нечистоту првог залогаја, да се Хлебом
Живота са небеса се нахранимо, јер он је на земљи од Дјеве заблистао,
зато њу као заступницу добара опевајмо.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Језик мудраца не може објаснити твоју величину, јер си ти који
држиш живот и владаш срмћу, дошао на гору Тавор, пред Мојсеја и Илију,
сведоке твога божанства.
Ти си Христе невидивим рукама и по лику своме саздао човека, и
тако на своме створењу показао твоју првобитну лепоту, не као слику,
него лично својим бићем, јер си ти и Бог и Човек.
Сједињен несливено, показао си нам на гори Тавору жар свога
божанства, који гори и спаљује грехе, а душе просветљује, и задивио си
Мојсеја и Илију и највеће од својих ученика.
Ини.
Ирмос: Нечестивији не узрјат..
Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни,
јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче
певамо од ранога јутра.
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Неклонуло се јеси надао на виђење лепоте Божанства, и зато си све
лепоте на земљи презрео, и велике патње тела претрпео, Лаврентије,
дични светитељу.
Спознао си Христа који беше слуга за нас, дарован од Оца, и његов
си служитељ постао, и кроз своју проливену крв си ка њему, светитељу
блажени, отишао.
Као свештени принос и свети украс Христу себе си принео, оче
блажени, и тајне небеске си објаснио, где сада боравиш, и сјајем се
наслађујеш.
Богородичан: Исте природе и саобразан Оцу, Син Јединородни је
својевољно људима постао сродан, оваплоћен из твога тела, Мати и Дјево.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Данас се на гори Тавору видело велико и узвишено виђење:
неупоредиво јаче од природног сунца на небесима, на земљи је заблистало
је духовно Сунце правде.
„Завршена је сенка Закона јер је изнемогла, јер је дошао Христос као
Истина“, овако је Мојсеј узвикнуо на Тавору, видевши твоје божанство.
Огњени стуб је као пра-слика Христа, а облак који на Тавору
осењује, јавио је благодат Духа, као најјаснија предсказања.
Ини.
Ирмос: Проидох во глубини морскија..
Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха, али ти
као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.
На ужареном огњу си печен, и постао као слатко јело за Цара свих,
који нас воли и гладан је нашег спасења, светитељу славни.
Сасвим си близу светлости владајуће Тројице, и као слуга њен и ти
си страдалниче, блистав постао, и обасјаваш све који ти певају.
Помоћу силе Божије, легао си на усијану лесу, и трпео муке ради
љубави Христове, јер си имао душу огњем запаљену и росом Духа
орошену.
Богородичан: Постала си Дјево, Мати Бога и угодно станиште, и престо
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духовни, и гора света, и кивот, и сенка богоосењена и свећник позлаћени.
Кондак, глас 7. самогласно.
На гори си се преобразио, и колико су могли да поднесу ученици су
видели Твоју Божанску славу, Христе Боже, да када су Те видели
распетог, разумели су Твоје вољно страдање, и свету су проповедали да си
Ти заиста Очева светлост.
Икос:
Устајте лењиви који стално лежите на земљи, и помисли душе моје
дигните се и узвисите на висину божанског узласка, притецимо Петру и
Заведејевима, и са њима заједно дођимо на гору Таворску, да са њима
видимо славу Бога нашега, и чујемо глас који они чуше са висине небеса,
и проповедаше Очев Сјај.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи пламен..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Сада су апостоли видели невидиво Божанство да је у телу када је на
гори Тавору заблистало, и узвикнуше: благословен си Господе Боже у
векове.
Уплашени и у страху на гори Тавору, чуђаху се апостоли лепоти
Божијег царства, па узвикнуше: благословен си Господе Боже у векове.
Сада се чуло нечувено: јер је из Дјеве Син без оца, али њега глас
Очев славно посведочи, да је тај исти и Бог и Човек у векове.
Ниси усиновљен од Вишњега, него си по бићу Син вољени, али се
јеси нама неизмењен приближио, благословени Господе Боже у векове.
Ини.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамскија..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
Постао си сасуд свети небескога храма, и принос, да предводиш
свете тајне и служиш Богу-Речи, и певао си своме Створитељу:
најопеванији Господе и Боже отаца наших, благословен си.
Оклопљен вером у живот у Христу, светитељу блажени, ниси своју
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душу законодавцима смрти и пропасти подчинио, него си Лаврентије
певао: најопеванији Господе и Боже отаца наших, благословен си.
У тело одевен, али на изглед као неосетљив, храбро и смело си
пошао у огањ који све гута, и кликато си блажени: најопеванији Господе и
Боже отаца наших, благословен си.
Богородичан: Постала си као двери духовног Истока са небеса, који се на
земљи, из тебе Богоневесто, јавио људима, неизрециво и надразумно, и из
Бога отаца, благословенога.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Чувши да те је Отац посведочио, а видећи те као Човека, твоји
ученици нису могли гледати блистање твога лица, па су на земљу ничице
попадали у страху певајући: свештеници благосиљајте, и народи га
величајте у све векове.
Ти си Благи Цар над царевима, и као Господ силни владаш над
свима, а живиш у светлу недоступном, чему се ученици дивише, а Мојсеј
и Илија кликтаху: децо благосиљајте, свештени-ци појте, а народи га
величајте у ве векове.
Ти владаш небом и господариш земљом, и у твојој власти је и
подземље, а пред тебе дођоше: са земље апостоли, са небеса Илија
Тезвићанин, а Мојсеј од мртвих, певајући сложно: народи величајте
Христа у векове.
Чамотињу која рађа тугу на земљи оставише, одабрани апостоли,
Човекољубче, и за тобом следоваху, преласку од земље у божански живот,
зато су примили у наслеђе твоје богојављање и певаху: народи величајте
Христа у векове.
Ини.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..
Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо их
оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите и појте
Господа.
Својом храброшћу си био јачи неиздрживог пламена, и као да си
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горео у туђем телу, светитељу блажени, са вером си певао: благословите
сва дела господња Господа.
Попут три младића угасио си жар огња росом божанске благодати,
кличући и певајући: благословите сва дела господња Господа.
Теби је Христос био светлост, и својом те снагом опасао, и ка себи те
уздигао, где побожно певаш: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Постала си као палица корена Јесејевог, јер си Христа Бога
мога и Господа мимо природе процвала, као цвет божанства, зато сва дела
господња благосиљају Дјево Њега, којег си родила.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Да јасно покажеш твој други неизрециви долазак, показао се јеси као
вишњи Бог, апостолима који стајаху на Тавору код Бога, и њих си са
Мојсејем и Илијом неизрециво обасјао; зато те Христе сви величамо.
Дођите и послушајте ме и попните се на гору свету над небесима, па
духом станимо у граду Бога живога, и мислима угледајмо духовно
божанство: Оца и Духа, у јединородном Сину заблистале.
Љубављу си ме привукао Спасе, и изменио по твојој божанској
вољи, зато спали духовним огњем грехе моје, и удостоји да се наситим
твоје хране, да се због обојег радујем и величам Благи твоју узвишеност.
Ини.
Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево Богородице,
Изданком твога тела целом свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Као савршену жртву, и мирисан тамјан принео си себе Владици, и
као злато у пећи, очишћен си у огњу страдања, и постао украс цркве
првенаца, светитељу дични.
Неклонулом надом у Бога си обожен, и сједињен са бољим, а због
исповедања и светих дела, обасјан си највећом Светлошћу Лаврентије, и
заблистао си, зато те сви славе.
Као сунце са запада, заблистао си светитељу блажени, као чудо
велико и славно, и сву цркву си твојим сјајем, светитељу дични обасјао, и
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грејеш је топлином вере, зато те сви славимо.
Богородичан: Из давнине су пророци видели знаке рођења из тебе
Свенепорочна, и надахнути Духом Божанским су о томе јављали, и целом
свету громкло проповедали, а том догађају се и сада дивимо.
Светилен празника:
Речи и Светлости непроменива, ти си Светлост од Оца који се
нероди, а у јављеном светлу твоме, данас на Тавору, видесмо као светлост
Оца, светлост и Духа, који светлошћу управља целим светом.
Слава и сада, то исто
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Ангелскија..
Из Пресвете Дјеве си Речи Божија надразумно заблистао, и у Адама
се потпуно оденуо, а његову раније помрачену природу си Владико
просветлио, изменом твога божанског лика у преобра-жењу на гори
Таворској, пре твога часног крста, Христе Боже наш.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Гора некада мрачна и у диму, ево сада је часна и света, јер Христос
који је раније водио Израиља огњеним стубом и облаком, као што је
писано, данас је на њој, неизрециво и јаче од сунца, заблистао, и као Бог је
све просветлио.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Виде Кифа на Тавору, да као слуге говоре са Владиком два човека,
па завика: добро нам је бити овде, начинимо три сенице, ако хоћеш
свакоме, па и теби једну Христе мој, са Мојсејем и Илијом, твојим
слугама, не знајући шта говори, јер зачуђен беше.
Слава и сада, глас тај исти.
Владичице чиста и Богородице Пречиста, избави од сваке невоље
све који се надају у тебе, и спаси од сваке штете оне који те и ноћу, и
дању, и сада, и увек моле; и избави их будућег суда, молећи Сина твога,
неизрециво да Тавору заблисталога.

На литургији
Блажена празника, песма 5. од оба канона са ирмосем на 6;
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Месецa августа 11. дан
Спомен светог мученика и архиђакона Евпла
На Господи воззвах.., стихире празника, глас 1.
Ти си давно лично говорио са Мојсејем на гори Синају, говорећи: Ја
сам Који Јесте; а данас се на гори Тавору преобразио, показавши Прво-лик
зрацима обасјан, зато Христе величамо силу твоју.
Узвеши Христе своје одабране ученике: Петра, Јакова и Јована,
својевољно си их на гору узвео, и дивно чудо им много унапред показао, и
вечно постојећу и неиздрживу лепоту, при твоме светом другом доласку.
Од изгледа твога при недокучивом доласку, у давнини су апостоли
стрепели, и ничице на земљу попадали, а твојој божанској сили се дивили,
која је јаче од сунца заблистала, од твоје неизрециве силе, Боже благи.
Ине стихире светога Евпла, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Храбро си прешао кроз пучину страдања, и са вером је препловио,
ветром Духа, и запутио се у тихо пристаниште царства Божијег, у којем си
за патње своје богату награду примио, и са ангелима стојиш пред
Владарем целог света, мучениче овенчани и блажени.
У порфиру румену од твоје крви си одевен славни, и венцем победе
овенчан руком Животодавца, па живиш на небесима и са
Најмилосрднијим царујеш, зато те славимо као правог мученика и слугу
Бога-Речи и тврђаву вере.
Евпло дивни је слуга Божијих тајни постао, и као јагње незлобиво је
самог себе принео, јер је мачем посечен био, и мирисни принос и као
свето јагње је постао, зато данас прослављачи мученика њега прославимо,
а његово свето страдање празнујмо.
Слава и сада, глас тај исти.
Гора некада мрачна и димна, сада је часна и света, јер су на њој
стајале твоје ноге Гоподе; превечну и сакривену тајну напослетку си
објавио, дивним твојим преображењем, Петру, Јовану и Јакову; они нису
могли такав сјај твога лица поднети, нити светлост твоје одеће, и зато су
пали ничице на земљу и покрили се; и док у страху беху, видеше Мојсеја и
Илију, како са тобом говоре, и хтедоше да се теби прикључе; Тад је и глас
од Оца посведочио и рекао: ово је Син мој вољени, који је по мојој вољи,
њега послушајте, јер дарује целом свету велику милост.
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На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Христос је хтео да обнови природу у Адаму, зато се сада пење на
гору Таворску, да открије ученицима своје Божанство.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Три-светла Светлост твоје Божанске славе, неизрециво је забистала
Спаситељу на гори Тавору, и све је обасјала.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Одједном ученици угледаше, промену одеће и целог твога тела Речи
Божија, и певајући падоше ничице.
Слава и сада, глас 4.
На гори високој се Спаситељ преобразио, и поред својих врховних
ученика је преславно заблистао, показавши да врлине висином сјаје, и
божанске славе су достојне, а Мојсеј и Илија говорећи са Христом
сведочаху, да он и живима и мртвима влада као Бог који је из давнина
кроз Закон и пророке говорио; њега је глас Оца из светлог облака
потврдио говорећи: њега послушајте, јер он ће ад крстом поробити, а
мртвима живот вечни подарити.
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Евпло, кроз страдање примио је непропадив
венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је надвладао а
демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава мученика спаси душе
наше.
Слава и сада, празника, глас 7.
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!

На јутрењи
После 1. стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
На гори Тавору пеобразио се јеси Исусе, између премудих Мојсеја и
Илије, са Јаковом, Петром и Јованом; Петар присутни је овако теби
говорио: добро нам је овде бити, да начинимо три сенице, једну Мојсеју,
једну Илији и једну теби, Владици Христу. А ти светлом којим си њих
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обасјао, просветли душе наше.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија, сједален глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Дошао је пресветли празник Владике, предходно се очистимо, па
дођимо сви и душом се на гору Таворску попнимо, да Христа видимо.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 8; Дело кир Козме. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Лици Израитељстији..
Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора прешао, и
мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених у њој видео, са
весељем је певао: појим Богу нашем, јер се прославио.
Христос је другове поучавао речима живота о Божијем царству, и
рече: у мени познајте и Оца! И светлом их је обасјао недоступним, па су
радосно певали: појмо Богу нашем јер се прославио.
Силом знања језика ћете се оденути, пријатељи и ученици, и бићете
дивни у том богатству, јер ћете се славе испунити, а ја ћу се најпре јавити
светлији од сунца, да обасјам све који радосно певају: појмо Богу нашем
јер се прославио.
Данас је Христос на гори Тавору јасно заблистао зрацима божанства,
као што је обећао, и ученицима је свој Лик открио, и испунио их
блиставог и божанског сјаја, па радосно певаху: појмо Богу нашем јер се
прославио.
Ини канон светог Евпла на 4; Акростих је: Побожно хвалим славнога
Евпла. Дело Јосифово. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија..
Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину, душе три
стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.
Наоружан крстом си храбро пловио и у пристаниште вечнога живота
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достигао, и тамо се радосно настанио, светитељу славни, зато заустави
мога срца много олујне валове, да у миру славим спомен твој.
Најсветлија звездо врлинама запаљена, ти верне обасјаваш, зато ми
заблистај свети Евпло са светог свода цркве, и одагнај силом Духа мрак
демонски.
Уз помоћ силе Божије светитељу, ти си храбро и одлучно
проповедао Бога од Бога рођеног, који је својом вољом распеће претрпео,
али је смрћу својом смрт уништио.
Нека почну свака уста да те хвале, јер си, мучениче богоносни
Божијом науком избавио из уста демонских, све који су драговољно
примили речи твоје, храбри Христов страдалниче.
Богородичан: Твоје тело је Христос чудним силаском просветлио, и као
сунце пречисто је свима на свету заблистало, и од магле и таме
многобожија ослободило и све стране света просветило.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Потпуно се јеси оденуо у Адама, Христе, а давно потамнелу природу
си у светлу изменио, и променом твога лика си га обожио.
Христос је у давнини стубом огњеним и облаком кроз пустињу
Изаиља водио, а данас је на гори Тавору у неизрецивој светлости
заблистао.
Ини.
Ирмос: Јако неплоди роди от јазик..
Као што је неплодна родила, тако је и од незнабожаца настала црква,
а јудејски народ је много у чедима својим онемоћао, зато дивноме
Богу нашем кличемо: ти си свети Господе.
Сам себе си предао, као јагње, својевољно на жртву за Христа, који
је ради тебе својевољно унижен, и на жртву се принео.
Жртва непорочна и мирисни принос за Бога си постао, радосно
кличући, светитељу блажени: ти си свети Господе.
Утврђен у заповестима еванђелским, богомудри, дошао си међу
безаконе људе кличући: кога нисмо тражили ми смо нашли, да изобличи
њихово неверје.
Богородичан: Бог се код тебе Пречиста уселио, али кључеве твога
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девства није дирао, зато га моли усрдно, да утврди све који ти певају.
Кондак светога, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Закон Христов узевши у руке, стао си у подвиг пред ђавола,
кличући: Чврсто сам спреман својом вољом да страдам. Затим си радосно
приклонио твој врат, давши да те посеку мачем, завршивши свој подвиг.
Светилен, глас 1.
Подобан: Гроб твој спасе..
Помоћу крста си храбро пловио, и у тихо пристаниште небеских
насеља доспео и тамо се настанио, зато за све који молитвено славе
спомен твојих подвига, моли Створитеља, да нас избави од сваке беде и
невоља.
Слава и сада празника, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Твојом недоступном славом Христе, твога светлог преобра-жења,
обасјао си твоје свете ученике, Јована, Петра и Јакова, и задивио их
божанском благодаћу; Глас Очев чуше како те посведочи за Сина
вољеног, и видеше твоју славу Спасе; Зато ти Речи-Божија, који хоћеш да
се сви спасу, просвети душе наше.
Песма 4.
Ирмос: Услишах славноје смотреније твоје Христе..
Спознао сам славни твој промисао, Христе Боже, зато се јеси родио од
Дјеве, да од лажи избавиш све који кличу: слава сили твојој Господе.
Дајући писани Закон на Синају Христе Боже, показао се јеси, у
облаку, огњу и сенки, и у вихору ношен; Слава сили твојој Господе.
На Тавору си неизрециво заблистао, да увериш о твом славном
домостроју, Христе Боже, и да си од искони, и да ћеш доћи на облаку.
Разговарао си Владико Христе, са онима пред тобом као слугама,
којима си раније говорио у диму огња и мрака и танком хладу; зато слава
сили твојој Господе.
Мојсеј који те је давно предвидео у огњу и купини, и Илија узнет у
огњеној кочији, дошли су на Тавор због твога крста, да објаве славу твоју.

Ини.
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Ирмос: Љубве ради шчедре твојего образа на крестје..
На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по твоме
лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја сила и
похвала.
Заиста си Евпло постао духовни храм Пресвете Тројице, јер си
идолске храмове оружијем вере оборио.
Желећи лепоту Божанства, ти Евпло блажени, ниси за ране, патње и
муке марио, него си радосно пострадао.
Својим смирењем си, мучениче, гордо срце Паламина смирио, и ка
Ономе који је људе уздигао си узишао.
Запаљен ревношћу за Владику, ти си мучениче заиста сваку лаж
спалио, и на муке радосно си пошао.
Богородичан: Тебе и богаташи моле, млада Дјево, јер си родила Онога
који све обогаћује светом вером: Христа Бога нашега.
Песма 5.
Ирмос: От свјета пресјекиј первородниј свјет..
Као Светлост си одсечен од првобитне Светлости, зато у светлу певају
теби Христе дела твоја као Творцу, а ти нас води на путеве светлости
твоје.
Испред твога лика се горе склањају, а светлост ти је пред ногама, као
зраци сунца небеског, па ипак си да примиш лик земни Христе прохтео.
„Ево га Спаситељ“, кликтаху Мојсеј и Илија ученицима присутнима
на светој гори Тавору, „то је Христос којега у давнини најависмо као
истинског Бога“.
Неизмењене природе се јеси са човековом помешао, и обиље
духовне светлости божанства си апостолима открио, и неизрециво
заблистао.
Када ученици угледаше тебе Христе, увек постојећи Сјаје,
заблисталог у Очевој слави, теби кликтаху: ка твојој светлости путеве
наше управи.
Ини.
Ирмос: Нечестивији не узрјат слави..
Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни,
јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче
певамо од ранога јутра.
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Сав просветљен вољом Божијом и укрепљен јунаштвом, и храбар
као неки лав, ти си са надом на судилиште изашао, и невернике победио.
Теби је Избавитељ дао живот без уздисаја, јер си за њега,
страдалниче славни, сурову смрт поднео, и уврстио те је у сабор
мученика, јер си храброст показао.
Одлучно си врат свој сагнуо и посечен био, и тако се још више
Христу приближио, светитељу преподобни, и обожен благујеш.
Богородичан: Постала си узвишенија и од ангела, јер си надразумно
Створитеља ангела родила, који је мученике прославио, Пресвета Мати и
Дјево.
Песма 6.
Ирмос: Внегда скорбјети ми..
Када тугујем вапим ка Господу, и чује ме Бог спасења мога.
Сјајем јачим од сунца, и као светлост најјаснија, Спаситељ је
заблистао на Тавору, и нас је просветлио.
Попевши се на гору Таворску, преобразио се јеси Христе, и сву лаж
си помрачио, а нас си просветлио.
Славни апостоли су тебе Бога спознали, на Тавору Христе
задивљени, и колена су преклонили.
Ини.
Ирмос: Проидох во глубини морскија..
Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха, али ти
као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.
Проливши своју крв, дошао си пред Првог подвижника, храбри и
богомудри Евпло, и радосно си примио од њега венце победника.
Стајао си храбро пред судијом, и Владикин закон Еванђеља у рукама
држао, и тако си преподобни Евпло безаконике смело и јавно изобличио.
Од мноштва мука и мача се ниси бојао, него си Истину на суду пред
мучитељима побожно исповедио, а лаж идолску си умртвио.
Богородичан: О дивног ли чуда! Како си без искуства брачног родила?
Како си постала и Дјева и Мати, Даваоцу млека и хранитељу целог света?
Кондак празника, глас 7.
На гори си се преобразио, и колико су могли да поднесу ученици су
видели Твоју Божанску славу, Христе Боже, да када су Те видели
распетог, разумели су Твоје вољно страдање, и свету су проповедали да си
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Ти заиста Очева светлост.
Икос:
Устајте лењиви који стално лежите на земљи, и помисли душе моје
дигните се и узвисите на висину божанског узласка, притецимо Петру и
Заведејевима, и са њима заједно дођимо на гору Таворску, да са њима
видимо славу Бога нашега, и чујемо глас који они чуше са висине небеса,
и проповедаше Очев Сјај.
Песма 7.
Ирмос: Авраамстији иногда в Вавилоње..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвладаше,
и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца наших.
Обасјани светлом недоступне славе, на гори Тавору су апостоли
Христу кликтали: благословен си Боже отаца наших.
У громком сјају божанства и росном облаку, твојим ликом се
наслађујући апостоли су кликтали: благословен си Боже отаца наших.
Када те је Петар видео у недоступној светлости, на гори Тавору,
обасјаног Христе, узвикнуо је: благословен си Боже отаца наших.
Деца Заведејева, са Христом зачетником живота, када је он показао
свој сјај, загрмеше: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Јуноши три в Вавилоње веленије..
Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше подсмеху и
сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже отаца наших.
Твоја крв је на земљу капала и огањ идолске обмане угасила, Евпло
свеблажени, а Христову цркву је богато испунила, онима који теби
побожно певају.
Имајући чврсту одлучност, и будући непоколебив, ти си обману
идолослужење и постојеће лажи одбацио, и нелажном науком си их
изобличио, свемудри Евпло.
Теби се двери раја отворише, Евпло, Христов мучениче, видећи тебе
украшеног светим страдањем и венцем победе.
Жаром вере си, мучениче, душу очистио, а пламен много-божја
угасио, кличући: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Персијска пећ беше пра-слика твога светог тела,
Најнепорочнија, јер и она је сачувала младиће неспаљенима, зато
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кликтаху: благословен си Господе Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: В Вавилоње отроци божественноју распалајеми..
У Вавилону деца запаљена ревношћу за Бога, претњу мучитеља и
пламен су храбро савладали, и посред огња бачени су орошени
певали: благословите сва дела господња Господа.
Христос који све својом вољом носи, пречистим ногама је на гору
Тавор узишао, и на њој је лицем јаче од сучаних зрака заблистао, и
показао се као старешина и Закона и благодати, њима који су појали:
благословите сва дела господња Господа.
Недоступном славом на гори Тавору се јеси неизрециво јавио,
неподносива и незалазна Светлости, Очев Сјаје, и цео свет си обасјао, а
људе обожио, који певају: благословите сва дела господња Господа.
У светињи стајаху Мојсеј и Илија на гори Тавору, и божанске црте
јасно видеше Христове Ипостаси, заблисталог у Очевој слави, и певаху:
благословите сва дела господња Господа.
Некада се лице Мојсеја прославило у светлу Божијег јављања, а
Христос се светлошћу и славом као одећом облачи, јер он ствара светлост
и обасјава све који певају: благословите сва дела господња Господа.
Гледајући ученици на Тавору Христа, како уђе у светли облак,
ничице падоше на земљу, и просветљеног разума певаху њему и Оцу и
Духу: благословите сва дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..
Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо их
оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите и појте
Господа.
Твоје мошти су на очишћење од сваке болести и прогнање злих
духова, зато се око њих окупљају верни и кличу: благословите сва дела
господња Господа.
Због тебе се радује сабор верних, јер те има као заступника и
усрдног молитвеника пред Христом, и свога заштитиника, Епло, ђаконе
блажени, саговорниче светих ангела.
Окупимо се верни народе и захватајмо исцелења од сваке болести,
код кивота овог мученика, и са вером узвикнимо: благословите сва дела
господња Господа.
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Богородичан: Ти си Пречиста и Свенепорочна лепша од сваке лепоте
ангела, јер си родила Творца и људи и ангела, а њему певамо:
благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја..
Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и као
телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.
Уплашен одједном и обасјани новим сјајем, ученици један другог
гледаху и зачуђени падоше на земљу, и теби Владици свих се поклонише.
Богоречит звук је из облака дошао, јављајући чудо, а Отац светова је
ученицима узвикнуо: ово је Син мој вољени, њега послушајте.
Видевши слуге Бога-Речи на Тавору нова и пеславна чуда, и чувши
Очев глас, и преображење прво-лика, узвикнули су ово је Спаситељ наш.
Ти си непромениви Лик Постојећег, постојан, неизмениви печат,
Син, Реч, Мудрост, мишица, десница и сила Вишњега, зато теби певамо и
Оцу и Духу.
Ини.
Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево Богородице,
Изданком твога тела целом свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Заиста си даровити удостојен да видиш и будуће, и стекао си Оног
кога си желео, и достигао си до жељеног краја, и код Жељеног си прешао,
Евпло, дични ђаконе.
Као скиптар држиш крст у својим рукама, а плашт свој си заруменио
твојом крвљу, и тако свечано одевен стојиш сада пред Христом Царем,
Евпло, дични ђаконе.
Данас је Катанија, света митрополија, стекла тебе као нарочитог
чувара, и празнује твоје свето страдање, са свима градовима и епархијама,
о којима бринеш твојим молитвама.
Сунце пресветло си постао и преселио се у божански сјај,
заједништвом Божијим си обожен, мучениче блажени, зато сада обасјај
све који певају о славном страдању твоме.
Богородичан: Зрацима светлости која је у теби Богоневесто, просветли и
моју душу, и подигни је јер лежи у понору пропасти, а отерај демоне који
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стално нападају срце моје, и у пропаст гурају ме.
Светилен:
Речи и Светлости непроменива, ти си Светлост од Оца који се
нероди, а у јављеном светлу твоме, данас на Тавору, видесмо као светлост
Оца, светлост и Духа, који светлошћу управља целим светом.
Слава и сада, то исто.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Радују се тројица светих апостола, јер Тројицу спознаше, али по
суштини Једнога, на гори Таворској.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Благо теби Таворе, који беше најпре мрачан, јер си светла удостојен,
духовнога Сунца, и Светлости небеске.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Обасјани светлом тога лица, ученици твоји Спасе, не могаше то
поднети, и на земљу ничице падоше.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Очев глас се са небеса чуо, говорећи: ово је мој вољени Син, њега
сви послушајте.

На литургији
Блажена празника, од оба канон, песма 6 са ирмосем на 6;
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Месецa августа 12. дан
Спомен светих мученика Фотија и Аникити;
Додаје се и служба преподобног оца нашег Максима
исповедника

На Господи воззвах.., стихире мученицима, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Од огња се нисте бојали, не оруђа којим су вас секли, ни свирепог
беса безумника који је претио, ни напада лалова ни узаврелог казана, ни
сечења тела ваших, ни ужасне смрти, којом су вас послали Богу да вас
славом обесмрти, страдалници храбри.
Блажен и свети крај живота сте достојно желели, и вечности се
надали, мученици храбри, зато изливате реке чудеса, и уклањате нама
пожар страсти од душа и тела, и свима који увек и побожно славе ваш
молитвен спомен, светитељи прехвални.
Фотије славни и Аникита богомудри, двојица храбрих, светлошћу
Тројичном су украшени, и окићени ранама јуначким, заувек радују са
ангелима, и свима који са вером празнују славно и свето њино страдање, и
дарују им просветлење и милост.
Ине стихире преподобног, глас тај исти.
Подобан: Јако добља..
Проповедао си преподобни Максиме, из милосрђа и како хтеде
посталог Човеком, са две воље и два дејства верованог, и затварао си
разјапљена уста, која су га као једновољног и једнодејственог славила,
науком ђаволским, који је такву злобу раширио.
Снагом твоје науке оче, удавио си Пира варалицу безумног, и
гоњење претрпео, и многе муке, оче увек слављени, и много си рањаван, и
језик ти одсечен, и света рука коју си увек пружао ка Богу, и којом си
исписао узвишену науку.
Као писаљка брзописца, напуњена Духом, био је твој свети језик,
мучениче блажени, који је благодаћу уписивао на таблицама срдаца
наших, закон врлина светих, и јавио науку богопознања, и оваплоћење
Бого-Човека у две природе, али који се хтео у једној Ипостаси јавити.
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Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш
Максиме, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен си
јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник
ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли
Господу да помилује душе наше.
И сада, глас тај исти.
У тами Старог Завета дошао је светли облак преображења у којем
беху Мојсеј и Илија, и пресветле славе удостојени, Богу говораху: Ти си
Бог наш и Цар вечности.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Приступимо усрдно гори Таворској, да видимо славу Христа Цара
свих, и Избавитеља нашега.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Са Мојсејем се јеси јавио и Илијом, на гори Таворској Спасе мој, и
са најбољим од ученика, и заблистао си јаче од сунца.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Највећи од твојих ученика, чули су Очев глас, који им је јавио о
слави твојој, Спасе мој, и ничице попадаху на земљу.
Слава, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато на
небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио и до
ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно следио. Ти
имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир душама нашим.
И сада, глас 5.
Мали део свога светлог божантва си открио Спасе, онима са којима
се јеси попео на гору, и учинио их сведоцима твоје надсветске славе, а они
задивљени кликтаху: добро нам је овде бити! Са њима ти и ми,
преображени Спасе Христе, певамо у векове.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве
венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише, и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси душе
наше.
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Слава, преподобног, глас 8.
Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте, светило
васељене, богонадахнути украсе монаштва, Максиме премудри, твојим
учењем све си просветио, духовна свирало, моли Христа Бога да спасе
душе наше.
И сада, празника, глас 7.
Преобразио си се на гори, Христе Боже, показавши ученицима
Својим славу Своју, колико су могли да поднесу. Нека засија и нама
грешницима Твоја вечна светлост, молитвама Пресвете Богородице,
Даваоче Светлости, слава Теби!

На јутрењи
После 1. стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Попео се на гору са ученицима, и заблистао у слави Очевој, а пред
њиме стајаху Мојсеј са Илијом, јер Закон и пророци служе њему као Богу;
његово природно синовство Родитељ објављује, и назива га Сином; о
њему певамо и о теби Христе, и о Духу.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија, сједален, глас тај исти.
Подобан: Удивисја Јосиф..
На гори Тавору преобразио се јеси Исусе, и облак светли се пружио
као сенка, и апостоле је славом покрио, а они су на земљу попадали, не
могући гледати недоступну светлост славе лица твога, беспочетни Спасе
Христе Боже; тим светлом којим си њих обасјао, просветли и душе наше.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 6; Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Мојсеј видећи пророчки давно славу Господњу, на мору, у облаку и
огњеном стубу, кликташе: избавитељу и Богу нашем певајмо.
Заклоњен телом иза стене, Мојсеј боговидац је обожен видео
Невидивог и узвикнуо: избавитељу и Богу нашем певајмо.
У давнини те је Мојсеј видео на гори Закона у мраку, а сада на
Тавору унедоступном светлу божанства.
Ини канон мученицима на 4; Акростих је: Похваљујем двојицу дивних
мученика. Дело Јосифа. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини Израиљ
пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и Амаликову силу
је на исти начин у пустињи победио.
Прехвални светитељи телесне патње претрпеше, чврстом вером и
храбро, и ка животу без патње радосно пређоше, и за нас се увек моле.
Оклопљен оружијем свете вере, Аникито, у битку на бестелесне
противнике си храбро кренуо, и њине војске си силом Божијом победио.
Мудровање философа и неверни разум Јелина, ти си Аникото
просветљен Божијим разумом посрамио, а самога себе си на страдање
предао.
Богородичан: Дјева си и пре порода Пречиста, и после порода си заиста
таква остала, јер си Бога неизрециво родила, који пострадале свете
мученике овенчава.
Ини канон преподобног Максима на 4; Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Израиља от работи..
Израиља си од робовања избавио Господе, твојом моћном десницом, и
као њега, тако сада спаси и нас.
Стекао си у своме срцу рузницу небеске премудрости, оче
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преподобни, и њоме си цео свет обогатио богопознањем.
Твој живот на земљи је ангелски изгледао, и постао си храм Бога,
проповедниче Христов преподобни, зато си њему и самог себе принео.
Сложно један другом оци преподобни проповедаху твоју једину веру
Христе, чак и из уста без језика, као трубе бого-јављања.
Богородичан: Радуј се Пречиста Богородице, јер си Бога-Реч од искони
постојећег у времену телом родила, радуј се бедеме свију нас, и заштито
свима који те славе.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Слава која је у давнини у сенци осенила твога угодника Мојсеја, док
је говорио са тобом, беше, Владико, пра-слика неизрецивог блистања на
Тавору твога преображења.
Са тобом су се попели на гору Тавор, Јединородна Речи Божија,
највећи од апостолских глава, и стајаху код тебе са Мојсејем и Илијом,
као слуге Божије, једини Човекољубче.
Ти си Бог Реч, а потпуно си земни постао, са потпуним божанством
си сјединио човекову природу у Ипостаси својој, а обе суштине су видели
Мојсеј и Илија на гори Тавору.
Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.
Са Христом си победио легије противника, и венац победе си
примио, мучениче и страдалниче Аникито.
За своја смртна тела мученици Христови нису марили, него су
велика мучења јуначки претрпели.
Пуни воде живота, ви сте храбри мученици мутне реке обмане,
токовима своје крви зауставили.
Богородичан: Господ који живи на небесима се у твоје тело, Богородице,
уселио, и од нас је сваку обману одагнао.
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Ини.
Ирмос: Њест свјат јако Господ..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.
Из твојих светих руку капље крв, и истаче учење твога чедног језика,
објављује кличући и после његовог сечења, Христа у две природе.
Рука твоја није престала писати, а твој језик као труба да кличе о
твојој вери, богоречити и трипут блажени, јер је Бог обоје покретао у виду
проповеди.
У три тела али једнодушни, сложно се успротивисте дивни оци,
свима који су зло порицали Христова страдања и двоструко дјество
његово.
Богородичан: Када жене рађају, оне више девствене не остају, само ти
Мати и Дјево Пречиста, нити је икоја од њих Бога родила, само ти
Богородице Пречиста.
Кондак Максиму, глас 6.
Подобан: Јеже от нас..
Трисјајна светлост се усели у душу твоју, и учини те изабраним
сасудом свеблажени, да јављаш богопознање на све стране, недокучивим
знањем јављеним ти блажени; Тројицу си Максиме свима јасно објавио,
увекпостојећу и беспочетну.
Икос:
Угледао се јеси на страдања Спаситеља, јер си њега имао у души
свеблажени, уздигао се јеси срцем твојим даровити, а он ти благодат са
небеса подарио, мучитељима се јеси светитељу храбро противио, и
беспочетну, божанску и јединосушну Тројицу си проповедао, а
кривоверне и богопротивне си изобличио, али си и неизмерне патње,
светитељу свехвални, претрпео, јер ти је оче преподобни богословни језик
одсечен, заједно са твојом руком, али ниси престао да смело говориш, и
утврђујеш верне твојом светом науком, јер си Тројицу свима људима јасно
проповедао, изнад свега и беспочетну.
Сједален мученицима, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Трпљењем љутих мука, ви сте страдалници оборили гордост
противника, и на небесима се сада радујете, Фотије славни и Аникито
блажени, зато сте слављени у све векове, а ви се молите Христу, за нас
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који славимо спомен ваш.
Слава преподобног Максима, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Чувао си науку Божију, и постао стуб православља, и сила вере,
светитељу богомудри, јер си о две природе и две воље Христа Бога нашег
проповедао; њега усрдно моли оче Максиме, да нам подари велику
милост.
И сада, празника, глас тај исти
Подобан: Красотје девства твојего..
Божански сјај твоје славе, показао си Речи Очева твојим ученицима,
колико су могли примити, преображен на гори Тавору; Са њима се и ми
просветисмо који ти певамо, једини неизмењени и бесмртни Господе, теби
са вером кличемо: слава Христе царству твоме.
Песма 4.
Ирмос: Из плоти твојеја лучи божества..
Из твога тела зраци божанства су сјали пророцима и апостолима, зато
као вође певајући кликтаху: слава сили твојој Господе.
Ти си Владико купину сачувао неоштећену када је била у огњу, и
тако си показао Мојсеју и своје богообасјано тело, и зато је певао: слава
сили твојој Господе.
Природно сунце је закривено од зрака божанства, када те је видело
преображеног на гори Тавору, Исусе мој, зато слава сили твојој Господе.
Духовни огањ који не спаљује телеса виђен беше, када се јавио јеси
Мојсеју и апостолима и Илији, Владико, један али у две савршене
природе.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у току
своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.
Горећи љубављу ка Богу, усрдно сте кроз пламен огњени прошли,
али сте росом Духа неспаљени остали, непобедиви мученици и свети
молитвеници за душе наше.
Својих тела сте се страдалници одрекли и разним начинима сте
мучени, али сте се душом у Бога надали, који дарује трпељење по вери.
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Чврсти као стубови вере и ви сте мученици зидине демонске
оборили, и грађани Божијега града постали, кличући: слава сили твојој
Господе.
Нисте мученици у неверју спавали, него сте благодаћу и светом
бодрошћу, вечно заспале у смрти на светлост богопознања упутили.
Богородичан: Као дивна Дивног си родила, Дјево и Мати Пречиста, а он
је дивним учинио мученике, који су јуначки пострадали и безбожије
уништили.
Ини.
Ирмос: Из гори приосењенија Слове, пророк..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење Речи
Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са страхом је
прославио силу твоју.
Постао си налик Мојсеју, оче богомудри, јер си душом примио науку
вере, и ушао си у сенку боговиђења, и обогатио се светлошћу
богопознања.
Ревновао си попут Аврама, и принео си другог Исака Господу, а то је
оче, твоје жртвено срце, кроз огањ савести.
Једнога Христа сте оци проповедали, и као једнога Сина у две
природе га исповедали, али који има две воље и два дејства.
Богородичан: Надвременог си у времену родила и неизмењена и пречиста
си остала, родивши ради нас Оваплоћенога у твоме телу, Богородитељко и
Увекдјево.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Језик мудраца не може објаснити твоју величину, јер си ти који
држиш живот и владаш срмћу, дошао на гору Тавор, пред Мојсеја и Илију,
сведоке твога божанства.
Ти си Христе невидивим рукама и по лику своме саздао човека, и
тако на своме створењу показао твоју првобитну лепоту, не као слику,
него лично својим бићем, јер си ти и Бог и Човек.
Сједињен несливено, показао си нам на гори Тавору жар свога
божанства, који гори и спаљује грехе, а душе просветљује, и задивио си
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Мојсеја и Илију и највеће од својих ученика.
Ини.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света Светлости
из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.
Небројеним ранама је Аникито твоје тело усмрћено, али си тиме
живот без старости, преблажени мучениче, стекао.
У ужарени огањ на уништење, ушао си о, Фотије, али си стекао
заједницу божанског сјаја, и постао чедо незалазног дана заувек.
Мученици славни су живот трулежни сасвим одбацили, јер су
једнодушно непролазне лепоте желели.
Богородичан: Ко може изрећи твоју светост, о, Владичице Богородице?
Јер ти си надразумно, необјашњиво и неизрециво Бога родила.
Ини.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си ти
Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Мач није могао да посече твоју смелост, оче, нити да угаси у теби
чувану веру.
Рим проповеда твоју ревност, оче богоносни, а црква труби твоју
науку, оче преподобни.
Пред владарима сте Спаситеља проповедали, и мученици постадосте
својом вољом, светитељи богомудри.
Богородичан: Певамо ти Богородице као извору Живота, јер си
непрекидни Живот целом свету родила.

Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Данас се на гори Тавору видело велико и узвишено виђење:
неупоредиво јаче од природног сунца на небесима, на земљи је заблистало
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је духовно Сунце правде.
„Завршена је сенка Закона јер је изнемогла, јер је дошао Христос као
Истина“, овако је Мојсеј узвикнуо на Тавору, видевши твоје божанство.
Огњени стуб је као пра-слика Христа, а облак који на Тавору
осењује, јавио је благодат Духа, као најјаснија предсказања.
Ини.
Ирмос: Пожру ти си гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер је
од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Подигнут си на дрво и струган немилостиво, тиме си грубост
смртног тела одбацио, али си у одећу обожења са небеса одевен, мучениче
Аникито.
Када сте били сурово оковани, ланце обмане сте светитељи
покидали, а вашим трпљењем и надањем сте као Божијим ужетом
заступника таме удавили.
Постали сте велика светила, јер сте зрацима својих подвига цео свет
обасјали исцелењима, храбри страдалници Христови.
Богородичан: Мимо свих закона си родила, Најнепорочнија, правога
Законодавца, зато га моли да се смилује на моју душу заробљену законом
греха, и да ме спасе.
Ини.
Ирмос: Из чрева адова..
Из адове утробе чуо си глас мога
Многомилостиви од пропасти живот мој.

вапаја,

и

избавио

си

Задивљујуће је исповедање које је теби Исус објавио, и са
страдалнима са тобом, светитељу трипут блажени.
Ни охоли владари, ни мачеви, ни претње огњем, нису те уплашили,
оче преподобни, јер си ти у вери чврст остао.
Тебе као стуба православља, није поколебао најлукавији противник,
него си ти њега победио и уништио.
Својом науком си као троструком праћком духовно претње Аријеве
уништио, и стрелама Христових тајни.
Богородичан: Надразумно и неизрециво си Дјево, Хранитеља свих на
грудима својим хранила, мада порођајне патње ниси спознала.
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Кондак, глас 7. самогласно.
На гори си се преобразио, и колико су могли да поднесу ученици су
видели Твоју Божанску славу, Христе Боже, да када су Те видели
распетог, разумели су Твоје вољно страдање, и свету су проповедали да си
Ти заиста Очева светлост.
Икос:
Устајте лењиви који стално лежите на земљи, и помисли душе моје
дигните се и узвисите на висину божанског узласка, притецимо Петру и
Заведејевима, и са њима заједно дођимо на гору Таворску, да са њима
видимо славу Бога нашега, и чујемо глас који они чуше са висине небеса,
и проповедаше Очев Сјај.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи пламен..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Сада су апостоли видели невидиво Божанство да је у телу када је на
гори Тавору заблистало, и узвикнуше: благословен си Господе Боже у
векове.
Уплашени и у страху на гори Тавору, чуђаху се апостоли лепоти
Божијег царства, па узвикнуше: благословен си Господе Боже у векове.
Сада се чуло нечувено: јер је из Дјеве Син без оца, али њега глас
Очев славно посведочи, да је тај исти и Бог и Човек у векове.
Ниси усиновљен од Вишњега, него си по бићу Син вољени, али се
јеси нама неизмењен приближио, благословени Господе Боже у векове.
Ини.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него ли
пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у
храму славе твоје Господе.
Кроз задивљујући подвиг сте прошли, и постали заиста туђи за
телесне прохтеве, а сада сте суграђани ангела и санаследници Христу,
мученици знаменити мученици.
Трпљењем и надом сте победили све навале безбожних противника,
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а због ваших чувених патњи сте прешли у Светло незалазно, светитељи
славни.
Постали сте храм Најсветије Тројице, јер сте кипове и храмове
безбожних смело оборили, и ка небеском сте храму радосно прешли,
светитељи прехвални.
Богородичан: Као шира од небеса, ти си Пречиста надразумно примила,
Бога Реч, који не може нигде стати, а сви који ходе тесним путем,
Најнепорочнија, стижу у ширину вечног живота.
Ини.
Ирмос: В начаље земљу основавиј..
У почетку си земаљу основао и небеса Речју утврдио, благословени у
векове Господе, Боже отаца наших.
Своју одећу природно наслеђену си својом крвљу украсио
светитељу, па и ућутали језик оче, јавља и објављује науку твоју.
Ваш гроб није зауставио ваше језике, нити је земља далека скрила
вашу науку, него како пише Давид у песмама: по свој земљи се она
проповеда.
Као злато три пута у огњу каљено, тако је ваша најчистија вера
узрасла у Христу, оци часни.
Богородичан: Купином која је горела а није сагорела, најавио си на
Синају пра-слику Дјеве, благословени Господе Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Чувши да те је Отац посведочио, а видећи те као Човека, твоји
ученици нису могли гледати блистање твога лица, па су на земљу ничице
попадали у страху певајући: свештеници благоси-љајте, и народи га
величајте у све векове.
Ти си Благи Цар над царевима, и као Господ силни владаш над
свима, а живиш у светлу недоступном, чему се ученици дивише, а Мојсеј
и Илија кликтаху: децо благосиљајте, свештеници појте, а народи га
величајте у ве векове.
Ти владаш небом и господариш земљом, и у твојој власти је и
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подземље, а пред тебе дођоше: са земље апостоли, са небеса Илија
Тезвићанин, а Мојсеј од мртвих, певајући сложно: народи величајте
Христа у векове.
Чамотињу која рађа тугу на земљи оставише, одабрани апостоли,
Човекољубче, и за тобом следоваху, преласку од земље у божански живот,
зато су примили у наслеђе твоје богојављање и певаху: народи величајте
Христа у векове.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и умилном децом
певао: благословите сва дела господња Господа.
Одлучну вољу сте имали свети, и навале звериња се нисте бојали,
нити се усијаног котла плашили, ни претњи мучитеља, ни сечења вашег
тела, него сте кликтали: благословите сва дела господња Господа.
Исцељујете страдања верних, узором на ваше свето страдање, а
уклањате болести и одгоните духове злобе од свих који кличу:
благословите сва дела господња Господа.
Двојице страдалника храбрих, ви сте Тројицу неизрециву објавили, и
заиста сте погубили легију противника верујућих у таму, и у мноштво
духовно сте убројани, певајући: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Пресвета Дјево, ти си Пресветог Бога родила, који
благодаћу овенчава своје свете мученике, зато спаси и освештај нас, који
усрдно кличемо: благословите сва дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: На горје свјатјеј прославаљшасја..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.
Зраке Божије науке си у срце примио, и просветлењем разума си
обогаћен, и у своју душу си унео ризницу премудрости, богомудри оче.
Изневши своју науку, богоблажени, ти си јереси од себе одагнао, и
угледањем на Христова страдања, постао си својом вољом жртва чиста и
Богу угодна.
У чистоти сте живот сачували и делима своју веру украсили, и
небеске се славе удостојили часни оци, где певате Христу у векове.
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Богородичан: Радуј се двери и духовни облаче, радуј се горо, купино и
свећниче, радуј се храме, престоле и рају, радуј се јер си родила
Створитеља свих, Благословена.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Да јасно покажеш твој други неизрециви долазак, показао се јеси као
вишњи Бог, апостолима који стајаху на Тавору код Бога, и њих си са
Мојсејем и Илијом неизрециво обасјао; зато те Христе сви величамо.
Дођите и послушајте ме и попните се на гору свету над небесима, па
духом станимо у граду Бога живога, и мислима угледајмо духовно
божанство: Оца и Духа, у јединородном Сину заблистале.
Љубављу си ме привукао Спасе, и изменио по твојој божанској
вољи, зато спали духовним огњем грехе моје, и удостоји да се наситим
твоје хране, да се због обојег радујем и величам Благи твоју узвишеност.
Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато се веселимо
и тебе Богородице величамо.
Богородичан: Обасјај нас Дјево, која си родила Светлост недоступну, и
испуни нас весељем, радошћу и богопознањем, јер те чистим срцем и
побожно величамо.
Ини.
Ирмос: Пројављенноје на горје..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.
Бестрастијем и примером, оче трипут блажени, научио си нас науци
живота вечнога, и као стуб духовни целом православљу, оставио си твоје
исповедање.
Постао си налик Финесу, оче богоносни, јер си као онај копљем,
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тако и ти мачем науке, посекао новонасађену веру и одбацио хулитеље
Христа.
Заиста сте прослављени оци богоносни, јер сте рањавани, батињани,
гоњени и тлачени, у оковима, тамницама и ланцима и у заточењу
пострадали.
Богородичан: Купина која гори огњем а не сагорева, пред-знак је из
давнине Мојсеју, Богомати и Дјево, и пра-слика твога богоугодног тела,
које је примило духовни Огањ.
Светилен светога
Подобан: Свјете неизменниј..
Постао си Максиме труба премудрости, а твојим бого-речитим
језиком си застрашио војске противника, ти си светлост монаштва, а
твојим светим речима, спознасмо веру у Биће Тројице.
Слава и сада, празника:
Речи и Светлости непроменива, ти си Светлост од Оца који се
нероди, а у јављеном светлу твоме, данас на Тавору, видесмо као светлост
Оца, светлост и Духа, који светлошћу управља целим светом.
На стиховње стихире празника, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Заблистао си о, Христе белином јачом од снега, и открио ученицима
твоју природу, и твоју недоступну славу.
Стих: Твоја су небеса и твоја је земља. (Пс.88,12)
Хтео си да покажеш славу твоју ученицима, са Мојсејем и Илијом на
гори Тавору, а када је видеше Спасе задивише се.
Стих: Тавор и Ермон се због твога имена радују. (Пс.89,13)
Данас је Христос на гори Тавору, обновио потамнелу Адамову
природу, и просветлио је и обожио.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Тавор гора Божија, због имена твога Спаситељу се радује, јер те
проповеда, као вољенога Сина Очевог.

На литургији
Блажена празника песма 7.и 8. од оба канона са ирмосем на 6;
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Месецa августа 13. дан
Оданије празника Преображења Господњег;
Спомен преподобног оца нашег Максима исповедника
(његова служба се узима 12. августа заједно са мученицима)

Овога дана се служи оданије празника Преображења
Господњег и пева се цела служба празнична

На Вечерњи
уобичајена катизма. На Господи воззвах.., стихире празника на 6
певане на сам празник; Слава и сада празника; Ако је субота: Слава,
празника; И сада, догматик владајућег гласа.
На стиховне стихире празника. Слава и сада: празника. Тропар
празника, јектенија и отпуст. На повечерју после Трисветог кондак
празника. Полуноћница се пева обично са дневним тропарима.
На јутарње
Бог господ.., тропар празника трипут. После катизми сједални
празника. Канон празника, са ирмосем на 8; и други без ирмоса на 6;
Катавасија: Крест начертав... оба хора заједно. После 3. песме сједални
двапут. После 6. песме кондак и икос празника. На 9. песми Чесњејшу..
не певамо него певамо припеве празника. Светилен празника два
пута.
Хвалитне стихире празника на 4; Слава и сада: празника.
Славословље велико. После Трисветог тропар празника, јектенија,
Оглашенија, отпуст и уобичајени излазак и први час у припрати.
На литургији
блажена оба канона песма 9. са ирмосом на 8; тропар празника, Слава
и сада: кондак празника. Прокимен, алилуја и причастен празника.
Апостол и Еванђеље тога дана.

МР
Ако се оданије празника Преображења догоди у недељу
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На малој вечерњи
стихире васкрсне. На стиховне стихире васкрсне и стиховње празника
са својим припевима узете са великог вечерња. Слава и сада:
празника. Тропар васкрсан, Слава и сада: празника.
На великој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире васкрсне 3; Анатолијева (источна) 1; и
празника 6; које се певају на сам празник. Слава: празника; И сада:
Богородичан владајућег гласа.
На литији стихире и Слава и сада празника.
На стиховне, стихире васкрсне, Слава и сада: празника. После
Трисветог тропар: Богородице Дјево.. двапут, и празника једном;
благосиљање хлебова, и Чтеније.
На јутрењи
На Бог господ.. тропар васкрсан два пута; Слава и сада: празника.
После катизми сједални васкрсни и ниховим богородичним, Чтеније
еванђелско недеље по реду и остало по обичају. Канон васкрсан са
ирмосом на 4; Богородици на 2; и празника оба канона на 8;
Катавасија: Крест начертав... оба хора заједно. По 3. песми кондак и
икос празника и сједален празника (два пут). По 6.песми кондак и
икос васкрсни. На 9. песми певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан;
Слава и сада: празника.
На хвалитним стихире васкрсне 4; и празника 4; са празничним
припевима. Слава: Еванђелска стихира; И сада: Преблагословена
јеси.. Славословље велико, после Трисветог тропар васкрсни,
јектенија, Оглашеније и отпуст и први час у припрати.
На часовима тропар васкрсан; Слава: празника; И сада:
богородичан часова, кондак празника. Такође и на осталим часовима,
кондак васкрсан и празника говоримо наизменично.
На литургији
блажена гласа на 6; и празника од 4. гласа песма 9. на 4; Тропар
васкрса и празника; Слава: кондак васкрсан; И сада: празника.
Прокимен, алилуја и причастен дана и празника, Апостол и Еванђеље
дана.
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Месецa августа 14. дан
Предпразник Успења пресвете Богородице;
Спомен светог пророка Михеја

На Господи воззвах.., стихире предпразника, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Уз свирале огласимо и у песмама кличимо, пред празник одласка, и
погребне песме свето запевајмо, јер се Мати Божија као ковчег позлаћени
сада спрема, да пређе са земље у висине небеса, и сели се у вечно живу и
божанску светлост.
Окупи се данас славно са свих страна, чето апостола, јер духовни
град који влада свима, са славом одлази са земље у бољи живот, да се
радује заједно са својим Царем и Сином, зато на њеном светом погребу,
сложно са небеским војскама певајте песме погребне.
Свештени саборе, цареви и кнежеви, са свима девственима, сада
напред идите, а сви се народи окупите, да сложно узнесемо песму
погребну, јер ће Владарка свих сутра душу предати у руке Сина, и
преселити се у вечне обитељи.
Ине стихире светог пророка, глас тај исти.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Предсказао си о проповеди Спаситеља, јављеној на гори високој, и
да ће на врху бити град, и тиме си узвишени Божији промисао најавио, на
који се народи са вером окупљају, и усрдно притичу, уче се путу
Господњем, и спасавају се вечним спасењем.
Дошао Михеје дивни међу пророцима, и језиком богонадахнутим си
прорекао, да ће из Витлејема изаћи кнез, који из вечности долази, да
напаса народ свој, а сада видевши остварење твога пророштва, побожно
славимо тебе који си га најавио.
Стојиш пред престолем Божијим, пророче свечасни, удостојен
радости и да гледаш славу његову, и да се храном рајском наслађујеш, пун
духовног весеља и радости, зато сада чувај све који са вером твој спомен
славе, и од искушења избављај, твојим непрестаним молитвама.
Слава и сада, глас тај исти.
Твоје свето уснуће, Пресвета Дјево и Пречиста, слави мноштво
ангела на небесима, и људски род на земљи, јер си била Мати Творца свих
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и Бога, а ти не престај да га молиш за нас, молимо те, јер ти си нам са
Богом надање, Боородице најопеванија и неискусобрачна.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Гле чуда новога! Гле чудног знамења: како смрт узима живоносну
Божију Невесту, и сада се гробом покрива.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Нек се сада свако биће на земљи радује, јер Дјева и кћи Адама у
небеса прелази.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Прихватимо и ми душом одар Дјеве, и са четом апостола је побожно
окружимо, певајући испраћајне песме.
Слава и сада, глас 2.
Дело Анатолијево.
Она је узвишенија од небеса и славнија од херувима и од све
творевине чистија, па је због превелике чистоте своје постала је станиште
увекпостојећег Бића; а данас у руке Сина предаје своју пресвету душу, и
због ње се све испуњава радости, јер и нама дарује велику милост.
Тропар, глас 4.
Заиграјте народи, пљешћући рукама верно, и са љубављу се
саберите, радујући се данас, и светло запевајте сви, са весељем: Матер
Божија треба да се славно пресели са земље на небо: зато је увек као
Пресвету Богородицу у песмама славимо.

На јутрењи
После 1. катизме, сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Постала си на земљи шира од небеса, јер си телесно свима Творца
родила, а сада са земље право у небеса одлазиш, и душе праведних те
гледају, а хорови ангела посматрају, како теби царице, достојне похвале
увек приносе. А ти не престај да се молиш за све који те песмом славе.
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Слава и сада, то исто.
После 2. катизме, сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..
Мноштво ангела те славослове, а род људски ти предпразнично пева,
јер прелазиш са земље ка Рођеноме из тебе, Богородице Пречиста, а ти га
молиш усрдно да се избаве од невоља сви, који са вером славе Дјево твоје
престављење.
Слава и сада, то исто.
Канон предпразника, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и всадника в море чермноје..
Христос је, као победник у ратовима, високом мишицом коње и
коњанике у Црвено Море збацио, а избављени Израиљ му је
победничку песму певао.
Приђимо верни гробу Дјеве, и са вером примимо мирис светиње, јер
се у њега као у сасуд излило миро који шири мирис и душама мирише.
Духовни Сион је починуо у граду Гетсиманији и узет је са брда
Сиона, као духован, јер је Бога бесмртнога примио, да сада у недрима
вечним почива.
Затрубите у трубе побожни људи, и уста апостола громко објавите, а
духовне силе подигните довратке, да примите Царицу већу од свих.
Када се смрт приближила Најнепорочнијој, која је мимо природе
Родитељка Живота вечног, Владика је смрт одбацио, и преселио је Дјеву у
станиште небеско.
Ини канон пророку, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Заиста си као чисто огледало Божије и божанских тајни, и стојиш
пред Творцем пророче, зато га моли да спасе од невоља све који ти са
вером певају.
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Због твога изузетно чистог срца Бог те је испунио духовним знањем
и премудрошћу, Михеје, и спознао си будуће догађаје.
Побожно проповедајући и проричући, рекао си свети-тељу блажени,
да ће се Господ са небеса на земљи јавити, и писао си нам о његовом
јављању.
Богородичан: Пре вечности спознати, јавио се на земљи у времену, у
примљеном телу, Богомати, да избави најпре заробљене.
Песма 3.
Ирмос: Водрузивиј на ничесомже..
Својом вољом си земљу из ничега створио, и мада претешку, поставио
си је без ослонца у космосу, тако на непомичном камену заповести
твојих, утврди Цркву твоју, једини благи и Човекољупче.
Погребне песме сада узнесимо Пречистој и Бого-родитељки
Створитеља, и са војсакма бесетелесних станимо са радошћу око њеног
одра, као око божанског и светог престола.
Дођите верни и видите како лежи пружена и склопљених очију,
животодавни, божански и вечни Извор, и од срца сузе излијте, па целујмо
њено непропадиво тело.
Ти си божанско и племенито Божије станиште, истински престо, и
истински духовни град, Цара свих, па због твога празника, подари
опроштај свих наших греха, и спаси нас од несрећа.
Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Твој језик је као писаљка Божанскога Духа, којим си нама
предсказао будуће догађаје.
Ти си предсказао телесни долазак Превечнога у Витлејем, као Кнеза
свих, Спаситеља и Вође.
Био си нам јасни зналац надразумних тајни, светлошћу пророштва
обасјан, пророче славни.
Богородичан: Ти си Пречиста постала најављена гора на коју се Господ
успео и јавио, а којој сада ми прибегавамо.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
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Просветљен Духом Светим, прорекао си јасно будуће догађаје, и
обасјао недокучиве тајне мудри и даровити Михеје, и прорекао си да ће из
Витлејема изаћи Христос као вођа, да напаса свој народ.
Слава и сада, предпразника, глас 4.
Подобан: Скоро превари..
Младе девојке дођите да унапред певате, а матере да похвалите, и
све испевајте песме погребне, на уснуће Дјеве и Матере Господње,
песмама дивним унапред свето служимо, њено славно престављење у
небеса.
Песма 4.
Ирмос: Божественноје твоје разумјев истошчаније..
Прозорљиви Авакум је разумео Христе твоје Божанско порекло, па је
са трепетом узвикнуо: долазиш да спасеш народ твој и помазанике
твоје.
Нека се небески хорови развеселе и припреме да приме Пречисту
Божију Матер, као царицу која побожно влада целим светом.
Нека се склоне духови поднебесни, и нека побегне и сам господар
поднебесја, и нака падне посрамљен, видевши узношење Матере Божије.
Нису више у знацима загонетним свештеници носили ковчег Завета,
него су сада заиста свети апостоли носили Божију Матер.
Уснувши у божанском одморишту, починула си у ризни-ци живота
непролазног, голубице Соломонова, дивна и красна и Свечасна.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Заблистао си божанским надахнућем, са висине обасјан, и најавио си
будуће догађаје, видећи их као сада, дични пророче.
Са Сиона је дошао Закон, како си и прорекао, бого-блажени, и
прошао си све крајеве света, Господње речи проповедајући.
Господ свих се јавио да влада у дому Јакова, и у слави Имена да као
Пастир напаса народ свој, пророче свеблажени.
Богородичан: Препород Давидов поверен беше Матери Бога и Творца,
јер тело његово постаде од ње, и она га је неизрециво родила.
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Песма 5.
Ирмос: Одјејајсја свјетом јако ризоју..
Ти се одеваш светлошћу као плаштом, и теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе, једини милостиви.
На гори Синајској ова беше чисто и божанско станиште Пресветога
Духа када је задахнуо, и цео свет надприродно просветио.
Постала си станиште целога Божанства, зато је тебе, Богомати, Бог
на крају потпуно преселио са земље, и до небеса те је као Богородитељку
провео.
Исус као Најсветији Господ славе, по воме милосрђу рођен из твога
тела, сам те је узео са земље Богомати, и са душом и са телом.
Ини.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си ти
Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Заволео си да следујеш Господу, и да припремаш његове путеве,
пророче премудри.
Спознао си све шта ће бити, и да је спасење свих народа из Јудеје,
светитељу дивни.
Гледајући благодат, проповедао си Божији весниче, да ће њој
притицати народи као стада, и спасавати се.
Богородичан: Ти си Богомати постала стан Господа, из којега је он
дошао, и цео свет од лажи избавио.
Песма 6.
Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју..
Укроти море мојих страсти, Владико Христе, јер ме захватила бура
душегубна, и изведи из пропасти душу моју, јер си милосрдан.
Похитајмо са ангелима, архангелима, властима, началима
престолима и силама у Сион, да видимо чудо велико.
Као је Родитељка Живота дошла си до смрти пропадиве, али си
сасвим избегла пропадивост; Заиста је надприродна ова твоја тајна,
Пречиста Дјево.
Сиоњани сви свеће упалите, и дођите у Гетсиманију да светлом
обавијену сретнемо, и да је са песмама испратимо.
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Ини.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Покоран закону Божијем, изобличио си све његове преступнике, и
сачувао си Закон вере, преславни пророче.
Свети Михеје, ти си свето оруђе Духа, зато твојим молитвама
сачувај верне од сваке невоље.
Богородичан: Ти си Дјево Јудин дом светлим учинила, због Онога који је
заблистао из твога светог тела.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
У славној успомени Твојој, васељена украшена бестелесним духом,
духовно Ти са радошћу кличе: радуј се, Дјево, похвало хришћана.
Икос:
Бог и Син твој је на светлим облацима са свих страна света своје
свете апостоле сабрао, Пречиста, ка телу твом; Учинио те је свима
Богородицом, и палатом дивном и најкраснијом; Он је узео твоју душу на
руку пречисту, и у рај је положио, где је дрво живота, од њега једући ми
смртни због тебе смо стекли бесмртност, зато ти кличемо: радуј се Дјево,
хришћанима похвало.
Песма 7.
Ирмос: Превозносимиј отцев Господ..
Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио а децу је
оросио, која су сложно певала: Боже благословен јеси.
Сабори свештренства, и мноштво народа, и све девојчице и девојке,
радосно певајте, и светом престављењу Дјеве.
Похвалимо песмама уснуће Богородитељке, јер је већа и од Старог
Закона и од благодати, и певајмо сложно: Боже, благословен си.
Данас је Пречиста прешла у Сиону у Светињу над светињама, као
гора света и велика, зато јој кличемо: радуј се Најнепорочнија.
Ини.
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Ирмос: От Јудеји дошедше..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Постао си потребна и храбра глава Владици, јер си о суровости
владара говорио и њих изобличио, и кликтао си дични: благословен си
Боже отаца наших.
Блистао си зрацима светог живота, и постао чисти пророк си
божанских јављања, певајући пророче блажени: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Једнаке воље са Родитељем, једнаке силе, и сапостојећи са
њиме, Очевом вољом се у телу Дјеве створио као Човек, благословени Бог
отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Тебје Вседјетељу..
Теби су Творче свега дечаци у пећи певали, као хор целог света: сва
дела Господа појте и величајте га у све векове.
Царице свих женских и Дјево, принеси молитву Христу за све, који
са љубављу славе овај празник твој, и који те величају у све векове.
Твоје лице Најнепорочнија, освештано је светлом божанском
лепотом, и блиста славом светога девства, као највећег украса у све
векове.
Недомислен, малог разума и у страху не могу исказати твоју
превелику љубав, али је видим Дјево непрестано, кроз твоје свете награде
и дарове.
Ини.
Ирмос: Мусикијским органом согласајушчим..
Три младића се не повинуше свиркама на музичким свиралама, ни
безбројном народу који се клањаху идолу на Деиру, него Господу
певаху и славословљаху га у све векове.
Од постања света Бог Реч, јавио се да избави све почев од Адама, као
што прорече Михеј, зато Господу појте и величајте га у све векове.
Духовно поучен кликтао си: Владика љубитељ милости, као
Милостив узима грехе свих, који се кају због неправди, и оних који са
вером певају и величају га у векове.
Као светла муња појавио се јеси, јер си Божију светлост примио, и
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постао си Михеје као чисто огледало, кличући: Господу појте и величајте
га у векове.
Богородичан: Имајући велику утеху Рођенога из тебе Дјево, чувамо
чисто апостолско предање, и певамо Господу и величамо га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Исаије ликуј..
Исаијо ликуј јер Дјева носи у себи и рађа сина Емануила, Бога а и
Човека, Исток му је име; њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Благо теби благо теби украшена Невесто, Богомати и Дјево, јер се
због тебе посрнуло Адамово потомство подигло, и Евино свепогубно
проклетвство укинуло, зато тебе сви песмама непрестано величамо.
Достојну славу ти је и Бог дао, као Владика твој Дјево, а ми бедни
шта да ти принесемо? Ипак прими из усрђа само љубав свих који те као
Богородицу славимо, и сачувај нас.
Вишњи је сишао и из бока твога прошао Дјево, и нас је посетио, из
тебе Богоневесто; попут њега и ти из небеске палате посети твоје
прослављаче овога празника.
Подари победе нашем народу, јер усрдно слави твоје свето
погребење, и утврди га заувек, јер царски слави твој нарочити празник, и
да покори све противнике.
Ини.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево чиста
спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Пред Разумом најчистијим и непролазним, зрацима вере обасјан,
заувек стојиш и за цео свет се молиш.
Настаде твој светли празник, пророче, испуњен пророчким дарима, и
рекама покајања које изливаш.
Наслађујеш се блажени пророче весељем Спаситеља који је по твоме
пророштву у свет дошао, и јер си обожен надразумно.
Богородичан: Ти си од свих узвишенија и чистија, јер си зачела Бога
преблагог зато нечистоту моје душе очисти.
Светилен предпразника
Подобан: Небо звездами..
Ангели и пастири раније певаху о Рођеноме из тебе, а сада војске
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ангела и чете апостола и сви народи, певају о твоме уснућу Дјево.
Слава и сада
Подобан: Жени услишите..
Славећи велики празник твога светог уснућа, са љубављу ти певамо
Богородице, а ти као Мати Пречиста, у слави одлазиш ка Господу и Сину
своме, зато га моли за хришћане, који ти са вером певају.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..
Следујући речима светога Гаврила, кличемо ти: Радуј сње Пречиста
и Пресвета Мати Господња, јер си њему прешла, и помињи све који ти
певају.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Неизмерна је Премудрост Божија, јер је Духом Светим од тебе
Богородице надразумно саздао себи храм, а сада те је преселио у духовна
насеља, Најопеванија.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Као слуга приступам сада теби Матери Бога свих, и молим те
Богородитељко, да ме избавиш од свих искушења, јер царујеш са Сином
твојим, зато чувај род хришћански.
Слава и сада, глас 3.
Дело Германово.
Дођите са свих страна света, да похвалимо свети одлазак
Богоматере, јер је у руке Сина положила своју душу непорочну; Њеним
уснућем је цео свет оживотоворен, зато у псалмима и певајући песме
духовне, са бестелеснима и апостолима, свечано празнујмо.

На литургији
Блажена песма 3. и 6.
После Входа најпре торпар храма Христовог и предпразнка, па храма
светога; Слава: кондак храма светога; И сада: предпразника.
ВИДИ
Ако се догоди предпразник Успења Богородице у недељу:
Певамо целу службу предпразника са васкрсном и службом пророка
као што је указано на предпразника Преображења Христовог. Само је
на јутрењи Катавасија: Преукрашеннаја..
После Входа узимамо тропар васкрсан, предпразника, храма светог
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или света, Затим: кондак васкрсан; Слава: светога или свете; И сада:
предпразника.
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Месеца августа 15. дан
Успење Пресвете Богородице
На малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 4; Глас 1.
Подобне: Небесних чинов..
Сабор ангела се радује због бесмртног уснућа Матере Божије, и она
се радује одлазећи у вечне обитељи, јер прелази у небеско весеље и радост
божанску и вечно блаженство.
Желећи живот небески, овај си оставила Богородитељко и Божија
невесто и цвете девства; Ти си родила Христа за живот свима, зато је
сабор апостола побожно окупљени на твој свети погреб, Богоневесто.
Погребним и заупокојеним песмама теби, ваздух је освештан, због
узласка твога Мати Бога Човекољубца, то је дивно чудо, Богородице
неискусомужна, зато ти се верни клањамо, Богородице неискусобрачна.
Слава и сада, глас 6.
Дођите да по целом свету славимо уснуће Најнепорочније
Богородице, данас славе ангели свето престављење Матере Божије, па и
нас на земљи позивају на весеље, да певамо неућутно: радуј се пресељена
са земље, и у небеске обитељи настањена; радуј се јер си сабор ученика
лаким облацима заједно окупила; радуј се надање и спасење наше, јер тебе
хришћани непрестано славе.
Прокимен дана
На стиховњим стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Сабор ученика и светих апостола, сабрао се да погребу богоугодно
тело, једине Богоматере.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Ти си Владико из Богородице неизрециво заблистао, зато синовски
прими њену пречисту душу, на твоје руке,
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Када си Рођеноме из тебе прешла Дјево, дођоше на облацима
апостоли да погребу тело твоје.
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Слава и сада:
Дигните се двери небеске, и угледајте Двери Вишњега, како са
славом долази код Сина и Бога.
Тропар, глас 1.
Рађањем си девство сачувала, а по смрти свет ниси оставила,
Пресвета Богородице, прешла си у живот, Мати правог Живота, и својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. стихова 8 и певамо стихире глас 1.
О, дивног ли чуда, извор Живота се у гроб полаже и лествица ка
небу у гроб силази. Весели се Гециманијо, свети доме Богородице,
кличимо верни, имајући Гаврила као вођу: радуј се Благодатна, Господ је
са тобом, који због тебе даје свету велику милост. (три пута)
Узвишена је твоја тајна Богородице, јер си Владичице ти постала
престо Вишњега, и са земље на небо си се данас преставила. Твоја слава је
божански дивна, и блиста божанским чудима. Девојке узвисите ка небу
молитве са Царевом Матером: радуј се Благодатна, Господ је са тобом,
који због тебе даје свету велику милост. (три пута)
Твоје уснуће славе власти и престоли, начала и господства, силе и
херувими и страшни серафими; радују се сви на земљи због твоје
божанске славе и лепоте; клањају се владари са архангелима и ангели и
кличу: радуј се Благодатна, Господ је са тобом, који због тебе даје свету
велику милост. (два пута)
Слава и сада, глас тај исти.
Богогосподарском наредбом, дођоше са свих страна богоносни
апостоли, високо на облацима подигнути, па твоје пречисто и
животодавно тело са љубављу целиваху, а узвишене силе небеске дођоше
са својим Владиком, да прихвате твоје пречисто тело које је Бога примило;
и мада су страхом обузети предивно су унапред послани, па невидиво
кличу небеским војводама: ево долази Царица свих и Богодевојка, дигните
се врата и њу узвишено примите, као Матер непролазне Светлости, јер
због ње је дошло свенародно спасење човечанства. Њу не смемо гледати и
њој достојну част неумемо одати, јер она изузетно превазилази сваки
разум. Зато Пречиста Богородице која увек живиш са живоносним Царем
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и твојим Породом, моли га увек да сачува и спасе од сваког напада
противника твој нови народ, јер смо твоје светло заступање заувек стекли
па те зато славимо.
Вход; Прокимен дана; Три Чтенија
Читање из Књиге Постања (гл.28,10-17)
Отиде Јаков од Вирсавеје идући у Харан. И дође на једно место, и
онде заноћи, јер сунце беше зашло; и узе камен на оном месту, и метну га
себи под главу, и заспа на оном месту. И усни, а то лестве стајаху на
земљи а врхом тицаху у небо, и гле, анђели Божји по њима се пењаху и
силажаху; И гле, на врху стајаше Господ, и рече: Ја сам Господ Бог
Аврама оца твог и Бог Исаков; ту земљу на којој спаваш теби ћу дати и
семену твом; И семена ће твог бити као праха на земљи, те ћеш се
раширити на запад и на исток и на север и на југ, и сви народи на земљи
благословиће се у теби и у семену твом. И ево, ја сам с тобом, и чуваћу те
куда год пођеш, и довешћу те натраг у ову земљу, јер те нећу оставити
докле год не учиним шта ти рекох. А кад се Јаков пробуди од сна, рече:
Зацело је Господ на овом месту; а ја не знах. И уплаши се, и рече: Како је
страшно место ово! Овде је доиста кућа Божја, и ово су врата небеска.
Читање из књиге Пророчанства Језекиљева
(гл. 43,27 и 44,1-4)
Тако говори Господ: осмог дана и после нека приносе свештеници на
олтару жртве ваше паљенице и жртве ваше захвалне, и примићу вас,
говори Господ Господ. И одведе ме опет к вратима спољашњим од
светиње, која гледају на исток, а она беху затворена. И рече ми Господ:
Ова врата нека буду затворена и да се не отварају, и нико да не улази на
њих, јер је Господ Бог Израиљев ушао на њих; зато нека буду затворена.
За кнеза су; сам кнез нека седа на њима да једе хлеб пред Господом; кроз
трем од ових врата нека улази и истим путем нека излази. И одведе ме к
северним вратима пред дом; и видех, и гле, дом Господњи беше пун славе
Господње.
Читање из Прича Соломонових (гл. 9,1-11)
Премудрост сазида себи кућу, и отеса седам ступова; Покла стоку
своју, раствори вино своје, и постави сто свој. Посла девојке своје, те зове
сврх висина градских: Ко је луд, нека се уврати овамо. И безумнима вели:
Ходите, једите хлеба мог, и пијте вино које сам растворила. Оставите
лудост и бићете живи, и идите путем разума. Ко учи подсмевача, прима
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срамоту; и ко кори безбожника, прима поругу. Не карај подсмевача да не
омрзне на те; карај мудра, и љубиће те. Кажи мудроме, и биће још
мудрији; поучи праведног, и знаће више. Почетак је мудрости страх
Господњи, и знање је светих ствари разум. Јер ће се мноме умножити дани
твоји и додаће ти се године животу.
На литији стихире самогласне, глас 1.
Приличило је очевидцима и слугама да виде и уснуће Матере у телу,
завршну тајну на њој испуњену, јер не само да су видели Спаситељево
вазнесење са земље, него и о престављењу његове Родитељке да сведоче.
Зато су Божијом силом са свих страна окупљени дошли у Сион, да
испрате на небо њу која је пошла и која је узвишенију од херувима. Њој се
и ми са њима клањамо, јер се она моли за душе наше.
Глас 2.
Дело Анатолијево:
Она је узвишенија од небеса и славнија од херувима и од све
творевине чистија, па је због превелике чистоте своје постала је станиште
увекпостојећег Бића; а данас у руке Сина предаје своју пресвету душу, и
због ње се све испуњава радости, јер и нама дарује велику милост.
Дело Јованово:
Свенепорочна Невеста и Мати по Очевој доброј вољи, Богу
намењена за његово станиште и несливено сједињење, а данас пречисту
душу Творцу и Богу предаје. Њу побожно примају бестелесне силе и ка
Животу приносе, јер је Мати Живота, и светиљка неприступне светлости,
и спасење верних и надање душа наших.
Глас 3.
Дело Германово:
Ходите са свих страна земље, и похвалимо свето престављење
Богоматере, јер је у руке Сина своју непорочну душу положила. Њеним
светим уснућем свет оживљава, и апостоли са бестелеснима свечано славе
у псалмима и певањем духовних песама.
Слава, глас 5.
Дело Теофаново:
Ходи зборе љубитеља овог празника, дођите да хор саставимо,
ходите да песмама овенчамо цркву због упокојења Божијег ковчега. Нека
данас небо шири своја недра да прими Родитељку нигде Несместивога, а
земља да прими извор живота, јер нам даје благослов и украшава се
лепотом. Ангели састављају хор са апостолима, и задивљени гледају како
се Родитељка Зачетника живота из живота у живот преставља. Сви се њој
поклонимо молећи се: не заборави твоје сроднике Владичице, који са
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вером славе твоје пресвето уснуће.
И сада, глас тај исти.
Опевај народе Матер Бога нашега, опевајте, јер данас пресветлу
душу своју предаје у пречисте дланове Ономе који се из ње без семена
оваплотио, њега и моли непрестано да подари целом свету мир и велику
милост.
На стиховње стихире самогласно, глас 4.
Ходите народе певајмо о Пресветој и Чистој Дјеви, јер из ње је
неизрециво дошао и оваплотио се Реч Очева, зато кличимо и рецимо:
благословена си ти међу женама, благословена је утроба твоја која је
примила Христа; у његове свете руке предајеш душу Пречиста, па га моли
да спасе душе наше.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Запевајмо данас народе Давидову песму Христу Богу, јер је рекао:
привешће се Цару девојке у њеној пратњи и ближњи њени ће је довести са
весељем и радовањем; јер је она од семена Давидова, њоме смо се ми
обожили, а сада славно и неизрециво се предаје у руке свога Сина и
Владике; њу као Матер Божију опевајмо и у песми рецимо: нас који те
исповедамо као Богородицу, спаси од неприлика и избави од невоља душе
наше.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Твоје свето уснуће Пресвета и Чиста Дјево, слави мноштво ангела на
небесима и човечији род на земљи, јер си била Мати Творца свих и
Христа Бога; њега не престај молити за нас, који смо своје надање по Богу
у тебе положили, Богородице свеопевана и неискусобрачна.
Слава и сада, глас тај исти.
Када си узишла Богородице Дјево ка Рођеноме из тебе, беше ту
Јаков брат Божији и први архијереј, Петар часни врховни, и зачетник
богослова, и сав сабор Божијих апостола, па јасним богословљем опеваху
божанску и страшну тајну промисла Христа Бога, а животодавно и
богоугодно твоје тело погребоше и радоваху се Свеопевана. Узвишенија
си од светих и моћнија од сила ангелских, а они задивљени чудесима, и
нагнути један ка другом говораху: дигните се врата небеска и примите
Родитељку Творца неба и земље, опевајмо славословима часно и свето
тело, које је примило Господа за нас невидивог; Зато и ми празник твој
славимо и кличемо ти Најопеванија: подигни моћ хришћана и спаси душе
наше.
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На благосиљању хлебова
Тропар, глас 1.:
Рађањем си девство сачувала, а по смрти свет ниси оставила,
Пресвета Богородице, прешла си у живот, Мати правог Живота, и својим
молитвама избављаш од смрти душе наше. (три пута)
И читање.

На Јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника, три пута.
После првог стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Свечасни сабор премудрих апостола, окупио се чудесно да погребе
твоје славно и пречисто тело Богородице Свеопевана, са њима је певало и
мноштво ангела, твоје престављење свечано хвалећи, њега са вером и ми
славимо.
Слава и сада, то исто. и Чтеније
После другог стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
При рођењу твоме беше бесемено зачеће, а при уснућу твоме за смрт
си недодирива. Чудо над чудима се двоструко стекло у теби Богородице,
јер како си неискусомужна и чиста у суштини а хранитељка Богодетета?
Како си Мати Бога а миришиш мирисом смрти? Зато ти са ангелом
кличемо: радуј се благодатна.
Слава и сада, то исто.
После Полијелеја сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Запевај нам Давиде, зашто је овај
певао у књизи псалама? Јер је моју кћер
оне обитељи Христос, који се из ње без
мајке и кћери, а невесте Христове кличу:
вишње небеско царство.
Степена, први антифон 4. гласа.
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Прокимен, глас 4.: Спомињаћу име твоје у сваком нараштају и
нараштају. Пс.44,18)
Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11)
Све што дише нека хвали Господа..
Еванђеље по Луки, зачало 4.
После 50. псалма стихира, глас 6.
Дело Византијево:
Када се догодило престављење твога пречистог тела, тада су те
апостоли около одра са трепетом гледали; и док су у тело гледали беху у
ужасу, а Петар са сузама узвикну: о, Дјево, гледам тебе као живот свих
почившу, и чудим се, јер се у тебе уселила благодат Живота будућег; ипак
о, Пречиста, моли се усрдно Сину и Богу твоме, да спасе стадо твоје
неповређено.
Канона два, кир Козме и кир Јована. Ирмоси оба канона по два пута,
а тропари на 12.
Катавасија сваки хор свој ирмос.
Канон први. Његов акростих је: Нека славе богомудри.
Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Преукрашена си божанском славом, а освештани и славни спомен
твој Дјево све верне сабра на весеље почињући од Маријамије сви певају
твоме Јединородном Сину са хоровима и тимпанима: јер се славно
прослави.
Одједном се сакупило мноштво апостола са свих страна да испрате
са небеским војскама одлазак божанског твога тела у небески Сион; сви
они на мах дођоше ка теби Богородице а са њима и ми славимо часна
Дјево спомен твој.
Родила си Бога и примила си почасти победе у људској природи
твојој, па си се уподобила Творцу своме и Сину и уздигла изнад природе,
ипак си се и повинула законима природе, зато умиреш али и са Сином
вечно живиш.
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Ини канон Јована Дамаскина, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се дух и реч ћу кликнути Царици
Матери и објавићу светло празнујући и опеваћу радосно твоје уснуће.
Запевајте сада младе девојке заједно са пророчицом Маријамијом
песму испраћаја, јер се једина Дјева и Богомајка ка небеском рају
преставила.
Достојно као душевно небо примила су те, о Пречиста, небеска
станишта; појавила си се пред Царем и Богом светло украшена,
Свенепорочна.
Песма 3.
Ирмос: Саздатељна и сведржитељна Мудрости и сило Божија Христе,
утврди несавладиву и непомичну цркву, јер си једини свети и у светима
обитаваш.
Видећи те, о, Свенепорочна, славни апостоли и као мртву жену али
надприродно и као Матер Божију славом обасјану, дотицаху те рукама
ужаснути и гледајући те као богоугодно станиште.
Стигла је казна одсецања руку оног хулника што дрско насрну на
твој свети одар. Бог сачува част теби као славом божанства одушевљеном
ковчегу у којем он Бог-Реч постаде телесан.
Ини.
Ирмос: Твоје песнике, о, Богородице, живи и независни изворе, и хорове
који око себе окупљаш духовно утврди у божанском спомену твоме и
венцима славе их удостоји.
Изашла си чиста природом из обамрлих бедара свете Ане и
разрешила си њен одлазак из овог света, а родивши прави Живот прешла
си у живот божански ипостасни.
Скуп богослова са свих страна света, а са неба мноштво ангела,
иђаху ка Сиону у трену свесилно привучени, достојно служећи твоме
погребу, Владичице.
Ипакој, глас 8.
Блаженом те зову сви нараштаји Дјево јер се у теби настани
несместиви Христос Бог. Блажени смо и ми јер те имамо као заступницу,
дан и ноћ се молиш за нас; ти и царске скиптре утврђујеш, зато ти песму
певамо: радуј се благодатна, Господ је са тобом.
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Песма 4.
Ирмос: Речи пророка и загонетке објавише Христе твоје оваплоћење од
Дјеве; сјај твога блистања изађе народима као светлост, па и бездан огласи
тебе са весељем: слава сили твојој, Човекољубче.
Погледајте људи и начудите се: Богородица као гора света у којој се
Бог јавио у наднебеске обитељи сада узлази и као земно небо у небеском
се насељу настањује.
Твоја смрт је била прелазак у вечни и бољи живот, о, Пречиста; од
пролазног живота као божанском и непролазном прелазиш Чиста, да у
радости гледаш Сина твога и Господа.
Отворише се врата небеска и ангели запеваше и прими Христос
девствено тело и сасуд своје Матере; подигоше је херувини са радошћу а
серафими је славе у весељу.
Ини.
Ирмос: Виде пророк Авакум твојхе оваплоћење од Дјеве, Вишњи, које је
било наговештено у непојмљивом Божијем завету, па ускликну: слава
сили твојој, Господе!
Чудно беше гледати Мајку Цара свију као небо са душом, која
одлази из пустоши земне; чудна су дела твоја Господе, слава сили твојој
Господе!
Веома је недостижан њезин Пород Христос, којим су небеса
створена и он је својом вољом примио смрт и погреб; како онда да се
одрекне погреба и она која га је неискусобрачно родила?
У престављењу твоме Мајко Божија, ангелске војске својим
светимкрилима са радошћу и трепетом покриваху твоје тело шире од неба
у које си Бога примила.
Песма 5.
Ирмос: Исповедамо неирециву доброту Божију и врлине твоје Христе
који увек обитаваш у слави сапостојећег и ипостасног Бога. Из девичанске
утробе заблистао си онима у тами и сенки, Оваплоћени сјајније од сунца.
Сабор апостола сакупљаше се са свих страна света као на облацима
ношен да послуже теби Дјево као лаком облаку, јер из тога облака засијао
је вишњи Бог као праведно сунце онима у тами и мраку.
Као гласови богоугодних свирала певаху ти Богородице благим
гласом богословни људи духовну песму, оглашујући исход твоје душе:
радуј се бистри изворе свима животодавног и спасоносног Божијег
оваплоћења.
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Ини.
Ирмос: Ужасну се све због часног уснућа твога: ти си се неискусобрачна
Дјево преставила од земље у вечне обитељи и ка бесконачном животу; а
свима који ти певају спасење подари.
Нека данас разгласе трубе богослова, нека сада речити људски језик
похвали, нека ваздух огласи сијајући неизмерном светлошћу и нека ангели
поје уснуће Пречисте Дјеве.
Достојно беше изабрани Божији сасуде да будеш сва опевана и сва
прослављена при исходу своме Дјево јер сва си Богом освештана и свима
си богоугодно и истинито објављена Богородице, свеопевана.
Песма 6.
Ирмос: На пучини мора створен унутрашњи китов огањ предсказање је
твога тридневног погреба кога је показао пророк Јона и он спасе и
неповређен као што је и послат кликташе: жртву хвале приносим ти
гласом мојим Господе.
Даде теби Дјево Бог и Цар свију оно што је надприродно: у његовом
рођењу тебе као девојку сачува а тако и у гробу тело твоје сачува
нетрулежним и прослави га божанским престављењем, дарујући част теби
као Син Матери.
Заиста те Дјево усели Господ у светињу над светињама, као светли
свећњак духовне светлости, као златну кадионицу која има у себи жар
Божанства, као штап и жезал Аронов и богонаписану таблицу, као свети
ковчег и трапезу Слова живота, тако беше Рођење твоје.
Ини.
Ирмос: Вршећи овај божански и свечасни празник Богоматере, приђите
богомудри људи рукама пљескајући да дочекамо и прославимо из ње Бога
рођеног.
Из тебе заблиста живот Христос неповредивши кључеве девства.
Како онда пречисто и живоначанло тело твоје да буде доступно смрти?
Храм живота си била, живор непролазни примила си, од смрти ка
животу прешла си јер си родила Христа, живот оваплоћени.
Кондак, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
горб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
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Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
си се уселио у утробу увекдевствену.
Песма 7.
Ирмос: Бестидној јарости и огњу успротивила се жеља побожних младића
те им огањ беше као роса, па се преподобни младићи богонадахнутим
разумом подсмеваху јарости и успротивише се пламену трогласном
музичком свиралом појући: најславнији Боже наш и отаца, благословен
јеси.
У гневу своме поломи Мојсеј Богом створене таблице божанским
Духом испосане, а његов Господ који се од Дјеве родио сачувао ју је целу
и неповређену у небеском дому у који се сада уселила. Са њом се веселећи
певајмо Христу: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Уз кимвале, чистим устима, чистим, светлим и распеваним срцем, уз
милозвучне трубе ангела, ходите девојке и чисте са узвишеним мислима у
овај посебни и изабрани дан престављења, па вредним рукама пљешћите и
певајте: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Сакупите се богомудри људи, јер она која је стан божанске Славе
преставља се од Сиона ка небеском станишту, где је чисти глас оних који
празнују глас неизрециве радости оних који у весељу кличу Христу:
најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Ини.
Ирмос: Богомудри младићи нису послужили твари више него Творцу, па
су огњену опасност мушки победили радосно појући: најопеванији
Господе и Боже отаца наших благословен јеси.
Младићи и девојке који поштујете спомен Дјеве и Богоматере,
старешине и кнежеви, цареви и владари појте: Боже отаца наших
благословен јеси.
Нека затрубе духовном трубом горе небеске, нека се обрадују
хумови земни, нека се разигра срце божанских апостола, јер Царица
одлази своме Сину са њиме да царује, зато појмо: Боже отаца наших
благословен јеси.
Свесвештено престављење твоје божанске и нетрулежне Матере,
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сабра наднебесне чинове вишњих сила да се веселе са онима на земљи
који поје: Боже отаца наших благословен јеси.
Песма 8.
Ирмос: Пламен преподобне ороси а злочестиве спали, свемоћни ангел
Божији показа се деци; живоначаним изворем учини Богородицу која
руши смрт а точи живот онима који поје: јединога Саздатеља и Творца
опевајмо и величајмо у све векове.
Следујући за божанским и свештеним ковчегом, сво мноштво
богослова у Сиону питаху говорећи: камо сада одлазиш скинијо Бога
живога? Не престани да надгледаш оне који са вером кличу: Творца
јединога избављени опевајмо и величајмо у све векове.
Уздигнутим рукама којима си носила Бога оваплоћенога одлазиш
Свенепорочна и са смелошћу као Мајка говориш Ономе кога си родила:
оне које си ми дао заувек сачувај да ти певају: Творца јединога избављени
опевајмо и величајмо у све векове.
Ини.
Ирмос: Богородичин пород спасао је благочестиве младиће у пећи, у оно
време као праобраз, а сада стварно целу васељену подиже да ти пева: појте
дела господња Господа и величајте га у све векове.
Твој спомен славе Чиста Дјево начала, власти и силе, и архангели и
ангели престоли и господства, херувими и страшни серафими, а и ми род
људски певамо о теби и величамо те у све векове.
Онај који се на чудан начин уселио у твоју чисту утробу и оваплотио
се, Он сада прими свештени дух твој и код себе га упокоји као добри Син,
зато ти певамо и величамо те у све векове.
О, надразумног ли чуда Увекдјеве и Богоматере! Уселивши се у гроб
показа нам рај; стојећи данас пред тим гробом певајмо: Господа појте дела
и величајте га у све векове.
На деветој песми не певамо Чесњејшу.. него припеве Празника
Припев:
Сва племена блаженом називају тебе једину Богородицу.
или
Припев:
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Ангели видевши уснуће Пречисте зачудише се: како Дјева узлази са
земље на небо?
затим следи Ирмос: Савладане су препреке природе..
затим друга певница пева исти Припев и исти Ирмос.
затим се на сваки тропар канона пева исти Припев по једанпут.
Песма 9.
Ирмос: Савладане су препреке природе тобом Чиста Дјево, јер си и
родила и Дјева остала; живот обручује смрт; по порођају си Дјева а по
смрти жива, спасавајући увек наслеђе твоје Богородице.
Зачудиле су се ангелске силе гледајући у Сиону свога Владику како
на својим рукама носи душу жене која га је пречисто родила, па јој
синовски лепо говори: ходи Чиста и са Сином и Богом својим буди
прослављена.
Испратио је сабор апостола твоје богоугодно тело, са страхом
гледајући и са великим гласом објављујући: у небеске дворе ка Сину
своме узлазиш и заувек спасаваш Богородице нас, наслеђе твоје
Затим прва певница пева припев другог канона
Припев:
Величај душо моја од земље на небо часно престављење Божије
Матере.
затим Ирмос: Свако на земљи рођени..
затим друга певница пева исти Припев и исти Ирмос.
затим на сваки тропар канона исти Припев по једном.
Ини.
Ирмос: Свако на земљи рођени нека заигра духом просвећен, нека
празнује бестелесних духова природа поштујући свето престављење
Богоматере и нека запева: радуј се свеблажена Богородице чиста
Увекдјево.
Ходимо на Сион, на божанску гору Бога живога и радујмо се
гледајући Богородицу, њу Христос као Мајку своју усели у најбољи
божански хлад, у светињу над светињама.
Ходимо верни, приступимо горбу Мајке Божије и загрлимо га срцем
и устима и очима и лицем, чисто се дотакавши њега захватамо бројне
дарове исцелења од извора који увек тече.
Прими од нас песму испраћаја, Мајко Бога живога и твојом
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светлоносном и божанском благодаћу осени народ наш, подари мир
христољубивоме народу твоме и опроштај грехова свима који ти поје и
спасењње душа наших.
Затим обе певнице скупа певају први Припев и први Ирмос па други
Припев и други Ирмос
Светилен
Подобан: Небо звездани..
Са свих страна апостоли овде окупљени, у Гециманском селу
сахраните моје тело, а ти Сине и Боже мој прими душу моју.
(три пута)
На хвалитним стихире на 4;
Глас 4.
Подобан: Јако добља..
При твоме славном уснућу радују се небеса, и војске ангела се
обрадоваше, а земља се развеселила, мада ти погребну песму певаше, као
Матери Онога који влада свима, неискусобрачна Пресвета Дјево, која си
род човеков избавила, од прародитељске осуде. (два пута)
Божијом наредбом, са свих страна земље, окупише се најбољи од
апостола да те сахране, и гледаху како се са земље узносиш, и гласом
Гавриловим ти са радошћу кликтаху: радуј се носиљко целог Божанства,
радуј се једина која си твојим Породом земне са небеским сјединила.
Ти си Живот родила, и ка бесмртном животу си прешла, при твоме
часном уснућу, ангели су те понели заједно са началима и силама
апостолима и пророцима и целом творевином, а Син твој је примио
непропадиву и непорочну твоју душу, Дјево и Мати Богоневесто.
Слава и сада, глас 6.
На твоје бесмртно уснуће, Богородице и Мати Живота, апостоли на
облацима по ваздуху летаху, и по свету расејани у један хор дођоше пред
пресвето твоје тело, да га часно сахране, и теби гласом Гаврила у песми
говораху: радуј се благодатна Дјево и Мати безневесна, Господ је са
тобом. Са њима моли као Сина твога и Бога нешега да се спасу душе
наше.
Славословље велико. Отпуст и даје се уље из кандила Пресвете
Богородице. Час први и коначни отпуст.

На Литургији:
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Блажена од првог канона песма 3. на 4 и од другог канона песма 6. на
4
После входа: Тропар празника, Слава и сада.. кондак.
Прокимен, Песма Богородице, глас 3.: Велича душа моја Господа, и
обрадова се дух мој Богу Спасу мојем. (Лк.1,46-47)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
Апостол Филипљанима, зачало 240.
Алилуја, глас 2.: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње
твоје. (пс. 131,8)
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131,11)
Еванђеље по Луки, зачало 54.
Уместо Достојно пева се Ирмос: Побеждајутсја јестества устави.. све до
Оданија.
Причастен: Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)
На трпези бива утешење братији. А ако је празник у среду или у
петак, разрешава се само на рибу и вино. Ако ли је у понедељак:
мирјанима се разрешава на месо, сир и јаја, а монаси само на рибу и
вино.
Овај празник се слави девет дана.

МР
Треба знати ако се догоди празник Успења Пресвете Богородице у
недељу
У суботу на Малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире васкрсне гласа на 4; Слава и сада:
празника. На стиховње стихира васкрсна 1; и празника стиховње са
Великог вечерња са припевима празника; Слава и сада: празника.
Тропар васкрсан; Слава и сада: празника. Мала јектенија и отпуст.
На великој вечерњи
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После уобичајене катизме на Господи воззвах.., стихире васкрсне 3;
Анатолијева (источна) 1; и празника 6; Слава и сада: празника. Вход,
прикимен дана и три паримије празника. На литији стихире и Слава
и сада: празника. На стиховњим, стихире васкрсне; Слава и сада:
празника. На благосиљању хлебова: тропар празника (три пута) и
Чтеније из Посланица.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар васркрсан (два пута) Слава и сада: празника.
После уобичајених катизми сједални васкрсни са њиховим
богородичним; Чтеније из Толковног Еванђеља редовне недеље.
Затим Полијелеј и тропари: Ангелскиј собор.. и сједални сви празника
по једанпут. Чтеније празника. Степена гласа; Прокимен и Еванђеље
празника. Затим Васкрсење Христово.. 50. псалам и целивање
Еванђеља по обичају. Затим: Слава: Молитвама Богородице.. И сада:
исто то. Стихира празника.
Канон васкрсан са ирмосем на 4; Богородици на 2; и празника оба
канона на 8; Катавасија: Ирмоси празника оба канона. После 3. песме
кондак васкрсан и икос празника (једанпут). После 6. песме кондак и
икос празника, и Чтенија Пролога. На 9. песми припеве не певамо
него Чесњејшују.. Светилен васкрсан; Слава и сада: празника. На
хвалитним стихире васкрсне 4 и празника 4 са припевима празника;
Слава: празника; И сада: Преблагословена јеси.. Велико славословље.
Трисвето, тропар само васкрсан, јектенија и отпуст. Даје се уље из
кандила празника, затим Еванђелска стихира и Оглашеније и
уобичајени излазак и први час у припрати. На Првом часу тропар
васкрсан; Слава: празника; И сада богородичан часова; После Оче
наш.. кондак васкрсан и отпуст. Такође и на осталим часовима тропар
васкрсан; Слава: празника; И сада: богородичан часова; кондаке
празника и васкрсан говоримо наизменично.

На литургији
Блажена васкрсна гласа, на 6; и празнка песма 3. на 4; После входа
тропар васкрсан и празника; Слава: кондак васкрсан; И сада:
празника. Прокимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен дана а
затим празника.
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Месеца августа 16. дан
Спомен преноса нерукотвореног лика Господа
нашег Исуса Христа из Едесе у Цариград
Спомен Јевстатија другог, архиепископа србског;
Спомен преподобног Рафаила банатског;
Спомен преподобног Романа ђуниског
(њине службе су писане иза службе нерукотвореног лика)
На Господи воззвах.., стихире на 6; Уснућа Богородице на 3; и лика
Христовог на 3;
Стихире Уснућа Богородице, глас 2.
Подобан: Киими похвалними..
Како недостојним устима да славимо Богородицу, часнију од целог
света, и светију од хрувима и свих ангела? Она је Царев непомични
престо, и дом у који се Превишњи уселио; Она је спасење целог света, и
божанско посвећење, она на њен спомен издашно даје вернима велику
милост.
Које узвишене песме да ти сада принесем Дјево, стојећи око твога
одра? Кличу у страху сви апостоли Бога-Речи, јер нам одлази палата
Царева; узноси се кивот посвећења; подижу се довратници, јер двери
Божија улази у радост, да за цео свет непрестано моли велику милост.
Које духовне песме да ти сада принесемо, Пресвета? Јер си твојим
бесмртним уснућем сав свет посветила, и у небески свет си прешла, да
спознаш лепоту Сведржитеља, да се са њим као Мати радујеш; Тебе
Пречиста, узносе ангелски чинови и душе праведних; Са њима нам
измоли мир и велику милост.
Ине стихире нерукотвореног Лика, глас и подобан тај исти.
Ко на земљи може очима погледати на твој Лик? Јер на њега ни
војске ангела несмеју гледати, јер блиста божанском светлости. Данас по
вољи Божијој одлази из земље неверних и долази граду царевом и
побожном народу; њега дочекују и цареви, и клањају му се Христе, са
страхом и вером.
Ко на земљи сме дотаћи рукама твој лик, Речи Божија, и ко укаљан
гресима сме дотаћи тебе безгрешнога Бога нашега? Јер ти си недоступан
гресима, а пред тобом херувими у страху очи покривају и серафими не
смеју славу твоју гледати; теби са страхом служи цео свет, зато не осуди
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нас недостојне Христе када твој лик са страхом и вером целивамо.
Опет је дошао светио дан Владикиног празника, јер Он који седи на
висини небеској, сада нас је посетио својом светом иконом; за херувиме је
на висини невидив, а сагледан је у лику оних попут којих је постао;
Пречистим прстом Очевим је оцртан, по његовом неизрецивом подобију;
Његовој икони се са вером и љубављу клањамо и благослов примамо.
Слава, глас 8.
Човекољубиви Владико, велики је бездан твога промисла, јер из
колена у колено дорбо чиниш својим створењима, тако си и твој пречисти
лик осликао, и Авгару верном послао, жељеном да те види, мада си
божанством својим и за херувиме невидив; И ми видевши твој лик, нас
ради оваплоћени и својевољно пострадали Христе, горимо од љубави за
тобом, због твоје велике милости, коју си на нас излио.
И сада, глас тај исти
Данас хорови девствених свето око одра Дјеве и Матере стоје, а
душе праведних славе царицу која одлази; Једни јој место тамјана на дар
чедност приносе, а други ангелске песме са врлинама приносе, јер Матери
Бога као царици то доликује, а она се царским врлинама обасјана уздиже;
па и ми са њима живот чисти принесимо, и на погреб истинске Матере
Бога нашега дођимо, да је певањем духовних песама сложно прославимо.
На стиховњим стихире Уснућа, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
На огњеној кочији преселио те је са земље, као и праведнога Илију, а
сам Сунце правде примио је као непорочну твоју пресвету душу, и код
себе те упокојио, великом те славом прославио Пречиста, у радости
надразумној.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.
131,8)
Дођите љубитељи празника, данас је свето преселење Божије
Матере, да га светло славимо, јер она радосно предаје своју божанску и
пречисту душу Ономе, који је од непролазног Оца најпре заблистао, а на
крају и из њеног тела, и моли Исуса Бога нашега да спасе нас.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131,11)
Предивног ли чуда! Ова је у телу своме несместивог Цара носила, а
гробу се предаје! Сабори ангела и апостола са страхом сахрањују, њено
богоугодно и свето тело, али га је Исус Син њен на небеса вазнео,
Спаситељ душа наших.
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Слава, глас 6.
Оваплотио се јеси Господе као што си хтео, да примиш нашу
унижену природу, и богато милосрђе си показао, јер си мене прашину
обожио, и видевши лик твој славимо Човекољубче твој промисао; Због
њега Спасе, даруј твојим слугама, да без забране у Едем улазе, и презри
нам све грехе.
И сада, глас 8.
Дело Леонта деспота.
Да увери Исус Син твој и Бога наш, у своје две природе, као Човек је
умро а као Бог васкрсао, и допустио је да и ти Богомати умреш по закону
природе, да неверници не мисле да је само привид то, а ти си прешла у
небеску државу, небеска Невесто, из палате станишта твога си са земље
узета; ваздух је освештан твојим проласком, као што је земља обасјана
твојим рођењем; напред су послати апостоли и ангели те подигли, а твоје
пречисто тело сахранили, надгробне песме су певали, и зачуђени гледали,
и са страхом говорили: ово је промена деснице Вишњега, он је крај тебе и
тако остаје, зато о, многоопевана Мати, не одвајај се од нас, и немој нас
заборавити, јер смо народ твој и овце стада твога, и твоје име призивамо,
јер кроз тебе спасење и велику милост стичемо.
Тропар, глас 2.
Пречистоме Лику Твоме поклањамо се Благи, просећи опроштај
грехова наших, Христе Боже, Који си благоизволио да се телом узнесеш
на Крст, и да избавиш оно што си саздао од преваре ђаволске. Зато Ти
благодарствено кличемо: са радошћу си испунио све, Спасе наш, дошавши
да спасеш свет.
Слава и сада, празника, глас 1.
Рађањем си сачувала дјевство, а смрћу ниси оставила свет, Пресвета
Богородице. Прешла си у живот, Мати Правог Живота, и Својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар Лика (два пута) Слава и сада: празника
Богородице.
После 1. катизме сједален глас 1.
Подобан: Гроб твој..
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Твоја благодат се излила на нас, када смо те видели Недостижни, а
тама обмане је угашена, зато на светлост лица твога стопе наше управи, да
по заповестима твојим ходимо, и да се удостојимо да те видимо,
неприступна Светлости. (два пута)
Слава и сада, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Војске ангела гледаху истинско престављење твоје, Пресвета
Владичице и Пречиста, благословена и свеопевана, по вољи Рођенога из
тебе, а чета апостола се окупила, са весељем носећи у рај твоје свето тело,
певајући Христу Животодавцу у векове.
После 2. катизме сједален глас 5.
Подобан: Собезначалноје Слово..
Сабеспочетни Очев Сине, невидиви суштином и недодириви, у
времену си Владико, по милости неизрецивој, настао описан својим телом,
и нама си оставио твоју драгу икону, за спасење душа наших. (два пута)
Слава и сада, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Предајеш душу у руке, ради нас из тебе посталог Човеком, као
Творцу твоме и Богу, и одлазиш у живот непропадиви, зато тебе свето
славимо, једина Чиста и нескверна, и као Богородицу те уистину
исповедамо и кличемо: моли Христа код којег си отишла, да спасе душе
наше.
Канон празника Богородице, са ирмосем на 6; и Лика на 6;
Канон Богородице, дело кир Козме. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Преукрашена си божанском славом, а освештани и славни спомен
твој Дјево све верне сабра на весеље почињући од Маријамије сви певају
твоме Јединородном Сину са хоровима и тимпанима: јер се славно
прослави.
Одједном се сакупило мноштво апостола са свих страна да испрате
са небеским војскама одлазак божанског твога тела у небески Сион; сви
они на мах дођоше ка теби Богородице а са њима и ми славимо часна
Дјево спомен твој.
Родила си Бога и примила си почасти победе у људској природи
твојој, па си се уподобила Творцу своме и Сину и уздигла изнад природе,
ипак си се и повинула законима природе, зато умиреш али и са Сином
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вечно живиш.
Канон нерукотвореног Лика. Акростих је: Прослављам Спаситељу
виђење твога осликаног лика. Дело Патријарха Германа. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествоваше Израиљ..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.
Од искони Бестелесни се ради нас у телу појавио, по вољи Очевој, и
није се нашег лика одрекао, него нам је свој божански лик подарио.
Неизрециво Биће, који Очеву безграничност јавља, дошао је у
човековом телу, и своје својство нама на земљи оставио, и на небеса се
вазнео.
Твоје потомство које Варалица колеба, оправдао си Христе, и твојим
светим страдањем и твојим осликаним ликом га утврдио.
Доликовало је да се у град који царује над свим градовима донесе
осликани лик Града и земље и неба, који је он Оваплоћени, својим знојем
начинио, христољубивима и цару на помоћ.
Богородичан: Од твога чистог крила, Најнепорочнија је надприродно
тело позајмио, Онај који свима људима даје биће, и мада се показао, није
се удаљио места где је од почетка био.
Катавасија празника: Преукрашеннаја..
Песма 3.
Ирмос: Саздатељна и сведржитељна Мудрости и сило Божија Христе,
утврди несавладиву и непомичну цркву, јер си једини свети и у светима
обитаваш.
Видећи те, о, Свенепорочна, славни апостоли и као мртву жену али
надприродно и као Матер Божију славом обасјану, дотицаху те рукама
ужаснути и гледајући те као богоугодно станиште.
Стигла је казна одсецања руку оног хулника што дрско насрну на
твој свети одар. Бог сачува част теби као славом божанства одушевљеном
ковчегу у којем он Бог-Реч постаде телесан.
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Ини.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
Одећом врлина оденуо си, Спаситељу, свету цркву, и покренуо срце
царево да заштити твоју икону.
Родитељ зависти је хтео да свако добро оголи и временом га укине,
зато је убрус предао нечистим и срамним рукама, али је као залудан
изобличен.
У давнини се Давид свечано радовао и веселио пред светим
ковчегом, а сада владар који је примио царски скиптар веома се радује
твоме лику светоме.
Ти си на почетку човека по своме лику створио, и у њега се и сам из
милосрђа оваплотио, и стварно си неизмењен лик наш примио, зато те
Христе са ангелима славимо.
Богородичан: Твој Син је хтео Дјево, да у корену сасече сваку
непослушност праоца, и зато је из твога тела, Пречиста, примио све
човечанско.
Кондак празника, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
горб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
си се уселио у утробу увекдевствену.
Сједален Лика, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Цар Едесе је чуо о теби, Царе свих, не због тоје власти скиптром,
нити твоје војске, него због мноштва чуда која се причаху, и молио те је,
да му као Бого-Човек дођеш, али када те је на икони убруса угледао
узвикнуо је: ти си Бог и Господ.
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(два пута)
Слава и сада, глас тај исти
Подобан: Камени запечатану..
Чета светих апостола се сабрала, на погреб твога пречистог тела,
Богородице Пречиста, а са њима и војске ангела, гледајући у чуду певају о
твоме престављењу; Уз њих и ми са љубављу и радосно, приносимо
похвалу теби Пречиста, и песмама и певањем кличемо: радуј се
заступнице свих који те увек славе.
Песма 4.
Ирмос: Речи пророка и загонетке објавише Христе твоје оваплоћење од
Дјеве; сјај твога блистања изађе народима као светлост, па и бездан огласи
тебе са весељем: слава сили твојој, Човекољубче.
Погледајте људи и начудите се: Богородица као гора света у којој се
Бог јавио у наднебеске обитељи сада узлази и као земно небо у небеском
се насељу настањује.
Твоја смрт је била прелазак у вечни и бољи живот, о, Пречиста; од
пролазног живота као божанском и непролазном прелазиш Чиста, да у
радости гледаш Сина твога и Господа.
Отворише се врата небеска и ангели запеваше и прими Христос
девствено тело и сасуд своје Матере; подигоше је херувини са радошћу а
серафими је славе у весељу.
Ини.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева и
кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Слатко је сунце које очи обасјава, али је слађе видети твој лик
Христе, јер оно је чулна, а ово духовна светлост.
Ослабила је сила Исмаилићана, јер је мудри и моћни цар као оружије
за одбрану крст по целом царству поставио.
Сви кнежеви и великаши земље са првосвештеницима и јерарсима и
са целим народем, благословите данас Христа, јер сте се удостојили да га
видите.
Богородичан: Моли се Пречиста да се сачува твој град неоштећеним од
навале туђинаца, молимо те, јер гле колико против њега злобници кују
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завере.
Песма 5.
Ирмос: Исповедамо неирециву доброту Божију и врлине твоје Христе
који увек обитаваш у слави сапостојећег и ипостасног Бога. Из девичанске
утробе заблистао си онима у тами и сенки, Оваплоћени сјајније од сунца.
Сабор апостола сакупљаше се са свих страна света као на облацима
ношен да послуже теби Дјево као лаком облаку, јер из тога облака засијао
је вишњи Бог као праведно сунце онима у тами и мраку.
Као гласови богоугодних свирала певаху ти Богородице благим
гласом богословни људи духовну песму, оглашујући исход твоје душе:
радуј се бистри изворе свима животодавног и спасоносног Божијег
оваплоћења.
Ини.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од јутра
са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинитог Бога,
који нас из мрака греховног призива.
У давнини ти је Христе мали град постао спремљено станиште, када
је Тадеј дошао да лечи од болести, писмом твоје руке и божанским
обрисом твога лица.
Твоји благодатни дарови се умножише Христе, и прва се Едеса
хвалила да те има у својим недрима, а затим те је и Нови Рим примио и
обрадовао се.
Очи Господње пазе праведне цареве, а уши му слушају молитву
царева побожних, који свечано славе његов лик лично начињени.
Богородичан: Прекини Дјево стална настојања противника и омети
њихове намере, а помози твоме наслеђу, јер нас видиш очајне и
беспомоћне.
Песма 6.
Ирмос: На пучини мора створен унутрашњи китов огањ предсказање је
твога тридневног погреба кога је показао пророк Јона и он спасе и
неповређен као што је и послат кликташе: жртву хвале приносим ти
гласом мојим Господе.
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Даде теби Дјево Бог и Цар свију оно што је надприродно: у његовом
рођењу тебе као девојку сачува а тако и у гробу тело твоје сачува
нетрулежним и прослави га божанским престављењем, дарујући част теби
као Син Матери.
Заиста те Дјево усели Господ у светињу над светињама, као светли
свећњак духовне светлости, као златну кадионицу која има у себи жар
Божанства, као штап и жезал Аронов и богонаписану таблицу, као свети
ковчег и трапезу Слова живота, тако беше Рођење твоје.
Ини.
Ирмос: Јат бист но не удержан..
У страху беше обузет, али не и задржан свети Крститељ, јер се
приближио као сено огњу, али је и чуо речи: остави сада све и
пожури, да испуниш наређење као слуга, док је са висине чуо глас
Божији, који посведочи Сина превечнога.
Најлепши беше и краснији мимо свих синова човечијих, мада у
време страдања свога на изглед не беше такав, нити имаше лепоту, a ипак
је све обасјао када је свој лик показао, јер се његов лик тада на убрусу
осликан појавио и као ризница нам је дарован.
Због силе и мноштва Агарјана, као ковчег новог Израиља пао је сада
у руке туђинаца обрис твога лица Христе, али слава коју су стекли, није
приличила кривовернима, као ни светињу износити пред псе.
Нисмо знали за твоје царство небеско, а ти си нас Благи, који смо у
трулежи лежали, до њега подигао, и мада си за духове херувима
недоступан, ти си чак до сада сишао, а твога апостола си Христе Авгару
послао, да га вери научи.
Богородичан: Остао сам Спаситељу без твоје моћне руке, и ране твоје си
удаљио од мене, али ради молитава твоје неискусобрачне Родитељке, не
остави ме у тешкој пловидби и да ме бура грехова потопи, једини
Избавитељу.
Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах..
По твоме неизрецивом и божанском промислу према људима,
неописива Речи Очева, мада си ликом неописив, али знајући твоје
нелажно оваплоћење, славимо и целивамо твој лик богонаписани и
победоносни.
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Икос:
Да увери људе у дивну тајну свога оваплоћења, Господ је сам свој
бого-човечански лик оставио на убрусу, а као прво-образан се вазнео са
горе Елеонске, и седи на престолу са Оцем, где му се клањају бестелесни
ангели, а нама је лик прво-образни подарио да му се клањамо, и њега
грлимо и душом и срцем, а његову икону славимо и целивамо.
Песма 7.
Ирмос: Бестидној јарости и огњу успротивила се жеља побожних младића
те им огањ беше као роса, па се преподобни младићи богонадахнутим
разумом подсмеваху јарости и успротивише се пламену трогласном
музичком свиралом појући: најславнији Боже наш и отаца, благословен
јеси.
У гневу своме поломи Мојсеј Богом створене таблице божанским
Духом испосане, а његов Господ који се од Дјеве родио сачувао ју је целу
и неповређену у небеском дому у који се сада уселила. Са њом се веселећи
певајмо Христу: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Уз кимвале, чистим устима, чистим, светлим и распеваним срцем, уз
милозвучне трубе ангела, ходите девојке и чисте са узвишеним мислима у
овај посебни и изабрани дан престављења, па вредним рукама пљешћите и
певајте: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Сакупите се богомудри људи, јер она која је стан божанске Славе
преставља се од Сиона ка небеском станишту, где је чисти глас оних који
празнују глас неизрециве радости оних који у весељу кличу Христу:
најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Ини.
Ирмос: Отроци в Вавилоње..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред ње
бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Речима си сваку болест одгонио Речи Божија, док си по земљи
ходао, али си ка Очевом престолу узишао, па сада својим ликом
исцељујеш наше болести.
Верни цар је од све душе молио твоју силу из твога насликаног лика,
и како је тражио тако је и добио: за узврат је стекао свете жеље испуњење.
Своје очи спремимо за боговиђење и достојно похитајмо, да видимо
најсветији лик Христов, за наше спасење.
Богородичан: Рођеним из тебе је човечанство ослобођено старе осуде, јер
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је само тебе, Најнепорочнија, Бог нашао као ширу од небеса, и у тебе се
уселио.
Песма 8.
Ирмос: Пламен преподобне ороси а злочестиве спали, свемоћни ангел
Божији показа се деци; живоначаним изворем учини Богородицу која
руши смрт а точи живот онима који поје: јединога Саздатеља и Творца
опевајмо и величајмо у све векове.
Следујући за божанским и свештеним ковчегом, сво мноштво
богослова у Сиону питаху говорећи: камо сада одлазиш скинијо Бога
живога? Не престани да надгледаш оне који са вером кличу: Творца
јединога избављени опевајмо и величајмо у све векове.
Уздигнутим рукама којима си носила Бога оваплоћенога одлазиш
Свенепорочна и са смелошћу као Мајка говориш Ономе кога си родила:
оне које си ми дао заувек сачувај да ти певају: Творца јединога избављени
опевајмо и величајмо у све векове.
Ини.
Ирмос: За закони отеческија..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер презреше цареву безумну наредбу, и заједно, када их не
сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа појте дела и
узвисите га у све векове.
Верујући Господе као да ћеш лично доћи, сав одабран народ у граду
пошао ти је у свечани сусрет, а сабор побожних архијереја су предводили
све; на њиним раменима је твој лик ношен и достојно донет, Милосрдни, и
постављен у храму твоје Матере.
Уста незлобиве деце су те давно певајући пратила ка пророкоубиственом граду, али је неверни сабор Јудеја свирепошћу наоружао
убиствену руку против тебе; А сада верни град сложно хита да види тебе
Створитеља, и радује се јер добија икону твога лика.
Више него Мојсеј боговидац који је бого-написане таблице примио,
узвишенији си часни градоначелниче, јер си свету пошиљку Речи Божије
примио, који те прославља јер си побожно веровао, и зато си невиђена
чуда видео.
Богородичан: Гласник великог Очевог Савета је хтео да прими тело, и у
тело твоје Пречиста се потпуно уселио, и тебе је као Матер на земљи
описао, а пропалу природу човекову је обновио, зато га као Створитеља
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благосиљамо и у све векове величамо.
Песма 9.
Ирмос: Савладане су препреке природе тобом Чиста Дјево, јер си и
родила и Дјева остала; живот обручује смрт; по порођају си Дјева а по
смрти жива, спасавајући увек наслеђе твоје Богородице.
Зачудиле су се ангелске силе гледајући у Сиону свога Владику како
на својим рукама носи душу жене која га је пречисто родила, па јој
синовски лепо говори: ходи Чиста и са Сином и Богом својим буди
прослављена.
Испратио је сабор апостола твоје богоугодно тело, са страхом
гледајући и са великим гласом објављујући: у небеске дворе ка Сину
своме узлазиш и заувек спасаваш Богородице нас, наслеђе твоје
Ини.
Ирмос: Странствија Владичња..
Потуцања Владике и бесмртне трпезе смо се предходно у убогој
пећини насладили, а сада похитајмо на Јордан, да видимо чудну тајну,
од небеске Светлости потврђену
Попљувао те је, Спаситељу, неверни народ, и место доброчинства
срамоту ти је дрско нанео, а ми, мада у даљини, твојим страдањима смо
усиновљени.
Помоћ против непријатеља, подари побожним и верним владарима,
јер су стекли лик твога тела као непобедиву заштиту, нека њиме да
спознају спасење твоје.
Ти си непромениви Очев лик и сјај славе непролазне Светлости; ти
си печат Вишњега, Речи Божија, ти си сила, и мудрост, зато буди
снисходљив према свима који те благо-сиљају.
Богородичан: На земљи је виђен Бог-Реч у телу са две природе, а из тебе
Бог и Човек, Најнепорочнија, у једној Ипостаси непомешано сједињен,
зато га славимо.
Светилен Образа
Подобан: Жени услишите..
Христе незалазна светлости, просветли нас сјајем твога лика, и
светлости светих нас удостоји, када будеш судио сваком по делима, ради
молитава твоје родитељке Богородице.
(два пута)
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Слава и сада, празника, подобан тај исти.
О, колико те је Силни узвисио! Јер си из неплодне рођена, и
девствена си родила и девствена остала, а после смрти остајеш изнад
смрти Пречиста, и свет овај не остављаш, него се молиш за његов мир.
На хвалитним стихире Лика на 4; Глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Ти си Бог и у светлу Божијем, и сјај и одсјај славе Очеве, из
бескрајног милосрђа а вољом божанском си ликом виђен, и примио си лик
слуге; Своје подобије си како само ти знаш јавно бого-осликано показао, у
виду своје иконе; Њеним доласком окупљено је мноштво људи и ангела, и
обасјан свет и видиви и невидиви. (два пута)
Некада је у боговиђењу са леђа, Бог Мојсејево лице прославио, и
тада је бого-напосани Закон послао, неверном народу Израиљском; А сада
иде као из Египта, из туђе земље је дошао, у хришћански град новог
народа, у своме божанском лику; Ми смо удостојени да га лицем ка лицу
видимо, зато га прославимо.
Који царује целим светом, својевољно је унижење примнио, и
божанством га обогатио, свима који су га познали као Господара; Тако је
и ка Авгару бого-оцртани лик послао, јер је спасење и здравље тражио, од
твога подобија и лика Божанскога, чији долазак сада радосно и ми
славимо, и са вером се веселимо, и просветлење захватамо.
Слава, глас тај исти.
Нека из облака капље сладост и нека планине од радости заиграју,
због предивних чуда Христа Бога нашега, јер јуче је на гори Тавору
заблистао у светлу Божанства, да увери врховне ученике, и са Мојесејем и
Илијом у слави их представи својим сведоцима, да влада законом и
живима и мртвима; А данас сред васељене у сјају заблиста, да све увери да
је он оваплоћени Бог наш, зато му кличимо: слава Христе твоме
човекољубљу.
И сада, глас 1.
Доликовало је да очевидци и слуге, виде и телесно уснуће БогоМатере, и тајну са њоме завршену, и не само Спасово узлажење са земље
да виде, него да буду сведоци узношења и родитељке његове; тако са свих
страна силом Божијом окупљени на Сион дођоше и узвишенију од
херувима на небо испратише; Са њима се и ми њој клањамо, јер се она
моли за душе наше.
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Велико славословље; После Трисветог: тропар Лика; Слава и сада:
празника Богородице

На литургији
Блажена празника, песма 1. на 4; и Лика, песма 6. на 4;
Прокимен, глас 4. Певајте Господу песму нову, јер чудеса учини Господ.
(Пс.97,1)
Стих: Видеше сви крајеви земље спасење Бога нашега. (Пс.97,3)
Апостол Колошанима, зачало 250. или Коринћанима зачало 173.
Затим редовни апостол.
Алилуја, глас 4. Господе у светлости лица твога ходићемо и именом
твојим обрадоваћемо се у векове. (Пс.88,16-17)
Стих: И правдом твојом узвисиће се. (Пс.88,17)
Еванђеље по Луки, зачало 48. од половине.
Причастен: Господе у светлости лица твога ходићемо и именом твојим
обрадоваћемо се у векове. (Пс.88,16-17)

На повечерју
Служба светог Диомида
Канон светог Диомида, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Обасјан светлом Трисунчаним, уклони светитељу блажени мрак
мога незнања, да бих опевао свој светли спомен и поуке из твога живота.
Твој разум није страсти прихватао, него је постао, светитељу славни,
станише Духа; излио си море исцелења, и потопио сву патњу и нечистоту.
Желећи живот бесконачни, похитао си да чашу смрти испијеш, коју
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си примио, од Онога који те је позвао ка венцу неувелом, прехвални
мучениче непобедиви.
Богородичан: Најнепорочнија и граде духовни Цара, којег си чудно
родила, чудно си и уснуће имала, а ти сачувај потпуно твој град од сваке
пропасти и потреса.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави твојој, и
венаца славе их удостоји.
Неизрецивим и светим делима уклањао си болести од људи, јер си
од Бога подарен вернима као лекар изузетни, и усрдни молитвеник, за све
светитељу блажени који те славе.
На пут сведочења тебе хитам и да будем налик твом вољном
страдању, тако је мученик кликтао теби јединоме Богу нашем, док су га на
стратиште водили.
Диомид славни мученик, позива нас данас на свету трпезу, и нуди
своје страдање као јело духовно, зато ходите верни и насладимо се.
Богородичан: Овај твој град сачувај у миру Богоблагодатна и избави га
од потреса и рушења јер је наду у тебе положио, и јер је у слози,
Богоневесто.
Сједален светога, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Пун духовних дарова, постао си лекар душа и тела, и благословом
мученика обогаћен; Ти си радосно прешао у обитељи вечно живе, зато
твој свети спомен прослављамо и кличемо: помени нас који те славимо,
светитељу богомудри и даровити.
Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божији совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру, оваплоћења
тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили твојој Господе.
Науку богопознања је у срцу носио и тако је потоке идолске обмане
исушио, а силу идолослужења је коначно потопио, Диомид славни
мученик.
Зрацима врлина је заблистао као сунце на земљи, и богатством
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чудеса, и просветлио православне саборе верних, Диомид славни
мученик.
Твој храм је постао као бесплатно лечилиште свима који му са вером
притичу, светитељу блажени, и као бедем моћни царевом граду, штитећи
га од навале безбожних противника.
Богородичан: Чудно је рођење из тебе и свето, као и твоје унсуће,
Најнепорочнија и Благословена, а град твој који те слави, твојом усрдним
заштитом чуваш од навале туђинаца.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна Дјево,
имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог Сина, и свима
који ти певају мир си подарила.
Постао си и без крви мученик, и без патњи овенчан, а без рана
изузетни победник, јер си војске противника савладао, твојим подвигом
Диомиде блажени и дични.
Теби је праведно заблистала Светлост неугасива, јер си био његов
пратиоц, богомудри, и радо му следовао, а имао си праведну душу, и у
свему си следовао заповестима Спаситеља.
Пошто су твоју главу посекли, мучитељи су телесног вида лишени,
али им се зенице душе светлом вером отворише, и Христу приступише,
дивни Диомиде.
Богородичан: Имајући тебе за Царицу, Господарицу и браник, Царски
град је побеђивао зверске навале неверника, и избављао се од сваке
напасти, и растао и утврђивао се, Богомати Најнепорочнија.
Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије и всечестноје..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање Богоматере
славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога прославимо.
Током твојих подвига, потопио си, дични, бестелесног противника, а
твојим изливеним чудима, переш нечистоту сваке страсти вернима.
Покретан Божијим надахнућем, и Вишњом вољом управљан, ти си у
тихо пристаниште приспео, зато се моли за нас мучениче прехвални.
Твојим неизрецивим деловањем уништава се испаша страсти,
свеетитељу славни, а одгоне војске демона, твојим светим заступањем,
мучениче увек слављени.
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Богородичан: Твобом се Дјево хвалимо и тобом се од непријатеља
избављамо, а надом у тебе се навале туђинаца не бојимо, сви који ти
певамо.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Показао си се као истинити и непобедиви мученик и познавалац
побожности и благодати Небеске, Диомиде преславни: победио си
мучитеља и постао победоносац, прославивши се венцима победе.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па опасност
од огња храбро савладаше, и певаху радујући се: најопеванији
Господе и Боже отаца благословен јеси.
Када је твоја глава посечена, заблистала је светлост сујетнима, и њу
је као живу мучитељ видео, и осрамотио се, умртвљен душом, јер није
знао кликтати: Боже благословен си.
Свукао си славни светитељу смртну и пропадиву одећу, и благодаћу
се оденуо у дивну одећу бесмртности, зато си твоме Владици радосно
узвикнуо: Боже благословен си.
У огњу трпљења спалио си пропадиву лаж противника, и постао
мучениче као Богом сјајна звезда иселења, блитајући зрацима свима који
кличу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Царице целог света, родила си Цара Христа, па избави од
потреса и навале безбожника царски град, који пева Владичице:
благословен је плода твога тела.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Твоје свете стопе, страдалниче, водилое су на стазу мучеништва, а
сада иду радосно по земљи живих, светитељу, у рајском блаженству, зато
сада окупљени тебе славимо, а Христу певамо у векове.
Теби је исплетен венац неувели, јер си сурово пострадао, али си
змију, творца злобе, победио, мучениче дични, и сабор страдалника те је
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примио, да певате Господу и величате га у векове.
Одевен у силу Божију шириш зраке чудеса, мучениче, и уклањаш
болести и ослобађаш од патњи, а зле духове одгониш, и кличеш: Господу
појте његова дела и величајте га у векове.
Богородичан: Поклекли због навале многих греха, ка твоме неклонулом
окриљу притичемо, а ти учврсти слуге твоје против страсти, и избави од
потреса, глади и навале туђинаца, и избави стадо твоје јер је теби Дјево
поверено.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере, и
нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и Увекдјево.
Стекао си награду за подвиге, на висини теби спремљено
блаженство, тамо се јеси настанио, украшен мученичком лепотом, и
благујеш у лепотама Творца твога, зато моли мучениче избављење од зла
и очишћење, свима који те славе.
Стуб врлина, и утврђење вере, бедем непомични, и стена необорива,
постао си мучениче за цркву Христову, и река која излива воду исцелења.
Одагнао си са земље идолско безбожије, и уништио маглу њину, и ка
незалазном сјају преселио се, код Творца светлости и живота, чије
јављање си славни од раније стекао, и њеним сјајем обасјан си, и радости
непролазне испуњен.
Богородичан: Дјево као граде Божији, у који се сам Он уселио, и заиста
непоколебиви, избави стадо твоје од потреса и рушења, од навале
безбожника и огња и мача противничког, и од сваке несреће, твојим
усрдним заступањем код Христа.
Стихире светог Диомида, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Исцелити страсти, и одгонити болести и зле духове прогонити
дејством Духа Светога, удостојен си блажени Диомиде; ти си и храбро
уништио јелинска идолослужења, а јуначким страдањем овенчан си
мучениче, суграђане ангела и у заједници са страдалницима.
Подвигом великим се јеси подвизавао и трку завршио, а веру си,
славни светитељу, сачувао и ка Богу отишао; од њега си дар чудотворства
примио, и неувели венац победе, као непобедиви мученик, и као вишњег
царства наследник, моли се за цео свет.
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Слава:
На путу твојих мука, и њима као богатством украшен, по твојој вољи
Господе, Диомид је мачем посечен, и своју душу је Христе у твоје руке
предао, а по блаженој смрти постао је прави вођа безбожницима који су
ослепели, и славно су у вери прогледали.
И сада, уместо богородичног или крстобогородичног, певамо:
Достојно..
ВИДИ
Ако се догоди попразник Успења Богородице у суботу
На Господи воззвах.., узима се Слава: празника; И сада: богородичан
од првих(догматик): владајућег гласа.
На јутрењи
Канон празника на 6; и светога на 6;
МР
Ако се догоди попразник Успења Богородице у недељу мимо празника
Нерукотвореног лика
У суботу на Малој вечерњи
стихире васкрсне и Богородици по обичају.

На великој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире васкрсне 3 Анатолијева (источна)
једна; празник од тога дана 3; и из минеја светоме 3; Слава:
празника или светога; И сада: богородичан од првих (догматик)
владајућег гласа. Вход, прокимен дана и јектенија.
На литији стихире празника, и од стиховњих са вечерња од тога
дана; Слава и сада: празника.
На стиховње стихире васкрсне. Слава: светога, а ако нема онда
Слава и сада: празника.
На благосиљању хлебова: тропар Богородице Дјево.. (два пута) и
празника (једанпут). Чтеније из апостолских посланица.

На јутрењи
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Тропар васкрсан (два пута) Слава: светога, а ако нема, Слава и сада:
празника. После катизми сједални васкрсни са њиним
богородичиним и Чтеније из Толковног еванђења. Затим непорочни и
тропари: Ангелскиј собор.. ипакој гласа и Чтеније. Степена и
прокимен гласа. Еванђеље васкрсно. Васкрсење Христово.. и 50.
псалам и све остало васкрсно. Канон васкрсан са ирмосем на 4;
Богородици на 2; празника на 4; и светога на 4; Катавасија: празника.
После 3. песме кондак и икос празника или светога и сједален; Слава
и сада: празника. После 6. песме кондак и икос васкрсан. На 9. песми
певамо Чесњејшују.. светилен васкрсан; Слава: светога, а ако нема,
Слава и сада: празника.
На хвалитним стихире васкрсне 4; и празника 4; са стиховњих тога
дана и са „славном“ са припевима празника. Слава: Еванђелска
стихира; И сада: Преблагословена јеси.. После Великог славословља
тропар само васкрсан, јектенија, отпуст, Оглашенија, излазак у
припрату и Први час.
На Првом часу тропар васкрсан; Слава: празника; И сада:
богородичан часова. После Оче наш.. кондак празника и коначни
отпуст.
На 3. часу тропар васкрсан; Слава: светога; а ако нема, Слава:
празника; После Трисветог кондак празника и васкрсни говоримо
наизменично.
На литургији
Блажена гласа на 6; и празника од канона песма редовна на 4; После
входа тропар васкрсан и празника и храма светога и светога из
минеја ако има; Затим кондак васкрсан и храма светога или свете;
Слава: светога, ако има, а ако нема, Слава: храма светога; И сада:
празника. Прокимен васкрсан гласа и празника. Апостол, Алилуја и
Еванђеље дана. Причастен: Хвалите Господа с небеса.. и празника. Ако
има свети Апостол и Еванђеље, узимамо прокимен васкрсан гласа и
светога. Апостол и Еванђеље дана и светога. Причастен: Хвалите
Господа с небеса.. и светоме.

Овог месеца августа, 16. дан
Служба преподобног оца нашег Јоакима Осоговског
у Сарандапору прослављеног.
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На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. 1. антифон.
На Господи воззвах.., стихире убрусу 3; Богородици 1; и светом на 6;
Стихире светом оцу глас 8. самогласно
Преподобни оче Јоакиме, ти си заиста похвала испосника, тврђава си
православља, а целом свету светлост незалазна, јер се лажљивога
противника ниси плашио, и претње безбожничке ниси бојао, имајући
благодат Божију, оче блажени, којом си мудро лаж безбожну победио, а
од ње избави и нас.
Преподобни оче Јоакиме, ти си стварно Бога тражио, желећи његову
светлост и светли сјај вере, а си зато царске дворе оставио и бесмртно
налеђе стекао, јер си сада са Христом настањен богоблажени оче.
Богомудри оче Јоакиме, потоцима суза си своју душу просветлио и
са Богом говорио, својом светлом чистотом ти си као кула светиља, јер
блисташ светлошћу вере, зато си постао похвала монаштва, а сада све нас
сачувај твојим молитвама.
Ине стихире, глас 6.
Подобан: Все отложше..
Све животне жеље си за Богом усмерио, и лепоте овог света си као
трулежне напустио, а себе си оче преподобни Христу предао. У чину
испосника си себе очистио, а трпљењем искушења си страсне жеље тела
свога побожно умирио, и венац неувели си примио.
Преподобни оче Јоакиме, одрекао си се да видиш оца, и одрекао се
свога тела, и тако се Богу приближио; Он те је својим светлом обасјао, и
ти си зрацима благодати заблистао; Ка њему си богоносни оче и прешао,
и сада као блажен, смело моли Христа Бога за душе наше.
Преподобни оче Јоакиме, по светом путу Божијем ти се јеси стварно
подвизавао, а православну цркву Христову си добро устројио, знацима од
Бога си све ка вери упутио, а на земљи си животом ангела поживио, и
упокојио се, и на дар царство његово примио, зато сада, са светима, моли
га за душе наше.
Слава, глас 6.
Своју боголикост си неповређеном сачувао, а душу си
испосништвом, као господара над погубним страстима поставио, и колико
је могуће, своју природу си одлучно савладао; Похитао си да лоше
покориш бољем, и тело да послужи души. Као становник пустиње, постао
си монаштву углед, подвижницима помоћник, и правло врлина, а сада на
211

MINEJ AVGUST
небесима, ослобођен окова тела, оче богомудри, јасно гледаш Тројицу,
зато је моли за нас, који те са вером и љубављу славимо.
И сада, богородичан, глас 8.
Данас хорови девствених свето око одра Дјеве и Матере стоје, а
душе праведних славе царицу која одлази; Једни јој место тамјана на дар
чедност приносе, а други ангелске песме са врлинама приносе, јер Матери
Бога као царици то доликује, а она се царским врлинама обасјана уздиже;
па и ми са њима живот чисти принесимо, и на погреб истинске Матере
Бога нашега дођимо, да је певањем духовних песама сложно прославимо.
Вход; Прокимен; Три Чтенија.
1. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3,1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена бесмртношћу.
И будући мало кажњени, великим ће добрима бити награђени. Јер их Бог
опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у пећи испроба их, и као
жртву свеплодницу прими их. И у време посете њиове засијаће, и као
искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним народима, и овладаће
људима, зацариће се Господ у њима до века. Који се надају на Њега
разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер је благодат и милост
на преподбнима Његовим, и посета (Његова) у изабранима Његовим.
2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5,15-24 и 6,1-3)
Праведници ће довека живети, и у Господа је плата њихова и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и мишицом
(Својом) заштити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и наоружаће твар
за освету непријатељима. Обући ће се у оклоп правде, и ставиће као шлем
– суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви – преподобност (=
светост); пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се заједно са њиме
свет на безумнике; полетеће праволучне стреле муњевите, и као из
благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од каменометног гњева,
тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода морска, реке ће их
потопи нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као вихор развејаће их; и
опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће преврнути престоле
моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите; научите се, судије крајева
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земље; почујте који владате мноштвом, и који се гордите због маса
незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт, и моћ од Вишњега.
3. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна
није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је мудрост
седина људима, израст старости је живот непорочан. Праведник поставши
угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника, пресељен би. Узет
би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не обмане душу његову.
Јер завист злобе помрачује добра, а маштање похоте измењује незлобив
разум. Скончавши за мало, миспуни године дуге; јер угодна би Господу
душа његова; зато се пожури да изађе из средине злобне. А народи
видеше, и не разумеше, нити ставише на мисао тако нешто: Да је благодат
и милост на изабранима Његовим и посета Његова у преподобнима
Његовим.
На литији стихире глас 2.
Којим похвалама Христе Боже, да овенчамо преподобног оца
Јоакима, којега си одабрао и својом десницом овенчао, поставио га као
светило, које је пустињу обасјало, а реке исцелења болеснима излио, и
лечење неисцрпно даје свима, који притичу кивоту његових моштију.
Небеска светила, као и пећине и гудуре и дивље звери, зачудише се
теби оче преподобни, видевши твоја неизрецива чудеса, којима те је
прославио Христос Бог, да слабе храниш, а нама који твој спомен
славимо, да измолиш оче блажени, велику милост.
Преподобни оче наш, из младости си врлине заволео, и храм
Пресветог Духа постао, од њега си и силу примио да одгониш болести, и
да учиш људе да не брину за земне ствари, а сада у Божојој светлости
благујеш, па просветли душе нас који те славимо, блажени Јоакиме.
Окупимо се хорови верних отаца и матера, да похвалимо миљеника
Христовога, са бесмртношћу истоименога, искренога ученика Христога,
по лепоти и похвали јединственога, и свима вођу, од младости Господу
посвећенога; У себи је жудњу за обожењем имао, и све чари овог света је
напусттио, а крст Христов је као јарам на раме своје узео; Он је храбро
војске демона победио, и делима нам пут свете љубави показао, јер је
трудом до светлости стваралачке Тријице достигао; О, великог ли чуда и
дела богоугодног! Мада по природи земни, Јоаким је једнаку славу и част
са духовним бићима од Бога примио, и наш молитвеник постао, да и ми у
дан судни вечна добра добијемо.
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Слава, глас 6.
Окупимо се слављеници, да похвалним песмама опевамо лепоту
отаца, и украс испосника, извор чудеса и код Бога непостидног
молитвеника, па овако рецимо: Радуј се правило монашког живота, познат
као углед и потврда његова; Радуј се светило пресветло, јер обасјаваш све
светлошћу врлина; Радуј се јер си у неовљама утешитељ и искрени
заступник, зато оче Јоакиме, не престај да молиш Христа Бога за стадо
своје, и за све верне који славе часно уснуће твоје.
И сада, празника, глас 8.
Дело Леонта Деспота.
Уверавајући нас, Богородице, Исус Син твој и Бог наш, у своје две
природе, умро је као човек, а као васкрсао као Бог; Па и теби је Богомати
допустио да по закону природе умреш, да неверници не помисле да је то
привидно; А ти си прешла у државу небеску, Невесто небеска, и из палате
стана твога са земље си узета, и ваздух је освештан твојим проласком, као
што се и земља освештала твојим рођењем; Послати су апостоли и ангели
да те испрате, и затим су погребли пречисто тело твоје, и отпојали песме
погребне, па у чуду гледајући са страхом говораху: ово је промена
деснице Вишњега, он је са тобом и не одваја се. Али о, многоопевана
Мати, не одвајај се од нас и чувај нас, јер ми смо народ твој и овце стада
твога, и твоје име призивамо, и кроз тебе молимо спасење и велику
милост.
На сиховњим стихире самогласне, глас 2.
Кивот твојих моштију, свехвални оче, излива исцелења, а твоја света
душа се заједно са ангелима достојно радује, јер имаш смелост код Бога, и
зато га моли да спасе душе наше.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Господ је учинио кивот твојих моштију, као извор чудеса и као реку
дарова људима, оче Јоакиме премудри, јер отуда слепи добијају виђење,
губави очишћење, а опседнути нечистим духовима избављају се од њине
власти, и постају здрави.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести држи
веома. (Пс.111,1)
Радуј се оче Јоакиме, светило испосницима, и звездо монаштва,
пастирима похвало, сабеседниче са преподобнима; Радуј се станиште
Тројице; Радуј се изворе милостиве љубави; Радуј се пресветло светило
расуђивања; Радуј се исправно правило врлина и стубе духовни.
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Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш Јоакиме,
јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен си јер си
Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник ангела и
заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли Господу да
помилује душе наше.
И сада, празника, глас 2.
Дело Анатолијево.
Која је виша од небеса и славнија од херувима и часнија од целог
света, која је због превелике чистоте постала станиште Увекпостојећег
Бића, а данас своју пресвету душу предаје у руке свога Сина, због ње се
цео свет испунио радости, јер она нам дарује велику милост.
На благосиљању хлебова
Тропар преподобном, глас 1.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се
богоносни оче наш Јоакиме. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе. Слава
Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава Њему
који кроз тебе дарује свима исцелења.
(два пута)
И празника, глас 1.
В рождествје девство.. (једанпут)
Рађањем си сачувала дјевство, а смрћу ниси оставила свет, Пресвета
Богородице. Прешла си у живот, Мати Правог Живота, и Својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар Убрусу Христовом, глас 2. (два пута)
Пречистоме Лику Твоме поклањамо се Благи, просећи опроштај
грехова наших, Христе Боже, Који си благоизволио да се телом узнесеш
на Крст, и да избавиш оно што си саздао од преваре ђаволске. Зато Ти
благодарствено кличемо: са радошћу си испунио све, Спасе наш, дошавши
да спасеш свет.
Слава: Пустињиј житељ..
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И сада, тропар празника: В рождествје девство..
После 1. стихословија, сједален глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Твој кивот оче Јоакиме, постао је стални извор благодатних
исцелења, свима који са вером притичу твојим моштима, зато и ми
кличемо теби оче блажени: удостоји нас твојим молитвама, да примио
исцелење од наших страсти.
Слава, то исто.
И сада, празника, глас 1.
Сабор светих апостола се окупио, да погребе твоје пречисто тело
Богородице, а са њима и војске ангела певају, о твоме престављењу
кличући похвале, зато и ми верни раздрагани, са љубављу теби хвалу
приносимо, песмама и певањем киличемо: радуј се заступнице свих који
те увек славе.
После 2. стихословија, сједален глас 4.
Постао си пресветла звезда монаштва, и познат као лествица до
границе уздржања, као најјаснје огледало расуђивања, оче преподобни, за
све који славе твој спомен; Зато молимо опроштај грехова, треблажени
оче, јер ти пред Господем стојиш.
Слава, то исто.
И сада, празника, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Војске ангела гледаху твоје преселење у рај, Пресвета Владичице
Пречиста, благословена и свеопевана Богородице, у присуству својевољно
Рођенога из тебе, а сабор ученика окупљен са весељем ношаху твоје свето,
певајући Христу Животодавцу у векове.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Делима си углед постао, а чула си испосништвом украсио, живот си
по заповестима Божијим водио, и монаштву си сјајно светило постао,
водећи све и просвећујући богопознањем, зато са љубављу славимо
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спомен твога уснућа и величамо, преподобни оче наш Јоакиме, и још ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова, свима који са
љубављу славе твој свети спомен.
Слава, то исто
И сада, глас 3.
Подобан: Красотје девства твојего..
Као што је зачеће у теби бесемено, тако си и у уснућу твоме смртном
нетрулежна, двоструко се чудо над чудима стекло Богородице! Како си
Неискусомужна Бого-Дете одојила, Пречиста? Како си Мати Божија у
смрти миром замирисала? Зато ти са ангелом кличемо: радуј се
благодатна.
Затим степена 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 7. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Еванђеље по Луки, зачало 48. од половине.
После 50.псалма
Стихира, глас 6.
Горa до неба узвишена, примила је светило пустињско: оца Јоакима,
као мати чедо, а по старању Очевом; А ти си преподобни оче, као орао
помоћу Духа Светог успешно прелетео горе и пећине Осоговске, па сјајем
лепоте душе просветљујеш верне који притичу твоме светом кивоту. Зато
весело певајмо: ти са Богородицом моли да се спасу душе наше.
Канон Богородици на 2; Нерукотвореног Лика на 4; преподобног оца
на 6;
Канон преподобног оца Јоакима, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараона погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака и
бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
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Ти си дивни и блажени Јоакиме светило предано пустињи, зато те
молим: обасјај помрачену душу и срце моје, и твојим молитвама одагнај
ми мрак, и заједницу светлости ми измоли.
Чистим и непорочним животом и врлинама, светитељу, постао си
светило испосницима, оче богоречити, и као давно Самуило, будућност си
предвидео, јер си по обећању постао частан сасуд Духу Пресветоме.
Светлим животом, блистајући као ангел, од младости си постао
сасуд часни, а узвишеним животом си надишао људе, оче богомудри, и
врлинама си душу заувек овенчао, оче Јоакиме.
Од младости си задојен врлином уздржања, а патњама и трудом
стекао си одлучност испосника, и достигао си у меру духовнога раста
Христовога, оче преподобни.
Телесне страсти си покорио и море грехова превазишао; у тихо
пристаниште безстрастија си непотопљен приспео, оче преподобни.
Богородичан: Бога-Реч који је из Оца без матере, њега си у времену
родила као Бого-Човека, једина Богомати, и зато си узвишенија од целог
света.
Катавасија: Преукрашеннаја..
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса разумом..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама основао;
на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег
од тебе једини Човекољубче.
Испосништвом си процвао цвет вере, неплодна крила си развезао,
као у давнини Самуило и свети Претеча Крститељ, са њима се и ти
богоречити оче сада моли за нас.
Владика који је све установио, учинио те је украсем чедности у
пустињи, изворем сладости, и за узор уздржања од прохтева те је
поставио.
Духовном сладошћу си испунио пустињу Осогова, као извор и врело
сјајне благодати, јер си сву лаж демонску искоренио, зато си венац победе,
оче Јоакиме, примио.
Попео се јеси на висину бестрастија и врлина, и ушао у сенку
боговиђења, преподобни оче Јоакиме, и примио у своје срце закон Божији,
њиме укрепљен си постао монаштву светило пресветло, оче преподобни.
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Постао си као плодна маслина засађен у дому Господњем, уљем
подвига твојих помазао си и наша лица, који хвалимо твоја чудеса, оче
Јоакиме преподобни.
Богородичан: У лењости сам сав свој живот провео, а гресима срце
укаљао, али са покајањем у души притичем теби Владичице, и молим те
смилуј се и спаси ме.
Кондак Успења, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
горб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
Сједален преподобног Јоакима, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Кроз патње и страдања си искушаван, и страдањем си у
испосништву утврђен, и вером си заблистао јаче од злата, и постао чисто
станиште Духа, а таму злих демона си одагнао, Зато окупљеном мноштву
побожних постао си пастир и велико светило, Јоакиме блажени, моли
Христа Бога да подари опроштај грехова, свима који са љубављу славе
свети спомен твој.
Слава, Образа, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Из милости и милосрђа си са небеса сишао, благи Спасе, а пречисти
лик твога тела подарио си граду који те слави, и народу хришћанском као
ризницу и као моћно орућжије, од њега захватамо посвећење, и њега са
искреном вером примамо.
И сада, празника, глас подобан тај исти.
Сада у руке твога сина и Бога предајеш своју свету душу, али ни
тело ниси у гробу оставила; Ти си примила Живот свих, а Он је тебе после
уснућа у живот преселио, а ти изливаш живот вечни свима који те верују
као истиниту Богородицу.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи, ти моја сила ти мој Бог..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си моја
радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
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Ти си Јоакиме свет оставио, и сав се Богу предао; себе си у чистоту
оденуо, и узнео се у онај свети живот, где се радујеш са ангелима и молиш
Христа Бога да се спасу душе наше.
Ти си заволео Извор доброте, оче преподобни, и жедне си њиме
обрадовао; Ти војске демона одогониш, а пећине и планине Осогова си
вером испунио, зато окупљени твој спомен славимо, оче блажени.
Као новоприспели плод из неполодног корена си изникао, и
молитвено заблистао, и као Мојсеј некада давно народу у пустињи ти си
реке исцелења излио, оче Јоакиме.
Постао си као Богом засађена лоза уздржања, оче блажени, и нудиш
нам грожђе побожности.
Стопе твога срца си на камену вере поставио, и непоколебив си
постао оче преблажени, и зато се напада демона ниси плашио.
Богородичан: Певамо теби Пречиста, као узвишенијој од херувима и
серафима, јер си на рукама носила Бога нашега, од којег стрепе све силе
небеске.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Вером си отворио си пут у небеса испосницима, оче Јоакиме, јер си
био увек уздигнут душом у небеса; На висину све уздижеш, и као стуб
огњени облацима благодати блисташ.
Тебе је оче Јоакиме Христос учинио лекарем који болести уклања, и
гладне храни, сумануте доводиш ка разуму, а сирочадима и сиротињи си
заступник.
Зрацима побожности свима си заблистао, оче Јоакиме, а војске
демона си разорио, оче богоречити, и благошћу си све људе напасао, као
Христос, оче славни, и у небеса све узносиш.
Због уздржања си на гору похитао, оче богоносни, и са висине си
твоју правду показао, а сада јаче од сунца чудесима обасјаваш све крајеве
света.
Ниси малаксао од многих подвига, него си увек, и дању и ноћу у
врлинама пребивао, оче преподобни, и мимо природе си издржао да увек
стојиш.
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Богородичан: О Пречиста, унапред си Духом предочишћена, и Реч Очеву
си за добро разумних бића родила.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Од Бога си оче Јоакиме примио власт над злим демонима, и због
поста те је учинио богоодабраним бранитељем, зато твојим молитвама од
болести лечиш и страдања одгониш, оче наш богоречити.
Заиста си блажен оче Јоакиме постао, јер си све телесне прохтеве
омрзнуо, а демона си оборио, зато си венац небески примио.
Свој живот си оче преподобни у јецању и уздржању провео, и само
си жудњом за обожењем горео, а сада си на небесима утеху стекао, јер си
убројан у сабор преподобних.
Угледањем у врлинама на великог Антонија, ти си њему душом
следовао, и уздржањем си, оче преподобни, међу великима постао, и стаду
твоме си утврђење.
Живот без стицања си проводио, оче блажени, и попут птице на
крилима бестрастија и лаган, радосно си узнет у небеске обитељи, зато те
са вером прослављамо.
Богородичан: Богородице Дјево неокаљана, моли Сина твога са небеским
силама, да подари опроштај грехова пре краја свима, који те са вером
славимо.
Кондак, глас 2.
У молитвама непрестаним, силу си на ђавола усмерио, трпљењем
својим, и на небеса узишао, оставивши живот пропадљиви, и преселивши
се у непропадљиви: зато те прослављамо оче Јоакиме.

Икос:
О теби прича Гора Осоговска, оче Јоакиме, као пастиру који душе
наше исцељујеш, и као помоћнику и заступнику целог света. Зато те
хвалимо и кличемо: Радуј се светла славо монаштва; радуј се јасни срубе
целомудрија. Радуј се који проповедаш храброст; радуј се јер небеско
знање јављаш. Радуј се јасно правило једнаке правде; радуј се душо која се
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наслађујеш неизрецивим знањем. Радуј се који посрамљујеш демоне;
радуј се помоћниче свима који ти са вером кличу: радуј се оче Јоакиме!
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ устидесја иногда..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су деца
у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала: благословен
си Боже отаца наших.
Постао си свети украс испосника јер си уздржањем својим оче
показаао изузетни живот, а сада непрестано са ангелима певаш:
благословен је Бог отаца наших.
Тебе је Христос учинио као двосекли мач у борби против демона, јер
си уништио војске безбожника, а развеселио си душе свих који поје:
благословен је Бог отаца наших.
У неизрецивој светлости са хоровима бестелесних стојиш оче
Јоакиме богоречити, зато не презри мене који пропадам, него упути твоју
свету молитву за нас вишњем Богу да нас помилује.
Зраке чудеса шириш, и обасјаваш све који се колебају у магли
страсти, и зраке снаге дајеш свима, који на твој празник кличу:
благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Плод твога тела Пречиста, је испуњење Закона и пророка,
зато спознавши тебе као Богородицу славимо те и побожно величамо.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ неистовно..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Изникао си као богоугодна садница у неплодном крилу Осоговске
пустиње, и уродио си многим плодовима; пећине, врлети и провалије
Осогова си испунио Божијом науком и небеском светлошћу, којом обасјај
и нас оче Јоакиме, да певамо: свештеници благосиљајте и народи
величајте Христа у векове.
Твој живот је бестелесан био, и као ангел угађања телу ниси спознао,
светитељу; Узвишеније си од људи поживио, и тако си војске демона и
њихове лажи искоренио, пустињу си украсио и са ангелима кличеш:
свештеници благосиљајте и народи величајте Христа у векове.
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Весели се пустињо Осогова, увек жедна изданака врлина, јер данас у
теби изниче испосништва светли цвет, као давно Самуило и Претеча из
неплодне утробе, јер у теби процветаше пећине и урвине, и светлом су
сада украшене.
Олучном душом си све замке демонске поломио, и као дивна птица у
лугу стекао си крила позлаћена, и узнео се до висине неба, Јоакиме
блажени, светило монаштва, кличући: свештеници благосиљајте и народи
величајте Христа у векове.
У молитвама будан, у посту истрајан, а у искушењима трпељив, ти
си на земљи као ангел поживео, Јоакиме блажени, и кликтао си:
свештеници благосиљајте и народи величајте Христа у векове.
Богородичан: Плод твога тела Богоневесто, постао је људима узрок
спасења; зато тебе Богородице и срцем и песмом верни славимо и
величамо.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато тебе
Богородицу и војске ангела и људи величају.
Као крилима си на висину узлетео, и пустиње и брда Осогова си
прелетео; пећине и поноре си светлошћу вере испунио, оче Јоакиме, зато и
ми твој светли спомен служимо, и молимо те, да нам измолиш опроштај
грехова.
Постао си као гора позлаћена, оче блажени, јер си горе и пећине
Осогова испунио ангелским певањем, којим се весели Осоговска пустиња,
и као крин цвета, зато оче преподобни, а ти са ангелима у слави стојиш, и
молиш се за душе наше.
Заблистао си као сунце зрацима, оче трипут блажени, а твојим
светим животом си од пустиње Осоговске град начинио, зато сада стојиш
у хору са ангелима, пророцима, патријарсима и апостолима, и молиш се за
нас, оче блажени.
Твоја слава је пред Богом велика, и обасјава цео свет; ти си пример
светог и непорочног живота, богомудри Јоакиме, и постао си заиста украс
монаштва и у врху отаца.
Мирисом твојих врлина процвао си као крин, оче Јоакиме, па
миришиш и нашим душама, зато моли за све који служе твој спомен, да се
избаве од смрада својих греха и да сваког напада демона.
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Богородичан: Ти си Богородице наше оружије и бедем, ти заступаш све
који ти притичу, зато сада призивамо тебе у молитви, да се избавимо од
наших противника.
Светилен преподобном
Подобан: Со ученики..
Радуј се горо и пустињо, веселите се сви на земљи нараштаји, и
дођимо моштима пустињака оца Јоакима, па рецимо: умоли оче
преподобни са Богородицом, Владику, да просвети нас који ти певамо.
Слава, икони Спаситеља
Као незалазна светлост Хртисте, обасјај нас твојом иконом, и
удостоји нас светлости светих, када будеш давао свакоме по његовим
делима, ради молитава твоје Родитељке Богородице.
И сада, празника
О, колика је велика дела на теби учинио Силни, јер си рођена из
неплодне, девствена си родила и девствена остала, и по смрти остајеш од
смрти чистија и узвишенија, и не остављаш овај свет, него се молиш за
њега.
На хвалитним стихире преподобног оца на 4; Глас 3. самогласно
Прочула се истина о твојим великим подвизима, многонапаћени оче
Јоакиме, и громко и достојно нас позива у цркву, да се сви свечано
окупимо, на твој празник преподобни оче, зато у песмама певајмо и
рецимо: оче блажени, измоли нам од Христа Бога велику милост.
Преподобни оче Јоакиме, дан и ноћ учио се јеси закону Господа, и
постао достојан близине дрвета живота; од полодова твојих подвига
процвали су венци, а ти имаш смелост код Првог подвижника, па га моли,
да опрости грехе наше и подари нам велику милост.
Патњама твога испосничког живота, живео си оче Јоакиме на земљи
попут ангела, и тело си души покорио, а заповести Господа испуњавао, и
постао за углед врлина под небесима, иза твоје подвиге и страдања си
примио награду од Христа Бога, који нам твојим молитвама дарује велику
милост.
У небеске саборе си убројан оче Јоаникије, и због пресветлог и читог
телесног живота на земљи удостојен си да живиш са бестелеснима; а сада
се сладиш божанском славом, и зато те молимо: да се од невоља и таме
спасу душе наше.
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Слава, глас 5.
Радуј се оче Јоакиме, снаго пустињака, јер си телесна угађања
одбацио, и сажитељ ангела постао, миомиром си целу гору, пећине и
поноре испунио, а војске демона и таму јеретичку си уништио, зато си
усељен да живиш у небесима, оче Јоакиме, а ти моли Христа Бога, да
подари душама нашим велику милост.
И сада, празника Богородице, глас 1.
Требало је да очевидци и слуге Бога-Речи виде и телесно уснуће
његове Матере, и крај тајни на њој испуњених, јер не само да су видели
узношење са земље Спаситеља, него да буду сведоци и преласка његове
Родитељке, зато су са свих страна силом Божијом окупљени, и на Сион су
пристигли, да испрате на небо Узвишенију од херувима; а са њима се и ми
њој клањамо, јер се она моли за душе наше.
Велико славословље. После Трисветог тропар преподобног оца;
Слава: Лика Христовог; И сада: празника Богородице.
На литургији
Блажена празника песма 1. на 2; Лика Христовог песма 4. на 2; и
преподобног Јоаникија песма 6. на 4;
Прокимен глас 4. Видеше сви крајеви земље спасење Бога нашега.
(пс.97,3)
Стих: Певајте Господу песму нову, јер чудеса учини Господ. (пс.97,1)
Апостол Галатима, зачало 213.: Браћо, плод духовни..
Алилуја, глас 6. Блажен је човек који се боји Господа, у заповестима
његовим ће хтети веома. (пс.111,1)
Стих: Господе, у светлости Лица твога ходите и именом твојим
обрадоваће се сав дан. (пс.88,16-17)
Еванђеље по Матеју, зачало 43. Рече Господ све је мни предано..
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Овог месеца августа, 16. дан
Служба светом Роману Ђуниском
Пева се: Блажен муж..
На Господи воззвах.., стихире на 6: Образа 3;
и преподобног 3
Стихире преподобног, глас 1.
Дело Николаја Охридског
Оче Романе чудотворче, ево дође дан твоје прославе, тебе који
прослави Господа, ево се сакупише свештеници са народом, да прославе
твоја дела, уједно и да опевају свети спомен твој, молећи тебе који стојиш
пред престолем превечне Тројице и Сведржитеља, њега моли за спасење
душа наших.
Оче Романе чудотворче, победитељу замки демонских, уским путем
си ходио од земље ка небу, постом угодећи Богу, бдењем и непрестаним
молитвама, зато си примио власт да изгониш демоне и духове таме из
народа Божијег, стога се моли за душе наше.
Оче Романе чудотворче, по шумама Поморавља и по пећинама се
јеси подвизавао, у тиховању си срце своје од помисли и навале демонских
чистио, и чистим срцем си видео Бога невидивог; Видевши Бога загрејао
се јеси љубављу ка њему, који те је од искони волео, њега сада моли за
душе наше.
Слава, глас 6.
Дело Николајево.
Дођи народе, дођите стари и млади, девојке и младићи, кнежеви и
слуге, дођите да се поклонимо кивоту преподобног оца нашег Романа,
земног ангела и небеског човека, јер је многа чуда чинио: болесне је
лечио, од демона чистио, немоћне је укрепио, неверне у веру обратио, па и
сада непрестано чини чуда, и помаже, излива силу и здравље то доиз
својих моштију, из кивота као из непреснушног извора. Дођите и
поклоните се јединоме живоме Богу, који нам је подарио таквог
помоћника и исцелитеља: Романа светога.
И сада, празника Успења, глас 8.
Вход; Прокимен дана; Паримије три, преподобних.
1. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3,1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за злобу
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излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена бесмртношћу.
И будући мало кажњени, великим ће добрима бити награђени. Јер их Бог
опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у пећи испроба их, и као
жртву свеплодницу прими их. И у време посете њиове засијаће, и као
искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним народима, и овладаће
људима, зацариће се Господ у њима до века. Који се надају на Њега
разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер је благодат и милост
на преподбнима Његовим, и посета (Његова) у изабранима Његовим.
2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5,15-24 и 6,1-3)
Праведници ће довека живети, и у Господа је плата њихова и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и мишицом
(Својом) заштити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и наоружаће твар
за освету непријатељима. Обући ће се у оклоп правде, и ставиће као шлем
– суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви – преподобност (=
светост); пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се заједно са њиме
свет на безумнике; полетеће праволучне стреле муњевите, и као из
благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од каменометног гњева,
тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода морска, реке ће их
потопи нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као вихор развејаће их; и
опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће преврнути престоле
моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите; научите се, судије крајева
земље; почујте који владате мноштвом, и који се гордите због маса
незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт, и моћ од Вишњега.
3. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна
није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је мудрост
седина људима, израст старости је живот непорочан. Праведник поставши
угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника, пресељен би. Узет
би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не обмане душу његову.
Јер завист злобе помрачује добра, а маштање похоте измењује незлобив
разум. Скончавши за мало, миспуни године дуге; јер угодна би Господу
душа његова; зато се пожури да изађе из средине злобне. А народи
видеше, и не разумеше, нити ставише на мисао тако нешто: Да је благодат
и милост на изабранима Његовим и посета Његова у преподобнима
Његовим.
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На литији
Стихире преподобног, глас 1. самогласно
Дело Николајево.
Веселите се земље српске, јер светла звезда заблиста у вама чеда
ваша, светлошћу вечног Христа, као сунцем правде све обасја; нека се
веселе чете монаштва, испосника и богомољаца, јер је од њих Господ
одабрао своје светило, и сасуд благодати, овог духоносног Романа,
исцелитеља болесних, прогонитеља демона, зато га данас славимо и
молимо: оче свети Романе, свима нама измоли милост од Христа
милостивог Спаса и Бога нашега.
Глас 4.
Име твоје превазилази и векове и време, а твој храм одолева свим
бурама живта, кивот твој чудотворни оставља за собом разорена царства
земна и престоле. О, славо неземна и сило неизмерна, светог човека и
Божијег угодника, бесмртношћу овенчаног! Романе бесмртни, све нас који
те данас славимо помени пред престолем Бога живога.
Пропада слава земна, али твоја отсаје, пропада име безбожника, а
твоје се прославља, ломе се мачеви насилника, и телесна лепота увене, а
твој мач духовни и сада сече демоне, и твоја блистава лепота се не мења;
Зато са радошћу те славимо, Романе свеблажени.
Слава глас 5.
Кличите верни са радошћу Богу нашем, који некада говораше:
поставићу кнезове по свој земљи. И заиста поставио је по целом свету
духовне кнежеве, пастире и учитеље из рода нашега: Наума и Климента у
Охриду, Нектарија у Битољу, преподобног Давида у Солуну, Јиоасафа од
рода царског на Метеорима Тесалијским, дванаест мученика у Струмици,
и младог златара Георгија у Кратову, славну Петку у Београду, Саву и
Стефана у Жичи, Симеона у Студеници, Григорија богомудрог у Горњаку,
Зосиму у Туману, Ромила у Раваници, Нестора у Ђунису, Евгенију царицу
и минахињу у Љубостињи, и много других у горама Овчара, Пирота, Црне
Горе, Пећи и Сићева. И овај преподобни и свети Роман чудотворац, заиста
је једнаке славе са њима, јер као кнез духовни целог Поморавља, кажњава
неправедне, похваљује праведне; зато га данас хвалимо и славимо, као
угодника Божијег и чудотворца.
И сада, празника Успења, глас 4.
Ходите народе певајмо о Пресветој и Чистој Дјеви, јер из ње је
неизрециво дошао и оваплотио се Реч Очева, зато кличимо и рецимо:
благословена си ти међу женама, благословена је утроба твоја која је
примила Христа; у његове свете руке предајеш душу Пречиста, па га моли
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да спасе душе наше.
На стиховње стихире Успења, глас 4.
Само Сунце правде је тебе преселио, на кочији огњеној, као
праведнога Илију, и у његове пресвете руке је примио твоју душу
непорочну, и код себе упокојио, и славно те Пречиста преселио, у радост
надразумну.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Дођите слављеници Матере Божије, да славимо данас њен свети
одлазак, јер своју божанску и пречисту душу радосно предаје у руке Исуса
Бога нашега, на почетку из Оца непропадиво заблисталог, а на крају је из
тела њеног, и моли га за наше спасење.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Предивно је чудо, јер ова је у телу своме несместивог Цара носила а
сада се гробу предаје; сабори ангела и апостола са страхом сахрањују
њено часно и богоугодно тело, а њега је Исус Син њезин и Спас душа
наших, на небеса узнео.
Слава преподобног, глас 1.
Оче Романе чудотворче, будном душом си душу укрепио, а тело
ниси уопште ценио, уздање твоје беше у Оца, уточиште беше Син, а Дух
свети твој покровитељ, од почетка до краја. Зато је Господ прославио
твоју душу на небесима, а тело твоје на земљи, па и кивот твој излива
исцелења свима болнима и паћеницима, који са вером и љубављу притичу
теби.
И сада, Образа, глас 6.
Оваплотио се јеси Господе како си хтео, и примио си наше унижење
како си желео, богато милосрђе си показао, којим си мене од праха
обожио; а ми те славимо Човекољубче гледајући икону твога Лика, ради
ње Спасе дарујеш улазак у Едем твојим слугама, и превиђаш све њине
грехе.
Тропар Образа, глас 2.
Пречистоме Лику Твоме поклањамо се Благи, просећи опроштај
грехова наших, Христе Боже, Који си благоизволио да се телом узнесеш
на Крст, и да избавиш оно што си саздао од преваре ђаволске. Зато Ти
благодарствено кличемо: са радошћу си испунио све, Спасе наш, дошавши
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да спасеш свет.
Слава, преподобног, глас 1.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се
богоносни оче наш Романе. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе. Слава
Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава Њему
који кроз тебе дарује свима исцелења.
И сада, Успења, глас тај исти.
Рађањем си сачувала дјевство, а смрћу ниси оставила свет, Пресвета
Богородице. Прешла си у живот, Мати Правог Живота, и Својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.

На јутрењи
На Бог Господ.. торпар Образа (два пута);
Слава: преподобног; И сада: Успења.
После 1. стихословија, сједален, глас 4.
Избегао си велике таласе животне, и стигао у тишину Божијег
спокоја и блаженства; уздигао се на висину врлина, и достигао до
небеског острва, дични оче Романе.
Слава и сада, глас тај исти
Војске ангела гледаху твоје преселење у рај, Пресвета Владичице
Пречиста, благословена и свеопевана Богородице, у присуству својевољно
Рођенога из тебе, а сабор ученика окупљен са весељем ношаху твоје свето,
певајући Христу Животодавцу у векове.
После 2. стихословија, сједален, глас 4.
Одевен у силу Владике, стекао си велико трпљење, уздржање, веру и
љубав искрену, зато си постао извор чудеса, изливајући воду вечног
живота, којом умиваш душе и тела паћених, оче Романе увек слављени.
Слава и сада, Успења, глас тај исти
Твоју душу предајеш у руке свога Творца и Бога, који је нас ради из
тебе Човеком постао, и прелазиш у живот нетрулежни, зато те часно
славимо, једину Пречисту и неокаљану, и Богородицом те сви исповедамо
и кличемо: Христа моли, да спасе душе наше, јер си код њега прешла.
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Величаније: Славимо те блажени, и преподобни оче Романе и славимо
свети спомен твој, учитељу монаштва и саговорниче ангела.
Изабрани псалам: Терпја..
После Полијелеја
Сједален, глас 4.
Сви верни који са вером твоме кивоту притичу, захватају из њега
исцелења и море чудеса; Зато величамо твој часни спомен, преподобни
оче Романе, и са вером и љубављу те прослављамо.
Слава и сада, глас тај исти
Реци нам Давиде, какав је ово празник, о којем си у давнини певао у
књизи псалама? Христос је као кћер, Богоневесту и Дјеву, превео у горње
обитељи, а он се из ње бесемено родио. Зато се радујте матере и кћери, а
невесте Христове кличите: радуј се која си прешла у небеско царство на
висини.
Степена 1. антифон 4. гласа
Прокимен глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50.псалма
Стихира глас 6.
Патње и страдања благодаћу Духа уклањаш, а духове злобе
одгониш, неизлечиве болести лечиш, а верне просветљујеш твојим
блиставимм чудима, богоблажени оче Романе; Зато и ми данас радосно
певамо о светлом твоме празнику.
Канон Успења, дело Кир Козме, са Ирмосем на 6; Глас 1.
и Образа, дело Германа патријарха на 4; Глас 6. (Види у минеју овога
дана) и канон преподобног, дело Николаја, епсикопа охридског, на 4;
Глас 6.
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Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.
Заволео си Христа Спаса, и у пусту гору се уселио, хотећи да
очистиш и украсиш своју душу, и удостојиш је брака вечног са Сином
Цара Бога.
Највећим трпљењем наоружан, ступио си у бробу против легија
демона и све их победио, силом крста Христовог.
Богородичан: Кад је Ева сагрешила родила је братоубицу Каина, а ти
Пречиста ниси сагрешила и родила си Спаса роду човечијем, зато се
твојим заступањем спасавамо.
Катавасија: Преукрашена..
Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
Мноштво демона је заратило против тебе, преподобни, а ти вапајима
и уздисајима многим си вапио ка Христу победитељу, који те је избавио и
прославио.
Име најслађег Исуса имао си непрестано у срцу и устима, као мед у
горчини твога живота, докле си сву горчину изагнао, и попут Павла могао
рећи: Не живим ја, него Христос у мени.
Богородочан: Ка рају си тежила и Рај си у телу своме носила, у рај се
уселила, о, Дјево Пречиста, зато моли твога Сина да рај подари и нама.
Кондак, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
горб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
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испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
си се уселио у утробу увекдевствену.
Кондак преподобног, глас 8.
Заволевши Христов крст, оче свети, крст свој си на себе узео, крсним
знамењем све силе непријатељске си победио, и венац од Христа примио,
крстоносни Романе.
Сједален Лика, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Цар Едесе је чуо о теби, Царе свих, не због тоје власти скиптром,
нити твоје војске, него због мноштва чуда која се причаху, и молио те је,
да му као Бого-Човек дођеш, али када те је на икони убруса угледао
узвикнуо је: ти си Бог и Господ.
(два пута)
Слава и сада, Успења, глас тај исти
Подобан: Камени запечатану..
Чета светих апостола се сабрала, на погреб твога пречистог тела,
Богородице Пречиста, а са њима и војске ангела, гледајући у чуду певају о
твоме престављењу; Уз њих и ми са љубављу и радосно, приносимо
похвалу теби Пречиста, и песмама и певањем кличемо: радуј се
заступнице свих који те увек славе.
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева и
кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Освештавши душу и тело своје Духом Светим, Романе преподобни,
ти освештаваш и нас молитвама твојим
Безброј мука одгониш од твога народа: слепи виде, глуви слушају,
хроми проходају, опседнути демонима се чисте, по твојим молитвама,
преподобни Романе.
Богородичан: Праведну Ану своју матер, ослободила си од клетве
нероткиње, и као Мати Бога нашега, ослободила си нас од проклетства
греха.
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Песма 5.
Ирмос: Божијим сјветом твојим Блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од јутра
са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинитог Бога,
који нас из мрака греховног призива.
Ни глад, ни нагост, ни напади демона, не могоше тебе одвојити од
љубави Христове, а сада вечно сједињен са Христом на небесима, моли га
за нас, молимо те.
Када је преславни кнез Лазар спознао чудотворну силу твојих
моштију, саздао је храм над гробом твојим, где се сви окупљамо, да твоја
чуда опевамо, свети Романе.
Богородичан: Сина си без оца родила, рођенога од Оца без матере,
духоносна Дјево, часнија од небеских сила, заклони нас твојим покровом.
Песма 6.
Ирмос: Јат бист но не..
У страху беше обузет, али не и задржан свети Крститељ, јер се
приближио као сено огњу, али је и чуо речи: остави сада све и
пожури, да испуниш наређење као слуга, док је са висине чуо глас
Божији, који посведочи Сина превечнога.
Послушао си Оног који је наредио: ако ко хоће да иде замном.. и
зато си оставио свој дом и оца свога, и презревши све у свету следовао за
Христом.
Адске силе и до сада се плаше од храма твога, и од имена твога и
беже, Романе чудотворче.
Богородичан: Светлост од Светлости, Бог истинити од Бога истинитога
примила си у себе Дјево, као шира од небеса, као истинску сведокињу
његовог рођења страдања и васкрсења, молимо спаси род хришћански.
Кондак образа, глас 2.
Неизрецивог и божанског твога промисла о људима необухватна
Речи Очева и лик неописиви, Богом описани победник познавши твоје
истинско оваплоћење, њега славимо и прослављамо.
Икос:
Господ уверавајући људе о дивној тајни свог оваплоћења, сам ствара
свој лик на убрусу, прволик је вазнео са горе Елеонске до престола поред
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Оца, где му се клањају и бестелесни ангели, икону прволика нам је
подарио да јој се клањамо; њу љубимо душом и срцем славимо и
прослављамо.
Песма 7.
Ирмос: Отроци в Вавилоње пешчнаго пламене..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред ње
бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Славимо те као исцелитеља и прослављамо као монаштва учитеља,
Романе свеблажени, не престај да исцељујеш нас од страсти и прохтева, и
да нас учиш страху Господњем.
Нови подвиг додао си искуству старих отаца, и тако си потврдио
истински пут спасења, и венац великих отаца цркве си примио, Романе
оче наш.
Богородичан: Из тебе се Пречиста, јавио нови Адам, да старог Адама
искупи од греха и смрти, зато си ти заступница нашег спасења.
Песма 8.
Ирмос: За закони отеческија блажении в Вавилоње..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер презреше цареву безумну наредбу, и заједно, када их не
сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа појте дела и
узвисите га у све векове.
Многе ране си примио од демона, ал Бог ти је дао силу благодатну,
да исцељујеш болесне и мучене од демона, Романе благодатни.
Огањ страсти си угасио страхом Господњим, бдењем и уздржањем,
јер си као бестрасни ангел живео међу људима, свима си помагао и све на
покајање позивао, предивни Божији светитељу Романе.
Богородичан: Богородице дародавко, измоли нам од Сина твога и Бога
ове дарове: смирење ума, чисто срце, милостиву руку, да се удостојимо
љубави Христве, и његовог царства небеског.
Песма 9.
Ирмос: Странствија Владичња и бесмертнија..
Потуцања Владике и бесмртне трпезе смо се предходно у убогој
пећини насладили, а сада похитајмо на Јордан, да видимо чудну тајну,
од небеске Светлости потврђену.
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Кажањавајући лопове и разбојнике, у твојој светој обитељи, ти си
плашио грешнике, исцељивао их, и помагао верујуће, ти си Бог правде и
милости, ревнитељу Божији, налик Илији, Романе оче наш.
Аво и оче, вапио си Богу у невољи и својим патњама, и Отац небески
те је убројао у синове неба, јављајући целом свету силу своју и славу
своју, Романе обожени.
Богородичан: Постала си шира од небеса, Дјево изабрана, јер си хтела
родити Бога-Реч као Човека, да спасе род човечански. Зато те
прослављамо као лествицу небеску, и страх демонима и радост душа
наших.
Светилен Образа
Подобан: Жени услишите..
Христе незалазна светлости, просветли нас сјајем твога лика, и
светлости светих нас удостоји, када будеш судио сваком по делима, ради
молитава твоје родитељке Богородице.
Слава, преподобног
Дело Николе.
Земну трку си завршио у патњи и подвигу, и заповести Спаситеља си
испунио, дао си земно за небеско, и телесно за духовно, зато те сви
прослављамо.
И сада, празника.
О, колико те је Силни узвисио! Јер си из неплодне рођена, и
девствена си родила и девствена остала, а после смрти остајеш изнад
смрти Пречиста, и свет овај не остављаш, него се молиш за његов мир.
На хвалитним стихире на 6; и то Образа 3; Глас 4. и преподобног3;
глас тај исти
Дело Николаја.
Дођите сви верни, притекнимо храму и кивоту светога Романа, јер је
извор безбројних чудеса, и као што Морава река суву земљу натапа, тако и
овај чудотворац, напаја душе наше водама благодати, од Христа Спаса
нашега. Пред њиме сада стоји у царству бестелесних, и моли се за душе
наше.
Дођите сви верни за трпезу духовну, коју нам је спремио Роман
преподобни, окусите јело и пиће са ове трпезе, јер је богата веома
изобиљем вере, наде и љубави свете, и целомудрија, храбрости, смирења и
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кротости, небеске светлости и ангелске радости, наситите душе ваше и
захвалите Богу који је целом свету подарио овакво светило.
Нека се радују српске земље и твоја епархија, јер се на њу сада
излила милост Божија, због тебе оче боговидче, јер си постао ризница
силе духовне и премудрости из рода у род. слепима си давао да виде,
глувима слушање, болеснима оздрављење, малодушнима укрепљење, и
свима све. Зато се сви радују и твој спомен свети Романе празнују.
Слава преподобног, глас 4.
Дело Николе.
Данас се хорови ангела сложно са нама радују, и спомен ангелског
човека празнују, јер је имао и у себи и ван себе лик ангела, јер је он лепота
и стуб монаштва, цркве православне светило небеско, а земљама српским
ризница силе и светиње, Романе победоносни, тебе оче преподобни наша
срца величају, са весељем и љубављу и с трубама и харфама духовним,
хвалимо твоја дела чудесна и твој спомен свети.
И сада, празника, глас 1.
Требало је да очевидци и слуге Бога-Речи виде и телесно уснуће
његове Матере, и крај тајни на њој испуњених, јер не само да су видели
узношење са земље Спаситеља, него да буду сведоци и преласка његове
Родитељке, зато су са свих страна силом Божијом окупљени, и на Сион су
пристигли, да испрате на небо Узвишенију од херувима; а са њима се и ми
њој клањамо, јер се она моли за душе наше.
Велико славословље, тропар Лика; Слава: преподобног; И сада:
Уснућа, јектенија и отпуст.

На литургији
Блажена од канона празника, песма 1. на 4; Лика Христовог песма 3.
на 4; и преподобног, песма 6. на 4;
Прокимен глас 4. Прокимен, глас 4. Певајте Господу песму нову, јер
чудеса учини Господ. (Пс.97,1)
Стих: Видеше сви крајеви земље спасење Бога нашега. (Пс.97,3)
Апостол Колошанима, зачало 250.
и преподобног, Галатима, зачало 213.
Алилуја, глас 4. Господе у светлости лица твога ходићемо и именом
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твојим обрадоваћемо се у векове. (Пс.88,16-17)
Стих: И правдом твојом узвисиће се. (Пс.88,17)
Еванђеље по Луки, зачало 48. од половине
и по Луки зачало 77.: За њим иђаше народ многи..
Причастен: Господе у светлости лица твога ходићемо и именом твојим
обрадоваћемо се у векове. (Пс.88,16-17)

Овог месеца августа 16. дан
Служба преподобног оца нашег Рафаила банатског,
хиландарца
На великој вечерњи
Блажен муж.. 1. антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 6; мученика Мирона на 3; И
преподобног Рафаила на 3; Глас 4.
Наоружан оружијем уздржања и молитвом, постао си јасно светило
бестрастија, твоју душу си љубављу ка Богу управио, и пропадивим си
непролазно купио, и плод многих врлина си оче преподобни Богу принео,
зато си жељено блаженство наследио.
Желећи рајске лепоте, преподобни оче Рафаило, због њих си у
бдењима и молитвама свој живот проводио, разум си као господара над
телесним страстима поставио, зато си станиште Духа Светог постао; њега
моли да нас од страсти ослободи, да те прослављамо.
Твој живот се показао као изузетан и славан у наша времена,
Рафаило блажени, јер свима вернима који долазе твоме светом кивоту
чудеса изливаш, зато измоли и нама који те славимо, спасење са неба и
избављење, да ти сви непрестано певамо.
Слава, галс 8.
Оче богомудри, имајући веру веру истиниту, љубав нелицемерну и
наду неклонулу, у смиреној души стекао си савршено смирење и постао
храм Духа Божанскога, закон вере си заволео, а душу врлинама украсио.
Зато те поштујемо и славимо.
И сада, Успења, глас 2.
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Узвишенија је од небеса, и славнија од херувима, чистија од целог
света, и због велике чистоте постала је станиште Бића увекпостојећег, а у
руке Сина данас предаје пресвету своју душу, и са њоме су сви пуни
радости, јер нам дарује велику милост.
Вход; Прокимен дана; Чтенија 3;
1. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3,1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена бесмртношћу.
И будући мало кажњени, великим ће добрима бити награђени. Јер их Бог
опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у пећи испроба их, и као
жртву свеплодницу прими их. И у време посете њиове засијаће, и као
искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним народима, и овладаће
људима, зацариће се Господ у њима до века. Који се надају на Њега
разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер је благодат и милост
на преподбнима Његовим, и посета (Његова) у изабранима Његовим.
2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5,15-24 и 6,1-3)
Праведници ће довека живети, и у Господа је плата њихова и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и мишицом
(Својом) заштити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и наоружаће твар
за освету непријатељима. Обући ће се у оклоп правде, и ставиће као шлем
– суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви – преподобност (=
светост); пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се заједно са њиме
свет на безумнике; полетеће праволучне стреле муњевите, и као из
благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од каменометног гњева,
тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода морска, реке ће их
потопи нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као вихор развејаће их; и
опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће преврнути престоле
моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите; научите се, судије крајева
земље; почујте који владате мноштвом, и који се гордите због маса
незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт, и моћ од Вишњега.
3. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна
није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је мудрост
седина људима, израст старости је живот непорочан. Праведник поставши
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угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника, пресељен би. Узет
би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не обмане душу његову.
Јер завист злобе помрачује добра, а маштање похоте измењује незлобив
разум. Скончавши за мало, миспуни године дуге; јер угодна би Господу
душа његова; зато се пожури да изађе из средине злобне. А народи
видеше, и не разумеше, нити ставише на мисао тако нешто: Да је благодат
и милост на изабранима Његовим и посета Његова у преподобнима
Његовим.
На стиховње стихире Успења, самогласне глас 2.
Твоје часно и богоугодно тело, са песмама прате свети апостоли и
кличу: куда сада одлазиш Владичице?
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Дођите сви на земљи, да саставимо хор, и да погребне песме певамо,
јер је данас престављење Богородице.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Твојим погребом је Дјево земља благословена, а твојим проласком је
ваздух чудно освештан, када си по закону природе умрла.
Слава преподобног, глас 8.
У пустињама боравећи, и у обитељи Хиландара се подви-завајући
преподобни оче Рафаило, тело си испосништвом души покорио, и као
пчела марљива си у свој разум, саће са цвећа врлина сабрао, и излио
сладост бесмртну, и њоме засладио сву земљу банатску.
И сада, Успења, глас 2.
Најнепорочнија Невеста и Мати, Вољенога од Оца, која је Богу
намењена за станиште и несливено сједињење, данас њену пречисту душу
Творцу и Богу предаје; Њу силе бестелесне побожно примају, и у живот
преносе, јер је она Мати Живота, светиљка недоступне Светлости, и
спасење верних, и уздање душа наших.
Тропар преподобног, глас 1.
Смирењем и постом узвисио си се ка Богу, одбацивши бриге овога
света и славу његову за ништа сматрајући, желео си само славе небеске.
Зато сада са анђелима предстојиш Богу: моли се за све нас који поштујемо
успомену твоју.
Слава сада Успења, глас тај исти.
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Рађањем си сачувала дјевство, а смрћу ниси оставила свет, Пресвета
Богородице. Прешла си у живот, Мати Правог Живота, и Својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.
На петохлебници
Тропар (два пута)
И Богородице Дјево.. (једанпут)

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника (два пута)
Слава: преподобног; И сада: празника.
После 1. стихословија, сједален глас 3.
Крст свој монашки си узео, оче преподобни, и за Христом
Сведржитељем следовао, постом и молитвом си тело своје умртвио, и
вечнога се живота удостојио.
Слава и сада, Успења, глас тај исти:
Твоја душа је са твојим чистим телом, у небеса и у рај прешла, из
трулежи у место светлости, тако је Господ узвратио невернима, који су
лагали о твоме светом телу, зато са апостолима кличемо: радуј се
Благодатна.

После 2. стихословија, сједален глас 4.
Данас се прославља спомен твој, преподобни оче Рафаило, и весели
земљу банатску, а са њоме и обитељ хиландарску, јер сви твоје уснуће
славе и кличу: ради твојих светих молитава, оче блажени, сачуван све који
ти певају.
Слава и сада, Успења, глас тај исти.
Душу си предала у руке, Оваплоћеноме ради нас из тебе, као твоме
Творцу и Богу, и у живот непролазни си прешла, зато тебе сви славимо,
као једину чисту и неокаљану, и као Богородицу сви те искрено
исповедамо и кличемо: моли Христа код кога си прешла, да спасе душе
наше.
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Полијелеј
Величаније: Ублажајем тја..
Псалам изабрани: Терпја потерпјех Господа.. (код св. Петке)
После Полијелеја
Сједален глас 8.
Цело тело си подвигом и патњама умртвио, а самог себе си за
страсти и свет разапео, а Христу који је на крсту руке раширио, ти си
угодио, зато га моли богоблажени Рафило, да спасе душе наше.
Слава и сада Успења, глас тај исти
Видеше те Најнепорочнија, славни апостоли, као умрлу жену, али
надприродно и Матер Бога, и у страху дотакоше те рукама, славом
обасјану, и као богоугодно станиште те спознаше.
Степена 1. антифон глас 4.
Прокимен, глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Честна..
Затим: Све што дише..
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50. псалма
Стихира глас 6.
Чистом љубављу си Христа желео, и лепоте света си напустио, а
Христу се потпуно предао, желећи да видиш његову лепоту, ти се јеси у
обитељ Хиландара настанио, певајући увек Богу.
Канон празника са ирмосем на 4; Дело Кир Јована Дамаскина; Глас 4.
Канон мученика на 4;
Канон преподобног Рафаила на 4; Акростих је: Певам у твој спомен
Рафаило. У богородичиним и у сједалнима је акростих: Прота Мирко.
Глас 3.
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Песма 1.
Ирмос: Пјесањ новују појим људије..
Запевајмо народе нову песму, од Рођеноме из Дјеве за наше спасење,
који је сам створио са небеским и земна бића, јер се прославио.
Опроштај душегубних греха измоли ми од Христа Бога, и да ми
подари просветлење са неба, да бих достојно опевао твој свети спомен.
На земљи си као ангел поживео, оче преподобни, и на небу се
похвала ангела удостојио; Стога, како да достојно опевам живот твој?
Телесне прохтеве си умртвио, а узбуркано море страсти си исушио,
само помоћу наде на вечна блага, која си примио од Христа Бога.
Богородичан: Кишом твоје милости, погаси Богородице жар мојих
страсти, а светиљку мога срца запали, свећниче позлаћени, богорадовна.
Катавасија: Преукрашенаја (Успенска)
Песма 3.
Ирмос: Утверди мене Господи, једине многомилостиве..,
Дај ми снагу, једини многомилостиви Господе, и пружи ми руку као
Петру и спаси ме.
Не уме мој језик да те достојно похвали, али ти преподобни
Рафаило, стојећи пред престолем Владике, даруј ми просветлење да
достојно опевам твој празник.
У жељи да следујеш Господу, оче блажени, дошао си на Гору
Атонску, и уселио се у обитељ Хиландарску, где си постом и молитвом
Христу угодио.
Трпљењем, постом и молитвом јавио се јеси у Банату, као ружа
носећи мирис светиње, а смрад неверја одгонећи божанском благодаћу.
Богородичан: Радуј се обрадована Мати Божија, јер си извор исцелења
постала, јер из тебе извире слатки поток, и све народе напаја, а душе од
скверни умива.
Кондак преподобног, глас 6.
Божијем зову се приклонивши, изнурио си теко твоје постом,
бдењем и молитвама. Ради вере и љубави Божије, увек си ходио путем
заповести Господњих, који те је и по смрти показао као извор исцељења:
Њега са слободом моли, да се спасу душе наше.
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Слава и сада: Успења, глас тај исти.
Чудом се окупила чета премудрих апостола, да часно сахране твоје
тело, Богородице наопеванија, а са њима пева и мноштво ангела, и твој
прелазак часно хвале, којег и ми са вером славимо.
Песма 4.
Ирмос: Еда в рјеках прогњевајешисја Господи?..
Зар ћеш се на реке гневити Господе, и зар ћеш на рекама показати
срџбу твоју, или ћеш на море излити гнев свој?
Заволевши, оче преподобни непрестану молитву и љубав
нелицемерну, овим си срце своје очистио, а душу своју просветио, уз то си
и тело умирио, и на свакодневни подвиг покорио и навико.
Преподобни оче Рафаило, сав Банат си радошћу украсио, јер си му
твоје мошти оставио, зато те сав род српски моли: измоли нам свима
опроштај грехова.
Ти си оче спознао сладост спасења, зато моли твоме српском роду
вечног блаженства.
Богородичан: Радост си ангелима, а похвала мученицима, и вернима
спасење, Дјево Најнепорочнија, зато те сва поколења људи хвале, јер си
Бога родила, а чедна остала.
Песма 5.
Ирмос: К тебје утрењујем Христе Боже..
Ка теби јутром раним Христе Боже, јер си нам као јутарња Истина
заблистао из Дјеве, и богопознањем нас обасјао, када смо били у
мраку неверја.
Духовни мирис шириш, а изглед ангела си, оче преподобни, стекао,
и са њима посећујеш и спасаваш православни народ твој.
Надом на Господа и тајним молитвама њему, постао си посебан и
због многих бдења и подвига, а он, видевши то, и по твојој смрти даром
чудотвоства те је обдарио.
Вођен Духом Светим, постао си животом као ангел на земљи. Тако
си стекао богатство небеско, и постао сужитељ ангела, у царству Христа
Бога нашега.
Богородичан: Милостива Дјево, родила си Бога премилосног, зато те
молим: отвори очи срца мог, јер су ослепеле од таме греха, и учини да
приме божански сјај, да те светим песмама величам.
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Песма 6.
Ирмос: Селенија Јона, јеже в преисподњем адје..,
Боравећи Јона у понору, постао је очевидна слика ада, и вапио је:
избави из пропасти живот мој, Човекољубче.
Радуј се јер си Христу на земљи послужио, и син послушности
постао, а сада стојиш радосно пред Светом Тројицом, и моли се за нас њој,
преподобни Рафаило.
По природи си човек био, али си својим животом, смирењем и
послушањем налик ангелима постао, зато си и после смрти дар исцелења
примио, а сада моли Христа Бога, да исцели и спасе душе наше.
Сав Банат се радује, јер има код себе твоје кивот и мошти, јер их
мирисом свете побожности испуњава, а све који те хвале им срца вером
блажи.
Богородичан: Из твога тела је дошао, који беспочетан са Оцем, и нашу
природу је обожио, свенепорочна Дјево, а ти га моли као Човекољубца, да
се смилује нама грешнима.
Кондак и Икос празника
Песма 7.
Ирмос: В пешчи пламен пешчниј..
Оне у пећи си сачувао од пламена, а тако и Дјеву Родитељку твоју
Богородицу, благословени Господе Боже отаца наших.
Твој живот је био ангелски, прреподобни оче Рафаило, у смирењу и
послушању следовао си за твојим Владиком Христом, зато тебе сви верни
сложно хвалимо и певамо: благословен си Господе Боже отаца наших.
Постао си као палма засађена у врту господњем, цветајући цвећем
чудеса, и њима срца вером сладиш, свима који те увек хвале, преподобни
оче Рафаило, и који кличу: благословен си Господе Боже отаца наших.
Мада су људима непознате твоје патње и подвизи, као и твоје тајне
молитве, али Бог све види и примети, којем увек кличеш: благословен си
Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Родила си Законодавца који је благодаћу целу васељену
обасјао, зато га увек моли, да мене, којег покорава закон греха, брзо
помилује.
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Песма 8.
Ирмос: Благодатеља и Бога..
Бога доброчинитеља и Избавитеља свих, и Творца целог света,
свештеници опевајте, а народи величајте у све векове.
Испуњен благодаћу Светога Духа, благовест Господњу си разумео, и
широки пут који води у пропаст си омрзнуо, а тиховање си заволео и
тесним путем си за Христом следовао, и у небеске обитељи си прешао.
Данас је радосна сва земља банатска, и весели се мноштво народа,
због твога светог престављења оче, и служе овај молитвени спомен.
Само си Христа заволео, и његов крст си на раме узео и носио;
Трпљењем, постом и молитвама своје тело си души покорио, зато те сада
молимо: моли се за душе наше.
Богородичан: Ка Светлости незалазној води душу моју Богородице, и
покидај окове мојих греха, па моли Сина твога и Господа, да уништи
мноштво мојих греха, да се тобом спасем и увек ти певам.
Песма 9.
Ирмос: Благодатнаја радујсја..
Радуј се Благодатна, јер је Господ са тобом! Благословена си ти међу
женама, и ми те величамо.
Тебе смо сви верни стекли као храм Пресветога Духа, јер си изнад
свега заволео молитву непрестану, која душу очишћава, и просветљује, а
тело смирује, зато те величамо.
Преподобни оче Рафаило, уздигао се јеси на висину врлина, и
сладост спасења си нам показао, зато нам измоли опроштај грехова, да те
непрестано величамо.
Благодат коју си добио од Христа Бога, измоли и нама слугама
твојим, да се спасемо и увек те величамо.
Богородичан: Постала си као светли облак, који росом благодати сву
нечистоту телесну умива, а душе просветљује, једина Свеопевана.
Светилен преподобном
Христос као незалазна светлост, тебе је обасјао, и учинио те
изузетним монахом, јер си прави Христов слуга постао, и срца наша
благодаћу и смирењем напајаш.
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Слава и сада, празника
Одлазећи са земље на небеса, твоје наслеђе Пречиста не остављај,
него скиптре владара утврди, а народе умири, и излиј мир на све стране
света.
На хвалитним, стихире на 6; Празника 3 глас 6.
и преподобном 3; Глас 8.
Показао се јеси на земљи увек чистим животом, и нетакнутом
нечистотом, као Христов освешатни сасуд, и уселио се у Светињу над
светињама и сада преподобни Рафаило благодаћу блисташ на небесима.
Постао си станиште Тројице, јер си имао чисту веру, наду и љубав
нелицемерну, чисту душу и високо смирење, зато те молимо: не заборави
ни нас народ твој, него се увек моли Господ, за спасење душа наших.
Преподобни Рафаило, ван света и тела си живео, и ка небеским
војскама си прешао, и светлошћу си обожен, зато и ми на земљи са вером
твој спомен славимо, и Господа који те је прославио.
Слава и сада, празника, глас 3.
Дођите са свих страна света, да похвалимо часни прелазак
Богоматере, јер је у руке Сина своју непорочну душу предала, а њеним
светим уснућем је цео свет оживотворен, зато апостоли са бестелеснима
свечано празнују, у псалмима и певањем духовних песама.
Велико славословље.
Тропар преподобног, Слава и сада: Успења; јектенија и отпуст.

На литургији
Блажена од канона Успења, песма 1. и од канона преподобног
Рафаила песма 6.
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Апостол Галатима, зачало 313.
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
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Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца августа 17. дан
Спомен светог мученика Мирона
На Господи воззвах.., стихире празника, глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Ти си Богородице Живот зачела, а умрла по закону природе, и
прешла си са земље на небо, по вољи, оваплоће-нога од твога пречистог
тела, зато су са краја света дошли апостоли да те погребу и песмама ти
казиваху: духовни престоле Цара свих, и часни ковчеже светиње, радуј се
једина Родитељко Спаса душа наших.
Апостоли Спаситељеви који су као светила разорили ноћ
многобоштва, када Духом угледаше тебе, станиште Светлости најчистије,
и облаче Божији из којега је незалазна Светлост заблистала, да си
престављена Благословена са овог света ка надсветској радости, на облаку
дођоше да те испрате погребним песмама, ка гробу живоносном,
Богородице, надање наше.
Нека цео свет молитвено празнује, јер Царица свих одлази у царство
духовно, да сацарује уз Цара над свима; ради ње је разорено царство
адово, а ми се земни узнесосмо, и живота са ангелима се удостојисмо;
њеним уснућем је сва природа духовно сједињена: и патријарси, и
пророци, са мученицима и апостолима.
Стихире светога, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Када се безбожни ражестише, и целу земљу попалише, ти се јеси
преблажени тада ражестио жаром Духа, и проповедао Бога-Реч, из
доброте у тело одевеног из Дјеве Богородице; Зато си бачен у огањ и муке,
и претрпео велика злостављања, али си силом благодати све поднео.
Када се по злу чувени противник трудио, да ласкањем украде ти
душу, тада храброшћу украшен, одлучно се јеси успротивио, и патње
претрпео, али си зато, мучениче дични Мироне, у починак без патњи
прешао, у царство небеско, и вечно блаженство.
Када те је мучитељ воловским жилама тукао, и гулењем коже ти,
мучениче свештени, тело мрцварио, ти се јеси у Христа, првог
подвижника надао, који ти је руку и силу своју пружио, тако си подвиг
завршио, и велику славу примио, Мироне храбри страдалниче.
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Слава и сада, глас тај исти. Самогласно
Она је узвишенија од небеса и славнија од херувима и од све
творевине чистија, па је због превелике чистоте своје постала је станиште
увекпостојећег Бића; а данас у руке Сина предаје своју пресвету душу, и
због ње се све испуњава радости, јер и нама дарује велику милост.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Твоје свето и богоугодно тело, песмама спроводе свети апостоли и
певају: куда сада одлазиш Владичице?
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Дођите сви на земљи, да начинимо хор, и погребне песме певајмо,
јер је данас престављење Богородице.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Земља је благословена твојим погребом Дјево, а ваздух је освештан
твојим чудним узношењем, када си умрла по закону природе.
Слава и сада, глас тај исти; Самоглaсно
Свенепорочна Невеста и Мати по Очевој доброј вољи, Богу
намењена за његово станиште и несливено сједињење, а данас пречисту
душу Творцу и Богу предаје. Њу побожно примају бестелесне силе и ка
Животу приносе, јер је Мати Живота, и светиљка неприступне светлости,
и спасење верних и надање душа наших.
Тропар празника, глас 1.
Рађањем си девство сачувала, а по смрти свет ниси оставила,
Пресвета Богородице, прешла си у живот, Мати правог Живота, и својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.

На јутрењи
После 1. стихословија, сједален глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Твоја душа је са твојим чистим телом, у небеса и у рај прешла, из
трулежи у место светлости, тако је Господ узвратио невернима, који су
лагали о твоме светом телу, зато са апостолима кличемо: радуј се
Благодатна.
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Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија, сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Душу си предала у руке, Оваплоћеноме ради нас из тебе, као твоме
Творцу и Богу, и у живот непролазни си прешла, зато тебе сви славимо,
као једину чисту и неокаљану, и као Богородицу сви те искрено
исповедамо и кличемо: моли Христа код кога си прешла, да спасе душе
наше.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 8; Дело кир Јована Дамаскина, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се дух и реч ћу кликнути Царици
Матери и објавићу светло празнујући и опеваћу радосно твоје уснуће.
Запевајте сада младе девојке заједно са пророчицом Маријамијом
песму испраћаја, јер се једина Дјева и Богомајка ка небеском рају
преставила.
Достојно као душевно небо примила су те, о Пречиста, небеска
станишта; појавила си се пред Царем и Богом светло украшена,
Свенепорочна.
Ини канон светога, на 4; Акростих је: Певам Мироне о твојој мирисној
благодати. Јосиф. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се прославио.
Певајмо данас радосно похвалу Богу, због празника Мирона
страдалног, јер му је он помогао да победи силу богоропротивног.
Сам себе си на дар Доброчинитељу принео, као свети и угодан
принос и мирисну жртву, јер си за веру пострадао, мучениче
многострадални.
Као верни и чисти храм Заблисталога из Дјеве, ти си славни,
душегубног вука одагнао, који се устремио да распуди Божије стадо.
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Богородичан: Само си ти неискусобрачно родила, Њега, кога су
страдалници и мученици исповедали, и који је постао попут нас, и њиме
су уништили обману, Пречиста Владичице.
Песма 3.
Ирмос: Твоје песнике, о, Богородице, живи и независни изворе, и хорове
који око себе окупљаш духовно утврди у божанском спомену твоме и
венцима славе их удостоји.
Изашла си чиста природом из обамрлих бедара свете Ане и
разрешила си њен одлазак из овог света, а родивши прави Живот прешла
си у живот божански ипостасни.
Скуп богослова са свих страна света, а са неба мноштво ангела,
иђаху ка Сиону у трену свесилно привучени, достојно служећи твоме
погребу, Владичице.
Ини.
Ирмос: На камени мја вјери утвердив..
Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста да говоре
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема
светог као што си ти Боже наш, и нема никог праведнијег од тебе.
Жеља твога срца је била високо до Господа, који се на крст узнео,
јер и ти си био узнет на дрво и струган, али си усрдно кликтао: нема
праведног попут тебе Господе.
Твојим речима као оштрим стрелама прострелио си срце мучитеља,
храбри и свехвални војниче Христа Цара, и певајући рекао си: нема светог
попиут тебе Господе.
Као јутро и као дан, заблистао си и растерао таму неверја, и обасјао
Мироне многострадални све који увек певају: нема праведног попут тебе
Господе.
Богородичан: Цео свет је боловао од неверја, а ти си родила Бога
исцелитеља, и све си чудесно Дјево исцелила, зато ти благодарно
кличемо: нема пречисте попут тебе Владичице.
Кондак светога, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Од младости си заволео Господа Христа, преславни, и сачувавши
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Његове Божанске заповести, ка Њему си пришао свим бићем, Мироне
свеславни. И са анђелима се молиш усрдно: испроси опроштај грехова
свима који поштују успомену твоју.
Сједалне, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Оњем надахнут си постао и замирисао, и својим страдањем
миришиш истоимено у нашим срцима, украсе мученика, и лепото верника,
зато данас твој свети спомен сви празнују, и сви који те славимо
посвећујемо се љубављу.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Свечиста чета премудрих апостола чудно се сабрала, да погребу
твоје славно тело Пречиста, Богородице свеопевана, са њима је певало и
мноштво ангела, славећи твоје свето преселење, које са вером славимо.
Песма 4.
Ирмос: Виде пророк Авакум твојхе оваплоћење од Дјеве, Вишњи, које је
било наговештено у непојмљивом Божијем завету, па ускликну: слава
сили твојој, Господе!
Чудно беше гледати Мајку Цара свију као небо са душом, која
одлази из пустоши земне; чудна су дела твоја Господе, слава сили твојој
Господе!
Веома је недостижан њезин Пород Христос, којим су небеса
створена и он је својом вољом примио смрт и погреб; како онда да се
одрекне погреба и она која га је неискусобрачно родила?
У престављењу твоме Мајко Божија, ангелске војске својим
светимкрилима са радошћу и трепетом покриваху твоје тело шире од неба
у које си Бога примила.
Ини.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи..
О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш, и мене
злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и зато те
славим Многомилостиви.
Сред суђења си славни светитељу исповедио Спаса, Бога и Господа,
који је из Дјеве заблистао, и својим трпљењем си намере мучитеља
осујетио, а многобожије си уништио.
Струган и пребијан уопште се ниси плашио, јуначе, тако да си и
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ангеле заивио који су гледали твоје трпљење, којим си бестелесне
противнике погубио, и победоносни мученик си постао.
Сав испуњен родом духовном, ушао си храбро у огањ пећи, и виђен
си у њој, славни Мироне, радостан са ангелима, и уопште ниси спаљен,
светитељу блажени.
Богородичан: Велика је и узвишена тајна Рођења из тебе, која задивљује
Пречиста сваки разум, јер је Бог хтео да из тебе постане Човеком, по
својој доброти, и за спасење света и обновљење.
Песма 5.
Ирмос: Ужасну се све због часног уснућа твога: ти си се неискусобрачна
Дјево преставила од земље у вечне обитељи и ка бесконачном животу; а
свима који ти певају спасење подари.
Нека данас разгласе трубе богослова, нека сада речити људски језик
похвали, нека ваздух огласи сијајући неизмерном светлошћу и нека ангели
поје уснуће Пречисте Дјеве.
Достојно беше изабрани Божији сасуде да будеш сва опевана и сва
прослављена при исходу своме Дјево јер сва си Богом освештана и свима
си богоугодно и истинито објављена Богородице, свеопевана.
Ини.
Ирмос: Просвешченије во тмје..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе мој,
спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару свега
света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за тебе не
знам.
Божански обасјан и светли спомен твој, силом Светога Духа шири се
по свету целом, просветлењем вере обасјава све, који је славе и о твојој
храбрости јављају.
Јуначки си као бестелесан горке муке претрпео, мучениче храбри, и
поднео да ти кожу одеру, као да ниси био у својем телу, неведивом силом
укрепљен.
Твоје патње су излиле мирисно миро, мучениче, и одагнале сваки
смрад безбожија, па шириш мирис по Христовој светој цркви, и љубављу
је испуњаваш.
Богородичан: Моли за нас Благословена Онога, кога си Пречиста из тебе
неизрециво оваплотила, да се избавимо од свих видивих и невидивих
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противника, и да тебе увек исповедамо, Богородице Свенепорочна.
Песма 6.
Ирмос: Ужасну се све због часног уснућа твога: ти си се неискусобрачна
Дјево преставила од земље у вечне обитељи и ка бесконачном животу; а
свима који ти певају спасење подари.
Нека данас разгласе трубе богослова, нека сада речити људски језик
похвали, нека ваздух огласи сијајући неизмерном светлошћу и нека ангели
поје уснуће Пречисте Дјеве.
Достојно беше изабрани Божији сасуде да будеш сва опевана и сва
прослављена при исходу своме Дјево јер сва си Богом освештана и свима
си богоугодно и истинито објављена Богородице, свеопевана.
Ини.
Ирмос: Ко Господу от кита Јона..
Из кита је Јона завапио Господу: избави ме из дубине ада, молим те,
да бих ти као Избавитељу похвалном песмом и искреном душом
принео жртву.
Потоцима твоје свете крви, потопио си војниче храбри, војске
демона, и носећи венац ка Богу си отишао, и изузетни победник постао.
Видећи твоје лице обасјано божанским светлом, страдалниче,
мучитељи се задивише, али Бога не спознавши у таму одоше, и вечну
муку примише.
Наређењем суровога мучитеља, трпео си надприродно да ти кожу
гуле, и показао си, свеблажени светитељу, чисту жељу за Богом и у њега
си имао сталну наду.
Богородичан: Кроз тебе су Дјево обновљени закони природе, јер си за
препород вернима, надприродно и преславно родила, по природи
недостижног Бога-Емануила.
Кондак празника, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
гроб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
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мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
си се уселио у утробу увекдевствену.
Песма 7.
Ирмос: Богомудри младићи нису послужили твари више него Творцу, па
су огњену опасност мушки победили радосно појући: најопеванији
Господе и Боже отаца наших благословен јеси.
Младићи и девојке који поштујете спомен Дјеве и Богоматере,
старешине и кнежеви, цареви и владари појте: Боже отаца наших
благословен јеси.
Нека затрубе духовном трубом горе небеске, нека се обрадују
хумови земни, нека се разигра срце божанских апостола, јер Царица
одлази своме Сину са њиме да царује, зато појмо: Боже отаца наших
благословен јеси.
Свесвештено престављење твоје божанске и нетрулежне Матере,
сабра наднебесне чинове вишњих сила да се веселе са онима на земљи
који поје: Боже отаца наших благословен јеси.
Ини.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје..
Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три дечака
немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред огња
орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.
Својом душом светлом, запаљеном жељом за обожењем, радосно и
весело си стајао сред пламена теби спремљеног, и као три младића, и ти си
верно кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Гледајући тебе светитељу, како стојиш међу ангелима у пламену,
неизрецивим светлом обасјан, сви који то видеше задивише се, и Владици
певати почеше, и кликтаху: благословен си Боже отаца наших.
Чистом душом, сред пећи, са духовима ангела си стајао, и
преблагоме Богу радосно певао, јер је пламен обуздао, а ти си спасен
кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Постала си Дјево Божије станише и дивна палата, и
божански престо на којем он сеђаше, да припреми свима на небу седење,
зато ти кличемо: благословена си јер си Бога телом родила.
256

DAN 17.
Песма 8.
Ирмос: Богородичин пород спасао је благочестиве младиће у пећи, у оно
време као праобраз, а сада стварно целу васељену подиже да ти пева: појте
дела господња Господа и величајте га у све векове.
Твој спомен славе Чиста Дјево начала, власти и силе, и архангели и
ангели престоли и господства, херувими и страшни серафими, а и ми род
људски певамо о теби и величамо те у све векове.
Онај који се на чудан начин уселио у твоју чисту утробу и оваплотио
се, Он сада прими свештени дух твој и код себе га упокоји као добри Син,
зато ти певамо и величамо те у све векове.
О, надразумног ли чуда Увекдјеве и Богоматере! Уселивши се у гроб
показа нам рај; стојећи данас пред тим гробом певајмо: Господа појте дела
и величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: В пешчи отрочестеј прообразил јеси..
Пећ са децом је била у давнини пра-слика твоје Матере Господе, јер је
и она сачувана од огња неспаљено као и деца, зато јој певамо, јер се
због тебе прочула на све стране света, и величамо је у све векове.
Гледајући мучитељ, тебе храбри непобеђенога, када је наредио да те
на каише чак до костију секу, и да те сечивима кидају, он је твојим
неиздрживим ранама рањен неизлечиво.
Са небеса чу се глас Божији, којега је и сав народ зачуо, и јавио ти
славни Мироне, да те себи призива у дивне хорове ангела и у неизрециви
покој.
Као Данило стајао си међу зверима, постиђеним твојим светим
страдањем, и величином твојих неизмерних патњи, преблажени, а ти си
својим живим гласом све заступао.
Богородичан: Погођен сам стрелом врага, и душа ми је скроз
изранављена, те патим неизрециво, а ти ме Најнепорочнија исцели и
спаси, надо безнадежних, јер си Спаситеља Христа неизрециво родила.
Песма 9.
Ирмос: Свако на земљи рођени нека заигра духом просвећен, нека
празнује бестелесних духова природа поштујући свето престављење
Богоматере и нека запева: радуј се свеблажена Богородице чиста
Увекдјево.
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Ходимо на Сион, на божанску гору Бога живога и радујмо се
гледајући Богородицу, њу Христос као Мајку своју усели у најбољи
божански хлад, у светињу над светињама.
Ходимо верни, приступимо горбу Мајке Божије и загрлимо га срцем
и устима и очима и лицем, чисто се дотакавши њега захватамо бројне
дарове исцелења од извора који увек тече.
Прими од нас песму испраћаја, Мајко Бога живога и твојом
светлоносном и божанском благодаћу осени народ наш, подари мир
христољубивоме народу твоме и опроштај грехова свима који ти поје и
спасење душа наших.
Ини.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се од
свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.
Да угледаш будућу славу и неизрециву лепоту Христа првог
Подвижника, удостојен си светитељу храбри, јер си врат савио и мачем
посечен био, па радошћу испуњаваш војске светих мученика.
Угодни мирис, дични Мироне, шириш у срца верних, јер је приспео
свечани спомен твој, свима који га чекамо, а ти нас који те славимо,
испуни мирисом твојих светих молитава.
Ахаја се хвали твојом колевком и страдањем, храбри Господњи
мучениче, а Кизик се много дичи јер чува твоје свето тело као право
богатство, и извор исцелења, и очишћење болести.
Мати градова и Сион духовни и сви свети изабрани на висини, дивна
црква првенаца, како пише, има тебе у врху мученика, који се молиш за
нас.
Богородичан: Сви ти кличемо Дјево песмом архангела, палато и престоле
Божији, радуј се, јер се тобом удостојисмо небескога царства, јер давно
одбачени бесмо у пропаст, и прву лепоту неразумно изгубисмо.
Светилен празника
Подобан: Учеником зрјашчим тја..
Прелазиш са земље на небо, али твоје наслеђе Пречиста не напуштај,
него скиптре владара утврди, народе измири, и мир рашири на све стране
света.
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Слава и сада, то исто.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..
Следујући речима Гаврила Бжијег, кличемо ти „Радуј се Пречиста“,
јер си ти Пресвета Мати Господња, и ка њему си прешла, али не
заборављај све који ти певају.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Неизмерна Премудрост Божија, у теби је Богородице, Духом Светим
и надразумно саздао себи храм, а сада те је преселио у насеља духовна,
Свеопевана.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Као слуга сада прилазим теби Матери Бога свих, и молим те да ме
избавиш Богородитељко од искушења свакаквих, јер царујеш са Сином
својим, и чуваш род хришћански.
Слава и сада, глас 3.
Ходите са свих страна земље, и похвалимо свето престављење
Богоматере, јер је у руке Сина своју непорочну душу положила. Њеним
светим уснућем свет оживљава, и апостоли са бестелеснима свечано славе
у псалмима и певањем духовних песама.

На литургији
Блажена празника, песма 3. од оба канона, са ирмосем на 6;
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Месеца августа 18. дан
Спомен светих мученика Флора и Лавра
На Господи воззвах.., стихире празника, глас 2.
Подобан: Киими похвалними..
Како недостојним устима да славимо Богородицу, часнију од целог
света, и светију од хрувима и свих ангела? Она је Царев непомични
престо, и дом у који се Превишњи уселио; Она је спасење целог света, и
божанско посвећење, она на њен спомен издашно даје вернима велику
милост.
Које узвишене песме да ти сада принесем Дјево, стојећи око твога
одра? Кличу у страху сви апостоли Бога-Речи, јер нам одлази палата
Царева; узноси се кивот посвећења; подижу се довратници, јер двери
Божија улази у радост, да за цео свет непрестано моли велику милост.
Које духовне песме да ти сада принесемо, Пресвета? Јер си твојим
бесмртним уснућем сав свет посветила, и у небески свет си прешла, да
спознаш лепоту Сведржитеља, да се са њим као Мати радујеш; Тебе
Пречиста, узносе ангелски чинови и душе праведних; Са њима нам
измоли мир и велику милост.
Ине стихире светима, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Ови свети беху као савршено камење, кроз муке сечено и тесано, и
постадоше црква Господња, а идолска храмове и кипове на земљу
оборише; зато их славимо као житеље раја, јер су постали принос
небескога храма.
Захватајмо благодат и примајмо просветлење, весеље и милост, и
поклонимо се моштима светих мученика Флора и Лавра, јер из њих богато
извиру божанска дејства исцелења, њих славећи као угоднике Господње,
усрдно певајмо: Боже наш, слава теби.
Због проповеди вере Божије, у бунару сте затрпани и земљом
покривени, по наредби мучитеља, а по откривењу Светога Духа сте нам
јављени као звезде, блистајући зрацима и чудесима и даровима исцелења,
страдалници и браћо рођена, и сажитељи са ангелима.
Слава, глас 2.
Свети ревнитељи, сабраћа Христова, Флоре и Лавре, ви сте
достојним похвалама прослављени, јер сте великом силом пошли и за веру
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Божију много пострадали, али сте и венце победе примили; Зато се са
ангелима на небеској висини радујете, и Свету Тројицу усрдно молите, да
подари целом свету мир, а душама нашим велику милост.
И сада, глас 4.
Ходите народе певајмо о Пресветој и Чистој Дјеви, јер из ње је
неизрециво дошао и оваплотио се Реч Очева, зато кличимо и рецимо:
благословена си ти међу женама, благословена је утроба твоја која је
примила Христа; у његове свете руке предајеш душу Пречиста, па га моли
да спасе душе наше.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Певајте сви небески хорови, јер се Дјева и Мати славно преселила, са
земље на небеса.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Чудом се окупила чета ученика са свих страна света, Дјево
Богородице, да погребу тело твоје, свето и нетрулежно.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Подигните се двери небеске, видећи једину Богоматер, као двери
Вишњега, како долази ка небеским висинама.
Слава и сада, глас тај исти
Запевајмо данас народе Давидову песму Христу Богу, јер је рекао:
привешће се Цару девојке у њеној пратњи и ближњи њени ће је довести са
весељем и радовањем; јер је она од семена Давидова, њоме смо се ми
обожили, а сада славно и неизрециво се предаје у руке свога Сина и
Владике; њу као Матер Божију опевајмо и у песми рецимо: нас који те
исповедамо као Богородицу, спаси од неприлика и избави од невоља душе
наше.
Тропар светима, глас 4.
Похвалимо верни по достојанству, красну и богомудру пресветлу
двојицу, Флора преблаженог и Лавра свеславног, који вечну Свету
Тројицу усрдно свима јасно проповедасте. Зато пострадасте до крви и
венцима пресветлим се увенчасте: молите се Христу Богу да спасе душе
наше.
Слава и сада, празника, глас 1.
Рађањем си девство сачувала, а по смрти свет ниси оставила,
Пресвета Богородице, прешла си у живот, Мати правог Живота, и својим
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молитвама избављаш од смрти душе наше.
На јутрењи
После 1. стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
На твој свети празник, цео свет се духовно украшава, и радосном
душом кличе ти: радуј се Дјево, хришћанима похвало.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија сједален, глас 6.
Подобан: Милосердија двери..
Твоје престављење сви верни славимо, и овако ти певамо: прешла си
са земље и из живота у Живот, зато се сада моли Богу на небу, да се
избави род човеков.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 8; Дело кир Козме. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Преукрашена си божанском славом, а освештани и славни спомен
твој Дјево све верне сабра на весеље почињући од Маријамије сви певају
твоме Јединородном Сину са хоровима и тимпанима: јер се славно
прослави.
Одједном се сакупило мноштво апостола са свих страна да испрате
са небеским војскама одлазак божанског твога тела у небески Сион; сви
они на мах дођоше ка теби Богородице а са њима и ми славимо часна
Дјево спомен твој.
Родила си Бога и примила си почасти победе у људској природи
твојој, па си се уподобила Творцу своме и Сину и уздигла изнад природе,
ипак си се и повинула законима природе, зато умиреш али и са Сином
вечно живиш.
Ини канон светима, на 4; Акростих је: Опеваћу дивну двојицу
мученика. Дело Јосифа. Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака и
бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Обасјани и просветљени Духом, ви мрачне облаке моје душе
разорите, да бих могао радосно опевати ваш светли и свети спомен,
најхрабрији мученици Христови.
На камену непорочне вере утврдили сте, блажени, себе светим
врлинама, и сами себе сте учинили храмом дивним и украшеним, у којем
се Отац уселио, и Син и Дух Свети.
У корену су сасекли трње идолске обмане, светитељи чувени,
проповедима вере као сечивом, и обновили су срца запарложена лажју, и
полодоносним их учинише кроз расцветалу веру непорочну.
Богородичан: Из девичанског тела изникла си корен незаливан, и
садитеља свих људи који је страдања претрпео, њега желећи су ови свети
мученици верно пострадали, Свеопевана и Пречиста Дјево.
Песма 3.
Ирмос: Саздатељна и сведржитељна Мудрости и сило Божија Христе,
утврди несавладиву и непомичну цркву, јер си једини свети и у светима
обитаваш.
Видећи те, о, Свенепорочна, славни апостоли и као мртву жену али
надприродно и као Матер Божију славом обасјану, дотицаху те рукама
ужаснути и гледајући те као богоугодно станиште.
Стигла је казна одсецања руку оног хулника што дрско насрну на
твој свети одар. Бог сачува част теби као славом божанства одушевљеном
ковчегу у којем он Бог-Реч постаде телесан.
Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Испуњавајући Божији Закон, прехвални мученици, ви сте сиротињи
хлеба издашно давали, и ка правој вери Божијој их упутили, и постали
узроци њиховог спасења.
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Двојице светлих страдалника, ви сте заблистали зрацима чудеса, и
таму многобожачке обмане одагнали, а обмануте сте све ка сјају вере
Божије упутили.
Подмлађени народ сте својим проповедима по стази богопознања
водили, а демонске жртвенике сте молитвом, побожни мученици,
оборили.
Богородичан: Неискусобрачна Дјево, због тебе нам је заблистала Реч
Божија, у којег верујемо да је узвишенији од сваке власти, спасавај стадо
твоје и сваки град и земљу, од сваке невоље, богорадована.
Кондак светима, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Као мученике побожности и богомудре Христове страдалце,
васељена данас преславно поштује, светог Флора и Лавра: нека би
њиховим молитвама задобили благодат и милост, и избавили се од беда и
напасти, гњева и муке у дан Судњи.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Постали сте градитељи духовни, јер сте веру у побожним душама
саздали, а од себе сте часни храм Пресвете Тројице начинили, јер сте
силно пострадали, зато и исцелења изливате свима, који вам са вером
прилазе, и страсти одгоните, страдална браћо рођена, молите Христа Бога,
да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен ваш.
Слава и сада, празника.
Ти си Бога бесемено зачела, и неизмењена га из тебе оваплотила,
новим одећом нетрулежи си га од Духа оденула, зато си мати Живота и
свима Царица, али си ка Животу духовном прешла Дјево, зато си како
доликује заиста постала облак, из којег се излива вода нашег живота,
Богомати Свенепорочна, а ти моли Сина твога и Бога, да подари
избављење од грехова, свима који са љубављу славе твоје уснуће.
Песма 4.
Ирмос: Речи пророка и загонетке објавише Христе твоје оваплоћење од
Дјеве; сјај твога блистања изађе народима као светлост, па и бездан огласи
тебе са весељем: слава сили твојој, Човекољубче.
Погледајте људи и начудите се: Богородица као гора света у којој се
Бог јавио у наднебеске обитељи сада узлази и као земно небо у небеском
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се насељу настањује.
Твоја смрт је била прелазак у вечни и бољи живот, о, Пречиста; од
пролазног живота као божанском и непролазном прелазиш Чиста, да у
радости гледаш Сина твога и Господа.
Отворише се врата небеска и ангели запеваше и прими Христос
девствено тело и сасуд своје Матере; подигоше је херувини са радошћу а
серафими је славе у весељу.
Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си моја
радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Јуначки се борише са противником, и њега силно савладаше
оружијем крста, и оборене гресима су учинили живим храмовима
Господу, који побожно певају: слава сили твојој Човекољубче.
Од Христа, камена одсеченог из Дјеве Богородитељке као горе, ви
сте славни помоћ добили, и идоле све поломили, уздигли се кроз гору
мучења, и постали попут ангела.
Једну светлост Трисунчаног Божанства, радосно су објавили
безбожнима, Флор и Лавро, двојица светих мученика, и испили чашу
мука, Христу усрдно појући: слава сили твојој Човекољубче.
Свети мученици се закону Божијем поклонише, и приволеше
безаконе да славе њега Јединога, да отвореним очима духовно прогледају,
и као два светила су сав свет просветили.
Богородичан: Пречиста Богородице и Увекдјево, од свих поколења
одабрана, Творац свих и Бог је твоје тело палатом неокаљаном учинио,
као једини Цар векова, и из тебе се људима јавио.
Песма 5.
Ирмос: Исповедамо неирециву доброту Божију и врлине твоје Христе
који увек обитаваш у слави сапостојећег и ипостасног Бога. Из девичанске
утробе заблистао си онима у тами и сенки, Оваплоћени сјајније од сунца.
Сабор апостола сакупљаше се са свих страна света као на облацима
ношен да послуже теби Дјево као лаком облаку, јер из тога облака засијао
је вишњи Бог као праведно сунце онима у тами и мраку.
Као гласови богоугодних свирала певаху ти Богородице благим
гласом богословни људи духовну песму, оглашујући исход твоје душе:
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радуј се бистри изворе свима животодавног и спасоносног Божијег
оваплоћења.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Двојица свете браће и мученика нису хтели раздеобу, јер су у
неразделиву Свету Тројицу веровали и заједно се надали, а разорили су
луду обману, и њоме заробљене су благодаћу окупили.
Конопом и чекићем богопознања сте окамењене мисли побожно
истесали, и силом Духа сте све људе храмовима Тројице и свете вере
учинили, славни страдалници.
Постали су сечива свакога зла у корену, мученици славни, и
садитељи сваке побожности, речима и делима, и тако су израсли Цвет
Јесејев из корена светога, у недоступна срца засадили.
Богородичан: Од пре свих векова сакривена велика тајна, која није
откривена првим поколењима, тобом је Свенепорочна Дјево јављена:
оваплоћени Бого-Човек и превечна Реч Очева.
Песма 6.
Ирмос: На пучини мора створен унутрашњи китов огањ предсказање је
твога тридневног погреба кога је показао пророк Јона и он спасе и
неповређен као што је и послат кликташе: жртву хвале приносим ти
гласом мојим Господе.
Даде теби Дјево Бог и Цар свију оно што је надприродно: у његовом
рођењу тебе као девојку сачува а тако и у гробу тело твоје сачува
нетрулежним и прослави га божанским престављењем, дарујући част теби
као Син Матери.
Заиста те Дјево усели Господ у светињу над светињама, као светли
свећњак духовне светлости, као златну кадионицу која има у себи жар
Божанства, као штап и жезал Аронов и богонаписану таблицу, као свети
ковчег и трапезу Слова живота, тако беше Рођење твоје.
Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
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Трпљењем сте неклонуло безаконе победили, мада сте за веру
закону пострадали, и Христу сте свој славни крај живота принели, не
покоривши се невернима и гордима.
Постали сте моћна оружија Духа, јер сте бестелесне противнике
победили, и на свето страдање Прободенога у ребра сте се са вером
угледали.
Постали сте славни у цркви Христовој као две часне груди, али не
млеко, него сте неисцрпан и спасоносни дар исцелења излили.
Богородичан: Исцели моју грехом напаћену душу, јер си родила,
Пречиста, Лекара душа и тела; њега су свети мученици исповедили, и
лекари од страсти постали.
Кондак, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
гроб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
си се уселио у утробу увекдевствену.
Песма 7.
Ирмос: Бестидној јарости и огњу успротивила се жеља побожних младића
те им огањ беше као роса, па се преподобни младићи богонадахнутим
разумом подсмеваху јарости и успротивише се пламену трогласном
музичком свиралом појући: најславнији Боже наш и отаца, благословен
јеси.
У гневу своме поломи Мојсеј Богом створене таблице божанским
Духом испосане, а његов Господ који се од Дјеве родио сачувао ју је целу
и неповређену у небеском дому у који се сада уселила. Са њом се веселећи
певајмо Христу: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Уз кимвале, чистим устима, чистим, светлим и распеваним срцем, уз
милозвучне трубе ангела, ходите девојке и чисте са узвишеним мислима у
овај посебни и изабрани дан престављења, па вредним рукама пљешћите и
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певајте: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Сакупите се богомудри људи, јер она која је стан божанске Славе
преставља се од Сиона ка небеском станишту, где је чисти глас оних који
празнују глас неизрециве радости оних који у весељу кличу Христу:
најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија устидјесја..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су деца
у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала: благословен
си Боже отаца наших.
Дрвене и камене идоле безбожних разорише, и знаменити стубови
богопознања Флор и Лавр постадоше, и нучише све да певају: благословен
је Бог отаца наших.
Када неправедници хтедоше да баце у пећ људе верујуће, ви сте
мученици, пуни огња Божанскога Духа, кишом ваших светих молитава,
сачували њих неповређене, светитељи славни.
Болеснима су лекари, обесправљенима избавитељи, и свима у
невољама дају избављење, мученици Флор и Лавр, кличући: благословен
је Бог отаца наших.
Богородичан: Као ружу у долини, изабрао те је Христос у целом свету
млада Дјево, у тебе се уселио и са телом дошао и замирисао
Најнепорочнија духовним мирисом, свима, који те увек као Богородицу
исповедамо.
Песма 8.
Ирмос: Пламен преподобне ороси а злочестиве спали, свемоћни ангел
Божији показа се деци; живоначаним изворем учини Богородицу која
руши смрт а точи живот онима који поје: јединога Саздатеља и Творца
опевајмо и величајмо у све векове.
Следујући за божанским и свештеним ковчегом, сво мноштво
богослова у Сиону питаху говорећи: камо сада одлазиш скинијо Бога
живога? Не престани да надгледаш оне који са вером кличу: Творца
јединога избављени опевајмо и величајмо у све векове.
Уздигнутим рукама којима си носила Бога оваплоћенога одлазиш
Свенепорочна и са смелошћу као Мајка говориш Ономе кога си родила:
оне које си ми дао заувек сачувај да ти певају: Творца јединога избављени
опевајмо и величајмо у све векове.
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Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Речима живота сте хранили душе, увек слављени светитељи, а свима
који су од глади патили, постали сте спасоносна храна, бринући за убоге и
сирочади, и дајући свима довољно певајући Христу: децо благосиљајте га,
свештеници му певјате, а народи га величајте у све векове.
Свети сте живот и крај његов имали, а затим сте на дуго време били
скривени, и из земље се показали, и јаче од зрака сунчаних заблистали
зрацима чудеса, свима који са вером певају: децо благосиљајте га,
свештеници му певјате, а народи величајте Христа у све векове.
Два сте светила на своду духовном и свети украс цркве, јер сав свет
стално светлошћу обасјавате, страдалници и чудотворци, кличући Христу:
децо благосиљајте га, свештеници му певјате, а народи га величајте у све
векове.
Богородичан: Светија си од ангела, јер си Дјево Пресвета родила од свих
светих Светијега, који је по милосрђу, непомешано постао Човеком као
ми, да спасе све који му непрестано певају: децо благосиљајте га,
свештеници му певате, а народи га величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Савладане су препреке природе тобом Чиста Дјево, јер си и
родила и Дјева остала; живот обручује смрт; по порођају си Дјева а по
смрти жива, спасавајући увек наслеђе твоје Богородице.
Зачудиле су се ангелске силе гледајући у Сиону свога Владику како
на својим рукама носи душу жене која га је пречисто родила, па јој
синовски лепо говори: ходи Чиста и са Сином и Богом својим буди
прослављена.
Испратио је сабор апостола твоје богоугодно тело, са страхом
гледајући и са великим гласом објављујући: у небеске дворе ка Сину
своме узлазиш и заувек спасаваш Богородице нас, наслеђе твоје.
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Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато тебе
Богородицу и војске ангела и људи величају.
Давид кличе: гле шта је боље или лепше и на спасење, него када
света браћа живе сложно у Духу Божијем? А ови су се борили и победу
над ђаволом однели, зато их како доликује славимо.
Благодаћу сте постали као два дивна ока свете цркве, јер се очи
давно ослепеле тамом највећом, и пре смрти и после свога светог краја
отворили, на славу Доброчинитеља свих, Флоре и Лавре, светитељи
дични.
Показаним и дивним знацима, Христос је, као што давно прорече,
објавио, где су ваша напаћена тела свето почивала, богато ширећи зраке
исцелења и мирис вере, дични светитељи.
Заиста божанска и светлоносна двојице: Лавре и Флоре, храбри
мученици, ви пред стваралачком Тројицом на небесима заувек стојите,
зато избављење од ужасних греха измолите свима, који ваш свети спомен
на земљи славе.
Богородичан: Чудно је рађање из тебе, Мати Пречиста, Речи Божије од
кога стрепе и војске небеске, он је на земљи Човеком постао, а ти га мимо
природе родила, и као и пре девствена остала, зато тебе Богородицу и
устима и срцем исповедамо и величамо.
Светилен празника
Подобан: Небо звездани..
Са свих страна апостоли овде окупљени, у Гециманском селу
сахраните моје тело, а ти Сине и Боже мој прими душу моју.
Слава и сада то исто.
На стиховње стихире глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Вољом Свесилнога, окупио се сабор ученика, дошавши са свих
страна света, да погребу Матер и Богородицу.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Невеста Божија, Царица и Дјева, изабраних слава, а девственима
похвала, ка Сину се преселила.
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Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Твоје тело беше недоступно за трулење, и мада се по закону природе
предаде погребу, али је остало нетрулежно.
Слава и сада, глас 4.
Твоје свето уснуће Пресвета и Чиста Дјево, слави мноштво ангела на
небесима и човечији род на земљи, јер си била Мати Творца свих и
Христа Бога; њега не престај молити за нас, који смо своје надање по Богу
у тебе положили, Богородице свеопевана и неискусобрачна.

На литургији
Блажена празника, песма 4. од оба канона, са ирмосем на 6;
Прокимен празника
и светима, глас 4.: Светима који су на земљи његовој, чудесно учини
Господ све воељ своје у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да не
посрнем. (Пс.15,8)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
Алилуја, празника
и светима, глас 4. Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Еванђеље по Луки, зачало 63.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
(Пс.32,1)
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Месеца августа 19. дан
Спомен светог мученика Андреја стратилата,
и са њим две хиљаде пет стотина и деведесет и три пострадалих
На Господи воззвах.., стихире празника, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Твоје свето и пречисто и славно престављење, није те Дјево удаљило
од вољених, него те је неодвојиво са њима сјединило, духовно си заиста
увек са свима који те славе као Матер Бога, јер се јављаш и дајеш им своју
благодат, и показујеш да си свима људима дарована заступница.
Постала си као свети ковчег Усељеног у тебе, Богородице Пречиста,
и са земље си ка покоју без старења прешла, и тамо си његовом светлошћу
обасјана, и са висине се стараш за све који ти са љубављу певају, и твоја
света и узвишена чуда проповедају.
Као блиставу палату примио те је Пречиста Син твој и Господ у
своја насеља, и као свети ковчег, показао те је бестелесним војскама и
насељима светих, јер ти неизрецивом славом избављаш од трулежи и беда,
све који са љубављу певају о твојој величини Пречиста.
Ине стихире светога, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Постао си углед јунаштва, јер се јеси осмелио пред саборем својих
предати себе на осуду и страдања, као војвода си њима предходио,
Андреје страдалниче изузетни, ти вернима увек изливаш воду исцелења,
јер си са неба примио благодат.
Постао си имењак са јунаштвом, борећи се мушки и јуначки са
демоном; њега си и као другог фараона погубио, а његову војску си у
потоцима своје крви потопио, дични светитељу, зато моли да душе наше
добију мир и велику милост.
Многобројну војску си Богу даваоцу добара повео славни, и привео
њему, а кроз смрт су стекли славу бесмртну, са тобом увек слављени; са
њима моли да душе наше добију мир и велику милост.
Слава и сада, глас 4.
Када си узишла Богородице Дјево ка Рођеноме из тебе, беше ту Јаков
брат Божији и први архијереј, Петар часни врховни, и зачетник богослова,
и сав сабор Божијих апостола, па јасним богословљем опеваху божанску и
страшну тајну промисла Христа Бога, а животодавно и богоугодно твоје
тело погребоше и радоваху се Свеопевана. Узвишенија си од светих и
моћнија од сила ангелских, а они задивљени чудесима, и нагнути један ка
другом говораху: дигните се врата небеска и примите Родитељку Творца
272

MINEJ AVGUST
неба и земље, опевајмо славословима часно и свето тело, које је примило
Господа за нас невидивог; Зато и ми празник твој славимо и кличемо ти
Најопеванија: подигни моћ хришћана и спаси душе наше.
На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Сабор ангела се радује због бесмртног уснућа Матере Божије, и она се
радује одлазећи у вечне обитељи, јер прелази у небеско весеље и радост
божанску и вечно блаженство.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Желећи живот небески, овај си оставила Богородитељко и Божија
невесто и цвете девства; Ти си родила Христа за живот свима, зато је
сабор апостола побожно окупљени на твој свети погреб, Богоневесто.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Погребним и заупокојеним песмама теби, ваздух је освештан, због
узласка твога Мати Бога Човекољубца, то је дивно чудо, Богородице
неискусомужна, зато ти се верни клањамо, Богородице неискусобрачна.
Слава и сада, глас 5.
Ходи зборе љубитеља овог празника, дођите да хор саставимо,
ходите да песмама овенчамо цркву, због упокојења Божијег ковчега. Нека
данас небо шири своја недра, да прими Родитељку нигде Несместивога, а
земља да прими извор живота, јер нам даје благослов и украшава се
лепотом. Ангели састављају хор са апостолима, и задивљени гледају, како
се Родитељка Зачетника живота из живота у живот преставља. Сви се њој
поклонимо молећи се: не заборави твоје сроднике Владичице, који са
вером славе твоје пресвето уснуће.
Тропар светога, глас 5.
Оставивши славу земаљског достојанства, Небеско Царство си
наследио: капљама крви, као величанственим драгим камењем,
неувенљиве венце си украсио, и ка Христу си привео сабор мученика. Са
збором анђелским у безвечерњој светлости, незалазно Сунце, Господа
Христа, си пронашао, свети Андреје Стратилате: Њега стално моли, са
онима који пострадаше за тобом, да спасе душе наше.
Слава и сада, празника, глас 1.
Рађањем си девство сачувала, а по смрти свет ниси оставила,
Пресвета Богородице, прешла си у живот, Мати правог Живота, и својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.
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На јутрењи
После 1. стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Твоја душа је са твојим чистим телом, у небеса и у рај прешла, из
трулежи у место светлости, тако је Господ узвратио невернима, који су
лагали о твоме светом телу, зато са апостолима кличемо: радуј се
Благодатна.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихсловија сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Земља се благословила твојим погребом, а ваздух је освештан твојим
узлажењем, Маријо свеопевана, ангели ти двери небеске отворише, па
сада стојиш код твога Сина, и молиш се за мир целог света, Мати
неневесна.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 8; Дело Јована Дамаскина.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се дух и реч ћу кликнути Царици
Матери и објавићу светло празнујући и опеваћу радосно твоје уснуће.
Запевајте сада младе девојке заједно са пророчицом Маријамијом
песму испраћаја, јер се једина Дјева и Богомајка ка небеском рају
преставила.
Достојно као душевно небо примила су те, о Пречиста, небеска
станишта; појавила си се пред Царем и Богом светло украшена,
Свенепорочна.
Ини канон светоме. Акростих је: У песмама ћу те опевати Андреје
стратилате. Дело Јосифово. Глас тај исти 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
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Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини Израиљ
пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и Амаликову силу
је на исти начин у пустињи победио.
Настојим да опевам твој свети празник, зато светлим зрацима Духа
обасјај душу моју, и одагнај маглу незнања, мучениче славни.
Као мученик блажени, издашно си обогаћен светлошћу, јер си
храбро и уз помоћ Божију уништио Варалицу, и постао победник,
знаменити мучениче Андреје.
Умртвио си земне прохтеве, мучениче многострадални, и храбро си
следовао Речи Божијој који је за тебе умро, и ка животу непролазном ти си
прешао.
Богородичан: Бог, а уједно и Човек, показао се у две природе, јер се
заиста из велике доброте оденуо у тело, из тебе Свенепорочна, а за
спасење људи.
Песма 3.
Ирмос: Твоје песнике, о, Богородице, живи и независни изворе, и хорове
који око себе окупљаш духовно утврди у божанском спомену твоме и
венцима славе их удостоји.
Изашла си чиста природом из обамрлих бедара свете Ане и
разрешила си њен одлазак из овог света, а родивши прави Живот прешла
си у живот божански ипостасни.
Скуп богослова са свих страна света, а са неба мноштво ангела,
иђаху ка Сиону у трену свесилно привучени, достојно служећи твоме
погребу, Владичице.
Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.
Једрима крста ти си, светитељу славни, море искушења препловио, а
противнике си у рекама твоје крви потопио.
Узвишенији од саблазни и замки Злога, ти си мучениче био, и као
изузетан га победио, и тако се прославио.
За веру си венцем украшен, мучениче Христов, и зато си заувек у
радост одабраних мученика ушао.
Богородичан: Родила си Владичице и Дјево Свенепорочна Господа, који
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је избавио људе од демонског мучења.
Кондак светога, глас 4.
У молитвама стојиш пред Господем, и као звезда си пред сунцем
ишао; и жељену ризницу небеског царства си угледао, и радости
неизрециве се испунио; Ти певаш бесмртноме Цару у бескрајне векове,
којега и ангели непрекидно хвале, Андреје стратилате; са њима га моли
непрестано за све нас.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Храброшћу си своју душу крепио, и велику суровост демона
уништио, радосно си пострадао и Богу угодио, зато сви радосним срцем
славимо твој свечани спомен, Андреје блажени.
Слава и сада, празника, глас тај исти.
Подобан: Камени запечатану..
Чета светих апостола се сабрала, да погребу твоје пречисто тело,
Богородице Пречиста, а са њима и војске ангела, гледајући у чуду певају о
твоме престављењу; Уз њих и ми са љубављу и радосно, приносимо
похвалу теби Пречиста, и песмама и певањем кличемо: радуј се
заступнице свих који те увек славе.
Песма 4.
Ирмос: Виде пророк Авакум твојхе оваплоћење од Дјеве, Вишњи, које је
било наговештено у непојмљивом Божијем завету, па ускликну: слава
сили твојој, Господе!
Чудно беше гледати Мајку Цара свију као небо са душом, која
одлази из пустоши земне; чудна су дела твоја Господе, слава сили твојој
Господе!
Веома је недостижан њезин Пород Христос, којим су небеса
створена и он је својом вољом примио смрт и погреб; како онда да се
одрекне погреба и она која га је неискусобрачно родила?
У престављењу твоме Мајко Божија, ангелске војске својим
светимкрилима са радошћу и трепетом покриваху твоје тело шире од неба
у које си Бога примила.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
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Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у току
своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.
Стекавши црква тебе, светитељу, као моћни бедем, одолева сталним
нападима демона, па кличе: слава сили твојој Господе.
Као војсковођа си науком Божијом своју војску мученика охрабрио,
а своје тело, подоложно трулењу, никако ниси штедео.
Себе си наоружао смелошћу, Андреје блажени, а крстом часним, као
као обострано оштрим мачем, уништио си противнике, војсковођо храбри.
Хвалимо те као бранитеља вере, и као страдалника непобедивог, јер
си у заједници светлости небеске, и извор си који излива воду чудеса,
свима којима треба.
Богородичан: Сви народи те хвалимо, Најнепорочнија, јер си похвала
мученика и спасење верних, а ти си Бога родила, и чедна Дјева остала.
Песма 5.
Ирмос: Ужасну се све због часног уснућа твога: ти си се неискусобрачна
Дјево преставила од земље у вечне обитељи и ка бесконачном животу; а
свима који ти певају спасење подари.
Нека данас разгласе трубе богослова, нека сада речити људски језик
похвали, нека ваздух огласи сијајући неизмерном светлошћу и нека ангели
поје уснуће Пречисте Дјеве.
Достојно беше изабрани Божији сасуде да будеш сва опевана и сва
прослављена при исходу своме Дјево јер сва си Богом освештана и свима
си богоугодно и истинито објављена Богородице, свеопевана.
Ини.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света Светлости
из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.
Са мушком храброћу си имењак, и тако си одагнао своје противнике,
и потпуно их уништио, свеблажени Андреје.
Вернима увек изливаш воду исцелења, светитељу пре-хвални, јер си
обогаћен спасоносном духовном благодаћу.
Заиста се прочула по целом свету слава твојих чудеса, и свето
мучеништво, као и сјај твоје Божије благодати.
Богородичан: Сада су коначно онемоћала сва оружија демона, јер си
Богородице родила, копљем Рањенога, који је цео свет обновио.
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Песма 6.
Ирмос: Ужасну се све због часног уснућа твога: ти си се неискусобрачна
Дјево преставила од земље у вечне обитељи и ка бесконачном животу; а
свима који ти певају спасење подари.
Нека данас разгласе трубе богослова, нека сада речити људски језик
похвали, нека ваздух огласи сијајући неизмерном светлошћу и нека ангели
поје уснуће Пречисте Дјеве.
Достојно беше изабрани Божији сасуде да будеш сва опевана и сва
прослављена при исходу своме Дјево јер сва си Богом освештана и свима
си богоугодно и истинито објављена Богородице, свеопевана.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер је
од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Твојим трпљењем мука, отупио си жаоку Злога и радосно си прешао
у славу без патњи, мучениче Адреје, војводо војски светих мученика.
За кратко време проливања крви, стекао си вечну славу, и радост
која никад не престаје, и венце небеске, и светлост незалазну.
Сабрао си мучениче бројну војску, и убројао је чете ангела, па
радосно стојите пред Владарем целог света.
Богородичан: Неизрециво си Богородитељко родила Беспочетнога са
Оцем, који је надразумно и недокучиво постао попут човека, зато га моли
да слуге твоје избави од невоља.
Кондак празника, глас 2.
У молитвама Господу предстојећи и као звезда сунцу предтичући,
жељено благо Царства си угледао, испунивши се неизречене радости. Зато
Бесмртном Цару у бескрајне векове, кога анђели непрестано хвале, појеш
Андреје Стратилате: са њима се непрестано моли за све нас.
Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
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си се уселио у утробу увекдевствену.
Песма 7.
Ирмос: Богомудри младићи нису послужили твари више него Творцу, па
су огњену опасност мушки победили радосно појући: најопеванији
Господе и Боже отаца наших благословен јеси.
Младићи и девојке који поштујете спомен Дјеве и Богоматере,
старешине и кнежеви, цареви и владари појте: Боже отаца наших
благословен јеси.
Нека затрубе духовном трубом горе небеске, нека се обрадују
хумови земни, нека се разигра срце божанских апостола, јер Царица
одлази своме Сину са њиме да царује, зато појмо: Боже отаца наших
благословен јеси.
Свесвештено престављење твоје божанске и нетрулежне Матере,
сабра наднебесне чинове вишњих сила да се веселе са онима на земљи
који поје: Боже отаца наших благословен јеси.
Ини.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него ли
пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у
храму славе твоје Господе.
Потоцима своје крви начинио си извор који тече и заиста исцељује
сваку болест, мучениче свети, свима који ти прилазе са вером
непоколебивом, светитељу богонадахнути.
Својом крвљу си привео Пресветом Богу Речи сабор светих, и
наследио си, мучениче храбри, живот који не стари, зато са њима моли за
нас човекољубивог Христа.
Због ревности за веру мучениче, својом крвљу си заруменио себи
плашт, и тако одевен сада царујеш са Царем над свима, круном победе
украшен.
Богородичан: Бог којег си неизрециво из тебе оваплотила и свето родила
Дјево, заиста је људе надприродно обожио, зато си благословена међу
женама, Владичице најнепорочнија.
Песма 8.
Ирмос: Богородичин пород спасао је благочестиве младиће у пећи, у оно
279

DAN 19.
време као праобраз, а сада стварно целу васељену подиже да ти пева: појте
дела господња Господа и величајте га у све векове.
Твој спомен славе Чиста Дјево начала, власти и силе, и архангели и
ангели престоли и господства, херувими и страшни серафими, а и ми род
људски певамо о теби и величамо те у све векове.
Онај који се на чудан начин уселио у твоју чисту утробу и оваплотио
се, Он сада прими свештени дух твој и код себе га упокоји као добри Син,
зато ти певамо и величамо те у све векове.
О, надразумног ли чуда Увекдјеве и Богоматере! Уселивши се у гроб
показа нам рај; стојећи данас пред тим гробом певајмо: Господа појте дела
и величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил лавов..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и умилном децом
певао: благословите сва дела господња Господа.
Налет безбожних мучитеља, као дивљих лавова, ти си својим
одлучним подвигом светитељу задржао, и помоћу Божијом савладао, и као
победник ка небесима си похитао певајући: благословите сва дела
господња Господа.
Да видиш светлост светих и живота у радости, удостојен си
мучениче због твог храброг подвига, јер свој си подвиг завршио мачем
посечен, па сада певаш весело: благословите сва дела господња Господа.
Ка светом храму притецимо светог мученика да светлост примимо, и
кивоту његових моштију се увек радосно клањајмо, јер дају посвећење
благодаћу, па кличимо: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Пресвета Дјево ти си Пресветог Бога свето родила, а њега
су сви свети мученици на суђењу исповедили, зато освећење и
просветлење низпошаљи нама који кличемо: благословите сва дела
господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Свако на земљи рођени нека заигра духом просвећен, нека
празнује бестелесних духова природа поштујући свето престављење
Богоматере и нека запева: радуј се свеблажена Богородице чиста
Увекдјево.
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Ходимо на Сион, на божанску гору Бога живога и радујмо се
гледајући Богородицу, њу Христос као Мајку своју усели у најбољи
божански хлад, у светињу над светињама.
Ходимо верни, приступимо горбу Мајке Божије и загрлимо га срцем
и устима и очима и лицем, чисто се дотакавши њега захватамо бројне
дарове исцелења од извора који увек тече.
Прими од нас песму испраћаја, Мајко Бога живога и твојом
светлоносном и божанском благодаћу осени народ наш, подари мир
христољубивоме народу твоме и опроштај грехова свима који ти поје и
спасењње душа наших.
Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато се веселимо
и тебе Богородице величамо.
Гле блистави спомен страдалника је заблистао сјајно, и таму
демонску одгони, а све верне просветљује, зато свечано прослављајмо, а
њега достојно величајмо.
Био си велик као сунце, међу страдалнима са тобом, Андреје, и њих
си твојим речима ка незалазном сјају небеске светлости повео, зато са
њима и тебе са вером славимо.
Својим светлим чудима обасјаваш цео свет, јер у мукама ниси
клонуо, и тако си стуб цркве и вернима заштитник постао, зато те
мучениче Андреје величамо.
Као ружа процвао си сред раја са страдалнима, носећи мирис
светиње, и веселиш пуноћу верних, јер смрад обмане одгониш божанском
благодаћу, светитељу храбри.
Богородичан: Насила си Христа на рукама, вољом Сведржитеља, зато га
моли да збави из руку противника све који тебе, Владичице, са вером
непрестано славе.
Светилен
Подобан: Небо звездами..
Са свих страна апостоли овде окупљени, у Гециманском селу
сахраните моје тело, а ти Сине и Боже мој прими душу моју.
Слава и сада, то исто.
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На стиховњим стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Сабор ученика и светих апостола, сабрао се да погребу богоугодно
тело, једине Богоматере.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Ти си Владико из Богородице неизрециво заблистао, зато синовски
прими њену пречисту душу, на твоје руке,
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Када си Рођеноме из тебе прешла Дјево, дођоше на облацима
апостоли да погребу тело твоје.
Слава и сада, глас 5.
Опевај народе Матер Бога нашега, опевајте, јер данас пресветлу
душу своју предаје у пречисте дланове Ономе који се из ње без семена
оваплотио, њега и моли непрестано да подари целом свету мир и велику
милост.

На литургији
Блажена празника, песма 5. од оба канона, са ирмосем
на 6;
Прокимен, глас 4: Светима који су на земљи његовој, чудесно је учинио
Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да не
посрнем. (Пс.15,8)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
Алилуја, глас 4: Завапише праведници и Господ их услиша од свих
невоља њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Стих: Многе су невоље праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
(Пс.33,20)
Еванђеље по Луки, зачало 106.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
(Пс.32,1)
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Месеца августа 20. дан
Спомен светог пророка Самуила
На Господи воззвах.., стихире празника, глас 6
Подобан: Все отложши..
Данас свенепорочна Богородица и Родитељка Живота у вечни живот
одлази, дајући вернима милост, и цео свет се сада радује и игра, а војске
ангела окупљене сада радосно прате Царицу, и празничне песме певају, а
њен једини Син и Цар свих, код себе је настањује као целог света
владарку.
На облацима подигнути и ношени, богоречити апостоли из целог
света на Сион дођоше, да виде заиста свето и славно уснуће Матере
Господње, да принесу свечане химне и свети погреб учине Родитељке
Господа, која је заиста свима вернима на земљи, свето и необориво
уточиште, и моћна заштита.
Свечано празнујмо свето уснуће, Узвишеније од целог света, и
принесимо јој сви славне и дивне дарове, који су заиста свети: веру, наду
и љубав чисту, јер она чистотом, посвећењем и правдом обилује, да се
њене заједнице и ми удостојимо и царства небеског.
Ине стихире светог, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Ти си Самуило богоугодни дар, из руку своје матере, јер те је
родитељка принела, као достојни плод њене молитве, која те је наследила,
и Богу доброчинитељу те је предала; Зато је на теби починула благодат
Духа, а ти си славни у незлобивости узрастао, и мудрошћу се украсио.
Светим помазањем и одећом, свештеник и пророк си постао,
будућност си превиђао, а наредбом Божијом цара си помазао, и шта га
чека му рекао. Праведно си народу Израиљском судио јер је стално
грешио, и од Бога се удаљавао, Самуило дични, богоносни и даровити.
Сада не у загонеткама нити сенкама као раније, него лицем ка лицу,
гледаш онога Кога си желео, јер си телесну таму и терет одбацио, и
пролазиш небеса радосно, прророче свечасни, у истом низу са њима, и
саговорниче праведних и у заједници са ангелима.
Слава и сада, глас 6.
На твоје бесмртно уснуће, Богородице и Мати Живота, апостоли на
облацима по ваздуху летаху, и по свету расејани у један хор дођоше пред
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пресвето твоје тело, да га часно сахране, и теби гласом Гаврила у песми
говораху: радуј се благодатна Дјево и Мати безневесна, Господ је са
тобом. Са њима моли као Сина твога и Бога нешега да се спасу душе
наше.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..
Следујући речима светога Гаврила, кличемо ти: Радуј сње Пречиста
и Пресвета Мати Господња, јер си њему прешла, и помињи све који ти
певају.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Неизмерна је Премудрост Божија, јер је Духом Светим од тебе
Богородице надразумно саздао себи храм, а сада те је преселио у духовна
насеља, Најопеванија.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Као слуга приступам сада теби Матери Бога свих, и молим те
Богородитељко, да ме избавиш од свих искушења, јер царујеш са Сином
твојим, зато чувај род хришћански.
Слава и сада, глас тај исти (6.). Самогласно.
Када је дошло време за одазак твога пречистога тела, тада се
апостоли окупише око одра, и са страхом те гледаху; И док једни
гледајући твоје тело зачуђени беху, Петар са сузама нарицаше: О, Дјево,
гледам те јасно како упокојена лежиш, а живот си свих, и чудим се јер се у
тебе уселила сладост будућег живота, ипак о, Пречиста, моли усрдно Сина
и Бога твога, да спасе и сачува стадо твоје.
Тропар светом, глас 2.
Пророка твога Самуила успомену Господе славимо, зато те молимо,
спаси душе наше.
Слава и сада, тропар празника, глас 1.
Рађањем си сачувала дјевство, а смрћу ниси оставила свет, Пресвета
Богородице. Прешла си у живот, Мати Правог Живота, и Својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.

На јутрењи
После 1. стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
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Постала си на земљи шира од небеса, јер си телесно свима Творца
родила, а сада са земље право у небеса одлазиш, и душе праведних те
гледају, а хорови ангела посматрају, како теби царице, достојне похвале
увек приносе. А ти не престај да се молиш за све који те песмом славе.
Слава и сада, то исто.
После 2. катизме, сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..
Мноштво ангела те славослове, а род људски ти предпразнично пева,
јер прелазиш са земље ка Рођеноме из тебе, Богородице Пречиста, а ти га
молиш усрдно да се избаве од невоља сви, који са вером славе Дјево твоје
престављење.
Слава и сада, то исто.
Канон празника, са ирмосем на 8; Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Преукрашена си божанском славом, а освештани и славни спомен
твој Дјево све верне сабра на весеље почињући од Маријамије сви певају
твоме Јединородном Сину са хоровима и тимпанима: јер се славно
прослави.
Одједном се сакупило мноштво апостола са свих страна да испрате
са небеским војскама одлазак божанског твога тела у небески Сион; сви
они на мах дођоше ка теби Богородице а са њима и ми славимо часна
Дјево спомен твој.
Родила си Бога и примила си почасти победе у људској природи
твојој, па си се уподобила Творцу своме и Сину и уздигла изнад природе,
ипак си се и повинула законима природе, зато умиреш али и са Сином
вечно живиш.
Ини канон светога на 4; Акростих је: Певам о слави Самуила пророка.
Дело Јосифово. Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија..
Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину, душе три
стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.
Удостоји твојим молитвама светитељу, да моја неплодна душа уроди
добрим плодовима врлина, јер си и ти изданак из неплодне, да бих
похвалио твој светли празник.
Бог који је у давнини разрешио крила неплодне Саре, и Анину
молитву јасно испунио, неплодну је благодаћу плодном учинио, и за тебе
је Самуило одлучио, да заблисташ из такве као звезда.
Стекао си одежду свештеника кропљењем освештану, а душу си
обасјао светим зрацима Духа, који те је научио свакој тајни, а ти си као
ангел служио Богу Сведржитељу.
Богородичан: Превечни Син са Оцем, у времену се оваплотио и заиста је
твој Син Пречиста постао, и све је вером Богу усинио, који су дотле
робовали злом богопротивнику.
Песма 3.
Ирмос: Саздатељна и сведржитељна Мудрости и сило Божија Христе,
утврди несавладиву и непомичну цркву, јер си једини свети и у светима
обитаваш.
Видећи те, о, Свенепорочна, славни апостоли и као мртву жену али
надприродно и као Матер Божију славом обасјану, дотицаху те рукама
ужаснути и гледајући те као богоугодно станиште.
Стигла је казна одсецања руку оног хулника што дрско насрну на
твој свети одар. Бог сачува част теби као славом божанства одушевљеном
ковчегу у којем он Бог-Реч постаде телесан.
Ини.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као
Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што си ти,
Човекољубче.
Узвишеном Бога си пришао, а он те је заволео, и светом мудрошћу
окитио, и у свему си славни пророче красан постао.
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На земљи си животом ангела живео, и са ангелима си говорио, и од
њих си, блажени, надразумне тајне научио.
Бистре очи душе си, Самуиле, имао, и њима си у будућност
провидио, и пророк Сведржитеља си постао.
Богородичан: Из тебе је, Најнепорочнија, дошао оваплоћени Исус
Христос, и примљеним телом је нас обожио, зато тебе Најнепорочнија, као
Матер његову славимо.
Кондак пророка, глас 8.
Као скупоцени дар, пре зачећа обећан Богу, и од младости Му као
анђео послуживши, свеблажени, удостојио си се да пророкујеш о будућим
стварима. Зато ти кличемо: радуј се, пророче Божији Самуиле, архијереју
велики!
Сједален глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Васпитан у закону промисла Божијег, постао си частан помазаник;
као и Арон си свештенослужио, а срце си Духом просветлио, тако си
будуће као садашње видео, свети пророче, а ти моли Христа Бога, да
подари душама нашим мир и велику милост.
Слава и сада, глас тај исти.
Подобан: Красотје девсттва..
При рађању из тебе је зачеће бесемено, а у уснућу твоме смрт је без
без трулења; Код теби се Богородице стекоше два чуда над чудима: како
дојиш Бого-Дете чедна и неискусо-мужна? Како на смрт миришиш као
Мати Бога? Зато ти са ангелом кличемо: радуј се благодатна!
Песма 4.
Ирмос: Речи пророка и загонетке објавише Христе твоје оваплоћење од
Дјеве; сјај твога блистања изађе народима као светлост, па и бездан огласи
тебе са весељем: слава сили твојој, Човекољубче.
Погледајте људи и начудите се: Богородица као гора света у којој се
Бог јавио у наднебеске обитељи сада узлази и као земно небо у небеском
се насељу настањује.
Твоја смрт је била прелазак у вечни и бољи живот, о, Пречиста; од
пролазног живота као божанском и непролазном прелазиш Чиста, да у
радости гледаш Сина твога и Господа.
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Отворише се врата небеска и ангели запеваше и прими Христос
девствено тело и сасуд своје Матере; подигоше је херувини са радошћу а
серафими је славе у весељу.
Ини.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође Исус
најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе
сили твојој.
Изузетно светим животом украшен, теби су Божији закони спасења
поверени, да јавиш преступном Израиљу, који су Милосрдног увек
гневили.
Жрец Илије беше због безаконих синова осуђен, и праведним судом
од служења Богу одбачен, а свештени Самуило је као послушан, и због
искрене душе, позван у служење.
Стојећи као изузетан у наредбама и Закону, и ти си као некада Арон,
служио Свецару, и по Закону жртве приносио, које беху пра-слика
Христове спасоносне жртве.
Твоме неразумном наароду Самуило, који није држао свете наредбе
Свецара, вољом Божијим си помазао цара, како су искали, и тако си
сасекао безумну силу њиних рогова.
Богородичан: Није оставио недра Очева, када је решио да се као младо
новорођенче у твоја недра склони, на обнову душа наших Дјево, који му
кличемо: слава сили твојој Господе.
Песма 5.
Ирмос: Исповедамо неирециву доброту Божију и врлине твоје Христе
који увек обитаваш у слави сапостојећег и ипостасног Бога. Из девичанске
утробе заблистао си онима у тами и сенки, Оваплоћени сјајније од сунца.
Сабор апостола сакупљаше се са свих страна света као на облацима
ношен да послуже теби Дјево као лаком облаку, јер из тога облака засијао
је вишњи Бог као праведно сунце онима у тами и мраку.
Као гласови богоугодних свирала певаху ти Богородице благим
гласом богословни људи духовну песму, оглашујући исход твоје душе:
радуј се бистри изворе свима животодавног и спасоносног Божијег
оваплоћења.
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Ини.
Ирмос: Нечестивији не узрјат..
Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни,
јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче
певамо од ранога јутра.
Умудрен Духом Божанским, још из мадости си постао служитељ
Божији, а уљем светим помазан, ти си благодаћу помазивао цареве, по
Божијој вољи.
Прорекао си Самуило блажени, упорном у непокорности Саулу, да је
због његовог безумља Бог своју вољу изменио, и да ће га Дух Божији
напустити.
Као незлобив си увек са Израиљцима живео, а њину на зло измену
си јавно осудио, поправљајући их као Божији свештеник, и као пророк
Истине.
Богородичан: По своме милосрђу Спаситељ је са нама боравио, а из твога
светог тела се, Свенепорочна, надразумно оваплотио, и Бог и Човек
човекољубиви је постао.
Песма 6.
Ирмос: На пучини мора створен унутрашњи китов огањ предсказање је
твога тридневног погреба кога је показао пророк Јона и он спасе и
неповређен као што је и послат кликташе: жртву хвале приносим ти
гласом мојим Господе.
Даде теби Дјево Бог и Цар свију оно што је надприродно: у његовом
рођењу тебе као девојку сачува а тако и у гробу тело твоје сачува
нетрулежним и прослави га божанским престављењем, дарујући част теби
као Син Матери.
Заиста те Дјево усели Господ у светињу над светињама, као светли
свећњак духовне светлости, као златну кадионицу која има у себи жар
Божанства, као штап и жезал Аронов и богонаписану таблицу, као свети
ковчег и трапезу Слова живота, тако беше Рођење твоје.
Ини.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту
молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе вишњих
сила.
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Твоје речи обожене благодаћу Бога-Речи, најавише далеку
будућност као да је ускоро, Самуило пророче, сасуде Духа Божанског.
Узвишен великим виђењима и делима, као пророк и свештеник Бога
Сведржитеља, ти си дични, по Закону служио и народ чистио.
Непотребно је Саул преступник Божији постао, и Бог је теби
наредио, да на место онога, Самуиле богомудри, уљем помажеш за цара
Давида кроткога.
Богородичан: Ева се од патњи избавила, када си ти, Најнепорочнија, без
патњи Христа Бога нашег родила, који страдања и патње исцељује свима.
Кондак, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
гроб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
си се уселио у утробу увекдевствену.
Песма 7.
Ирмос: Бестидној јарости и огњу успротивила се жеља побожних младића
те им огањ беше као роса, па се преподобни младићи богонадахнутим
разумом подсмеваху јарости и успротивише се пламену трогласном
музичком свиралом појући: најславнији Боже наш и отаца, благословен
јеси.
У гневу своме поломи Мојсеј Богом створене таблице божанским
Духом испосане, а његов Господ који се од Дјеве родио сачувао ју је целу
и неповређену у небеском дому у који се сада уселила. Са њом се веселећи
певајмо Христу: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Уз кимвале, чистим устима, чистим, светлим и распеваним срцем, уз
милозвучне трубе ангела, ходите девојке и чисте са узвишеним мислима у
овај посебни и изабрани дан престављења, па вредним рукама пљешћите и
певајте: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Сакупите се богомудри људи, јер она која је стан божанске Славе
преставља се од Сиона ка небеском станишту, где је чисти глас оних који
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празнују глас неизрециве радости оних који у весељу кличу Христу:
најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Ини.
Ирмос: Јуноши три в Вавилоње вељеније..
Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше подсмеху и
сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже отаца наших.
Твоја родитељка је принела велики дар Цару свих, пророче блажени,
молитву свету учинивши певајући: Господе Боже отаца наших,
благословен си.
Био си у храму и по чину Ароновом служио небеском Владици, када
те је Божанска благодат просветила, Самуило славни.
По Божијој науци си, светитељу блажени, народу Ираиљевом судио,
и њима си увек вољу Божију јављао, а усрдном молитвом их од напада
противника чувао.
Све земно си из твоје душе издбацио, пророче славни, и огледало
Духа постао, кличући неућутно: благословен си Господе Боже отаца
наших.
Богородичан: Заиста ниси спаљена, Пречиста, мада си Огањ Божанства
родила, зато земне страсти моје, Богородитељко, спали, јер си милостива
и богољубива.
Песма 8.
Ирмос: Пламен преподобне ороси а злочестиве спали, свемоћни ангел
Божији показа се деци; живоначаним изворем учини Богородицу која
руши смрт а точи живот онима који поје: јединога Саздатеља и Творца
опевајмо и величајмо у све векове.
Следујући за божанским и свештеним ковчегом, сво мноштво
богослова у Сиону питаху говорећи: камо сада одлазиш скинијо Бога
живога? Не престани да надгледаш оне који са вером кличу: Творца
јединога избављени опевајмо и величајмо у све векове.
Уздигнутим рукама којима си носила Бога оваплоћенога одлазиш
Свенепорочна и са смелошћу као Мајка говориш Ономе кога си родила:
оне које си ми дао заувек сачувај да ти певају: Творца јединога избављени
опевајмо и величајмо у све векове.
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Ини.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..
Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо их
оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите и појте
Господа.
Украшен одеждом Ароновом, улазио си у светињу над светињама,
жртвама си Изариљ чистио, и најавио заклање Јагњета спасења.
Чисте душе примио си сјај Духа, Самуило, и као пророк Божији,
најавио будућност као да је видиш, зато те са вером хвалимо.
Као што си најавио, Давид беше одабран од синова Израиљевих, и
помазао си га пророче Самуило уљем светим, кличући: благословите сва
дела господња Господа.
Ми који славимо твој празник, Самуило, саговорниче праведних, да
ради твојих молитава стекнемо царство небеско, кличући: благословите
сва дела господња Господа.
Богородичан: Удостоји ме твога милосрђа, Владичице милостива и
богољубива, и избави ме Геени, и од тамошњег најдубљег мрака, да те са
вером и љубављу славим.
Песма 9.
Ирмос: Савладане су препреке природе тобом Чиста Дјево, јер си и
родила и Дјева остала; живот обручује смрт; по порођају си Дјева а по
смрти жива, спасавајући увек наслеђе твоје Богородице.
Зачудиле су се ангелске силе гледајући у Сиону свога Владику како
на својим рукама носи душу жене која га је пречисто родила, па јој
синовски лепо говори: ходи Чиста и са Сином и Богом својим буди
прослављена.
Испратио је сабор апостола твоје богоугодно тело, са страхом
гледајући и са великим гласом објављујући: у небеске дворе ка Сину
своме узлазиш и заувек спасаваш Богородице нас, наслеђе твоје.
Ини.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево Богородице,
Изданком твога тела целом свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
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Украшен честитим животом стајао си као служитељ пред лицем
Владике и Бога нашега, и служећи њему, си свето просветлење примио, и
јасно поророковао.
Постао си сасуд Духа Светога још и тела твоје матере, и заблистао
си блажени свештеном одећом, јер си Богу угодио, кротким срцем и
лепотом душе своје.
Твој празник нам је данас заблистао као сунце, пророче богоносни, и
зрацима богатих дарова просветљује душе свих који те славе, одгонећи
маглу зала, зато те сви славимо.
Узет си у насеља светла и заблистао светлије од сунца, и сагледао
све што гледају пророци, апостоли и сви праведни, јер си обожен са
Божанством у заједници, зато те сви славимо, пророче богонадахнути.
Богородичан: Никакво пропадиво искуство са мушким ниси спознала, јер
си непропадивог Бога-Реч у тело примила, који нас из пропасти од многих
греха избавља, страдањем његовог непропадивог тела, једина непропадива
и Најнепорочнија.
Светилен
Подобан: Небо звездани..
Нека је опеван Самуило, јер је пре зачећа намењен као дар вишњем
Богу, од матере благословене, да помазује цареве, као пророк и јереј.
Слава и сада, празника
Са свих страна апостоли овде окупљени, у Гециманском селу
сахраните моје тело, а ти Сине и Боже мој прими душу моју.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
О, колико су над природом узвишене твоје тајне, Пречиста Мати
Божија, јер сада си Богородице ка њему славно прешла.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Одар Пречисте Богородице је као лествица до неба, јер узноси све
који певају, о њеном светом уснућу.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Када си прешла Рођеноме из тебе, дођоше на облацима апостоли, да
сахране Дјево тело твоје.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Усрдно се окупимо сви на земљи, заједно са бестелес-нима, на
погреб Родитељке Творца целог света.
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На литургији
Блажена празника, песма 6. од оба канона са ирмосем на 6;
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Месеца августа 21. дан
Спомен светог апостола Тадеја;
Спомен свете мученице Васе;
Спомен преподобномученика Рафаила Шишатовачког
(служба преподобном Рафаилу иза службе апостола и мученице)
На Господи воззвах.. стихире апостола 3; Глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Блажени апостоле Тадеје, ти си близу највеће светлости, и
заједништвом са њом си обожен, и заиста си као друга светлост постао;
ноћ многобожија си разорио, а душе Сведржитељу привео, зато радосно
велики, светли и блистави твој спомен славимо, а Христа величамо.
После светог и светлог васкрсења Христовог, и на небеса вазнесења,
ти си блажени и богоугодни Тадеје, град Едесу светом проповеди, речима
и делима у веру увео, када си тамо дошао, и тамошњег кнеза Авгара, а са
њиме си и све у истини утврдио.
Блажени и богомудри Тадеје, твојим светим додиром си слепима
чуло вида давао, а хроми да проходају, и болеснима здравље, немоћнима
устајање, а сулудима разум спасоносни, јер си блажени био пун дарова, од
свемоћнога Духа, зато ти певамо.
Ине стихире светој; Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Велика си страдања претрпела и многе муке, светитељко свехвална,
на које си смело отишла, а одатле си прешла у одмор без патњи, у
незалазну светлост, и вечно божанско блаженству, зато те славимо, и
данас твој свети празник служимо, страдалнице богоугодна.
После многих ужасних и разних мука, у море си бачена, али Бог је
тебе спасао, као Спаситељ свију, и његовом помоћи си савладала силу
Отпалога, Васо многострадална, а када си пострадала, ти си душе верних
надразумним и недокучивим чудима обасјала.
Као птица цвркутава, запевала си у лугу светог страдања, и своје
птиће светитељко засвала, да се сачувате од замки обмане, Васо
богомудра и дична, и са њима се уселила јеси у лепоте небеске, где се за
све увек молиш, мученице преблажена.
Слава и сада, глас 6.
Дођите да по целом свету славимо уснуће Најнепорочније
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Богородице, данас славе ангели свето престављење Матере Божије, па и
нас на земљи позивају на весеље, да певамо неућутно: радуј се пресељена
са земље, и у небеске обитељи настањена; радуј се јер си сабор ученика
лаким облацима заједно окупила; радуј се надање и спасење наше, јер тебе
хришћани непрестано славе.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Дођите сви свечано, да светим песмама и кимвалима славимо,
многоопевано уснуће Матере Богородице, јер са земље одлази у насеља
духова; тамо се са славом и радосно усељава, да лепоту божанства
сагледа, и благодат излива свима вернима, који славе спомен њен.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Чета светих апостола, светим облаком орошена, окупила се
Владичице са свих страна света, на сахрану твога светог, богоугодног и
нетрулежног тела, а ту су и војске небеске, око одра невидиве, у песмама
теби поје: радуј се нови ковчеже посвећења.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Заиста су све твоје тајне дивне, недокучиве и неизрециве, јер си
Родитељко Бога и небеса украсила, а цео свет просветила, и твојим га
светим празником окадила, зато те славе сви народи и благосиљају: радуј
се нови ковчеже посвећења.
Слава и сада, глас 8.
Данас хорови девствених свето око одра Дјеве и Матере стоје, а
душе праведних славе царицу која одлази; Једни јој место тамјана на дар
чедност приносе, а други ангелске песме са врлинама приносе, јер Матери
Бога као царици то доликује, а она се царским врлинама обасјана уздиже;
па и ми са њима живот чисти принесимо, и на погреб истинске Матере
Бога нашега дођимо, да је певањем духовних песама сложно прославимо.
Тропар апостола, глас 3.
Апостоле свети Тадеје моли милостивога Бога, да опроштај грехова
дарује душама нашим.
Слава и сада, празника, глас 1.
Рађањем си сачувала дјевство, а смрћу ниси оставила свет, Пресвета
Богородице. Прешла си у живот, Мати Правог Живота, и Својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.
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На јутрењи
После 1. стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Наредбом Творца твога, из тебе рођеног, облак је окупио апостоле,
да виде твоје престављење, затим са славом и свечано да опевају и
погребу пречисто тело твоје, блажена Мати Христа Бога.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија, сједален, глас тај исти.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Чета апостола по целом свету расејана, у Сион се сабрала, да испрате
са земље Богородицу, ка Вишњем којега је родила; силе ангелске у небеса
предходе, сложно ликују и духовно кличу: веселите се небеса и примите
Матер Бога, који влада видивима и невидивима.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 6; Дело кир Јована. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће се дух и реч ћу кликнути Царици
Матери и објавићу светло празнујући и опеваћу радосно твоје уснуће.
Запевајте сада младе девојке заједно са пророчицом Маријамијом
песму испраћаја, јер се једина Дјева и Богомајка ка небеском рају
преставила.
Достојно као душевно небо примила су те, о Пречиста, небеска
станишта; појавила си се пред Царем и Богом светло украшена,
Свенепорочна.
Ини канона апостола, на 4; Акростих је: Певаћу богоречитом и светом
Тадеју. Дело Јосифа. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер се
само он славно прославио.
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Пред престолем Владике стојиш премудри Тадеје, зато ми подари
просветлење, да опевам празник твој.
Надвремено Светло нам се божански јавило, а тобом је као својим
зраком, апостоле блажени, цео свет просветлио.
Тебе је Христос силом препојасао, и да у сили непобедивој,
уништиш сву силу Варалице, теби је помогао.
Богородичан: Владичице ти си неизрециво родила Владара целог света,
Богородице, Дјево најопеванија.
Канон светој Васи на 4; Акростих је: Твојим подвизима часна Васо ово
приносим. Дело Јосифово. Глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Радосно бих да прославим твој славни спомен, а ти се моли, блажена
светитељко, да добијем са неба просветлење, и од душегубних греха
опроштење.
Твоја душа се није уплашила богомрских наредаба, ни свкојаких
рана, ни невоља, јер је била страхом према Богу ограђена, зато си јуначку
смелост имала.
Претрпела си страдалнице са твоја три сина муке разноразне, али си
трпљењем са њима исплела венце неувеле, Тројицу славећи.
Богородичан: Зачела си Бога-Реч Очевог, Пресвета, и њега си
неизрециво, без материнских патњи, родила, за наше спасење.
Песма 3.
Ирмос: Твоје песнике, о, Богородице, живи и независни изворе, и хорове
који око себе окупљаш духовно утврди у божанском спомену твоме и
венцима славе их удостоји.
Изашла си чиста природом из обамрлих бедара свете Ане и
разрешила си њен одлазак из овог света, а родивши прави Живот прешла
си у живот божански ипостасни.
Скуп богослова са свих страна света, а са неба мноштво ангела,
иђаху ка Сиону у трену свесилно привучени, достојно служећи твоме
погребу, Владичице.
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Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Зрацима Божије благодати, обасјао си народе, светитељу славни, и
као јасна свелост се јавио, свима у дубокој тами.
Вољом Доброчинитеља, апостоле мудри, донео си исцелење и
избављење цару Авгару, када си му дошао.
Храмове си зидао свемоћноме Духу, апостоле мудри, а разарао
погубна идолишта, свуда по земљи.
Богородичан: Пра-слике Закона и речи пророка, говорили су Владичице,
о чудном рођењу и богојављању из тебе.
Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Од превелике љубави ка Христу запаљена вером и топлом жудњом,
свехвална, ти си доласком ангела огањ угасила а безбожнике одмах
попалила.
Сада је твој праведни прород из твога тела благословен, јер је
зблистао кроз свето страдање, Васо преславна, и чврстом вером је разорио
таму неверних противника.
Кава је ова мати која је превазишла постојеће законе природе, и
надприродно сродство, јер је издржала да гледа разну смрт деце које је
вером и млеком одхранила.
Богородичан: Мене усмрћеног непослушним залогајем ти си спасла, јер
си само ти Живот Ипостасни родила, Дјево Свенепорочна, зато те
достојно и као вечно блажену сада славимо.
Кондак апостола, глас 4.
Као сјајну звезду стекла те је Црква, апостоле Тадеје, обасјана
твојим изобилним чудесима. Зато кличемо Господу Христу: спаси оне
који са вером поштују успомену Твога апостола, Многомилостиви.
Сједален, глас 8.
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Подобан: Премудрости..
Пришао си светитељу духовноме Сунцу, и од њега свете зраке
примио, и постао као сјајна звезда, која обасјава сву пуноћу света, и маглу
обмане разара; зато твој светли спомен служимо, са вером те хвалимо, и
сложно ти певамо: апостоле Тадеје, моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава, сједалне светој, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Огањ мука си мученице угасила, и у светлост божанску и духовну
прешла, а после свете смрти изливаш капи исцелења, и гасиш запаљене
страсти, силом Духа.
И сада, празника, глас и подобан тај исти.
Свечасни сабор премудрих апостола, окупио се чудесно да погребе
твоје славно и пречисто тело Богородице Свеопевана, са њима је певало и
мноштво ангела, твоје престављење свечано хвалећи, њега са вером и ми
славимо.
Песма 4.
Ирмос: Виде пророк Авакум твојхе оваплоћење од Дјеве, Вишњи, које је
било наговештено у непојмљивом Божијем завету, па ускликну: слава
сили твојој, Господе!
Чудно беше гледати Мајку Цара свију као небо са душом, која
одлази из пустоши земне; чудна су дела твоја Господе, слава сили твојој
Господе!
Веома је недостижан њезин Пород Христос, којим су небеса
створена и он је својом вољом примио смрт и погреб; како онда да се
одрекне погреба и она која га је неискусобрачно родила?
У престављењу твоме Мајко Божија, ангелске војске својим
светимкрилима са радошћу и трепетом покриваху твоје тело шире од неба
у које си Бога примила.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
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Имајући узвишену душу, примио си божанску науку и духовне
дарове, Тадеје учениче Цара свих.
Спознао си тајне Божанства, и по њима си апостоле блажени живео,
и неверне си просветио да славе Тројицу јединосушну.
У срцима народа си писао Закон Божији, и тако си исправљао
првобитно уписано неверје и зло поштовање идола, апостоле блажени.
Богородичан: Створитеља си родила и постала царица целог света, зато
те славимо, Богородице, једина Увекдјево.
Ини.
Ирмос: као и предходни.
Без двоумљења ти си одлучно кренула у борбу против лажљивог
противника, и у дубини своје крви си га потопила.
Тебе је примила дубина мора, осуђену на смрт неправедну, али си
избављена, страдалнице Васо, по вољи Божијој.
Са твојим хваљеним синовима, наследила си заиста непролазно
царство, светитељко славна, и небески дворац и светлост незалазну.
Богородичан: Тебе гору несечену у давнини је Авакум Духом прозрео,
јер се Бог из тебе појавио и нас Дјево спасао.
Песма 5.
Ирмос: Ужасну се све због часног уснућа твога: ти си се неискусобрачна
Дјево преставила од земље у вечне обитељи и ка бесконачном животу; а
свима који ти певају спасење подари.
Нека данас разгласе трубе богослова, нека сада речити људски језик
похвали, нека ваздух огласи сијајући неизмерном светлошћу и нека ангели
поје уснуће Пречисте Дјеве.
Достојно беше изабрани Божији сасуде да будеш сва опевана и сва
прослављена при исходу своме Дјево јер сва си Богом освештана и свима
си богоугодно и истинито објављена Богородице, свеопевана.
Ини.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света, зато
и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
Носећи свети апостоле, Владикин свети лик, кнезу свога места
Авгару, као од Бога послан лекар, дошао си.
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По вазнесењу Бога-Речи, свети Тома је тебе, премудри Тадеје као
проповедника послао, свима који су веру тражили.
Видевши болест уклоњену и стекавши срце исцељено, Авгар се
испунио божанске светлости, твојим проповедањем.
Богородичан: Оваплоћеног Бога-Реч који има два дејства, родила си
неискусобрачна млада Дјево, и остала си девствена и чедна.
Ини
Ирмос: Всукју мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Имајући жеђ за Христом, славни и побожни Агапије, сине Васин, ти
си неверне сасвим омрзнуо, а патње и муке јуначки поднео, и копљем си
телесно усмрћен.
Твоја утроба је покидана и сечивог стругана, мучениче Теогније, али
си више, чистије и потпуније спознао Бога, и са славом си ка њему
отишао, блистајући светлом страдалника.
Вером без сумње си премудри и блажени Верне ушао у судницу
неверника, и срца неверних си задивио, када су ти кости ломили и сво
твоје тело на комаде искидали.
Богородичан: Сада је пала праматер Еве подигнута, јер си родила
Избавитеља свих, Спаситеља и Господа, Богомати, једина благословена
међу женама, зато те са вером славимо.
Песма 6.
Ирмос: Ужасну се све због часног уснућа твога: ти си се неискусобрачна
Дјево преставила од земље у вечне обитељи и ка бесконачном животу; а
свима који ти певају спасење подари.
Нека данас разгласе трубе богослова, нека сада речити људски језик
похвали, нека ваздух огласи сијајући неизмерном светлошћу и нека ангели
поје уснуће Пречисте Дјеве.
Достојно беше изабрани Божији сасуде да будеш сва опевана и сва
прослављена при исходу своме Дјево јер сва си Богом освештана и свима
си богоугодно и истинито објављена Богородице, свеопевана.

302

DAN 21.
Ини.
Ирмос: Јону в китје Господи..
Самога Јону си Господе у кита уселио, зато и мене свезанога
вражијим мрежама као и онога спаси од пропасти.
Просветлење од Духа Светога, усели се у срце твоје, и учинило те је
светилом истине целог света, да разориш мрак обмане, Тадеје.
Носио си на телу спасоносне ране Христове, као украс Тадеје, и од
сваке ругобе си избављао народе, светитељу мудри, и ушао у радост
прекрасну.
Јавио си нам светитељу славни јутарње Сунце правде, и њиме
просветљене учинио синовима светлости духовне, све на земљи, Тадеје.
Богородичан: Ново Бого-Дете си нам родила Пречиста, са Оцем
јединосушног, који је пропалу човекову природу опет до прве лепоте
уздигао.
Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Идолишта подигнута мрским назови-боговима, потпуно си Васо
уништила, јер си душу на неизрецивој љубави Божијој утемељила, и
постала страдалница, и житељка са ангелима.
За Христа си прошла подвиг велики, али си и велика уздарја од њега
добила: бесмртну славу, дворац божански и рајску храну непролазну.
Као некада Јону што је из дубине мора спасао, тако је и тебе
прехвална Бог својом свемоћном силом, зато је у теби диван, а у саборима
светих увек прслављан.
Богородичан: Океан грехова и валови очаја нападају моју душу, а ти се
смилуј Владичице, и пружи ми руку и спаси ме, јер си Спаситеља родила.
Кондак, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
гроб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
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тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
си се уселио у утробу увекдевствену.
Песма 7.
Ирмос: Богомудри младићи нису послужили твари више него Творцу, па
су огњену опасност мушки победили радосно појући: најопеванији
Господе и Боже отаца наших благословен јеси.
Младићи и девојке који поштујете спомен Дјеве и Богоматере,
старешине и кнежеви, цареви и владари појте: Боже отаца наших
благословен јеси.
Нека затрубе духовном трубом горе небеске, нека се обрадују
хумови земни, нека се разигра срце божанских апостола, јер Царица
одлази своме Сину са њиме да царује, зато појмо: Боже отаца наших
благословен јеси.
Свесвештено престављење твоје божанске и нетрулежне Матере,
сабра наднебесне чинове вишњих сила да се веселе са онима на земљи
који поје: Боже отаца наших благословен јеси.
Ини.
Ирмос: Отроци богочестивији в Вавилоње образу..
Побожни дечаци се не поклонише златном идолу у Вавилону, али су у
сред пећи ужарене орошени, запевали песму говорећи: узвишени Боже
отаца и наш, благословен си.
Чинио си чудеса призивањем Христа, у телу јављенога, и привео си
народе и градове, светитељу прехвални, ка познању вере, кличући:
благословен је Бог отаца наших.
Лечио си од гноја безбожија, твојим речима као леком, и исцелио си
срца стрелом змије отрована, апостоле блажени, кличући: благословен си
Боже отаца наших.
Узнет си на висину богопознања, и испунио се Тадеје Духа
Божанскога, и науком спасења се свето обогатио, а људе научио да кличу:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Пао сам због своје грешне природе, и делима неумесним се
оденуо, али ка теби притичем, помози ми Владичице, и дај осећај
покајања, смиреној души мојој, да бих те славио.
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Ини.
Ирмос: От Јудеји дошедше отроци..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Силом Божијом си прошла мученице кроз пламен огња неспаљена,
али си огњем твоје крви творевину обмане спалила, кличући: благословен
си Боже отаца наших.
Ти си спутао у јами устремљене лавове и спасао твога Данила, и
неповређеног га учинио од зверова, а тако си учинио и са твојом
страдалницом Владико, која ти пева: благословен си Боже отаца наших.
Осењена светлим знаком крста Васо славна, ти си таму обмане
безбедно прошла и на светлост изашла кличући: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Покидај многоструке ланце мојих сагрешења, Богоневесто,
јер си неизрециво родила Бога који узима грехе света, благословена
Пречиста, и увек слављена.
Песма 8.
Ирмос: Богородичин пород спасао је благочестиве младиће у пећи, у оно
време као праобраз, а сада стварно целу васељену подиже да ти пева: појте
дела господња Господа и величајте га у све векове.
Твој спомен славе Чиста Дјево начала, власти и силе, и архангели и
ангели престоли и господства, херувими и страшни серафими, а и ми род
људски певамо о теби и величамо те у све векове.
Онај који се на чудан начин уселио у твоју чисту утробу и оваплотио
се, Он сада прими свештени дух твој и код себе га упокоји као добри Син,
зато ти певамо и величамо те у све векове.
О, надразумног ли чуда Увекдјеве и Богоматере! Уселивши се у гроб
показа нам рај; стојећи данас пред тим гробом певајмо: Господа појте дела
и величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и пламена
и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела
господња Господа.
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Постао си као небо, јер си славу Божију Тадеје објавио, и народима
си постао просветитељ, и ка вери Божијој их уздизао, да усрдно кличу:
Господу појте и величајте га у векове.
Силом Духа си снагу немоћнима, слепима вид а хромима добар ход,
блажени, даривао, и постао светило града Едесе, који те, Тадеје, заувек
хвали са вером.
Због својих богатих чуда, неверне народе је у веру, вољом Божијом,
окренуо, и од идолске лажи спасава сваког ко њему притиче, зато се са
вером и како доликује слави Тадеј.
Богородичан: Сенка Закона је престала, Владичице, када си родила
Законодавца, који је благодаћу просветлио васељену; зато га увек моли, да
се на мене савладаног законом греха, брзо смилује.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Који се у нашу немоћ оденуо, он је и теби у немоћи помогао, и тебе
је мучнице јачом од огња, воде и зверова и мучитељевих оруђа учинио, јер
си са кликтала са вером: свештеници благословите, а народи величајте
Бога у све векове.
Јуначки, храбро и мушки су часна деца победила пртивникове
насртаје; свети Теогниј, свети Агапије, а са њима и Пист, су то на делу и
речима показали, и венце победе од Бога примили, и зато га величају у све
векове.
Као родна маслина, и многородан виноград, са три лозе засађен, ти
си Васо са њима однеговала грожђе вере и налила вино сведочења, које
радује срца свих, да побожно кличу: народи величајте Христа у векове.
Са четама бестелесних и војскама мученика, стојите пред престолем
Божијим, светитељи прехвални, славом, благодаћу и светлошћу испуњени,
зато одагнајте мрак греха наших, који са вером славимо светли, свети и
даровима испуњени ваш посебни празник.
Богородичан: Очев Логос је својом вољом небеса и земљу, Пречиста,
начинио, и човека створио, а из тебе је себи тело узео, и као једини
Милостиви је нашу природу, пропалу обманом змије, обновио.
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Песма 9.
Ирмос: Свако на земљи рођени нека заигра духом просвећен, нека
празнује бестелесних духова природа поштујући свето престављење
Богоматере и нека запева: радуј се свеблажена Богородице чиста
Увекдјево.
Ходимо на Сион, на божанску гору Бога живога и радујмо се
гледајући Богородицу, њу Христос као Мајку своју усели у најбољи
божански хлад, у светињу над светињама.
Ходимо верни, приступимо горбу Мајке Божије и загрлимо га срцем
и устима и очима и лицем, чисто се дотакавши њега захватамо бројне
дарове исцелења од извора који увек тече.
Прими од нас песму испраћаја, Мајко Бога живога и твојом
светлоносном и божанском благодаћу осени народ наш, подари мир
христољубивоме народу твоме и опроштај грехова свима који ти поје и
спасење душа наших.
Ини.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево чиста
спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Сада си близу Бога и јасно гледаш вечна Божија уздарја и крајње
жељено, блажени Тадеје, зато се радуј и весели вечно.
Врлинама си узвишен као кедар и као високи чемпрес, славни
Тадеје, и миришиш у срцима свих који те хвале.
Радосно си убројан у апостоле и мученике, и хорове бестелесних,
зато са њима моли да се спасу сви који те славе.
Спомен твој обилује сјајем дарова, а вернима душе обасјава, и
призива све да те хвале, Тадеје.
Богородичан: Богољубива Дјво, смилуј се на моју душу огрезлу у
гресима, јер си ти најблаженијег Бога-Реч родила.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато тебе
Богородицу и војске ангела и људи величају.
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Желећи да видиш што око земних никада није видело, ти си јуначки
трпела телесне патње, ломљење костију, навале зверова, палење огњем и
олујно море, духовним сјајем обасјана, мученице блажена и прехвална.
Заиста као светли, дивни и богоносни месец си заблистала са четом
светих, и благодаћу си приведена као са светлим звездама, са онима који
су из твога тела, па сада блажени васељену духовно обасјавате и
просветљујете.
Веру сте утврдили на камену трпљења, и у њој сте узрасли, блажени,
кроз навалу многих искушња, али сте као неклонули заиста победу од
Христа добили, и да са њиме увек царујете сте се радосно удостојили.
Заиста си као права голубица и грлица, која је Бога заволела, и
ластавица са светим полетарцима птићима, и на небо се уселила, у Божију
државу духовну, и тако си утекла од зиме и хајке демона, Васо, коју са
љубављу славимо.
Богородичан: Родила си Човекољубца и Избавитеља, Владичице света и
богољубива, зато ми твојим молитвама подари избављење од греха, и
смири моју душу, Пречиста, нападнуту грешним мислима, и учини
слободном од смртоносних страсти, Дјево Најнепорочнија.
Светилен апостола
Подобан: Жени услишите..
Помазан си за светило Едесе, Тадеје свемудри, у њој си проповедао о
промислу Бога-Речи; господара Авгара и све са њиме си просветио,
апостоле и бого-проповедниче Пресвете Тројице
Слава и сада, празника
О, колике су твоје тајне, Пречиста Богородитељко! Јер ти си Дјево
постала дивни престо Вишњега, узвишенији од херувима, на којем је сео и
јавио се Творац света; Ка њему сада си прешла, зато закрили и брини за
цео свет.
На стиховњим стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Помињи усрдно све који те моле, Дјево Богородице, и који те са
љубављу славе, и твоје свето уснуће.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Постао је као лествица до небеса, гроб Пречисте Богородице, јер
узноси све који јој певају, и славе њено божанско уснуће.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
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Тебе као невесту Божију и славу изабраних, прима, Дјево, вишње
царство, јер идеш ка твоме Сину.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Запевајте сви небески хорови, јер се у слави преставила Дјева и
Мати, са земље у небеса.

На литургији
Блажена празника, песма 7. од оба канона, са ирмосем
на 6;

Овога месеца августа 21. дан
Служба преподобномученику Рафаилу Шишатовачком

На вечерњи
После 1. антифона 1. катизме
На Господи возвах.., глас 8.
Мученички си умро да би вечно живео, својом крвљу купио си
Царство небеско, сада радујући се прослављаш Господа Христа пред
којим помени и нас који са вером, надом и љубављу славимо спомен твој,
Рафаиле преподобно-мучениче.
Украс си и похвала Фрушке Горе која у теби стече великог
заступника на небу, оче наш Рафаиле, стога нас не посрами у поуздању на
твоје свете молитве пред престолом свевишњега Господа.
Обитељ Шишатовачка данас побожно прославља свети помен твој
Рафаиле Богопрослављени, који од Господа сугуб венац доби као
преподобни и мученик, спасоносних ради страдања таојих не заборави и
нас који у мору греха страдамо, већ нас молитвама твојим покајању
приведи.
Као некада Мојсије пред Израиљем, ти си мудри старче Рафаиле,
стајао на челу страдајућег народа, неустрашиво сведочећи своју оданост
Жениху Хршпу са којима сад боравиш у насељима рајским где и нас
грешне молитвено помињи.
Са трисветом песмом на уснама, са Христом у срцу, пошао си на
своју Голготу, попут древних мученика својом храброшћу и вером
непоколебљивом, о верно чедо Свете Фрушке Горе, оче наш Рафаиле, који
си сада са осталим сведоцима Јагњетовим око престола Његова, стога ти
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смирено припадамо и са љубављу кличемо: моли за обитељ твоју и род
наш крстоносни.
„Ко у мене верује, ако и умре живеће", истана је Христом изречена и
на теби потврђена, Рафаиле многострадални, јер се ниси уплашио злобних
мучитеља који усташе на веру и народ наш православни, него си
достојансгвено у сигурну смрт ходио, игумане мудри обитељи
Шишатовачке, поставши у свему сличан храбрим сведоцима Христа
Васкрслрг, којега моли да помилује душе наше.
Слава, глас 6.
Смрт је праведника са похвалама, а крв проливена за Хрисга семе за
нове хришћане, стога се и ми данас радујемо славећи светли спомен твој
Рафаиле оче наш, који си своју љубав према Богу посведочио својом
крвљу, смрт нашавши у великим страдањима од лажне браће помрачених
умова, те си сада молитвеник пред Господом за верну децу твоју, равнога
Срема и питоме Бачке у којој си се родио, и целе земаљске отаџбине твоје,
молимо те, моли се Свемилостивом Спасу да нам дарује мир и велику
милост.
И сада, празиика.

На Литији
Глас 1.
Многе храмове си украшавао светим иконама, које си по дару даном
ти од дозго писао, а сада те Господ удостоји да се међу њима налази и твој
лик преподобномучениче Рафаиле, који си кроз велика страдања постао
једнак древним мученицима, због чега те хвалимо и прослављамо, дивећи
се подвигу твоме.
Глас 2.
На чело поворке, заједно са три брата монаха, био си стављен оче
Рафаиле, а за вама је ишло мноштво србадије, у сигурну смрт певајући
погребне песме, духом радујући се, што си за Христа пострадати
удостојен. У слабом телу стекао си велику силу духа, да до краја свима
посведочиш, да је пут Бого-Човека једини који се не завршава смрћу. О, да
га се и ми вазда држимо моли се, оче.
Глас 3.
Браћо монаси Фрушке Горе, славне Манасије и дичнога Ковиља,
сакупимо се на празник оца нашег Рафаила, и песмама прославимо тог
дивног монаха и храброг мученика, да би нам Господ његовим молитвама,
помогао до краја издржати свагдашње мучеништво савести.
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Слава, глас 5:
Од давних времена земља се сремска натапа крвљу мученика, од
светог Иринеја па до данас, тај поток не пресушује, јер је много оних који
нам Цркву и народ прогоне. Свети оче наш Рафаиле, са свима светима
небеске Србије, моли Христа Животодавца, да се на земљи зацари међу
људима, мир и добра воља.
И сада, празника.
На стиховње стихире глас 2. самогласно
Велики су подвизи твоји и преславно је трпљење, мучениче Христов
Рафаиле, крвљу својом монашку схиму обојивши, у вечну си радост
Царства небеског ушао, где и нас твоје прослављаче непрестано помињи.
Стих: Радујте се праведни у Господу, праведним прпличи похвала.
Браде почупане, тела измучена и немоћна, масом људи прегажен,
али духом оснажени и Богу причаетан заврши се земаљски, а започе пут у
вечност оца нашег Рафаила, похвале Цркве Српске, којега хвалећи молимо
од Господа, мир и велику милост.
Стих: У вечни спомен биће праведник.
Много су пострадали свети манастири Фрушке Горе заједно са
својим монасима, али опет се потврдише јеванђелске речи, да Цркву
Христову ни врата ада неће надвладати, што сведочи и сав благочестави
народ, који се окупља и песмама прославља српског новомученика
Рафаила, који нека нас молитвама својим научи, за небом чезнути и верно
Христу Богу послужити.
Слава, глас 6.
Приспе дан светлога торжества, обитељ Шишатовачкоа данас слави свога
небеског заступника, ко је кадар достојно похвалити за Христа
пострадалог, који се није уплашио оних који могу само тело убити, јер је
чврсто веровао да души наудити немогу, Рафаиле свечасни дај нам од
твоје смелости, да пред свима веру у Христа исповедамо, и вечну радост
од Њега примимо.
И сада, празника.
Тропар глас 1.
Крвљу својом мученичком, живописао си икону Божију у себи,
похвало намучене Цркве Српске, Рафаиле оче наш, стога са свима
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сведоцима Христа Васкрслог, славимо светли спомен твој, молећи те
усрдно, да се увек молиш за нас Христу Богу, који те је славно прославио.
Слава и сада, празника
На Јутрењи
На Бог је Господ.. тропар празника (два пута); Слава: светог; И сада:
празника.
По првој катизми сједален, глас 3.
Одећу своју монашку убелио си крвљу мученичком, и тако до
савршенства своје монашке завете испунио, сада предстојиш пред
престолом Божијим, са свима који му од искони угодише, и молиш се за
род наш православни.
Слава и сада: празника.
По другој катизми сједален, глас 8.
Велике благодати свештенства удостојен, бескрвну си Му жртву, за
грехе своје и незнања народна приносио, да би и сам жртвом постао,
Рафаиле богомудри, радости непролазне сапричасниче, које и ми грешни
да се удостојимо, моли се.
Слава и сада: празника.
Сједален по полијелеју, глас 5.
Крст носити нама је суђено, браћо хришћани, јер васкрсења не бива
без смрти, те и данашњи дан у духовној радости проводимо, славећи
дивног новомученика Рафаила, светило рода нашега, који нам са Павлом
поручује: „Истинита је реч, чеда моја, да ако са Христом умресмо с Њим
ћемо и живети", дометни нам вере, оче многострадални, да се овог завета
држимо и Царство небеско наследимо.
Прокимен, глас 4: Узвеселиће се праведник у Господу и уздаће се у њега.
Стих: Господ је просветљење моје и Спаситељ мој кога да се плашим.
Еванђеље по Јовану, зачало 52.
По 50. псалму
Стихира, глас 6:
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Сабира се данас црква Божија, да молитвеним песмама прослави
Христовог страдалца Рафаила, који сведочи да нас Господ не оставља, све
док узима мученике у небеску Цркву из рода нашега, радује се сада свети
отац наш Сава са мучеником Лазарем, Урошем и Стефаном, Теодором
Вршачким и Јованом Владимирем, Петром и Јоаникијем, Платоном и
Савом, Варнавом и Доситејем, Вукашином и Бранком, и свима знаним и
незнаним пострадалим, због верности Богу и Божијој правди, којима ми са
земље кличемо у глас: мученици српски молите се за нас.
Канон празника Успења Богородице на 8; и светога Рафаила на 6;
Канон свештеномученику, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Прешавши воду као копно и побегавши од египатског зла,
Израиљац клицаше: избавитељу и Богу нашем појмо.
Од Истока до запада, проповеда се о подвизима твојим Рафаиле,
Христов мучениче, јер га се ниси застидео пред злобним мучитељима, већ
му остао веран до славне смрти.
Благо ономе ко се удостоји за Христа пострадати, имао се зашто и
родити, јер ће венац непролазне славе у вечном животу примити.
Вапијемо ти оче свети, научи нас Христа љубити, и за Христом
верно следити, да би нас када дође да суди свету за своје признао.
Богородичан: Дај Христе мој као милостив и мени недостојном опроштај
грехова молим ти се, молитвама Оне која те је родила.
Песма 3.
Ирмос: Небескога свода врхотворче Господе, и цркве градитељу, ти ме
утврди у љубави твојој, тврђаво верних једини човекољубче.
Од самог почетка Цркву Христову су украшавали подвизи мученика,
тој славној плејади и ти се придружи славни угодниче Рафаиле, због
мученичке смрти твоје.
Радуј се! Кличемо ти смерно оче наш Рафаиле, јер си пролазност
овога света кроз страдање заменио за вечну радост Царства Христовог, у
којем и нас молитвено помињи.
Опевамо подвиге твоје, дивимо се вери твојој, Рафаиле, ти си у
слабом телу стекао велику силу духа, да крст од Бога дани ти
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непоколебљиво на своју Голготу изнесеш, а сада се радујеш са Христом
Васкрслим у вечности.
Богородичан: Оживи ме ти која си родила Животодавца и Спаситеља,
спаси ме молитвама твојим, благословена надо душа наших.
Песма 4.
Ирмос: Господе чух тајну твога домостроја спасења, разумех дела твоја и
прославих твоје Божанство.
Понос си обитељи твоје свете, преподобномучениче Рафаиле
Шишатовачки, у којој се сабра мноштво верног народа да кроз тебе
испроси од Бога велику милост.
Икони се твојој клањамо и са љубављу је целивамо, у огњу страдања
окушани, и због вере православне у времена небивала Рафаиле намучени,
молећи се усрдно да нам испросиш опроштај многих грехова.
„Ако мене гонише и вас ће гонити", наук је од Господа остављен, и
кроз векове много пута потврђен. Овај се и на теби испуни Рафаиле оче
наш, верно чедо Цркве светосавске, које да се увек држимо, а ти за нас
моли се.
Богородичан: Славимо те Владичице, ти си похвала царева, пророка,
апостола, мученика и Свебеспрекорна заштитница целог света.
Песма 5.
Ирмос: Просвети нас заповестима твојим Господе и мишицом твојом
узвишеном подај нам мир твој Човекољубче.
Миомирисно процвета још један изданак свете Фрушке Горе:
Рафаило игуман обитељи Шишатовачке, и молитвама својим украси
венац, што се Богу за род наш грешни приноси.
Гле, радује се сада Авакум млади мученик, јер у теби препозна друга
по подвигу, и ти си Рафаиле као негда он сведочио, да нема лепше вере од
хришћанске, због чега те славимо и Богу на молитву приводимо.
Сагрешисмо много, оче наш Рафаиле, због чега нас и сустижу
праведни ударци суда Божијег, дај нам се охристовимо и покајемо, и моли
се, да се не понове Јасеновац, Градишка и Јадовно!
Богородичан: Необично чудо догоди се с тобом Богородице, јер се ради
нас сличан нама роди од тебе, Творац свих и Бог наш, кога моли да нам
дарује мир и велику милост.
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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.
Анђели се радују, хорови мученика певају, јер им се придружи још
један прослављач Господа Саваота, Рафаило мученик, којем и ми земни
кличемо: Радуј се Рафаиле, похвало рода нашега!
По имену твом беше и живот твој, Рафаиле, Господу си у анђелском
образу верно служио, кроз свете тајне исцељења од разних недуга онима
који су га тражили си даривао, стога не презри сада и нас који ти се
молимо и с вером кличемо: Радуј се Рафаиле, украсе Цркве наше!
Борио се јеси добрим подвигом вере, оче свети, хватајући се за
живот вечни у који си позван, исповедивши добро исповедање пред
многим сведоцима, за шта си награду од Господа примио: вечну радост у
Царству његовом.
Богородичан: Свехвална Богородице која си на неисказан начин родила
Бога Логоса, са Рафаилом и свима светима сатвори пред Њим молитву да
се спасемо.
Кондак глас 3.
Подобен: Дјева данас:
Венац мученички примио си из руке Христове, кончину
овоземаљског живота нашавши у великим страдањима, појући песму
Светој Тројици на уснама, коју и сада са хоровима Анђела на небу
прослављаш, Рафаиле славни мучениче, као ономе који смелости има
смерно вапимо: моли да се спасу душе наше.
Песма 7.
Ирмос: Некада у Вавилону младићи који беху дошли из Јудеје угасише
пламен пећни појући: Благословен си Боже отаца наших.
Радујмо се браћо монаси и благочестиви народе, што Господ из
нашег рода узима саучеснике у својим страдањима, као што изабра
Рафаила, који Га и у откривењу славе Његове прослављају песмом:
Благословен си Боже отаца наших.
Пожуримо, браћо и очистимо се од свакога греха и узмимо учешћа у
Чаши Живота, коју нам Господ остави као спомен страдања и Васкрсења
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свога, да бисмо га увек славили са свима светима, победном песмом:
Благословен си Боже отаца наших.
Све нас који се од једнога Хлеба и Чаше причешћујемо, сједини у
једно у будућем животу Господе, и уврсти нас, иако недостојне, тамо где
је и Рафаило, са којим ти благодарно појемо: Благословен си Боже отаца
наших.
Богородичан: Радуј се горо, радуј се купино, радуј се врата, радуј се
лествице, радуј се божанска трпезо, радуј се помоћнице свих, Владарко
Богородице, молитвама твојим светим, сачувај нас у добру и даруј нам
велику милост.
Песма 8.
Ирмос: Цара небескога кога поју војске анђелске хвалите и преузносите у
све векове.
Велика је тајна побожности, браћо, велика је тајна живота и смрти,
ко је може докучити? Предајмо стога сав свој живот Христу Богу, јер је он
једини Пут који се не завршава беспућем.
Подвиг светог оца нашега Рафаила, нека нам буде пример, како се
Христу служи и за Христа умире, јер је он једини Живот који се не
завршава смрћу.
Чувати пажљиво велики дар Православне вере у којој смо рођени,
јер све је друго превара осим Христа, једине Истине, која се не завршава
лажју, зато нам помози, оче Рафаиле.
Богородичан: Сваки језик православних хвали, благосиља и слави
пречасно Чедо твоје, Маријо Богоневесто: а тебе велича и са Гаврилом
пева: Радуј се, неневесна Невесто!
Песма 9.
Ирмос: Спасени тобом Дјево чиста ми те исповедамо као истинску
Богородицу, величајући те са бестелесним хоровима.
Сваки монах је љубљено чедо Мајке Божије која нам је заштита,
покров и непостидана нада пред Праведним судијом, стога је са њеним
верним чедом Рафаилом монахом и мучеником, молимо да нас спасе
молитвама својим.
Светитељи Стефане Штаљановићу и Јелено који сте са Рафаилом
три многоцена бисера обитељи Шишатовачке, позовите Уроша похвалу
Јазачку и Теодора који је у Хопову, Ангелину дивну Крушедолку и
Максима мудрога владику, те сатворите молитву, да процветају од
подвига монашких наши свети манастири.
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Клањамо ти се оче свети Рафаиле, величамо подвиге твоје и уздамо
на заступништво твоје, да ће нас Господ из ове долине плача увести у
Земљу живих и прибројати избраном стаду своме.
Богородичан: У часу смрти да ти видим лик и добијем утеху од Тебе
Дјево Богородице, моли те грешно чедо твоје, са Арханђелом Ти песму
приносећи: Радуј се благодатна Господ је с Тобом.
Свјетилан:
У светлости Божанске љубави, смрт не укида живот, него
трулежност, а открива светлост бесмртности, у којој је и отац наш
Рафаило, молитвеник за душе наше.
Слава и сада: празника.
На хвалите стихире на 4, глас 5.
Радуј се праведниче у Господу, Рафаиле славни, јер си нашао
богатство, славу и рај тамо где други виде пропаст коју треба избећи,
стога се твоје име на небу и земљи велича са песмама победним, и са
надом да ће нам Свемилостиви Господ, твојим светим молитвама,
даровати мир и велику милост. (двапут)
Радуј се монаше, двоструки мучениче Рафаиле, јер си ране Господа
свога смерно на телу своме носио, примајући умирање, које ти је донело
живот вечни, доспео си у друштво праведних, којима је дата благодат
молити се за нас у мноштво грехова заплетене. Не презри, стога смерни
вапај наш, него нам измоли од Бога мир и велику милост.
Сваки истински Христов следбеник, живи, осећа и умире са вером,
даће му са смрћу потпуније сванути невечерња светлост долазећег
Царсгва, о свети оче наш Рафаиле, који ниси пожалио живот свој, да би се
те Светлости удостојио, моли се за нас твоје прослављаче, да нам Господ
дарује истинско покајање и још присније причешћивање Њиме, у
незалазни Дан Царства његовог.
Слава, глас 8.
Песмама радосним одајмо хвалу пастиру смерном, намученог стада
словесног, Рафаилу преподобном, и са њиме свима знаним и незнаним,
који због српства и вере свете, као овце на заклање вођени бише, певај
земљо обагрена крвљу њиховом, радујте се небеса, јер примисте душе
смерних сељака, преподобних монаха, врлих свештеника и мудрих
владика, због којих од Господа молимо мир и велику милост.
И сада празника.
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На литургији
Блажена од канона празника и Светога песма 3.
Прокимен глас 1: Свештеници твоји Господе, обућиће се у правду, и
преподобни твоји обрадоваће се.
Стих: Господ је просветљење моје и Спаситељ мој кога ћу се бојата?
(Пс.26:1).
Апостол, Посланица Римљанима зачало 99.
Алилуја: Блажен је човек који се боји Господа у закону његовом успеће
веома.
Стих: Много је туга праведних, и од свих њих избавиће их Господ.
Еванђеље по Марку, зачало 37.
Причастен: Радујте се праведни, у Господу; праведним приличи похвала
(пс.32:1).
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Месеца августа 22. дан
Спомен светог мученика Агатоника и других са њиме;
Овога дана се додаје и служба светог Лупа
На Господи воззвах.., стихире Агатоника, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Тражећи Агатониче извор Доброте, и надразумну Лепоту, радосно и
храбро си пошао на на страдања која су те чекала, у сукобу са демоном,
јуначки си га о земљу разбио, и себи си светли венац победе исплео, зато
моли Човекољубца за све који те песмом славе.
Светошћу украшен, ти си речи живота излио, неверне си обраћао, а
мучитеља изобличио; буру многобожија си утишао, а верне утврдио, да
остану у благодати Божијој; зато си жестоко палење претрпео, и у царство
небеско похитао.
Због крви изливене у своме страдању, као жртва мирисна изашао си
пред Владику, као чисти принос и дар богоугодни, као свештени принос и
служење савршено и непорочно, зато твојим молитвама, сачувај у миру
пуноћу цркве, страдални Агатониче.
Ине стихире светога Лупа, глас и подобан тај исти.
Топлином Божанскога Духа, блажени Луп је истопио силни лед
безбожија, а када је мачем посечен, излио је реке исцелења, и усахле душе
благодаћу оросио, зато га прослав-љачи мученика, као нашег изузетног
молитвеника побожно похвалимо, и као усрдног заступника.
Јелинска си идолишта у дубину воде вргнуо, а безбожне си твојим
чудима задивио, која си својом вером чинио, када си међу њима стајао;
Бању крштења си са небеса примио, од Бога којег си величао, као прави
мученик и чврсти дијамант, страдалниче многострадални.
Хотећи да те секу, Лупе страдални, противници су један другог
посекли, и стрелама одапетим, један другог су изранавили, а када су те
хтели тестерити, по дрвету су стругали као заслепели, јер те је Господ
чувао, за кога си хтео пострадати, молитвениче за душе наше, и са
ангелима саговорниче.
Слава, глас 1.
Дело Анатолијево.
Агатониче многострадални, истог си имена са добром победом; Ти
си обожење желео, и зато си идолске лажи мучитељеве одбацио; У живот
бескрајни си славно прешао, и код Бога смелост стекао, зато га на твој
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славни празник моли, да спасе душе наше.
И сада, глас тај исти.
Приличило је очевидцима и слугама да виде и уснуће Матере у телу,
завршну тајну на њој испуњену, јер не само да су видели Спаситељево
вазнесење са земље, него и о престављењу његове Родитељке да сведоче.
Зато су Божијом силом са свих страна окупљени дошли у Сион, да
испрате на небо њу која је пошла и која је узвишенију од херувима. Њој се
и ми са њима клањамо, јер се она моли за душе наше.
На стиховње стихире празника, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
О, да великог ли чуда! Ова је Бога телом неискусомужно родила, и
девствена остала, а сада одлази из живота; из временог живота одлази, да
се са животом без старења сједини, зато се окупише данас на облацима,
Христови ученици и апостоли, на погреб њен.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Данас је празник свечани, зато се сви добро спремимо, са ангелима
прославимо, часно престављење Матере Бога нашега; Она своју свету и
светлу душу предаје у руке Сина, и са њиме се сједињује у животу
непролазном, а душом се увек и усрдно моли за нас.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Мислима похитајмо и дођимо, у свету Гетсиманију, и у свети и
славни дом, телесног живота Матере Бога нашега; Са апостолима тамјан
принесимо, а са ангелима запевајмо, јер је данас заједничка радост свима
на небу и земљи, због њеног уснућа.
Слава, глас тај исти; самогласно.
Примио си име као ризница добара, и себе си освештао као храм за
Цара свих, мучениче Агатониче; У мукама си за веру страдао, а силу
страшнога противника оборио; Почасти победе си примио, и овенчан
стојиш на висини пред Богом; зато не престај да га молиш, украсе
мученика, за твоје прослављаче.
И сада, празника, глас тај исти.
Да увери Исус Син твој и Бога наш, у своје две природе, као Човек је
умро а као Бог васкрсао, и допустио је да и ти Богомати умреш по закону
природе, да неверници не мисле да је само привид то, а ти си прешла у
небеску државу, небеска Невесто, из палате станишта твога си са земље
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узета; ваздух је освештан твојим проласком, као што је земља обасјана
твојим рођењем; напред су послати апостоли и ангели те подигли, а твоје
пречисто тело сахранили, надгробне песме су певали, и зачуђени гледали,
и са страхом говорили: ово је промена деснице Вишњега, он је крај тебе и
тако остаје, зато о, многоопевана Мати, не одвајај се од нас, и немој нас
заборавити, јер смо народ твој и овце стада твога, и твоје име призивамо,
јер кроз тебе спасење и велику милост стичемо.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве
венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише, и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси душе
наше.
Слава и сада, тропар празника; Глас 1.
Рађањем си сачувала дјевство, а смрћу ниси оставила свет, Пресвета
Богородице. Прешла си у живот, Мати Правог Живота, и Својим
молитвама избављаш од смрти душе наше.

На јутрењи
После 1. стихословија сједалне, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Постала си на земљи шира од небеса, јер си телесно свима Творца
родила, а сада са земље право у небеса одлазиш, и душе праведних те
гледају, а хорови ангела посматрају, како теби царице, достојне похвале
увек приносе. А ти не престај да се молиш за све који те песмом славе.
Слава и сада, то исто.
После 2. стихословија сједален, глас тај исти.
Подобан: Скоро предвари..
Твоје уснуће славимо Пречиста, за које дође оваплоћени из тебе
Христос Бго наш, са неизрецивом славом да прими твоју душу, зато мада
си отишла, али не престај Богородице да походиш твојим молитвама све,
који те песмом славе.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 6; Дело кир Косме. Глас 1.
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Песма 1.
Ирмос: Преукрашена си божанском славом, а освештани и славни спомен
твој Дјево све верне сабра на весеље почињући од Маријамије сви певају
твоме Јединородном Сину са хоровима и тимпанима: јер се славно
прослави.
Одједном се сакупило мноштво апостола са свих страна да испрате
са небеским војскама одлазак божанског твога тела у небески Сион; сви
они на мах дођоше ка теби Богородице а са њима и ми славимо часна
Дјево спомен твој.
Родила си Бога и примила си почасти победе у људској природи
твојој, па си се уподобила Творцу своме и Сину и уздигла изнад природе,
ипак си се и повинула законима природе, зато умиреш али и са Сином
вечно живиш.
И два канона светима.
Канон светог Агатоника. Дело Јосифа. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Пјесањ побједнују појим вси..
Запевајмо сви Богу победничку песму, јер је учинио дивна чудеса
својом високом мишицом, и спасао Израиља, и тако се прославио.
Помилуј светитељу моју душу обузету страстима, јер си благ и на
благог Бога се угледаш, и даруј ми речи да часно славим спомен твој.
Познат си био од Зналца свега, мучениче богонадахнути, и његово
оваплоћење си пред народима исповедио, јер се телесне смрти ниси бојао.
Својом науком си пале подизао, и њих си вером у заједницу
васкрсења сјединио, и у светлост вечну их мучениче блажени увео.
Богородичан: Рађање из тебе Пречиста, изгледа као велико чудо над
чудима, јер си по своме телу родила Христа, неизмењеног и непомешаних
природа.
Ини канон светог Лупа. Дело Јосифа. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија..
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Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину, душе три
стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.
Обасјај моју душу светлом незалазним, Христов војниче и храбри
страдалниче, да опевам твој светли и свечани спомен, јер си заувек
обасјан, и у божанском светлу боравиш.
На мученичке подвиге си храбро пошао, и Бога јављенога на земљи
си исповедио, а назови-богове јелинске си силом духа уништио.
Срце си водом живота испунио, и као света река си воду обмане
исушио, а вером си душе људима напојио, и уродили су небеским
полодом.
Богородичан: Као јутро божанско си из бока заблистала Исуса, свима
просветлење и Бога, Владичице Неискусобрачна, а он је ноћ многобожја
уништио, и сјајем незалазним цео свет просветлио.
Песма 3.
Ирмос: Саздатељна и сведржитељна Мудрости и сило Божија Христе,
утврди несавладиву и непомичну цркву, јер си једини свети и у светима
обитаваш.
Видећи те, о, Свенепорочна, славни апостоли и као мртву жену али
надприродно и као Матер Божију славом обасјану, дотицаху те рукама
ужаснути и гледајући те као богоугодно станиште.
Стигла је казна одсецања руку оног хулника што дрско насрну на
твој свети одар. Бог сачува част теби као славом божанства одушевљеном
ковчегу у којем он Бог-Реч постаде телесан.
Ини.
Ирмос: Да утвердитсја сердце моје в вољи..
Утврди срце моје у вољи твојој Христе Боже, као што си утврдио над
водама друго небо Свесилни, као што си и земљу основао над водама.
Гордељивац се надао да те ласкама и лажима украде, али си његову
сујетну намеру осујетио, јер си мучениче, на камену вере истините
утврђен био.
Препловио си, мучениче Агатониче, кроз море рана и телесних
патњи, вођен Христом, јер си тежио радосно ка духовном пристаништу.
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Нека на мене данас дођу сечење и кидање тела, и мачеви и усијана
жељеза и огањ и звери, јер се смрти не бојим, тако си кликтао Агатониче
страдални.
Богородичан: По својој природи Неописиви, дошао је телом из тебе, и
наш телесни лик је примио Владичице, спознат у две природе и две воље.
Ини.
Ирмос: Јако неплоди роди от јазик церков..
Као што је неплодна родила, тако је и од незнабожаца настала црква,
а јудејски народ је много у чедима својим онемоћао, зато дивноме
Богу нашем кличемо: ти си свети Господе.
Утврђен непобедивом силом Духа, на подвиг си, мучениче, храбро
кренуо, и намере Варалице си Лупе свеблажени уништио.
Дознавши свирепи гонитељ да си сведок Христовх страдања,
ласкањем је покушао да ти савест превари, али се сам преварио,
Најлукавији.
Као свирала свестваралачким Духом покретана, објавио си радосно
пред мучитељима песму богопознања, и усладио си све који ти са вером
пртекоше.
Богородичан: Бог се по своме промислу у тебе Пречиста уселио, а
кључеве девства није повредио, и на непокретном камену вере је све
утврдио.
Кондак мученика, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Стекавши добро звање, Богомудри, лукаве људе си обратио вери, не
уплашивши се мука, Агатониче славни. Зато си постао наследник
Небеских добара, примивши са онима који страдаше са тобом венце славе.
Икос:
Моли свети Агатониче Благога и Човекољубивога, да се смилује на
злобу срца мога, и подари ми речи да достојно опевам твоје подвиге, јер
си страдао за веру Христа Бога нашега, и на све пазиш као пастир,
мучениче, а вукове си одагнао и водио твоје стадо у земљу Истине,
кличући смело: постали смо као овце за заклање, зато умримо да
непролазне венце примимо.
Сједален Агатонику, глас 8.
Подобан: Премудрости..
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Твојом крвљу славни, као у водама, удавио си духовнога фараона са
војском његовом, и прешао си у земљу где живе кротки и сви мученици, и
примио си дични, венац непролазни; зато изливаш вернима исцелења и
страсти уклањаш, а зле духе одгониш, Агатониче страдални; моли Христа
Бога, да подари опроштај грехова свима који са љубављу славе спомен
твој.
Слава, Лупа, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Страдањем си као злато из пећи заблистао, и зраке си исцелења,
светитељу, раширио, таму демона си благодаћу одагнао, зато сви твој
свети спомен празнујемо, Богом прослављени Лупе, мученика похвало.
И сада, празника, глас тај исти.
Подобан: Камени запечатану..
Чета светих апостола се сабрала, на погреб твога пречистог тела,
Богородице Пречиста, а са њима и војске ангела, гледајући у чуду певају о
твоме престављењу; Уз њих и ми са љубављу и радосно, приносимо
похвалу теби Пречиста, и песмама и певањем кличемо: радуј се
заступнице свих који те увек славе.
Песма 4.
Ирмос: Речи пророка и загонетке објавише Христе твоје оваплоћење од
Дјеве; сјај твога блистања изађе народима као светлост, па и бездан огласи
тебе са весељем: слава сили твојој, Човекољубче.
Погледајте људи и начудите се: Богородица као гора света у којој се
Бог јавио у наднебеске обитељи сада узлази и као земно небо у небеском
се насељу настањује.
Твоја смрт је била прелазак у вечни и бољи живот, о, Пречиста; од
пролазног живота као божанском и непролазном прелазиш Чиста, да у
радости гледаш Сина твога и Господа.
Отворише се врата небеска и ангели запеваше и прими Христос
девствено тело и сасуд своје Матере; подигоше је херувини са радошћу а
серафими је славе у весељу.
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Ини.
Ирмос: Духом провидја пророче Авакуме..
Духом је пророк Авакум видео, оваплоћење Бога-Речи па је певао:
када дође време приближаваш се, и када дође доба показаћеш се, зато
слава сили твојој Господе.
Ушао си храбри у судницу мучитеља, наоружан сјајним оружијем
свете вере, и у борби против демона, моћно си га поразио, и под ноге твоје
покорио, мучениче и страдалче Агатониче.
Твојим мудрим речима и по Богу светим делима, ти си противнике
поплашио, који су се надали да твоју одлучност сломе и у обману те
одвуку, мучениче Христов Агатониче.
Твоја душа је горела огњем свете љубави, светитељу славни, зато се
ниси плашио огња противниковог, него си као жар запаљена, суво
безбожије спалио, мучениче свети Агатониче.
Богородичан: Који језди на раменима херувима, оваплоћен је из тебе
Пречиста као Човек богодолично, и на твоме наручју седи као Бог-Дете,
имајући детињство, а све да би спасао одавно првосазданог а малоумног.
Ини.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође Исус
најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе
сили твојој.
Превазишао си човекову немоћ и границе земних, блажени, када си
трпео ране, претучен палицама, јер си носио штап силе спасења, крст Бога
нашега, Лупе преславни.
Надањем у Господа си био као гора, и остао си страдални Лупе,
помоћју Божијом, непоколебан, и издржао си ломљење твојих уда, јер си
жудњом за обожењем био до небеса узнет.
Био си пун вере, премудрости и благодати, и сред безаконика си
исповедио Реч Божију, а за одапете стреле ниси марио, јер се силом
Христовом нису могли теби приближити.
Богородичан: На тебе је као киша, сишао Исус, бездан премудрости, јер
је само тебе као чисту нашао, Богородитељко и Дјево, и божанском
благодаћу је велике реке неверја потопио.
Песма 5.
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Ирмос: Исповедамо неирециву доброту Божију и врлине твоје Христе
који увек обитаваш у слави сапостојећег и ипостасног Бога. Из девичанске
утробе заблистао си онима у тами и сенки, Оваплоћени сјајније од сунца.
Сабор апостола сакупљаше се са свих страна света као на облацима
ношен да послуже теби Дјево као лаком облаку, јер из тога облака засијао
је вишњи Бог као праведно сунце онима у тами и мраку.
Као гласови богоугодних свирала певаху ти Богородице благим
гласом богословни људи духовну песму, оглашујући исход твоје душе:
радуј се бистри изворе свима животодавног и спасоносног Божијег
оваплоћења.
Ини.
Ирмос: Свјетлиј нам возсијај свјет..
Вечно Светло је заблистало нама, који од зоре слушамо заповести
твоје Владико, човекољубче Христе Боже наш.
Успротивио се јеси закону џелата, законом спасоносним законодавца
Христа Бога нашега, свима владајућег, и постао си мученик за веру
закону, мучениче славни.
Агатоник је постао светли и славни мученик, и сада се прославља,
јер се заувек са небеским силама светло радује.
Више него живети желео си умрети, светитељу славни, да би будући
и вечни живот стекао, зато си под мач који сече свој врат повио.
Богородичан: Божанским Духом је Исаија унапред видео твоја чудеса: да
ћеш Пречиста у тело примити Несместивога, и Оваплоћенога.
Ини.
Ирмос: Нечестивији не узрјат..
Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни,
јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче
певамо од ранога јутра.
Теби су, светитељу, душмани претили да те на комаде исеку, али су
по Божијој вољи сами себе сасекли, а тебе су неповређеног и без рана
сачуваног угледали.
Утврдио си очи своје наде на камену непомичном, и никако ниси
поколебан валовима тешких мука, јер ти је Божија сила помогла.
Потоцима твоје крви си страдалниче, паљенице идолске погасио, а
огњем твога страдања си сву лаж сагорео, Духом Светим запаљен.
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Богородичан: Пречисту лепоту из Јакова, чистом душом похвалимо,
украшени светим делима, побожно јој певајмо, као Матери Бога нашега.
Песма 6.
Ирмос: На пучини мора створен унутрашњи китов огањ предсказање је
твога тридневног погреба кога је показао пророк Јона и он спасе и
неповређен као што је и послат кликташе: жртву хвале приносим ти
гласом мојим Господе.
Даде теби Дјево Бог и Цар свију оно што је надприродно: у његовом
рођењу тебе као девојку сачува а тако и у гробу тело твоје сачува
нетрулежним и прослави га божанским престављењем, дарујући част теби
као Син Матери.
Заиста те Дјево усели Господ у светињу над светињама, као светли
свећњак духовне светлости, као златну кадионицу која има у себи жар
Божанства, као штап и жезал Аронов и богонаписану таблицу, као свети
ковчег и трапезу Слова живота, тако беше Рођење твоје.
Ини.
Ирмос: Пророка Јону подражаја вопију..
Као пророк Јона и ја ти вапијем: избави из пропасти живот мој Боже
Благи, и спаси ме јер ти кличем: слава теби Спаситељу света.
У смртноме телу своме победио си светитељу небројено мноштво
духова таме, и сјединио се са хиљадама свештених служитеља.
Јуначки си прошао пут мука, а притеснио си страдалниче путеве
злобника, и доспео на ширину небеских насеља.
Кроз ужасна страдања си заблистао као злато из топионице,
светитељу Христов Агатониче, и постао за углед, и стављен у ризнице
Божије.
Богородичан: Дивно је чудо и недокучиво, јер си девствена као и пре
него си родила Христа, и млеком храниш Њега који храну даје свима,
Пречиста.
Ини.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту
молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе вишњих
сила.
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Ти си, дични, телесне муке храбро отрпео, а философију безаконих
безбожника ућуткао, и мноштво демона тешко ранио.
У прах си смрвио идоле назови-богова безбожника, а себе си учинио
духовном кулом вере и за углед храбрости, светитељу богонадахнути.
Радовао се славни страдалник храњен мукама, јер се надао духовним
венцима, и вечној будућој слави мученика.
Богородичан: Родила си Најсветијег кога је Отац родио пре свих векова,
и грудима га хранила; То је надразумно чудо и неизрецива тајна, Дјево
Пречиста.
Кондак празника, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у заступању наду незамениву
гроб и смрт не задржаше, него као Мајку Живота ка животу престави Онај
који се усели у њену увек девствену утробу.
Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих се удостојио достићи
мирну обалу: чисту Матер твоју. На темељу твојих речи утврди ме и у
тешким околностима заступај ме, јер ти онима који траже и са вером ишту
испуњујеш молитве. Подари ми језик за молитвени принос и помисао
непостидну, јер сваки блистави дар излази од тебе даваоче светлости, који
си се уселио у утробу увекдевствену.
Песма 7.
Ирмос: Бестидној јарости и огњу успротивила се жеља побожних младића
те им огањ беше као роса, па се преподобни младићи богонадахнутим
разумом подсмеваху јарости и успротивише се пламену трогласном
музичком свиралом појући: најславнији Боже наш и отаца, благословен
јеси.
У гневу своме поломи Мојсеј Богом створене таблице божанским
Духом испосане, а његов Господ који се од Дјеве родио сачувао ју је целу
и неповређену у небеском дому у који се сада уселила. Са њом се веселећи
певајмо Христу: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Уз кимвале, чистим устима, чистим, светлим и распеваним срцем, уз
милозвучне трубе ангела, ходите девојке и чисте са узвишеним мислима у
овај посебни и изабрани дан престављења, па вредним рукама пљешћите и
певајте: најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
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Сакупите се богомудри људи, јер она која је стан божанске Славе
преставља се од Сиона ка небеском станишту, где је чисти глас оних који
празнују глас неизрециве радости оних који у весељу кличу Христу:
најславнији Боже наш и отаца, благословен јеси.
Ини.
Ирмос: Сушчим во пешчи отроком твојим Спасе..
Твоје младиће у пећи Спаситељу, не додирну огањ нити им додија,
зато троје као једним устима певаху и благосиљаху говорећи:
благословен је Бог отаца наших.
У заједници небеске славе си, јер си све на земљи презрео, и из душе
си Владику неба и земље заволео, зато славимо твој свети спомен,
светитељу славни, са вером.
Угледањем на страдања Христова, излио си свима верним
бестрастије, и претрпео поругу и понижења мучениче, и смрт неправедну,
а главу си радосно погнуо на посечење мачем.
Мртвим киповима ниси никако почасти давао, него си само Бога
бесмртнога славио, који се ради нас жртвовао, и сили Варалице си
савладо, зато си, мучениче храбри истинити живот стекао.
Богородичан: Бог је из тебе Човеком постао, сједињењем је човечанство
обожио и заједничарима божанске природе их учинио, зато тебе Пречиста
славимо, јер си заиста благословена међу женама.
Ини.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамскија..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
Просветљен си светитељу славни, лепотом својевољног страдања,
ради Оног, који је нас ради на крсту претрпео страдања, и сада пред њиме
радосно стојиш сјајем божанства обасјан.
На тебе се са небеса излила вода чудом, и крстила те и укрепила ти
душу, да можеш кликтати: најопеванији Господе Боже отаца наших,
благословен си.
Стајао си међу противницима као стуб непоколебиви, и
непоколебивом вером и кроз разне поднете муке, страдалниче славни,
разорио си лаж са великом смелошћу.
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Богородичан: Тебе лепоту Јаковљеву је изабрао Једини, који на небесима
живи, и уселио у тебе Пречиста, а није такнуо кључеве твога девства.
Песма 8.
Ирмос: Пламен преподобне ороси а злочестиве спали, свемоћни ангел
Божији показа се деци; живоначаним изворем учини Богородицу која
руши смрт а точи живот онима који поје: јединога Саздатеља и Творца
опевајмо и величајмо у све векове.
Следујући за божанским и свештеним ковчегом, сво мноштво
богослова у Сиону питаху говорећи: камо сада одлазиш скинијо Бога
живога? Не престани да надгледаш оне који са вером кличу: Творца
јединога избављени опевајмо и величајмо у све векове.
Уздигнутим рукама којима си носила Бога оваплоћенога одлазиш
Свенепорочна и са смелошћу као Мајка говориш Ономе кога си родила:
оне које си ми дао заувек сачувај да ти певају: Творца јединога избављени
опевајмо и величајмо у све векове.
Ини.
Ирмос: Јегоже ужасајутсја..
Створитељу и Господу којег се боје ангели и све војске небеске, њему
свештеници појте, децо прославите га, а народи благословите и
величајте Га у све векове.
Вучен си из места у место, страдалниче, и земљу си освештао твојим
стопама; главу си погнуо под мач који сече, и тело напустио, а са Богом се
сјединио.
Батинање и сваке муке телесне си издржао, јер си горео жудњом за
Богом, и радосно се сјединио са небесим мноштвом, и свој подвиг си
храбро завршио.
Оборена је сила бестелесног противника, вашим нејаким телима,
мученици Христови, јер сте га помоћу Свесилног Владике победили.
Богородичан: Називамо те скинијом и трапезом и божанским ковчегом и
сасудом која прима небеску ману живота, и светом гором, Дјево Маријо,
увек благословена.
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Ини.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..
Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо их
оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите и појте
Господа.
После ногих мука, светитељу блажени, за Бога си врат сагнуо и
мачем ти је глава посечена, јер си ти вером силно секао главе неверника.
Као јагње сам себе си предао на чисту жртву, без вапаја и без крика,
угледајући се на Јагње Божије, које узима грехе целог света.
Твој кивот лечи сваку болест и постао је непотрошни лек душама, од
Бога благодаћу исцелења обогаћен, Лупе прехвални.
Богородичан: Цео свет благосиља Рођенога из тебе, Дјево, који је нас
благословима овенчао, с клетву уклонио, јер ти си најблагословенија и
најславнија, њиме род наш облагодатила.
Песма 9.
Ирмос: Савладане су препреке природе тобом Чиста Дјево, јер си и
родила и Дјева остала; живот обручује смрт; по порођају си Дјева а по
смрти жива, спасавајући увек наслеђе твоје Богородице.
Зачудиле су се ангелске силе гледајући у Сиону свога Владику како
на својим рукама носи душу жене која га је пречисто родила, па јој
синовски лепо говори: ходи Чиста и са Сином и Богом својим буди
прослављена.
Испратио је сабор апостола твоје богоугодно тело, са страхом
гледајући и са великим гласом објављујући: у небеске дворе ка Сину
своме узлазиш и заувек спасаваш Богородице нас, наслеђе твоје.
Ини.
Ирмос: Свјетоносниј облак, воњже всјех Владика..
Дјева је као светлоносни облак, у којем је Владика свих нас, и као
роса са неба која на руно силази, тако се и Беспочетни ради нас
оваплотио и Човек постао, зато је сви величамо као пречисту Матер
Бога нашега.
Задивљујућа је твоја ревност и чврста је твоја вера, и јака је твоја
нада у Бога, мучениче, и блистав је твој живот, а смрт благодаћу
испуњена, и бесмртне славе те учинила заједнича-рем страдалниче.
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Хвалимо те како доликује: као јагње Христово и свети принос, као
украс стадалника, и извор чудеса, као дивни украс цркве, а вернима
утврђење, светитељу Агатониче.
Тада нам је дошао твој предивни празник што освештава цео свет,
свеславни мучениче, зато сада молимо да добијемо твоје заступање, јер те
са љубављу славимо, Агатониче, као доброг угодника Бога-Речи.
Богородичан: По природи сам грехољубив, и исквареног живота, грешан
душом, и срца окаљаног, и све сам то блудни ја, али падам пред тобом
Владичице: помози ми, и дај ми покајање, пре него ме стигне смртно
посечење.
Ини.
Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево Богородице,
Изданком твога тела целом свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Силом Божијом си стару змију надјачао, и својим телом је оборио, а
као победник си венцем овенчан, зато славни са мученицима радосно
живиш на небесима.
Постао си као сјајна звезда, најављујући Сунце свима који бораве у
тами пропасти, а њиме обасјани улазе вером у заједницу дана незалазног,
светитељу дични.
Данас нам је твој празник јаче од сунца заблистао, и сав свет
просветлио, облаке са душа одагнао, а мрак страсти уклонио, свима који
га молитвено празнујемо.
Небески Сион, град одабраних, је твоју душу радосно примио, јер си
цркву првенаца обасјао, зато те верни славимо, молећи, да се твојим
молитвама, Лупе богомудри и блажени, спасемо.
Богородичан: Зрацима Светлости у теби, обасјај моју душу, Богоневесто,
и подигни је из понора пропасти у којем лежи, а обори противнике, који
жалосте срце моје, и на страсти наводе ме.
Свјетилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Са добром си имењак, уједно и са победом, зато моли мучениче
Агатониче, благога и милосрдног Бога, да ме уврсти узаједницу вечних
добара, јер са вером певам твој светли и хвални спомен.
Слава и сада, празника
Подобан.
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Окупите се апостоли, да сахраните тело једине Богоневесте, и
Матере Господа; радуј се сада сав граде Гетсиманијо, и певај песме
погребне, овој која је на небеса узлетела, и са ангелима се радује, у слави
бесконачној.
На стиховњим стихире празника, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Свети апостоли са песмама прате, твоје свето и богоугодно тело, и
кличу: куда сада одлазиш, Владичице?
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.131,
8)
Дођите сви на земљи, и начинимо хор, и погребне песме певајмо
данас, на престављењу Богородице.
Стих: Заклео се Господ Давиду истином и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
Земља је Дјево твојим погребом благословена, а ваздух је твојим
проласком чудом освештан, када си по закону природе умрла.
Слава и сада, подобан
Окупимо се сви на змељи, са бестелеснима, да сахранимо Родитељку
Творца целог света.
На часовима говоримо кондак празника.

На литургији
Блажена празника, песма 8. од оба канона са ирмосем на 6;
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Месеца августа 23. дан
Спомен светог мученика Лупа.
(његова служба се узима са службом 22. августа)
Овога дана је оданије празника Уснућа Пресвете Богородице.
Пева се цела служба празнична.
На вечерњи уобичајена катизма. На Господи воззвах.., стихире
празника на 6; Слава и сада: празника. Ако је петак увече: Слава
празника; И сада: догматик владајућег гласа. Прокимен дана без
входа и без паримеја. И одмах: Удостоји Господе.. јектенија: допунимо
вечерњу..
На стиховњим стихире, Слава и сада: празника. После Оче наш..
тропар празника (једанпут) јектенија и отпуст.
На повечерју кондак празника. Полуноћницу певамо уобичајено, са
катизмом и са уобичајеним тропарима а не празничним. Говоримо
молитву: Помјани Господи..

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника (два пута) Слава и сада: то исто.
После катизми сједални празника и Чтенија. Псалам 50. Канони
празника. Први са ирмосем на 8; и други са ирмосем на 6; Ирмосе
певамо оба канона по два пута. Катавасија: Преукрашеннаја.. После 3.
песме ипакој празника. После 6. песме кондак и икос празника. На 9.
песми Чесњејшују.. не певамо него певамо припеве празника, као на
сам дан празника. Светилен празника два пута.
На хвалитним стихире празника на 4; Слава и сада: празника. Велико
славословље. После Трисветог тропар празника, једанпут. Јектенија,
отпусти и излазак у припрату. Први час. На часовима тропар и
кондак празника.

На литургији
Блажена од оба канона песма 9. на 8; После входа тропар празника.
Слава и сада: кондак празника. Прокимен, Алилуја и причастен
празника. Апостол и Еванђеље дана и празника.
МР
Ако се догоди оданије Успења Богородице у недељу
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У суботу на Малој вечерњи
стихире васкрсне по обичају. На стиховње једна стихира васкрсна, и
празника стиховње са великог вечерња са њиним припевима. Слава и
сада: празника. Тропар васкрсан слава и сада: празника.

На Великој вечерњи
После уобичајене катизме, на Господи воззвах.., стихире васкрсне 3;
Анатолијева (источна) 1; и празника 6; које се певају на сам празник.
Слава: празника; И сада: богородичан од првих(догматик) по
владајућем гласу.
На литији стихире и слава и сада: празника. На стиховњим стихире
васкрсне; Слава и сада: празника.
На благосиљању хлебова тропар Богородице Дјево.. два пута и
празника једанпут. Чтенија из посланица апостолских.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан (два пута) Слава и сада: празника.
После катизми сједални васкрсни са њиним богородичиним. Чтеније
из Толковног Еванђеља. Непорочни и ипакој гласа, и Чтеније.
Степена и прокимен гласа. Све што дише.. Еванђеље васкрсно.
Васкрсење Христово видевши.. 50. псалам. Стихира васкрсан. Остало
по обичају. Канон васкрсан са ирмосем на 4; Богородици на 2; и
празника оба канона на 8; Катавасија: Преукрашеннаја.. После 3.
песме кондак и икос празника. Ипакој празника. После 6. песме
кондак и икос васкрсан. Чита се Пролог. На 9. песми певамо
Чесњејшују.. Светилен васкрсан; Слава и сада: празника.
На хвалитним стихире васкрсне на 4; и празника на 4; са „славном“ и
са припевима празника. Слава: Еванђелска стихира; И сада:
Преблагословена јеси.. Велико славословље. После Трисветог тропар
само васкрсан. Јектенија, отпуст и Оглчашеније Студитово.
Уобичајени излазак у припрату, Пви час и коначни отпуст.
На часовима тропар васкрасн. Слава: празника; И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондак празника и васкрсан говоримо
наизменично.

На литургији
Блажена гласа на 6; и празника песма 9. на 4; После входа тропар
васкрсан и празника. Слава: кондак васкрсан; И сада: празника.
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Прокимен, Апостол, алилуја и Еванђеље дана па празника.
Причастен: Хвалите Господа с небес.. и празника.
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Месеца августа 24. дан
Спомен светог свештеномученика Евтиха, ученика
светог Јована Богослова

На Господи воззвах.., стихире Евтиха, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Блажени мучениче Евтихе, учио си свету науку од часнога ученика,
богословског проповедника; од њега си целу свету науку научио, и
светлост и сам постао; твојим светим богословљем и благодаћу, просветио
си сваку душу, зато твој свети спомен славимо.
Великим подвигом и трпљењем, оборио си светитељу тврђаву
обмане, а оковима, ранама и славном смрћу, стекао си бесмртност са
војском ученика, и настањен си међу четама ангела, у бољем свету, и за
храброст си славом обожен.
У тамницу си светитељу славни затворен, и примио си хлеб Живота
са небеса, био си бачен у пламен али си остао неспаљен; ране си поднео,
жестоко сечен, а глава ти је мачем одсечена, и лако си својом крвљу, као
светом кочијом, узнет до небеса.
Слава и сада, богородичан:
Спаси ме Пречиста Владичице, јер си Спаса неизрециво родила,
само сам тебе стекао као заступницу и бедем необориви, и као окриље и
радовање, и души мојој од Бога утеху; а ти ме избави од црва неуснулог и
огња вечнога, Мати Христа Бога.
Крстобогородичан:
О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који
држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима живот
дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на крсту
подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.
На стиховње стихире из Октоиха.
Тропар, глас 4.
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Био си наследник апостолског престола, и по природи заједничар
духом са њима, богонадахнуто дело си вршио и за пример духовно
узрастао. Зато јер си у речи Истине поучавао и због вере си и до крви
пострадао, свештеномучениче Евтихије, моли Христа Бога да спасе душе
наше.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и светога на 4; Дело Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака и
бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Постао си суграђан апостола и мученика, и божанским сјајем свагда
испуњен, зато дични мучениче Евтихе, учини у заједници светлости све
који твој свети празник славе.
Постао си побожни ученик вољенога ученика, светитељу блажени, и
на њега се делом угледао; Господа си заволео, и његове законе испунио, и
попут њега си, Евтихе, пострадао.
Божијој се вољи јеси побожно покорио, а тело си испосничким
подвигом умртвио, од света се удаљио, и у планинама си мучениче
боравио, душу си очистио, и тако си Бога спознао.
Богородичан: У тебе сам Дјево положио наду мога спасења, а ти ме од
греховне нечистоте опери, и учини ме чистим за Сина твога, да му
посебно угодим, и чиним свету вољу његову.
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса разумом..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама основао;
на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег
од тебе једини Човекољубче.
Обасјан си светлошћу проповеди премудрога, и нашао си блажени и
богомудри Евтихе Павла, да са њиме као са сунцем идеш, и као велика
звезда просветљујеш срца Духом.
Када је Јован основа богослова и у врху ученика, блиски друг
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Спаситеља, са земље свето отишао, теби је, блажени Евтихе, да напасаш
стадо Божије предао.
Предиван, сјајан и пун Духа Светога, пред неправедног си судију
изашао; његово си неверје изобличио, а свето Христово оваплоћење
исповедио, светитељу блажени.
Богородичан: Радуј се јер, си само ти неизрециву радост родила; Радуј се
кочијо и облаче Бога-Речи; Радуј се Мати Божија, и Дјево неискусобрачна;
Радуј се славо преподобних; Радуј се венче мученика.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Светим богопознањем обасјан, разорио си таму много-божја, и
мученички си свој живот завршио, па изливаш дарове исцелења, и све
очишћаваш од патњи који ти долазе, славни мучениче, моли Христа Бога,
да подари душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Ти си била као божанска скинија Бога-Речи, једина Пречиста Мати и
Дјево, а чистотом си и ангеле превазишла, зато мене који сам више од
свих прашина и оскверњен трелесним гресима, очисти божанским водама
твојих молитава, и подари ми Чиста велику милост.
Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а хтео
си да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си моја
радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Целом својом душом си био уз Господа, и ниси осећао када си цео
тучен и жестоко растрзан, и као мирисни тамјан све присутне си свето
окадио, дејством Духа, богомудри и дични светитељу.
Бог је тебе, мучениче свети, сачувао, а када си у тамници окован
боравио, хлеб небески си видиво радосно примио; Бог је теби помогао, као
први подвижник, Евтихе богоносни, јер се јеси на његова света страдања
угледао.
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Твоја света уста си Духом отварао, стојећи светитељу у судници
пред мучитељима, и истиниту веру у Тројицу си, блажени, јавно
исповедио, а обману идолску и намере безбожних мучитеља си изобличио.
После многих рана телесних, запаљен блажени светитељу љубављу
ка Богу, ти си по наредби мучитеља у разгорели пламен огња радосно
ушао, али ниси спаљен, јер те је Евтихе Божија роса са небеса оросила.
Богородичан: Само си ти међу женскима и пре и после порода девствена
остала, јер Бог који неизрециво природу обнавља из тебе се неисказано
оваплотио, и као што се на небу пре свих векова родио, тако се и на
земљи, Најнепорочнија, у времену родио.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Богопознањем обогаћен, свима оскуднима си мучениче то давао, и
као свештени пастир, ти си стадо Христово напасао, тешећи их, и водећи
ка спасењу, Евтихе, страдалниче многонапаћени.
Душегубну обману си силом Светог Духа одбацио, и Христу си
пришао; мноштво спасених си, мучениче, вером њему привео твојом
светом беседом, Евтихе, страдалницима украсе.
Како су дивне стопе твоје, блажени, и стазе сведочења Бога по
којима си ходио, и по њима одлучно ступајуће све си до ширине небескога
царства довео, мучениче славни. Богородичан: Дјево, Мати и Младице, ти
си Недокучивога телом родила; славо ангела, и поразе демонима, ти и моје
срце рањено гресима удостоји, Богоневесто, Божијег исцелења..
Богородичан: Дјево, Мати и Невесто, ти си Недостижног телом родила,
славо ангела и поразе демонима, Богоневесто, ти и моје срце рањено
гресима удостоји светог исцелења.
Песма 6
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
У Ефесу си за Христа пострадао, из Ефеса си светитељу као сужањ
пошао, и у својој отаџбини си светим страдањем украшен починуо.
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Ти си храм Божији, диван и пречист, јер си благодатном силом
нечисте идолске храмове оборио, и у небески храм се узнео, Евтихе, и
пред Бога изашао.
Ходећи путем теби је ангел Божији помагао, и унапред ти јављао
шта се има догодити, Евтихе даровити, јер си налик на ангела био, и мимо
тела, душом.
Богородичан: Укини Дјево разврат мога разума, и страсне и неумесне
прохтеве моје душе, и потпуно ме сачувај од оног, који увек и
немилостиво напада на мене.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Као сапрестолник Апостола и украс светитеља си био, свети
евтихије, прославивши се мучеништвом. Засијао си као сунце и све
просветио, разоривши дубоку ноћ безбожништва. Због тога те поштујемо,
као заиста божанског свештенотајника Христовог.
Икос:
Као Божији свештеник, као слуга небески, као пастир пастира, и
страдалник непобедиви, настањен си сада међу хорове на висини,
свешенослужитељу, зато ми светлост пошаљи, и речи ми удахни, да
похвалим твоја света страдања, прогоне и борбе, нарочите и јуначке, јер
су ти кости ломили, а уде секли, и зато си уврштен блажени у заједицу
ангела, као прави и свети Христов слуга.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ устидесја..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су деца
у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала: благословен
си Боже отаца наших.
Божијом вољом се огањ угасио, који је теби светитељу на уништење
запаљен био, јер се са неба гром зачуо, и снежне пахуље су падале, и
неверујуће у Христа покриле.
Док си много кидан, ти си мучениче мирис ширио, као тамјан у
страдању Пониженога, јер си притекао Богу-Речи и Створитељу, и њему
си кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Твој честити живот, и велико мучење је за спасење светитељу, свима
који притекну светом кивоту твојих моштију, јер им исцелења изливаш, и
многе нечисте страсти уклањаш.
Богородичан: Пророци су из давнине разумели неизрециву и дубоку
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твоју тајну, и много пута свима објавили рођење из тебе Дјево, кличући:
благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејских мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Руке си светитељу пружио ка Христу Богу нашем, борећи се у
судници са лавовима, и остао си неповређен, као некада пророк Данило,
јер си увек имао ангела, који те је чувао, и певао си непрестано:
свештеници благословите, а народи величајте Христа у векове.
Када су те осудили безаконици да те баце пред звер, која је доведена
да те растргне, она је јасно, вољом Свемоћнога, проговорила, и Христа
Спаса величала, задививши све који су кликнули: свештеници
благословите, а народи величајте Христа у векове.
Божијом помоћи и благодаћу, ти си велики подвиг мука прошао, и
радосно си венце победе добио, а уврштен си у сабор свих апостола и
мученика, и са њима кличеш непрестано: свештеници благословите, а
народи величајте Христа у векове.
Богородичан: Душу моју усмрћену уједом змије, оживи ти Свенепорочна,
која си једина Живот родила, и учини Дјево, да вршимо само вољу, нас
ради, Рођенога из тебе, кличући: свештеници благословите, а народи
величајте Христа у векове.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато тебе
Богородицу и војске ангела и људи величају.
Разна исцелења изливаш, а тешке патње ублажаваш, јер си заиста
благодат од Христа примио, због храброг подвига, и победе над
противником, богомудри страдалниче, суграђане ангела и у врху
мученика.
Диван си у твојим подвизима, и у дивне дворе си усељен, када ти је
света глава мачем посечена, њу је Исус овенчао светим венцем победе,
светилниче цркве, утврђење и похвало свих који те побожно славе.
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Уништио си силу Злога, Евтихе прехвални страдалниче, и њега си
јуначки победио, и као велики јунак си сада на небу, где пред престолем
Тројичним стојиш, са смелошћу великом.
Твој свети и сјајни празник и је свима јаче од сунца заблистао, и
својим светлим сјајем је све верне просветио, који га Евтихе побожно
празнују, а ми те данас молимо, јер имаш смелост, да нам измолиш
спасење.
Богородичан: Обраћам ти се песмом Гаврила: Радуј се земљо одабрана;
Радуј се трпезо позлаћена; Радуј се људима уточиште; Радуј се мученика
похвало; Радуј се ангелима радости, Пресвета Богородице, сило свима
који те са чистом вером прослављају.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Био си наследник трона, а по науци заједничар светих апостола,
светитељу, зато чувај са небеса све, који твоје свето страдање са вером
славе, јер си ученик Бога-Речи, светитељу Евтихе.
Богородичан:
Погледај Пречиста на твоје наслеђе, и сачувај их твојим
непобедивим заступањем, управљај скиптрима царским и утврди их, а
народе умири, и изли мир твој, на све стране света.
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Месеца августа 25. дан
Спомен повратка моштију светог апостола Вартоломеја;
Спомен светог апостола Тита

На Господи воззвах.., стихире светог Вартоломеја 3; Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Прославимо данас славног Вартоломеја, незалазну звезду
најсветлијег сунца, духовно небо које прича о спасоносној слави Бога,
Божијег проповедника, светило народима, реку која излива воду вере, и
срца верних напаја.
Твој пут преко мора апостоле, био је људима надразуман, јер си био
бачен са ковчегом и отпловио са истока на запад, праћен с обе стране
ковчезима славних мученика, који су ти почаст дали по вољи Господара
свих, Вартоломеје, апостоле изузетни.
Твојим проласком је вода освештана и стигао си до острва Липара,
миро си излио светитељу славни, па лечиш неизлечиве болести; ти си
помоћник, уточиште, заступник и заштитник пред Царем и Спаситељем
свих, Вартоломеје апостоле славни.
Истире светога Тита; Глас тај исти
Подобан: Дал јеси знамение..
Проповедајући Једно али триипостасно Божанство, ти си море
многобожаца замутио, и све потонуле у дубину безбожија, повео си ка
тихом пристаништу, зато си небеску награду примио, и молиш
Човекољубца за све који те песмом славе.
Сјајем божанства си своју душу обасјао, и као зрак си путовао са
светим Павлом као са сунцем, просветљујући Тите помрачене; Са њиме си
сву земљу из дубке ноћи избавио, зато тебе као богоугодног светитеља,
апостола Божијег и усрдног молитвеника славимо.
Са Крита је кренуо, и на њега се вратио, као темељ непомични, на
којем је праву веру утврдио, и верне изградио, небеском и божанском
силом, Тит блажени, свога краја првопастир, Павлов сапутник и утеха
верних.
Слава, глас 2.
Све си земно оставио и за Христом кренуо, изабран и надахнут
Светим Духом; Он те је послао у народе који пропадају, да изводиш људе
345

MINEJ AVGUST
на светлост богопознања, апостоле Вартоломеје, а после твојих подвига,
разних мука и светог страдња, душу твоју си Христу предао, зато га моли
блажени апостоле, да нам подари велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,
плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје божанско
страдање.
Тропар, глас 3.
Апостоли свети, молите милостивога Бога, да опроштај грехова
подари душама нашим.

На јутрењи
Један канон из Октоиха и светима два каона на 8;
Канон светог апостола Вартоломеја. Акростих је: Песмама славим мога
доброг заступника. Дело Јосифово. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Камен Живота је теба учинио драгим каменом, на којем је своју
цркву сазидао, Вартоломеје апостоле Господњи, зато те поштујемо и
славимо.
Узвишене тајне, надразумне и недокучиве си спознао, и Премудрост
Ипостасну си нашао, њоме си мудрост јелинску исмејао, и сав свет поучио
Божијом науком.
Као сахрањени мртвац, ти си вољом Божијом, и путник преко мора
постао, и као сунце са истока си на запад апостоле стигао, и све тамо
обасјао.
Богородичан: Од Дјеве младе Богоневесте Рођени се као Пуноћа умањио,
као Превечан је настао; Њега си апостоле богоблажени проповедао у две
природе а једне Ипостаси.
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Други канон светог апостола Тита. Акростих је: Певам Титу,
премудром Павловом ученику. Дело Теофаново. Глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Тај исти.
Сваким даром си обогаћен, и благодат Духа те је послала у цео свет,
за проповедника светог и апостола, да проповедаш оваплоћење Бога-Речи,
Тите преславни.
Зрак божански си примио, и свим душама у тами си попут сунца
заблистао, и из незнања и обмане их извукао, и од робовања избављао,
светитељу блажени.
Павле премудри, пун дарова духовних, на тебе је руке положио, као
на служитеља и светог ученика, и учинио те проповедником вере, Тите
предивни.
Богородичан: Господ који од обмане избавља све крајеве света, заблистао
је из твога тела, Богоневесто; њега увек моли да спасе све који те славе,
Дјево.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави твојој, и
венаца славе их удостоји.
Сви које је обмана заробила, и мраком безбожија сулудо ухваћени,
стекли су те Вартоломеје премудри као силну утеху и светлост и
избавитеља из великих зала.
Постао си уста Бога-Речи, а из чељусти вукова си избављао људе,
светитељу славни, приводећи их ка твоме Створитељу кроз бању
крштења, Вартоломеје апостоле.
Твојим пламеним језиком, спалио си горку торевину обмане, а
запарложена срца си обновио, и спремио да чине дела вере небеске.
Богородичан: Бог-Реч је хтео да се из тебе Дјево и Мати Пречиста
неизрециво роди телом, а узео је за свога блиског служитеља славног
Вартоломеја.
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Ини.
Ирмос: Не мудростију..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као
Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што си ти,
Човекољубче.
Ниси мудрошћу залуђивао слушаоце, него си познањем Истине
слепоћу душа одагнао свима који су ти долазили, апостоле блажени.
Запарложену бразду у трње безбожија, као наслеђе народа, ти си
светим српом очистио, а семе праве вере си у њих посејао.
Проповедао си једно Божанство у три личности, и одагнао си маглу
многобоштва, светитељу блажени, и светом богопознању си све крајеве
света привео.
Богородичан: Светијом од ангела и узвишенијом од целог света, те је,
Рођени телом из тебе, учинио, и зато те као Владарку свих славимо.
Кондак Тита, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Показао си се као Павлов сатрудник, са њим си нам Слово (Христа)
проповедао, проповедниче божанске благодати, свети Тите, увек достојни.
Због тога ти кличемо: не престај да се молиш за нас.
Сједален Вартоломеја, глас 3.
Подобан: Божественнија..
Као неукрадиво богатство цркве, и кула непомична праве вере,
постао си апостоле Вартоломеје, по мору си стазу начинио, и море светих
исцелења излио, зато моли дични Христа Бога, да подари нама велику
милост.
Слава, Тита, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Путовао си као звезда са сунцем, преславни Тите, и са Павлом сте
целу земљу просветили, а таму разорили; На острву Кристу си зашао
смрћу блаженом, али си богомудри свима оставио као зраке незалазне
твоје патње и науку; Њима просветљени ми те побожно славимо и сложно
певамо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са
љубављу славе спомен твој.
И сада, богородичан
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Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати
Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је играчка демона, зато похитај да ме од
њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер си
свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим молитвама
удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због тебе
добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које трпиш
због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане милости и
изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења свима
који са вером поје о твојим светим страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божиј совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру, оваплоћења
тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили твојој Господе.
Казивања пророка се испунише: светлост за просветлење неверних је
дошла, јер је богоречити ученик пошао, и све крајеве света просветлио.
Боговладајућим светлом обасјан, и са Божанством сједињен, ти си
славни апостоле друга светлост постао, и служио си највише Ономе, који
се ради нас телесно унизио.
Избави твоје стадо од греховне буре, несрећа и напада противника, и
води нас благодаћу увек, славни апостоле, ка пристаништу спасења.
Богородичан: Ради нас унижених грехом, ти си неизмерно богатство
милосрђа неизрециво родила, зато нас обогати божанским даровима.
Ини.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође Исус
најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе
сили твојој.
Из ризнице неисцрпне си захватао, свемудри, и жедне вере си
богатством Истине наситио; умртвљена срца си оживио, а маглу неверја
си одагнао, славни Тите.
По благодатном промислу је тебе Павлова мрежа уловила, Тите, а
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потом си ти усрдно удицом твоје проповеди многе народе извукао из
дубине лажи ка правој вери.
За славним Павлем си, богоречити, као јагње следовао, и сурове
вукове од стада одгонио; идолске храмове си на земљу оборио, а храмове
Богу целог света си начинио.
Богородичан: Пресвета Богородица се слави као сенка неокаљана, као
двери светлости, трпеза и посуда позлаћена, и као гора несечена и
осењена, јер је Творца примила.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна Дјево,
имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог Сина, и свима
који ти певају мир си подарила.
Дивне стопе си проповедањем стекао, јер си свима благу вест
објавио, и свима си мир проповедао, а стари сукоб си, апостоле блажени,
светом Спаситељевом науком удаљио.
Наука твоја је лек за све које је смртоносна змија ујела, и земља
неверника је, по пророштву, пропала, објавом твоје премудре науке,
Вартоломеје.
Као дугогодишњи мртвац, дајеш апостоле нови живот, на леђима
мора ношен, и са светим мученицима, бескрајну си пучину прешао, на
путу до Липарских острва, Вартоломеје.
Богородичан: Искрено те славим, Пречиста Мати Божија, и радосно ти
певам као ангел: благословена и обрадована, ти си песма и проповед
дивна и чудно станиште Господара целог света.
Ини.
Ирмос: Нечестивији не узрјат..
Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни,
јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче
певамо од ранога јутра.
Слатким леком твоје свете науке, светитељу блажени, као лекар
изузетан, и као служитељ благодати, уклонио си смрадну рану зловерја из
душа народима.
Павловим се наредбама јеси кротко покорио, и са њиме си свуд под
небом пролазио, реч богопознања си благовестио, свечасни Божији
проповедниче.
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Једнаког по сили и сапрестолног Оцу, си Бога-Реч проповедао, и као
мудар и богоречит, убедио си сујетне, да сву лаж идолску одбаце.
Богородичан: Да Пречисту очишћеним разумом славимо, као лепоту
Јаковљеву, и светим делима украшени, побожно јој певајмо, као Матери
Бога нашега.
Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање Богоматере
славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога прославимо.
Постао си зрак Сунца заблисталог телом својим целом свету, а
твојом светлом науком, апостоле, одагнао си ноћ лажи многобожја.
Људима си објаснио Божије спасење, који се по великој доброти
јавио у телесном виду, Вартоломеје, проповедниче народима и апостоле.
Пут је тебе преко мора водио, и стазу си преко воде прокрчио, и
познају се твоје стопе у њему Духом, као што Давид прорече, блажени
апостоле.
Богородичан: Постала си храм славе, и била си двери Светлости и
планина осењена, знацима си пророка опевана, Дјево и Мати,
богообрадована.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер је
од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Павле као незалазно сунце целог света је тебе, блажени, као сјајну
звезду упутио, да просветлиш срца свих који седе у тами неверја.
Пун си воде живота, и као река Божије науке, ти си, блажени, баре
неверја потопио, а саборе разних народа си вером напојио.
Богородичан: Теби Најопеванија певају сва поколења, јер си Реч Божију
наизрециво родила, а њега славе и људи и војске ангела.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Показао си се као велико сунце Цркве, сјајем учења и страшним
чудесима, просвећујући све који те поштују, свети Вартоломеје, Господњи
апостоле.
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Икос:
Као јарко сунце си целим светом прошао, и зрацима га твоје науке
просветлио, зашао си када си мученички умро, али си зрацима из твога
гроба таму страсти одгонио; зато су те страдалниче завидљивци на запад
сунца одагнали, и у море бацили по којем си ходио, и дубина морска је
видела на теби, дивни пливачу, превелико чудо, јер је оно освештано
твојим чудним проласком, Вартоломеје, Господњи апостоле.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па опасност
од огња храбро савладаше, и певаху радујући се: најопеванији
Господе и Боже отаца благословен јеси.
Човечанство је од злобе залудело, а ти си га својом науком као леком
исцелио, и научио све да певају: благословен си најопеванији Господе и
Боже отаца наших.
Постао си узвишен као небо, јер си славу Божију духовно и
узвишеним гласом проповедао, као Божији апостол, а ми њему кличемо:
благословен си најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Изаткао си, блажени апостоле, свети плашт благодати, и оденуо си
обнажене злобом сурове змије, и научио их да певају: благословен си
најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Тобом као заступницом и бедемом необори-вим, обогаћени
смо Пречиста Богородитељко, и ми слуге твоје ти увек са вером кличемо:
радуј се Благословена и мосте, који преводи са земље на небо.
Ини.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамскија..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
Да се пева једноме Божанству, и да се слави једно Госпотство, тако
је Тит људе учио, а многобожачко неверје је укинуо, кличући побожно:
благословен је Бог отаца наших.
Смртне душе које су славиле бездушне идоле, научени од тебе
спознали су животодавца Бога, нас ради умрлога, учениче и служитељу
тајни неизрецивих.
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Као слуга Истине, постао си лажи прогонитељ, и као Павлов ученик,
и ти си претрпео невоље и гоњење, зато са њим певаш, славни апостоле:
благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Врлинама окићена стојиш са десне стране Цара, из твоје
крви оваплоћенога, зато га моли Неневесна, да нас избави од сваког
искушења.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Натопљен водом обожења, дошао си као река из Едема, да напојиш
све под сунцем твојом науком, а исушиш благодаћу воде обмане, кличући:
Господу појте и величајте га у векове.
Науку узвишенију од речи, научио те је Божански Богослов, и као
стрелу небеску у свет је тебе послао, да гађаш саборе демона, и спасаваш
све који са вером певају, и величају Христа у векове.
Постао си, дични, као планина која излива божанску сладост, а море
ти је било стаза после смрти, по коме си силом Божијом пловио, и на
пучини ниси потонуо, до оних који те на рамена дигоше храбри страдалче.
Богородичан: Закони природе се сакрише, када си родила а ипак
Увекдјева остала; Бога-Реч си родила који је по превеликој доброти
Човеком постао, а њему сви кличемо: Господу појте његова дела и
величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Течењем твоје крви угашен је демонски огањ обмане, а болести
уклањене, а твојом молитвом ка Богу, апостоле Тите, демони исчезоше,
зато тебе као светог угодника Свецара Христа хвалимо.
Тите сав Богу посвећен, и светом благодаћу украшен, реч спасења си
свима објавио, и све нас од безумља избавио, који те са вером искреном
прослављамо, а Христа величамо у векове.
Постао си чисто станиште Светлости, и сјајем вере си обасјао све
под сунцем, дични Тите, а помрачио безаконе противнике, певајући
Господу и величајући га у све векове.
Богородичан: Оружије у рају из давнина постављено, сада окреће мени
леђа, Дјево, јер си родила Бога-Реч у тело одевеног, са две природе
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верованог; од њега стрепе и војске ангела, а сви на земљи га славослове у
векове.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере, и
нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и Увекдјево.
Твој данашњи празник и спомен доводи хор апостола, радују се
мученици, и сви одреда праведници, а ми верни те песмама славимо и
певамо: од сваке нас невоље избави, учениче Христов.
На крсту си блажни крај живота примио, и страдањем се на твога
Учитеља угледао; У заједници светлости и божанске славе, са ангелима
увек стојиш пред њиме, јер си неизрециве светлости удостојен.
Твој нам је пресветли и нарочити спомен заблистао, и просветљује
све, Христов очевидче, мудри Вартоломеје; А на овај дан те молимо:
помени и све нас да се твојим молитвама од сваке пропасти и несреће
избавимо.
Богородичан: Умртви све наше телесне прохтеве, Пречиста
Богородитељко, и прекини буру наших страсти, па умири наш немир, и у
богомислију утврди срца свих који те славе, наша непостидна заступнице.
Ини.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево Богородице,
Изданком твога тела целом свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Носећи сву своју љубав и наду према Избавитељу, водио те је Павле
као сапутника, и са тобом је апостоле, свето Еванђеље народима
проповедао, зато те са њиме прослављамо.
Болести уклањаш од верних, а демоне прогониш Божијом благодаћу,
Крит и велики град су те стекли као светог архијереја, и светило и зрак
небески, Тите богомудри и хвале достојни.
Као сунце нам је заблистао твој спомен зрацима духовним, и свечано
украшен облаке са душа одгони, свима који са вером те славе, а ти их
сачувај, Тите свеблажени и хвале достојни.
Богородичан: Твојим заступањем Пречиста и Најнепороч-нија, поломи
окове мојих греха, и одагнај таму из душе моје, а умири буру страсти
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мојих, и обори све који ме невиног нападају, и спаси ме Владичице и
Увекдјево.
Светилен
Подобан: Небо звјездами...
Као станишта светлости, и непролазне зраке незалазног дана, и као
блиставе муње, сви верни прославимо Тита и Вартоломеја.
Богородичан:
Твојим моћним окриљем, сачувај потпуно све слуге твоје Пречиста,
од навале демона, јер само тебе имамо уточиште у искушењима.

На литургији
Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене
речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод небески.
(Пс.18,2)
Апостол Титу, зачало 300.
Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Матеју, зачало 11.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Месеца августа 26. дан
Спомен светих мученика Адријана и Наталије
На Господи воззвах.., стихире светих, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Свето страдање, и храбре борбе мученика си гледао, светитељу
славни, и одлучио се одважно на подвиг, тело ниси штедео, љубави ради
ка Богу, зато си прошао јуначке подвиге, и смирио си гордог противника,
Адријане трпељиви.
У тамници затворен, воловским жилама си тучен, у ланце си окован,
и камењем ломљен са мноштвом мученика, са њима си блага небеска
примио, имајући подршку супруге Наталије, која се у Бога надала, дични
Адријане.
По савету змије, супруга је Адама из раја изгнала, а Наталија је
премудро светим саветима Адријана у рај увела, и поучила га да издржи
велика страдања, тако је њему заступница небеске награде и вечне славе
постала.
Слава, глас 6.
О, свети супрузи и од Господа одабрани! Брачни паре изузетни, код
Бога блажени! О, двоје вољених и од Христа завољених! Ко се није
задивио кад је за вас чуо? Како се жена мушки охрабрила против суровог
мучитеља, и свога супруга укрепила, да не клоне у тешким мукама, него
да због вере изабере радије умрети него ли живети; О богонадахнутих ли
речи премудре Наталије! О поука светих као са неба послатих, јер је ова
знала да пошаље славног Адријана пред сами престо великога Цара
Адријана. Зато, двоје светих, молите Бога за нас, који са љубављу славимо
спомен ваш, да нас избави од сваке невоље и искушења.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Все отложше..
Оружије срце твоје прободе, као што Симеон рече, пречиста
Владичице, када си угледала из тебе Заблисталога неизрецивим речима, а
од безаконика осуђенога, и на крст разапетога, оцтом и жучи напојенога, у
ребра прободенога, и у руке и ноге прикованога. Мати је јецала и јаукала и
овако нарицала: Каква је, Чедо моје најслађе, ово нова тајна?
На стиховње из Октоиха
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Слава, глас 1.
Дело Јефрема Карија.
Због љубави мужа честитог, богољубива супруга је њега увела у
науку просветлења, јер је Адријан нарочити, поукама Наталије приведен,
и страдањем је живот завршио. О, добре ли нараве ове жене! Ова није као
Ева донела пропаст Адаму, него је стекла мужу живот бесконачни. Зато
њу и мужа похвалимо а Христу кличимо: ради молитава твојих светих дај
нам твоју помоћ.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Стојећи крај крста Сина и Бога свога, гледајући његово
дуготрпљење, Мати је плакала и говорила: тешко мени чедо најдраже,
зашто страдаш тако неправедно Речи Божија? Да би спасао човечанство.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве
венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише, и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси душе
наше.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и светима на 4; Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.
У ноћи мога живота заробљен сам као сном злим делима, а ти ме
пробуди Боже на светлост покајања, ради молитва Христе твојих
мученика, па да те славим.
Као са истока духовнога Сунца, ви сте мученици обасјани, и постали
синови дана, и сву маглу идолску сте моћно уништили.
Са усана које изливају сладост богопознања, насладио се јеси
Адријане, а избацио си отров ранијег неверја, светитељу заиста
богоблажени.
Богородичан: Примила си Пречиста твога Створитеља, како је сам хтео, у
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твоје бесемено тело, надразумно оваплоћеног, и заиста си постала
Господарица целог света.
Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
Ослободио се јеси мучениче од окова идолске сујете, а везао се
жудњом за Христовом љубави, и у ланце страдалника си радосно ушао.
Чекићем жељезним су вам поломљене голени, страдал-ници
Господњи, а ви сте трпљењем и правом храброшћу, као чекићем, кости
неверја пломили.
Огњем свете љубави си душу свога супруга запалила, јер си жудњом
за Христом горела, а љубав телесну си, Наталијо, потпуно одбацила.
Богородичан: Божанско рађање из тебе, Пречиста, је чудо које сваки
закон природе превазилази, јер си надприродно у себи Бога зачела и
родила, и остала Увекдјева.
Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Невернички огањ си вером оросио и угасио страдалниче, а твојим
поломљеним удима си силу идола смрвио, јер си супругу као помоћницу
имао, и као оклоп у свима мукама, са њоме се уселио јеси мучениче у
висине небеске, Адријане јуначе, па Христа молите, да подари милост
свима који вас славе.
Слава и сада, богородичан:
Ја сам у бурама и олујама страсти демонских, а тебе Пречиста
усрдно призивам, да не презреш мене беднога да не пропаднем, јер си
бездан Милосрђа родила, а сем тебе другу наду немам, па да не будем
радост и подсмех демонима, зато што се у тебе уздам, јер ти можеш све
што хоћеш, као Мати Бога свих постојећих.
Крстобогородичан:
Гледајући Дјева као јагње, на крсту разапето Јагње којег је бесемено
родила, како је копљем прободен, тугом је као стрелом рањена, и
паћенички је јаукала и нарицала: каква је ово нова тајна? Зашто умиреш,
једини Господаре живота? Ипак васкрсни, и палога праоца подигни.
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Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева и
кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Христа сте, мученици, као помоћника стекли, и бесилну суровост
гонитеља сте силно победили, а венце победе сте са небеса примили.
Гној који је посвуда текао из тела светих, заиста је Богу као миро
принет, и очистио је силно гној идолске обмане.
Твојом крвљу си заруменео себи плашт вечности, а свукао си одећу
трулежну, и сада у слави стојиш Адријане пред Христом.
Богородичан: Заиста је свима, и на земљи и на небу недокучива и
несхватљива тајна божанског рађања из тебе, Богородице, Увекдјево.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од јутра
са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинитог Бога,
који нас из мрака греховног призива.
Двадесет и тројица храбрих страдалника сада моле Христа, јер се
помоћу Тројице ослободише немоћних окова неверја.
Стајао си Адријане као сунце међу светлим звездама, са тобом
страдалницима, и светлошћу вере си заблистао, а маглу неверја одагнао, и
све крајеве света си просветлио.
Твоје свете поуке су постале твоме супругу као роса и исцелење
патњи, јер је осетио љубав небеску, богомудра Наталијо, сажитељнице
мученика на небу.
Богородичан: Спаси блага Владарко целог света све који тебе из душе
као Богородицу исповедају, јер си нам заступница неклонула и истинска
си Богородитељка.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави
из пропасти живот мој.
Руком Христовом као кромилом сте свето вођени, и пучину неверја
сте прешли, и у тихо пристаниште небеске светлости сте, страдалници,
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приспели.
Као цвеће миришу, светитељу, твоји надљудски подвизи и трпење,
јер си постао Адријане као мирисни тамјан Богу, кроз огањ мука сагорен.
Твоја света душа, светитељко, украшена је лепотом вере, и тражећи
Наталијо заиста неизмерну лепоту Христову, у жељи ниси погрешила.
Богородичан: Пречиста Владичице, Родитељко Господа као кромилара
свима, угаси непрекидну смутњу мојих страсти и злобе, и подари тишину
срцу моме.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Засија божанска успомена мученика и озари све крајеве земље
светло, који са радошћу кличу: Ти си, Господе Христе радовање
мученика!
Икос:
Војници храбри су желели Христа Цара, на дрвету крста телом
прикованога, и усрдно су велике патње и страшне муке претрпели, али су
идолско неверје потпуно уништили, а наредбе безаконика оборили,
двадесет и тројица мученика а са њима Адријан и дивна му супруга
Наталија, њих су гледали и на њих се угледали, па радосно кличу: ти си
Христе радост мученицима.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч содјела..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце је
спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји: Благословен си
Боже отаца наших.
Као необориве куле небеског Сиона сте, мученици, постали, али сте
трпљењем ваших страдања све демонске тврђаве оборили, зато побожно и
увек славимо спомен ваш.
Наталија као једнодушна помоћница Адријану, од Бога му је
подарена, јер га је извукла из дубине блата обмане, и у веру га увела да
кличе: благословен је Бог отаца наших.
Као драгоцену ризницу, светитељка је руку мученикову сакрила, и
није издала ризницу твога целомудрија, ономе који се трудио да је
покраде, вођена руком Бога отаца.
Богородечан: Свети пророци су јасно наговестили, тајну светог рођења из
тебе, Пречиста, а ми сада тај догађај из даљине гледамо, и побожно те
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величамо.
Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним..
Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога си
водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те величамо
у све векове.
Огњем мука сте страдалници принети, а својом крвљу сте пламен
неверја погасили, кличући: тебе Христе величамо у све векове.
Ко се не диви храброј жени и љубави њеној ка Богу? Јер је презрела
телесна хтења, иа супруга свога уверила да слави и поштује Христа у све
векове.
Посрамивши сујету безбожних, и желећи Христову лепоту, постао
си мучениче и страдалниче вернима стуб вере, Адријане свеблажени.
Богородичан: Зачела си Бога-Реч као Светлост од Светлости, и
неизрециво родила Вечнога, када се Дјево Дух Божији у тебе уселио, зато
ти Пречиста у векове певамо.
Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Ломљење удова и ужасне муке, а ни мач, ни огањ, ни смрт
трулежног тела, нису вас могли, славни страдалници, од љубави Христове
одвојити, зато се са њиме вечно радујете.
Као Божија светила и звезде сјајне и блиставе, ви нам светлошћу
побожности зрачите, сјајем Сунца славе; јер сте чеда незалазног
блаженства постали, преславни мученици Христови.
Ви сте мученици постали као извори пуни воде духовне, и реке пуне
светих дарова, јер сте испили чашу воде страдања, и сада сте море
спасења, и од разних бура нас избављате.
Богородичан: Несхватљиво и неизрециво Рођеним из тебе, је сада,
Пречиста Богородице, мртвима васкрсење даровано, јер је Живот из тебе
телом одевен свима заблистао, и смртну тугу сасвим разорио.
Светилен
Подобан: Жене услишите..
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Премудри Адријан као утврђење, са часном Наталијом, нека се славе
достојним песмама, а са њима блистави сабор светих мученика, зато
њихов светли празник служећи са вером, у песмама опевајмо.
Богородичан:
Мучитеља змију, који је у давнини у Едему обоженима позавидео,
унижени Творац и Створитељ свега и природе, је у твоме телу Дјево као
Бог погубио, а крстом и смрћу мени непролазност излио.
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Месеца августа 27. дан
Спомен преподобног оца нашег Пимена
На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: Что ви наречем..
Како да те сада назовемо Пимене? Јер си углед монаштва и моћни
исцелитељ; ранама уздржањем си страсти душе изранавио; суграђан си и
саговорник ангела, и житељ небеске митрополије, сасуд врлина и
побожнима утврђење, а ти се моли за спасење душа наших.
Како да те сада разгласимо Пимене? Као житеља пустиње, јер си
тиховања љубитељ, страсти искоренитељ, монаштва учитељ; ти напајаш
науком Духа Светога, ти си недремано светило расуђивања, чудотворац
истине, разних патњи исцелитељ, зато се моли да се спасу душе наше.
Постао си оче светило расуђивања, које душе свих обасјава, који ти
са вером прилазе, и стазу живота им показујеш, зато те похвалама
славимо, и твој свети празник славимо, Пимене, отачка похвало,
испосника украсе, а ти се моли да се спасу душе наше.
Слава, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато на
небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио и до
ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно следио. Ти
имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала: Каква
је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету телом
разапет, даваоче живота?
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 8. Самогласно.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш Пимене,
јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен си јер си
Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник ангела и
заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли Господу да
помилује душе наше.
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И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Када је Дјева као јагње видела Јагањца на дрво крста својевољно
разапетога, као Мати је закукала, тужно и кроз плач је говорила: Сине мој,
какво је ово чудо које видим? Ти као Господ свима живот дајеш, па како
умиреш Дуготрпељиви? Ти земнима дајеш васкрсење, зато славим Боже
мој твоје велико снисхођење.
Тропар, глас 8.
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима
из дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Пимене оче наш, моли Христа
Бога, да спасе душе наше.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и светога на 4; Дело Теофаново.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему људи..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер се
само он славно прославио.
Топлотом Утешитеља, загрејао си оче срце твоје, и тако си лед
демонски и зиму страсти уништио.
Жеравицом страха Божијег попалио си сваку страст, и постао
светило расуђивања, и огњено бестрастије.
Носећи оче на рамену крст твој, са љубављу си следовао Ономе који
те је позвао, и светило монаштва си постао.
Богородичан: Благодаћу ме је потпуно спасао Најсветији, када је решио
да се из твога тела, Пречиста Мати и Дјево, оваплоти.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Твојим свеноћним стајањем на молитви задивише се и ангели, јер су
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ти они помагали, у твојим молитвама Богу.
Одбацио си слепоћу страсти, са очију душе твоје, и тако си сагледао
чисто и Невидивог.
Уздржањем си као млеком одхрањен, преподобни Пимене, и уздигао
се на висину врлина у потпуно бестрастије.
Богородичан: Имајући тебе као помоћницу, не бојим се, Пречиста,
демонских насртаја; а имајући тебе као заступницу побеђујем њине војске.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Напасан од Господа, постао си, блажени, његово кротко јагње, а
противне вукове си побеђивао, и окончавши твоје свете подвиге, у
небески тор уселио се јеси оче преподобни, зато Хирста Бога моли, да нам
подари велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у твоме
телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и после
рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао. Њега
усрдно моли да нам подари велику милост.
Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а хтео
си да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Као неокаљано огледало, примио си зрак Утешитеља, и постао си,
оче богоносни, станиште светих врлина.
Постао си оче као високо дрво, сузама заливано, уздржањем
украшено, и светим плодовима снабдевено.
Патњама уздржања си брадио си њиву твога разума, и уродио си
многородним класом врлина, и благодатним чудима.
Богородичан: Ти си сасуд девства, и по природи Несместивог станиште,
зато душу моју помрачену просветли, Богоневесто.
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Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си ти
Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Жегу дневну си поднео светитељу славни, и удостојио се радости
код Господа твога, оче преподобни.
У долини уздржања процвао си као ружа мирисна, и мирис
богопознања си по целом свету раширио.
Змију која се у почетку веома гордила, ти си оче о земљу смирио, и
смирењем себе си оградио.
Богородичан: Певамо теби Богородице као девственој и после порода, јер
си ти Бога-Реч телом целом свету родила.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Умртвио си телесне прохтеве твојим великим подвизима, и у живот
бесмртни си отишао, дични Пимене.
Стекао си стално уздржање, молитву и љубав нелицемерну, оче
преподобни, и постао си као неокаљано Божије огледало.
Живео си у пустињама непроходним, а са себе си пустошеће страсти
скинуо, и тако си грађанин неба постао.
Богородичан: Само си ти на реч своју Бога-Реч телом родила, зато
избави, молимо те, од замки демонских душе наше.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Наста данас света успомена светлих твојих подвига, свети оче,
веселећи душе побожних, свети Пимене, Богомудри оче наш.
Икос:
Душегубне сласти и светски метеж си свом душом омрзнуо, а
Христа си заволео; Крст његов си на своје раме, са великом жељом узео, и
за њим си кренуо; Подвигом уздржања си живот попут духовних бића
стекао, у посту, сузама и непрестаним молитвама, зато ти је Спаситељ
царство небеско подарио, и незалазне светлости и сјаја недоступног
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удостојио, Пимене богомудри, оче наш преподобни.
Песма 7.
Ирмос: Отроки јеврејстији в пешчи попраша..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Боравећи у светим виђењима, и просветљен духовним зрацима, и као
син дана, заиста си постао светлост свима у тами, оче богоносни, у векове.
Са телом си узнет на висину бестрастија, и постао попут ангела;
рајске хране си постао наследник, па кличеш, оче блажени: Боже,
благословен си!
Блистајући сјајем бестрастија, помрачио си демонска искушења, и од
њине пакости си многе избавио, који кличу оче преподобни: Боже,
благословен си!
Богородичан: Ево Дјеве коју је Духом најавио велики Исаија, она је у
своме телу Бога зачела и родила, зато му песмом кличемо: Боже,
благословен си!
Песма 8.
Ирмос: Безначалнаго Царја слави..
Беспочетном Цару славе од кога стрепе силе небеске, певајте
свештеници, а народи га величајте у све векове.
Недреману свећу душе, сачувао си уљем твојих подвига запаљену, и
радосно ушао у духовни дворац да живиш у векове.
Кулу твоје душе нису уздрмали ветрови нечистих духова, јер си
утврђен на камену вере, богоносни и свеблажени оче.
Одећу злобних страсти свукао си оче, а оденуо се у дивну одећу
светог бестрастија, да са Христом царујеш.
Богородичан: Као светом и узвишеном престолу Бога вишњега, певајмо
јој људи, јер је само она после рађања девственом сачувана.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Зашао си, оче блажени, као звезда са овог света, али си заблистао
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код Христа као стварног Сунца правде, и као зрак оставио си вернима
твоје светле врлине, које уклањају мрак са душа.
Часна је пред Богом твоја смрт, оче славни, јер си преподобно
поживео на земљи, а Божије си наредбе потпуно сачувао Пимене, зато је
теби као праведном, заблистала светлост незалазна.
У блаженству си оче божанске лепоте и заједништвом са њом
обожен, јер сада јасно и блиско стојиш пред великим Светлом за којим си
највише жудео, зато помињи Пимене све који те славе и твој спомен
служе.
Богородичан: Само си ти од свих жена укинула клетву првосазданих,
Богоневесто, јер си телесно Неограниченог као ограниченог Неокаљана
родила, и законе природе обновила, а раније удаљене си твојим
заступањем сјединила.
Светилен
Подобан: Небо звјездами..
Ангелски си живот желео, и у пустињу се Пимене удаљио, страсти
телесне си покорио, и попут ангела постао, оче наш богоносни.
Богородичан: Твојим моћним окиљем, сачувај од напада демона све нас,
твоје слуге, неповређене, јер смо у невољама стекли тебе као уточиште.

На литургији
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Апостол Галатима, зачало 213.
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
Еванђеље по Матеју, зачало 10.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца августа 28. дан
Спомен преподобног оца нашег Мојсеја Мурина

На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: Мученици твоји..
Мојсеј много знаменити, лепоте света је мудро напустио, и великим
подвигом уздржања, је страсти телесне обуздао, а Најлукавијег је оборио,
и венац победе је примио; молитвама Мојсеја Господе свима подари
велику милост.
Изузетним уздржањем и свеноћним стајањем, оком будним, стекао
си блажени оче Мојсеје, разум који је гледао божанске лепоте, и примио
си благодат исцелења, да лечиш од великих страсти, зато те молимо:
измоли оче свима, велику милост.
Заклоњен руком Божијом, ти си оче кроз демонске замке, циљање и
хајке неповређен прошао, бестрастијем украшен, и међу све се преподобне
јеси уврстио, зато се моли да сви који те са вером славе, добију велики
милост.
Слава и сада, богородичан:
Нечисте су помисли и лажљива уста, и сва су моја дела укаљана. И
шта да чиним, и како да сретнем Судију? Зато моли Владичице и Дјево
Сина твога, Творца и Господа, да у покајању прими моју душу, као једини
милостиви.
Крстобогородичан:
Не могу издржати Чедо да те гледам на дрвету крста уснулог, јер си
свима бодрост подарио, да би онима давно сном погибељним уснулима
због преступа и плода божанску и спасоносну бодрост поклонио. Дјева је
плакала и тако говорила, а ми је величамо.
На стиховњим стихире из Октоиха.
Слава и сада, богородичан.
Тропар, глас 1.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се
богоносни оче наш Мојсеје. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе. Слава
Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава Њему
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који кроз тебе дарује свима исцелења.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха, и светоме на 4; Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер се
само он славно прославио.
Огрезло у гресима и помрачено срце моје, убели оче кишом мога
покајања, твојим молитвама.
Уз страх Господњи си тело своје приковао, и сваку сраст у срцу си,
богоносни оче преблажени, исушио.
У бразде душе своје положио си оче семе Бога-Речи, и одгајио си
пшеницу, у неисцрпним ризницама сачувану.
Богородичан: Благодаћу ме је потпуно спасао Најсветији Бог-Реч, јер је
одлучио да се оваплоти из твога тела, Мати и Дјево Пречиста.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Вођен Духом, светитељу мудри, духовна си дела чинио, и зле духове
си покорио.
Помоћу силе Бога-Творца, Мојсеје преподобни, ти си као
бестелесан, савладао демона као моћну змију.
Кишом твојих суза, угасио си ужарене страсти, и постао си као река
дарова, испуњена Духом Светим.
Богородичан: Имајући тебе као помоћ, не бојим се напада демона,
Пречиста, а имајући тебе као заступницу, победићу војску њину.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Обогаћен Божијим сјајем, ти си таму страти разорио, а твојим
бденим молитвама, телесне прохтеве си успавао и осушио, и у највиши
град небески си прешао, зато оче преподобни моли Христа Бога, да нам
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подари велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у твоме
телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и после
рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао. Њега
усрдно моли да нам подари велику милост.
Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а хтео
си да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Демона љубитеља телесности, ти си непрестаним молитвама и
патњама, одагнао си из своје душе, оче преблажени.
Прешавши жељом ка свему надразумном и неизрецивом, оче
преподобни, ти си терет уздржања као свету росу поднео.
Узлетео си једрима нестицања, и лако си море живота препловио, и у
тихо пристаниште си, оче свети приспео.
Богородичан: Богоневесто, сасуде девства и несместивог Бића станиште,
просвети и моју помрачену душу.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи спаси ни..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си ти
Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Запаљен оче блажени, жаром бестрастија, ти си сагориву природу
страсти спалио.
Као сјајна звезда уздржања на висини, постао си, која душе наше
обасјава, оче преславни.
На висину врлина, попео се јеси, Мојсеје оче дични, и стигао на
острво небеско.
Богородичан: Певамо ти Богородице, као девственој и после порода, јер
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си Бога-Реч телом целом свету родила.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
У ноћи сам греха, и окружен мраком прохтева, а ти ме сјајем који је
у теби целог просветли, и у пристаниште спасења, мене оче упути.
Као вредна пчела, ти си у саће твоје душе цвеће врлина сабрао, и
излио сладост неизмерну, а горчину демонску си уклонио.
Патећи се у пустињама, ти си, дивни оче, небески град наследио, јер
си испосништвом тело своје покорио, и ка храни неоскудној у рајским
насељима си отишао.
Богородичан: Тебе Дјево верни називају као Духовно посвећење и
неприкосновено очишћење и позлаћено светло, и духовном трпезом, која
даје Хлеб Живота.
Кондак, глас 4.
Себе мучивши и лица демонска презревши, мислено си просијао као
светло сунце, светлошћу твога живота, и учењем својим водиш душе
наше.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи попраша..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Очишћен од блата страсти, заблистао си духовним сјајем, оче
блажени, и у светлост духовну си прешао, где су сабори испосника, у
векове.
Од свакога зла се чувао јеси, а предао се добрим делима, и сјединио
са светим и духовним жељама, кличући оче блажени: Боже, благословен
си.
Подвигом неизмерног уздржања, исушио си патњу греха, оче
богоносни, и тако си стекао слатка блага и без патње, и твога Владику
благословио си.
Богородичан: Гле Дјева о којој је Духом говорио велики Исаија, у утроби
је зачела и Бога родила; њему певајмо: благословен си Боже отаца наших.
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Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Молитвама ојачан а смирењем уздигнут, ти си правдом душу своју
обасјао, украшен љубављу за вршење врлина, ти си оче ка небеској висини
похитао, кличући Владици: свештеници благосиљаје, а народи га
величајте у све векове.
Као црнац телом, стекао си душу светлију од сунчевог сјаја; лица
демона си потамнио, а срца верних по угледу на тебе просветио, зато
усрдно певају: народи величајте Христа у векове.
Смирењем посве ограђен, утекао си оче од стрела духовних Етиопа,
а речима и делима постао си монаштву углед борбе против демона, зато са
монаштвом певаш: децо Бога благословите, свештеници му певајте, а
народи га величајте у све векове.
Богородичан: Надприродно си зачела и неизрециво родила Творца
човековог бића, Владичице Пречиста; а он је постао Човеком, мада је од
Оца нераздвојан, и њему пева цео свет: децо благословите га, свешеници
му певајте а народи га величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух неизреченна..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Заиста си добрим делима живот завршио, и доспео до Извра добара,
и твој жељени циљ си стекао, и радосно се уселио, Мојсеје оче дични и
преподобни, тамо где је песма слављеника са похвалама.
Зној твојих подвига, излива оче сладост и корист, јер нам горку
страст одгони, а мошти твоје изливају нам исцелења и гној зала и нечстоту
са душа умива.
Неувелим венцем овенчао је Христос твоју главу, светитељу, јер си
моћно победио војске господара поднебесја, и убројан си у саборе
преподобних, па се са њима моли, да се сви који те славе, избаве
искушења.
Богородичан: Само си ти од свих жена, укинула клетву првосазданих,
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Богоневесто, јер си телесно Неограниченог као ограниченог Неокаљана
родила, и законе природе обновила, а раније удаљене си твојим
заступањем сјединила.
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Месеца августа 29. дан
Спомен усековања свете главе часног и славног
пророка и Претече Јована Крститеља
На малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 4; Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Дођите сви верни да сложно, достојно и усрдно прославимо претечу
Јована и Крститеља Христовог; Он је пророк који јавља шта ће бити, и
добар слуга светих тајни, и неизрецивих чудеса Христових.
Безумни Ирод је беспоштедно твоју главу посекао, јер си његово
покварено дело изобличио, а Христос те је, трипут блажени пророче,
крститељем главе цркве учинио, као Творац свега Избавитељ свих.
Безакони Ирод је наредио, да се на тањиру донесе твоја глава,
скверној Иродијади: О, ужасног ли чуда и страшне вести, пророче
свеблажени! Али црква Христова радосно слави твоје страдање.
Слава, глас 8.
Спаситељев Претечо, мада те је Ирод убиством уклонио, као
проповедника истине, али твоја уста као блистава светлост, светлећи
призивају све у аду сјајем вере, зато моли да се спасу душе наше.
И сада, богородичан: Владичице прими..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке
невоље и туге.
Прокимена дана
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Највећи рођени од жена, постао си пророче блажени, јер си крстио
Владара свих, Јоване пророче, и проповедниче и Претечо.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Када је Иродијада видела пијаног, разблудног и безаконог Ирода, на
убиство га је наговорила.
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Стих: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће бојати.
(Пс.111,5-6)
Свети спомен светога Јована и Крститеља, са љубављу прославимо,
певајући Тројици Најсветијој.
Слава и сада. Подобан тај исти.
Само си ти уздање хришћана, и заступница Пречиста, зато са
Претечом моли твога Сина, за слуге твоје.
Тропар, глас 2.
Успомена праведника слави се похвалама, а теби је, Претечо,
довољно сведочанство Господње да си се заиста показао часнији и од
пророка, јер си се удостојио да у реци крстиш Онога Кога си проповедао.
Зато, пострадавши за истину радујући се, објавио си радосну вест онима
који су у аду, о Богу који се јавио у телу и узео грех света и који нам
дарује велику милост.
Слава и сада: Всја паче смисла..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне
Богородице, кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство, показала си
се као Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога, њега моли да
спасе душе наше.

На великој вечерњи
Блажен муж..1. антифон
На Господи воззвах.., узимамо стихове на 8; певамо стихире
самогласне, глас 6.
Дело Јована Монаха 7.
На прослави рођендана бестиднога Ирода, нечиста плесачица је
тражила извршење заклетве; Претечина глава је одсечена, и као храна на
тањиру ношена. О, каквог ли огавног пировања, и грешнога делања,
убиством испуњеног! Али ми, Крститеља, као највећег рођеног од жене,
достојно поштујмо и славимо. (два пута)
Плесала је ученица најлукавијег ђавола, и као плату је твоју главу
Претечо узела. О, пировања пунога крви! Боље да се ниси клео Ироде
безакони, и унуче лажи, него што се јеси клео али се ниси на добро заклео;
Боље да си порекао а живот добио, него да си Претечину главу истине
посекао. Али ми, Крститеља, као највећег рођеног од жене, достојно
поштујмо и славимо. (два пута)
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Није ти доликовало Ироде, да по наговору сатане, осудиш на смрт
обличитеља твоје прељубе, и распаљеног безумног блуда; Није требало да
свечасну главу предаш, највећој и бедној бестидници, због заклетве
плесом. О, како си смео такво убиство учинити! Како није спаљена
нечиста плесачица, када је ту главу сред пировања носила? Али ми,
Крститеља, као највећег рођеног од жене, достојно поштујмо и славимо.
(два пута)
Опет бесни Иродијада, и опет се гневи. О, плеса лажљивог! О,
пировања помешаног са лажју! Крститељ је посечен, а Ирод се разгневио.
А ти Господе, ради молитава твога Претече, подари мир душама нашим.
(два пута)
Слава, глас тај исти.
На прослави рођендана бестиднога Ирода, нечиста плесачица је
тражила извршење заклетве; Претечина глава је одсечена, и као храна на
тањиру ношена. О, каквог ли огавног пировања, и грешнога делања,
убиством испуњеног! Али ми, Крститеља, као највећег рођеног од жене,
достојно поштујмо и славимо.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме твоме
породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он исти је
из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и по природи
је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у две природе
несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се смилује на
душе наше.
Вход; Прокимен дана и Чтенија.
Читање из књиге Пророчанства Исаије
(гл.40,1-3, 9; гл.41,18; гл.45,8; гл.48,20-21; и гл.54,1)
Тако говори Господ: тешите, тешите, народ мој, говори Господ.
Свештеници, говорите у срце Јерусалиму, умолите га, јер се умножи
понижење његово; јер се разреши грех његов, јер прими из руке Господње
двострука сагрешења своја. Глас је вапијућег у пустињи: припремите пут
Господњи, правим начините стазе Богу нашем. На гору високу узиђи,
благовести Сиону, извештавај снагом глас свој, благовести Јерусалиму:
узнесите се, небојте се. Ја сам Господ Бог, ја ћу услишити убоге
Израиљеве, и нећу их оставити. Него ћу отворити са горе реке, и усред
поља изворе; учинићу пустињу лугом, и ожеднелу земљу у изворе воде.
Нека се узвесели небо с висине и облаци нека капљу правду. Нека засија
земља, и нека израсте милост, и правда да засија заједно. Глас весеља
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објавите, и нека буде чувено; објавите све до краја земље, говорите, да је
избавио Господ слугу свога Јакова; И ако ожедне у пустињи, источиће им
воду из камена. Узвесели се неплодна која не рађаш, кликни и повичи ти
која немаш порођајних мука, јер су многа деца нероткиње, већма од оне
која има мужа, говори Господ.
Читање из књиге Пророчанства Малахије
(гл. 3,1-3, 5, 7, 12, 17, 18, и гл.4,4-6)
Овако говори Господ: Ево, ја ћу послати анђела својега, пред лицем
твојим који ће приправити пут преда мном, и изненада ће доћи у храм свој
Господ, којега ви тражите, и анђео завета, којега ви желите, ево доћи ће,
вели Господ над војскама. Али ко ће поднијети дан доласка његова? И ко
ће се одржати кад се покаже? Јер је он као огањ у топионици и као сапун
бељара. И сјешће као онај који лије и чисти сребро и злато, очистиће га. И
доћи ћу к вама на суд, и бићу брз свједок против врачара и против
прељубочинаца, и против онијех који се куну криво и против онијех који
закидају најам најамнику, и удовици и сирочету и дошљаку криво чине и
не боје се мене, вели Господ над војскама. Јер ја Господ не мијењам се;
Али ви, синови Јаковљеви, од времена отаца својих отступисте од уредаба
мојих и не држасте их. Вратите се к мени, и ја ћу се вратити к вама, вели
Господ над војскама. И зваће вас блаженим сви незнабожни народи. Тада
ћете се обратити и видјећете разлику између праведника и безбожника,
између онога који служи Богу и онога који му не служи. Памтите закон
Мојсија слуге мојега, којему заповједих на Хориву за свега Израиља
уредбе и законе. Ево, ја ћу вам послати Илију пророка прије него дође
велики и страшни дан Господњи; И он ће обратити срце отаца к синовима,
и срце синова к оцима њиховијем, да не дођем и затрем земљу. Говори
Господ сведржитељ, Свети Бог Израиљев.
Читање из књиге Премудрости Соломонове
(гл.4,7, 16-19; и гл.5,1-7)
Праведник ако и сконча, биће у покоју. Праведник умирући осудиће
неправеднике живеће. Јер ће видети кончину праведника, и неће разумети,
шта су одлучили о њему; јер поврже Господ безбожнике безгласне
ничице, и поколебаће их и из основе, и до последњега ће опустети и биће
у муци, и спомен ће њихов пропасти. Јер ће доћи у схватање својих
сагрешења уплашени, и изобличиће их наспрам безакоња њихових. Тада
ће стати са смелошћу ногом праведник, пред лицем увредитеља његових,
и који поричу трудове његове. Видећи пак њега смутиће се страхом
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многим, и забезекнуће се преславном спасењу његовом. Јер ће рећи у себи
кајући се и у тескоби духа уздахнуће, и рећи ће: овај беше кога смо ми
безумници некада имали за подсмех и за причу изругивања. Живот његов
сматрасмо за лудост, и кончину његову за бесчасну. Како се уброја у
синове Божије, и међу светима је његов удео? Дакле, заблудесмо са пута
истине, и светлост правде незаблиста нам, и сунце нам не засија.
Испунисмо се безаконих путева, и погибељи, и хођасмо стазама
непроходним, а пут Господњи неразумесмо.

На литији
Стихире самогласне, глас 1.
Дело Германа патријарха.
Како да те назовемо Пророче? Као апостола, мученика или ангела,
јер си поживео као без тела. Као апостола, јер си народе поучио; Као
мученика, јер ти је глава за Христа посечена. А ти га моли да се смилује
душама нашим.
Посеченој глави Претече, спомен служимо, јер је онда на тањиру крв
своју излио крв, а сада свуда исцелења излива.
Данас злочинитељка и мати убиства, због свога безаконог брака,
саветом злим најсквернију кћер наговара, да убије над свима пророка, и
највећег Божијег гласника. Када је противник његов Ирод пировање
правио, на свој скверни рођендан, да она са клетвом затражи, свету и
чудотворну главу, богопроповедника. То је најбезумнији Ирод и учинио:
за плесање женске дао је главу Претече као награду. Али глава гласника
Христовог доласка није престала, да њихов живот ванбрачни и после
смрти изобличава. И грђаше их ова глава и кликташе: не доликује ти
прељуба са женом брата твога Филипа. О, рођендана са убиством пророка,
и пировања крвавога! А ми усековање Претече, светло и побожно
празнујмо, и у овај дан празника радосно га молимо, да нас заступа пред
Тројицом, и да нас избави од срамних страсти, и да спасе душе наше.
Глас 4.
Недолични рођендан, и пировање бестидно је Ирод начинио, блудом
жене наслађен и подстакнут грешном похотом ка женама, одсече главу
Претече, али језик пророчки не посече, који је изобличио безумије његово.
Пролио је крв невину, да покрије грех безакони, али није могао сакрити
глас који свима вапије за покајање. Ирод се веселио убиству, а ми са
љубављу славимо свету жртву Крститеља Јована, јер он свима који седе у
тами смрти проповеда, са висине истока Христа Бога нашега, јединога
Многомилостивога.
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Дођите народи да похвалимо, пророка и мученика и Крститеља
Спасовог, јер он је ангел у телу био, а Ирода је изобличио, јер је безакоње
и прељубу учинио и зато га је осудио. Али због безаконог плеса, му је
света глава посечена, па свима у аду благовести васкрсење мртвима, и
усрдно моли Господа, да спасе душе наше.
Дођите народи да похвалимо, пророка, и мученика и Крститеља
Спасовог, јер бежећи се у пустињи настанио, дивљим медом и растињем
се хранио, али је безаконог цара изобличио, а нас малодушне теши
говорећи: покајте се, јер се приближило царство небеско.
Слава, глас 5.
Дело Јована монаха.
Ирод је смислио да избегне осуду за своје безакоње, и зато је главу
Претече безаконој жени пакосно предао, није бедник разумео, да је носећи
њу на тањиру себе изобличио. А ти Крститељу Христов, као делатни
учитељ чистоте, и вођа у покајање и спасење, моли га, да се од срамоте
страсти избавимо.
И сада, глас тај исти.
Певајте народи, опевајте Матер Бога нашега, јер данас светлу своју
душу предаје, у пречисте руке, из ње бесемено Оваплоћенога; њега моли
нерестано, да подари целом свету мир и велику милост.
На стиховње стихире, глас 2. Самогласно.
Јоване Крститељу, проповедиче покајања, својом главом посеченом,
ти си земљу посветио, јер си закон Божији вернима објавио, а безакоње си
свуда уништавао; Ти стојиш пред престолем небескога Цара Христа, зато
га моли, да се смилује душама нашим.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће се
увећати. (Пс.91,13)
Због закона Господњег, глава ти је одсечена, о, пресвети Јоване, ти
си, непорочни, смело изобличио, безакоње злочина-чког цара, зато ти се
диве војске ангела и мученика, а и ми славимо, Пророче, твој годишњи
празник, славећи Свету Тројицу која те је овенчала, Претечо блажени.
Стих: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у њега. (Пс.63,11)
Као пророк од пророка, и већи од свих пророка, од утробе матере
посвећен је на служење Господу, али овог дана му је безакони цар главу
посекао, јер је и пре и после посечења, срамни плес девојке изобличио, а
чету грешника је посрамио; зато му певајмо: Крститељу Јоване, ти имаш
смелост, зато се усрдно моли за душе наше.
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Слава, глас 8.
Спаситељев Претечо, ти си дела безаконог цара изобличио, зато је
плес безаконе жене био повод Ироду, да ти посече главу, али је зато од
истока сунца до запада, хваљено име твоје, а ти имаш смелост код
Господа, па га усрдно моли, да спасе душе наше.
И сада, богородичан: Безневестнаја Дјево..
Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви спасемо.
На благосиљању хлебова
Тропар (два пута)
Успомена праведника слави се похвалама, а теби је, Претечо,
довољно сведочанство Господње да си се заиста показао часнији и од
пророка, јер си се удостојио да у реци крстиш Онога Кога си проповедао.
Зато, пострадавши за истину радујући се, објавио си радосну вест онима
који су у аду, о Богу који се јавио у телу и узео грех света и који нам
дарује велику милост.
Богородице Дјево.. (једанпут) и Чтеније.
На јутрењи
После 1. катизме сједален глас 5.
Подобан: Собезначаноје Слово..
Окупимо се верни да похвалимо заступника и по Закону и по
благодати, јер нам покајање проповеда, Ирода је смело укорео, али је му је
зато глава посечена, а сада живи са ангелима, и моли Христа за наше
спасење.
Слава, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Данас твој светли спомен славимо, и молимо те Претечо, да усрдно
молиш Спаса и Господа, да свима подари опроштај грехова.
И сада, богородичан
Подобан
Усрдна је заступница свима у невољама, и наша помоћница која нас
381

MINEJ AVGUST
код Бога заступа, њоме се од пропасти избављамо, зато верни Богородицу
прослављајмо.
После 2. стихословија, сједален, глас 5.
Подобан: Собезначаноје Слово..
Још је у матери постао пророк наш, и као светило васељене нам је из
неплодне дошао, зато песмама похвалимо Христовог Крститеља, и
победоносног страдалника, Претечу Јована, јер моли Господа да се
смилује душама нашим.
Слава, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Сада нам се јавља Спаситељев Крститељ, да вером обрадује душе
вернима; Он је украс пустиње, и печат пророка, али је и Христов Претеча;
Он је истинит сведок његовог доласка, зато Јовану певајмо песме сложно
из срца: Пророче и проповедниче Истине, моли се за наше спасење.
И сада, богородичан:
Сви хорови ангела зачудили су се Чиста страшној тајни твога
рађања: како је Онај који све држи само својом заповести, држан у наручју
твоме као Човек и Превечни примио почетак, и млеком се храни Који све
што дише прехрањује по неизрецивој доброти? Зато тебе као истиниту
Божију Матер хвале и славе.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Свирелеј пастирских..
Ово је Претеча верни, Крститељ, ангел, и гласник Избавитеља свих,
он је Ирода покарао за безакоње са Иродијадом, и умро је главом
посеченом, да и свима у аду смело благовести, да ће Бог и њима сићи и
смрт поробити. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Бог-Реч је на земљу сишао, а светли ангел је Богородци говорио:
радуј се Благословена, јер си само ти дворац сачувала, ти ћеш зачећем
примити превечнога Бога и Господа, да као Бог спасе од обмане људски
род.
Степена 1. антифон 2. гласа
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Прокимен, глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Еванђеље по Матеју, зачало 57.
После 50.псалма
Стихира, глас 6.
Плесала је ученица најлукавијег ђавола, и као плату је твоју главу
Претечо узела. О, пировања пунога крви! Боље да се ниси клео Ироде
безакони, и унуче лажи, него што се јеси клео али се ниси на добро заклео;
Боље да си порекао а живот добио, него да си Претечину главу истине
посекао. Али ми, Крститеља, као највећег рођеног од жене, достојно
поштујмо и славимо.
Два канона; Први са ирмосем на 8. Дело Јована монаха.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Опевајмо светога Претечу, јер је још из неплодне утробе пророковао,
да је девствена неизрециво затруднела.
Прешао је границе природе, а правде је сачувао законе, безакони
брак је изобличио, а суровог цара се није бојао.
У законитом браку рођен, млеком законим је одојен, али је собом
Стари Закон запечатио, а мрској прељуби се успротивио.
Богородичан: Војске ангела и људи, те непрестано хвале, Мати
безневесна, јер си њиног Творца као Бого-Дете у наручју своме носила.
Други канон на 6; Дело кир Андреја Критског. Глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Истрјасшему..
Певајмо Христу који је збацио у море мучитељство фараоново, а
Израиља копном провео, јер се прославио у векове.
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Захаријин плод и ненедани Јелисаветин изданак, као дивно јагње
пустиње, позива верне да славе његов спомен.
О, рођендана пуног крви! О мрског ли питовања! Ирод је са
пијанством убиство помешао, а трпеза грозног убице се горчином
испунила.
Опевајмо верни Крститеља, јер је из ревности за Бога убијен, јер је
изобличио безаконог Ирода, и зато поднео посечење главе.
Богородичан: Необухватни Бог-Реч сав се у тебе уселио, а ти си га
родила, Пречиста Богородитељко, двоструког природом, али као јединца
Сина, из тебе неизрециво оваплоћеног.
Катавасија: Крест начертав Мојсеј..
Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвено Море Израиљу
пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим двоколицама
море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо Христу
Богу нашем, јер се прославио.
Песма 3.
Ирмс: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Дошао си Претечо као Старог Завета заступник, и новог Евангелског
проповедник, безакони брак си изобличио, а славну смрт радосно примио.
Девојка од безаконе матере поучена, лудом од пијанства Ироду је
казала: дај ми на тањиру главу Јована, да је предам матери као дар
жељени.
Бестидни мучитељ није трпео укор твога богоносног језика, славни
Претечо, него је због женког плеса дао девојци твоју свету и страдалну
главу, Јоване преславни.
Богородичан: У Дјеву се јеси телесно уселио Господе, и постао си
Човеком, како се могло видети; тиме си њу учинио истинитом
Богородицом, вернима на помоћ, једини Човекољубче.
Ини.
Ирмос: Њест свјат јако Господ и њест..
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Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.
Већи од Јована се није појавио међу рођеним од жене, узвикнуо је
Христос Истина, јер је још у телу матере познао као створење Творца, и
проповедао гласом своје матере.
Најпре је показао прстом Јагњета, а затим је Ирода језиком
изобличио, а као треће из главе нам излио чудеса као из сазданог сасуда.
Твоје рођење је чудо, Крститељу Христов, а твој живот је непорочан,
и твоје претицање је свето и појава дивна, а смрт твоја света и погреб
славан.
Богородичан: Као Бог сам себе си унизио, Јединородни, да спасеш своје
саздање, ради њих си Човеком постао, и цело моје биће изменио, и привео
твоме Родитељу.
Катавасија: Жезал во образ..
Жезал као праобраз тајне прихваћен је; озеленевши, предсказује
свештеника; раније неплодној цркви сада процвета дрво крста за
њену силу и утврђење.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Промислом Божијим си из неплодне заблистао, и језик очев од окова
разрешио; Постао си као суне, које Даницу обасјава, а у пустињи си
народу проповедао Створитеља и Јагње, које узима грехе света; уз то си
ревностно Цара изобличио, али ти је славна глава одсечена, увекслављени
Јоване свехвални, а ти моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, богородичан
Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама
која си безсемено родила телом Бога, јер се огањ Божанства у тебе уселио
па дојиш као детенцета Створитеља и Господа; зато и ангелски и човечији
род достојно славе пресвети Пород твој и сложно ти кличемо: моли
Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером
клањају Пресветоме од тебе Рођеноме.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
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Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си моја
радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Није могао трпети смели укор, кривац пред законом, нити смелост
вере, у срамним сластима огрезли, него је свезао у окове Јована, духовно
сједињенога са небеским војскама и пре смрти своје.
Бедник предан душегубном пијанству и распаљен блудом, везан
плесом девојкиних ногу, убица је пророка постао; Зачео је пијанство као
матер блуда, а тешко безакоње родио.
Заиста те није слагала божанска реч, јер си збиља већи од свих
пророка, и удостојен си пророштва још из тела матере, и још нерођен, и
јер си прореченог Бога-Реч видео и телом га крстио.
Богородичан: Ти си, Безневесна, похвала вернима, ти си и заступница и
уточиште хришћана, ти си им бедем и пристаниште, ти Свенепорочна и
Сину твоме приносиш молбе и спасаваш од невоља све који те са
љубављу спознаше као Пречисту Богородицу.
Ини.
Ирмос: Из гори приосењеннија слове пророк..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење Речи
Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са страхом је
прославио силу твоју.
Објавио си нам Христово царство, и показао народу путеве
покајања, а Ирода безаконог си изобличио, Јоване велики и свети
проповедниче.
Ирод није трпео укора и савладан гневом, завишћу и горчином, и
чекаше време рођендана, да на њему посече твоју главу, проповедниче
Христов.
Весели се Крститељу и нека твоја душа заигра, јер и по смрти
укореваш безбожног Ирода, и проповедаш у аду свима душама, говрећи:
приближило се наше Спасење.
Зачудила се земља твоме животу, Јоване, и небо казује о твојој
неправедној смрти, а црква у песмама прича о мноштву твојих врлина.
Богородичан: Рођен си из непорочне Матере и Дјеве, и сачувао си је
чистом и после рађања, а у моју природу се јеси оденуо, потпуно, осим
греха.
Катавасија: Услишах Господи..
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Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Најсуровији окот, наговорена од матере, као сурове лавице, тражила
је као цену демонског плеса главу Претече и проповедника, коју
поштоваху и саме звери у пустињи.
О, колико је неизрецив и недокучив твој промисао Човекољубче! Јер
Јован је још у телу матере постао станиште Духа Светога, порашћен у
чедности и чистоти, а девојка је постала нечиста плесачица.
Ласкаво и притворно је искала, безакона наложница своме
љубљеном, да уз рођенданско пировање дода, пророче, и убиство, да
чашу пуну свете и пророчке крви, зачини похотом.
Богородичан: Имајући, Пречиста, смелост матере код твога Сина, не
презри таквог промисла о нама, молимо те, јер само тебе имамо ми
хришћани код Владике милостиво очишћење.
Ини.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света, зато
и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
Претеча као овца пустиње и иметак васељене, данас спрема нама
духовну трпезу.
Изобличио си Јоване Ирода, роба насладе и преступника закона, који
је за Иродијадом горко жудео.
Иродијада плеше јер је Јован свезан и посечен. О, пијанства
Иродовог! О, безумља душе његове.
Богородичан: Радуј се горо Божија, од које је одсечен Камен али не
рукама, ти си као гора богата и сирна, за оваплоћење Бога-Речи,
Најнепорочнија.
Катавасија: О, треблаженноје древо..
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О, трипут блажено дрво на којем је разапет Христос, Цар и Господ;
тобом паде варалица код рајског дрвета, јер се тобом превари, а Бог
телом приковани дарује мир душама нашим.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала избави
ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Бринући се о заповестима Закона, блажени, ти си укорео и
изобличио безаконика, јер ниси био трска коју колебају ветри демонских
духова.
Твоја посечена глава из које је крв капала, жртвована блудним
саветом као плата, и после смрти укорева Ирода, као природи противног.
Ходећи пустињом у камиљу длаку одевен, у томе си блиставо и
царски живео, и носио је као царски украс, јер си над страстима завладао.
Богородичан: Твојим молитвама Богородитељко Пречиста, да се
избавимо великих грехова, и да примимо Пресвета сјај обожења,
оваплоћенога и тебе Сина Божијега.
Ини.
Ирмос: Јакоже пророка избавил јеси..
Као што си пророка избавио из највеће дубине, Христе Боже, тако
избави и мене од мојих грехова као Човекољубац и усмери живот мој,
молим те.
Поштујући посечење твоје свете и свехвалне главе, Претечо
Христов, славимо твој увек хваљени по целом свету спомен, најблаженији
светитељу.
О, нечистог гошћења! О, ужасног ли рођендана, О, пијанства
сквернога, Ирода безаконога! Као склон безакоњу и изобличен због тога,
намерава да убије пророка.
Својим плесом нова Египћанка, сред нечистог пировања, главу је
измолила, која је њену родитељку, а Иродову наложницу, укорела.
Богородичан: Сада се као Син Дјеве јавио, напре као Син Оца; Не
верујемо друго него што видимо: да остао је један, али са обе потпуне
природе.
Катавасија: Воднаго зверја во утробје..
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У утроби водене звери Јона је крстообразно раширио руке,
најављујући собом Спаситељево страдање, а када трећег дана изиђе
из немани, свесветско васкрсење пројави телом прикованог Христа
Бога, који својим тридневним васкрсењем свет просвети.
Кондак, глас 5.
Претечино славно усековање, је славно Божије старање о свету, да и
онима који су у аду проповедаш Христов долазак. Нека плаче Иродијада
јер безаконо убиство поручи: не заволе закон Божији, ни живот вечни, но
варљиви привремени земаљски.
Икос:
Свакоме је рођендан Иродов недоличан, јер је пред госте као јело
донета глава испосника; уз радост је наишла туга, а са смехом се
помешало горко јецање, кад је ушла девојка и пред свима на тањиру главу
Крститеља донела. Ради заклетве је ридање дошло на све тада присутне са
царем, није развеселила ни њих нити Ирода. Али рече: сневеселише се не
правом тугом него притворном и привременом.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су деца
у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала: благословен
си Боже отаца наших.
Блудном жељом и великим пијанством ухваћен, безакони Ирод
разгневио се на непоколебиви стуб уздржања и град чедности, Христовог
Крститеља.
Није се уплашила, Претечо, ни застидела, нити клонула, бестидница
научена ђаволом, да донесе на тањиру твоју свету главу, наговорена
лажљивим саветом матере.
Заблистао си као светило, и послат си унапред као ангел, и као
пророк да проповедаш долазак Христа, Јагњета Божијег, али ти је као
мученику глава мачем посечена, али ти си га и свима мртвима у аду
најавио.
Богородичан: Рођеним из тебе смо избављени од старе осуде на пропаст,
зато си узрочница ослобођења Мати и Дјево, а Син твој је дао себе за наше
избављење, зато те са њиме увек славимо.
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Ини.
Ирмос: В начаље земљу основавиј..
У почетку си земаљу основао и небеса Речју утврдио, благословени у
векове Господе, Боже отаца наших.
Јован је закон Божији проповедао, а Ирода злочинца се није бојао,
него је хтео да безаконика уцеломудри, јер је у Ироду био огањ греха.
О, које ли главе законодавне! Она и из земље Ироду јавља: не
доликује теби безакониче царски плашт, него одећа мучитеља.
Нечистотом наоружан безакони Ирод, са заклетвом је испунио
безакоње, док је пијане госте држао, који су са њиме друговали.
Богородичан: Бестелесни се неизмењен оваплотио, и Непропадиви се у
времену јавио из Дјеве, и Творац свих је непромењен остао као што беше,
али је узео што није дотле био.
Катавасија: Безумноје вељеније..
Безумна наредба зловерног мучитеља, као и страшна претња и
богомрско злохуљење поколебали су народ, али три младића не
устраши ова јарост зверска, нити огањ који прождире, па су
супротстаљени росоносним духом и у огњу певали: Опевани Боже
наш и отаца, благословен јеси.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Предходник твога рођења и светог страдања, мачем посечен је и у
доњем свету постао пророк и весник тамошњег твога доласка; Јован као
глас Бога-Речи кличе: мртви ево Животодавца, слепи ево Даваоца вида, а
вама заробљенима Избавитеља, зато величајте Христа у све векове.
Из неплодне је претходник Рођеног из Дјеве, а сада је посеченом
главом предходник и Творца свега својевољно распетога, па свима у аду
кличе: децо благосиљаје, свеште-ници певајте му, а народи га величајте у
све векове.
Када је твоја глава одвојена, Претечо, од тела, душа која је твојим
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телом владала се од њега разделила, али се божанство од тела Емануила
није тако одвојило, и кост Бога и Владике није поломљена, зато га
величамо у векове.
Богородичан: Пречиста Родитељко Господа, твојом мило-стивом
молитвом очисти Дјево гнојне ране моје душе, и њу палу подигни, јер ти
си ми Пречиста благословена заштита и заступница у све векове.
Ини.
Ирмос: На горје свјатјеј.
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.
Проповедао је свима у аду Христов долазак, и јављао веру да долази
Господ славе, који од патњи ослобађа; њега величамо у све векове.
Ирод те је Јоване у тамницу затворио, као другога Илију, и железним
те оковима свезао, као верног и светог проповедника покајања и царства
Христовог.
О, трпезе пуне крви! О, јела помешаног са убиством! О, пировања
пуног гордсти! О, нечовечности и скверог ли убиства, које је Ирод
безаконик учинио.
Богородичан: Сав јеси на небу, и доле на земљи сав јеси Речи Божија, и у
недрима Оца али и твоје Матере; Потпуни си Бог, а по природи Човек,
једне си Ипостаси а са две природе, Милостиви.
Катавасија: Благословите отроци..
Благосиљајте децо истог броја са Тројицом; саздатеља Оца и Бога
опевајте снисхођење Слова, који огањ у росу претвори и величајте
даваоца живота: Духа Светога у векове.

Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Поплашила се војска злих и њихов вођа ђаво, од твога благословеног
језика, Пророче, који је Христа проповедао, а скверна девојка је навела
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Ирода да посече твоју главу, али ми те Крститељу величамо.
Нека се унижена и смирена бића узвисе, а узвишени нека се смире
од смртне гордости; Тако позива глас вапијућег из пустиња светлих, и из
станишта адових: дижите се врата, јер улази Цар свих.
Дрхте страсти људске, и у страху беже демони, од сенке благодати
Богом теби дане, а ти од оба искушења избави стадо твоје Претечо
Господњи, све који те са вером величају.
Богородичан: Напредуј успевај и царуј Сине Богоматере, и покори
исмаилске народе, који против нас ратују, а право-славном народу и
владарима даруј победу над варварима, ради молитава твоје Родитељке,
Речи-Божија.
Ини.
Ирмос: Пројављенноје на горје законоположнику..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.
Опет ликује Језавеља над Илијом, опет Египћанка хоће Јосифа, а
тако сада нечиста Иродијада хоће главу Пророка и Крститеља Спасовог.
Када ти је Ирод посекао главу Јоване, послан си душама у аду да
проповедаш Онога који долази, да спасе све верне који су раније умрли,
све од Адама.
Светило си Светлости и глас Бога Речи, проповедник Јагњета
Божијег и пустињско јагње, Јоване, часни мучниче Господњи, зато га
моли да се спасу сви који те песмом славе.
Богородичан: Само си ти међу женским после рађања девствена, и само
си ти међу женама постала Богородитељка, смо си ти ослободила Еву од
патњи, и првородну клетву увенула.
Катавасија: Тајин јеси Богородице рај..
Ти си Богородица тајанствени Рај и без обраде изникла си Христа;
њиме се живоносно крсно дрво засади на земљи; њега узносимо и
њему се клањамо, а тебе величамо.
Светилен
Подобан: Учеником зрјашчим..
Похвалним песмама овенчајмо Претечу благодати као највећег
јављеног међу пророцима, и предизабраног апостола, јер му је ради закона
Господњег глава посечена.
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Слава:
Теби је Крститељу Спасов и садитељу чистоте, скверни Ирод главу
злобно осдекао, али обличење твога језика, није никако посећи могао.
И сада, богородичан:
Божански Рођеним из тебе Пречиста, скинута је клетва са целог
света, зато се теби верно стадо моли, да га твојм молитвама млада Дјево,
од сваке невоље избавиш.
На хвалитним стихире на 4; глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
О, сташног ли чуда! Свету главу коју ангели славе, и која је
изобличила срамно дело, нечиста девојка и блудница доноси, и матери
прељубници предаје. О, неизрецивог ли твога трпљења Човекољубче!
Ради њега спаси душе наше, јер си само ти милостив. (два пута)
О, каменог ли срца Ирода! Бога је посрамио прсетупом закона, ради
лажног и лицемерног чувања заклеве, на прељубу убиство додаје, а прави
се жалостан. О, неизрецивог ли твога милосрђа Владико! Ради њега спаси
душе наше, јер си само ти милостив.
О надразумног ли призора! Печат свих пророка и земни ангел,
постао је цена блуднога плеса, а богословни језик предходи да свима у аду
најави Христа. О, неизрецивог ли твога промисла Владико! Ради њега
спаси душе наше, јер си само ти милостив.
Слава, глас 6.
Опет бесни Иродијада, и опет се гневи. О, плеса лажљивог! О,
пировања помешаног са лажју! Крститељ је посечен, а Ирод се разгневио.
А ти Господе, ради молитава твога Претече, подари мир душама нашим.
И сада, богородичан: Богородице ти јеси лоза..
Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот родила.
Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима светима
посредујеш за помиловање наших душа.
Велико славословље
После Трисветог, Тропар Претечи. Слава и сада: Всја паче смисла..
Јектеније, и отпуст. И даје се свето уље братији из кандила светога
Претече. Час први. На Првом часу, тропар и кондак Претечи и
коначни отпуст.
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На литургији
Блажена од 1. канона, песма 3. на 4; и од другог канона песма 6. на 4;
Прокимен глас 7. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у њега.
(Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Апостол у Делима, зачало 33.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Марку, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
На трпези утешење братији, без сира, јаја и рибе. Једемо два пута на
дан, тако и ако је среда или петак.

ВИДИ
Нека се зна, ако се догоди овај празник у недељу, има предност
цела служба васкрсна на вечерњу, на јутрењи и на литругији.
Знај да су посно правило овога дана, на Усековање часне главе
Претече, утврдили у старини свети оци.
Има неких који говоре да треба мрсити а не постити, али о томе
несмо нашли ништа записано у разним типицима. Ипак, овога дана
треба се постом уздржавати, ради страдања за истину Пророка који је
и у аду проповедао Господа. али је дозвољено само биљно масло и
друго од поврћа и по једној чашици вина, у славу Божију и због труда
бденија. Свакако нам ваља овога дана провести у туги а не
стомакоугађању. Треба се уздржавати због живота овог светог и
скверног убиства његовог крвопролићем које је Ирод учинио.
Ово јер је глава Претечи посечена на пировању уз блудни плес и
стомакоугађање, клањем и проливањем крви животиња. Зато ми ни
једну од тих животиња које су клане, па чак ни рибе (јер имају крв
мада у води живе, али су и оне животиње) не доликује јести, да
небисмо постали заједничари Иродовог стромакоугађања.
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Како другачије да славимо усековање Претече? Како да једемо
месо или друга скупа јела, а он је живео у безводној и без траве
пустињи, где ни хлеба није имао нити трпезе?! Како да вино пијемо, а
он никада није пио вина нити другог мирског пића?! Ни у кући није
живео, него се под камењем укопавао и тамо живео. И астал и трпеза
и постеља му је била земља, и само је због природне потребе једанпут
дневно јео биље и дивљи мед. Његово пиће је била горчина, и вода из
камена.
Зато братијо усрдно поштујмо овај дан, молитвом, постом и у
чедности. Уклонимо се од злога обичаја пијанства. Ако неко изневери
и ову веома образложену наредбу не очува, такав нека зло погине у
искушењима. А све који исправно одрже овај подвиг, Господе
благослови и води их, молитвама светог Претече.
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Месеца августа 30. дан
Спомен међу светим оцима патријараха Константиновог
града: Александра, Јована и Павла;
Спомен сабора светих српских просветитеља и учитеља
(служба Србима писана иза ове)

На Господи воззвах.., стихире Претечи 3; и светима 3;
Стихире Претечи, глас 4.
Подобан: Званниј свише..,
Ти си свети сведок и Старог и Новог Завета, Пророк и Претеча,
ангел у телу, обличитељ безакоња, изданак из неплодне утробе, уста
огњем надахнута. Ти си Ирода укорео, због безакоња, а он укор није
трпео, него је наредио да ти главу посеку, и донета је на тањиру као јело
уздржања, као света посластица, која је много изобличила прељубника.
Наговором безаконе матере, безакона кћер иште твоју славну главу
Претечо, од ангела поштовану. Матер није укор трпела, зато кћер главу на
тањиру доноси, ногама играјући, али је весеље гостију на плач окренула,
јер твоја глава блудно безумље много укорева; зато блажени Претечо,
Христа моли да спасе душе наше.
Ирод је у пијанству полудео, занет прељубом, плесом и музиком, и
на клетву неправедну додао је да и тебе убије, праведни и славни Пророче.
Али твоја смрт је бесмртност најавила раније умрлима, јер свима у аду си
проповедник и гласник, јављајући спасоносни долазак Христа Бога
нашега; Њега моли да спасе и обасја душе наше.
Ине стихире светима, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Свеблажени Александре, ти си био пастир цркве, и бланитељ
православља, твојим молитвама светитељу, си Аријеву јерес одлучно
оборио, и по твојој молитви, његова је душа отишла у место проклето;
зато те славни светитељу сложно славимо.
Јоване часни, тело трулежно си презрео, уздржањем и вером,
бдењима и исповедањем си земни ангел постао, и човек небески; зато
Христа моли, да подари душама нашим велику милост.
Светом науком си заиста Павлу следовао, светитељу славни, а
врлинама се у висину до трећег неба узнео, и чуо речи неизрециве Светога
Духа, Павле блажени, непомична лествице православних, твојим
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молитвама умилостиви Спаси-теља према нама.
Слава, глас 6.
Опет бесни Иродијада, и опет се гневи. О, плеса лажљивог! О,
пировања помешаног са лажју! Крститељ је посечен, а Ирод се разгневио.
А ти Господе, ради молитава твога Претече, подари мир душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала: Каква
је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету телом
разапет, даваоче живота?
На стиховње стихире из Октоиха
Слава, глас 4.
Недолични рођендан, и пировање бестидно је Ирод начинио, блудом
жене наслађен и подстакнут грешном похотом ка женама, одсече главу
Претече, али језик пророчки не посече, који је изобличио безумије његово.
Пролио је крв невину, да покрије грех безакони, али није могао сакрити
глас који свима вапије за покајање. Ирод се веселио убиству, а ми са
љубављу славимо свету жртву Крститеља Јована, јер он свима који седе у
тами смрти проповеда, са висине истока Христа Бога нашега, јединога
Многомилостивога.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јако добља..
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и Пастира
на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој вољени, зашто
си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти Речи Божија руке
и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв излио Владико?
Тропар, глас 4.
Успомена праведника слави се похвалама, а теби је, Претечо,
довољно сведочанство Господње да си се заиста показао часнији и од
пророка, јер си се удостојио да у реци крстиш Онога Кога си проповедао.
Зато, пострадавши за истину радујући се, објавио си радосну вест онима
који су у аду, о Богу који се јавио у телу и узео грех света и који нам
дарује велику милост.
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Слава, светих, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не
напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди живот
наш.

На јутрењи
Један канон из Октоиха; Претечи (јучерашњи) на 4; и светима на 4;
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер се
само он славно прославио.
Данас је заблистао свеправославни спомен отаца, као трисветла зора,
зато их срећни са вером празнујмо.
Побожно и одлучно си, светитељу, разорио јеретичке утврде,
проповедајући Тројицу, Александре.
Твој језик је као писаљка благодати Духа, којом си, оче Јоване,
богонадахнуто веру записао и објаснио.
Именом си једнак са дивним Павлем, светитељу блажени, и као и он,
и ти си постао једнако за углед врлина.
Богородичан: Певајмо Господу који је хтео да се бесемено оваплоти из
Дјеве, за наше спасење и избављење.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Марљиво си напасао стадо твога Господа, зато те је као светога
заувек прославио, Александре.
Твојим језиком и гласом си излио православну науку као воду
спасења разумном стаду, Јоване блажени.
Свеблажени Павле, постао си светли и изабрани сасуд Христов, и
именом и животом свима за углед.
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Богородичан: Свима нама хришћанима си уточиште и бедем, зато те
неућутно славословимо, Неневесна.
Кондак светима, глас 8.
Распаљени љубављу Христовом, славни, и примивши Његов Часни
крст као јарам, показасте се као подражаваоци Његовог живота, и
постадосте удеоници Његове Божанске славе, Александре Богомудри, са
Јованом величанственим и Павлом славним. Зато пред престолом
Његовим предстојећи, усрдно се молите за душе наше.
Сједален Претечи, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Промислом Божијим си из неплодне заблистао, и језик очев од окова
разрешио; Постао си као суне, које Даницу обасјава, а у пустињи си
народу проповедао Створитеља и Јагње, које узима грехе света; уз то си
ревностно Цара изобличио, али ти је славна глава одсечена, увекслављени
Јоване свехвални, а ти моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава светих, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Трисветла светиљка је заблистала, која саборе верних богопознањем
увек обасјава, а безбожно неверје разара, јер га науком премудрости
заједно посрамљују Александар и Јован, и Павле славни са њима.
И сада, богородичан:
Свенепорочна Дјево, ти си надсуштаственог Бога родила, па га са
бестелеснима моли непрестано, да нам пре краја нашега живота подари
покајање, јер ти са вером певамо како доликује, једина Свеопевана.
Крстобогородичан:
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога и
Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама опроштај
грехова.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
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Ти си блажени Александре на смрадно место отерао издајника
Христовог како је и заслужио, где је и Јуда, јер се са безбожницима
сјединио.
Као родна маслина која расте у дому Божијем, тако си у њега привео
верне, Јоване, као зрели плод.
Ти си Павле преподобни крилима смирења избегао замке демона, и
зато си узвишен, и постао грађанин неба.
Богородичан: Опевајмо Дјеву јер је девствена и после порода остала, а
родила је Христа Бога, који цео свет од неверја избавља.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи спаси ни..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си ти
Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Ти си Александре украс трона Митрофана, јер си и пре престола
заблистао науком спасења.
Ти си оче у смирењу свој живот поживео, али си у Никеји
богословском науком све оце задивио.
Благодат твоје науке утврђује цркву, јер је тебе Јоване стекла, као
стуб православља.
Богородичан: Певамо теби Богородице јер си и после порода девствена, а
целом свету си Бога-Реч родила.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Бранећи Христову цркву, оче славни, ти си издајника Христовог
Арија прострелио стрелама твојих молитава.
Као лоза вионограда живота, Јоване славни, ти си многи плод
однеговао твоме Владици, оче свеблажени.
Из побожности си одлучио, Павле свечасни, да напустиш царев град,
јер су неверници одбацили поштовање икона.
Богородичан: Само си ти на реч, телом родила Бога-Реч, зато те молимо:
избави из мрежа демона душе наше.
Кондак, глас 4.
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Подобан: Јавилсја јеси..
Ирод је злочин учинио Претечо, и прељубници твоју свету главу
предао; Ми се тој глави радосно клањамо, а Иродијада, Ирод и плесачица
нека плачу и кукају.
Икос:
Спремајмо се братијо за свето пировање, јер ево у црквинам се даје
богоносна глава Претече, као свето јело; због крви проливене нама
исцелења излива, и све који се грехом опијају исцељује леком поста; Нико
сада да се не држи само пролазне хране, и да се лиши хране Божијег
Претече, зато нека се весели цео свет, а нека плачу Ирод, Иродијада и
плесачица.
Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Искрени проповедник Најсветије и вечне Тројице си постао оче
блажени, и њој си Александре у чистоти служио, певајући од срца:
благословен си Боже отаца наших.
Тебе је Јоване Христос учинио ризницом вере и изворем чудеса, који
излива богатство богопознања, свима који кличу: благословен си Боже
отаца наших.
Због твога равноангелног живота, попут светог Павла твога
имењака, у цело срце ти се излила премудрост, и због спознања
неизрецивог, тебе богомудри све под сунцем прославља.
Богородичан: Из девичанског тела си дошао оваплоћен, за наше спасење,
зато твоју Матер спознасмо као Богородицу, и благодарно кличемо:
благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: На горје свјатјеј прославаљшасја и в купиње..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.
Твојом усрдном молитвом си, Александре богомудри, убио Арија
зловерног, јер се у нечистом месту, као други Јуда, удавио, јер је попут
њега од Христа одступио.
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Арије безумни је као богопротивник Христову ризу подерао, и као
издајник и други Јуда се по средини распукао, а сада је предат на муке у
Геени, Александре трипут блажени.
Уздржањем си као бестелесан постао, и у многим бдењима и
молитви си увек био, и богати извор рајски си постао Јоване у све векове.
Богородичан: Чудно рађање из тебе Богородице, како да опева сав свет?
Јер си девстветна остала мада си родила; заиста је неизрецива и
недокучива Богородитељко, твоја тајна.
Песма 9.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер Бога вишњаго..
Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно
Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила,
неућутним славословима величамо.
О, Митрофане, твој законити ученик је овај Александар преподобни,
јер се твојим живоносним поукама повинуо и првојерарх, кротак и
смирен, постао, зато га сада славимо.
Зналац тајни неизрецивих био си о, оче Јоване свебогати и
богоблажени, и постао очевидац тајни неизрецивих, јер си оче, Божанску
Тројицу проповедао.
Тебе оче Павле незлобивог и преподобног пастира, непорочног,
честитог, неокаљаног, чедног и славног, који си речи Истине проповедао,
како доликује прослављамо.
О, богоблажена тројице дивних отаца! Сада вас је Бог на небу
обожио бесмртношћу, јер сте му на земљи послужили часно, а ви не
престајте да га молите за стадо ваше.
Богородичан: Пресвета и Свенепорочна, суде мириса, моли Христа којег
си родила, да подари народу нашем и вођама победе и да скину ропски
јарам, јер те непрестано величамо.
Светилен Претечи
Похвалним песмама овенчајмо Претечу благодати као највећег
јављеног међу пророцима, и предизабраног апостола, јер му је ради закона
Господњег глава посечена.
На стихиовње стихире из Октоиха.
Слава, глас 8.
Спаситељев Претечо, ти си дела безаконог цара изобличио, зато је
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плес безаконе жене био повод Ироду, да ти посече главу, али је зато од
истока сунца до запада, хваљено име твоје, а ти имаш смелост код
Господа, па га усрдно моли, да спасе душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Када је Дјева као јагње видела Јагањца на дрво крста својевољно
разапетога, као Мати је закукала, тужно и кроз плач је говорила: Сине мој,
какво је ово чудо које видим? Ти као Господ свима живот дајеш, па како
умиреш Дуготрпељиви? Ти земнима дајеш васкрсење, зато славим Боже
мој твоје велико снисхођење.

Овог месеца августа 30. дан
Служба сабора светих српских просветитеља и
учитеља
На малој вечерњи
Сихире глас 4.
Подобан: Небесних чинов..
На раме сте крст Христов узели, и за свет се разапели оци
преподобни, и светитељи свеблажени, следовасте стопама Бога-Речи који
је све створио из небића, зато га молите да нам подари опроштај грехова,
и да будемо наследници живота вечнога. (два пута)
Постали сте ризнице врлина, и смогли сте оставити све лепоте света,
јер сте били разгорели љубављу Христовом, и тражили шта је Богу
угодно, добри пастири, зато сте постали житељи царства небеског, па
молите за нас, да и ми дођемо у заједницу његову.
Постали сте дивни сасуди бестрастија, оци блажени, и извори
чудеса, моћни стубови монаштва, и прогонитељи демона, и лекари од
душегубних страсти, зато вас песмама славимо, учитељи наши премудри,
а ви молите Христа Бога, да спасе душе наше.
Слава, глас 5.
Ко може довољно похвалити овакве слуге? Благодаћу Духа Светога
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су заблистали у наше време по земљама српским, и од Бога примили дар
чудесних исцелења и нетрулежност својих тела; Они моле за нас од
Христа опроштај грехова и велику милост.
И сада, богородичан:
Под окриље твоје притичу Дјево и Госпођо сви нараштаји људи, а ти
обасјај светлошћу Рођеног из тебе све грешене слуге твоје, који те усрдно
моле, и клањају се пречистој икони твојој, и моле велику милост.
На стиховње стихире глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Дом сте и станиште Духа Пресветог, преподобни оци, зато учините
његовим домом, све нас који ваш свети спомен славимо.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Преподобни оци и светитељи свеблажени, не престајте да се увек
молите за ваша чеда, која се радују вашим нетрулежним телима, да би сви
ваш свети спомен радосно славили.
Стих: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама
својим. (Пс.149,5)
Молите се усрдно за нас, наши наставници, да се избавимо од
невоља и туга, која на нас долазе, и похитајте светитељи нама у помоћ, јер
вас прослављамо како доликује.
Слава, глас 3.
Ходећи уским путем у своме животу, многе сте невоље претрпели,
оци преподобни, али сте у тихо пристаниште стигли, и радост неизрециву,
где се хорови праведних веселе, и јављате се нама својој деци, награђени
за своје подвиге.
И сада, богородичан:
Најнепорочнија Мати, клањамо се превечном Бого-Детету, и
незалазном Светлу Христу, и молимо те, моли Сина твога и Бога нашега,
да нас спасе од тешких несрећа и смртне пропасти, јер ти кличемо: радуј
се Пресвета Мати Христа Бога нашега.
Тропар, глас 4.
Првосветитељи богоносни оци наши, као просветитељи српски,
свети првопастири и патријарси, истинити чувари апостолских предања,
стубови непоколебиви, учитељи Православља: Молите Владику свих,
Господа Христа, да дарује мир свету и душама нашим велику милост.
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Слава и сада, богородичан и отпуст.

На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.., 1. антифон.
На Господи воззвах.., узимамо стихире на 8; Глас 4.
Ваш спомен је свеблажени светитељи, светлије од јаркога сунца,
верном народу вашем данас заблистао, и светим сјајем све обасјава, Саво
дивни превопрестолниче српских земаља, Арсеније преосвећени,
архипастири и учитељи рода српскога, ви све верне еванђељем поучавате,
а таму демона одгоните, од свих који вама долазе, зато вас славимо и
молимо и искрено вам певамо: љубитељи отаџбине и чудотворци,
заступници наши и молитвеници, молите Господа да спасе душе наше.
Заиста су ови свети оци посвећени и богоносни, и помазањем Духа
Светога одевени, и часно и славно заувек уђоше у светињу над светињама,
обасјани благодаћу и светлошћу Творца, и поучавају нас спасоносним
тајнама, као свети провопрестолници Срба, и са смелошћу се моле за душе
наше.
Богомудри српски светитељи, славимо вас као свеце Божије, вас ни
земља није сакрила, с Бог је открио ваша славна чудеса, јер нетрулежним
вашим телима изливате миро исцелења, зато га свети умолите, да подари
душама нашим мир и велику милост.
Ваш је живот заблистао сјајем врлина, којима верне обасјавате, а
буру обмане Злога одгоните, стварно сте постали као јарко сунце,
свештени јерарси блажени, и уселили се тамо где је светлост незалазна,
благодаћу Светога Духа сте синови дана постали, због тога славимо ваш
светли спомен и празник, а вас радосно прослављамо.
Као звезде сјајне утрвдили сте се у срцу свога народа, прехвални
светитељи, ви сте украс свету оци свечасни, и њега зрацима догмата и
праве вере обасјавате а таму јереси одгоните, зато и ми деца ваша, Саво
други са Јоаникијем премудрим, молимо, да се избаве од пропасти и
невоља сви који славе ваш свети спомен.
Духовним сјајем сте народ српски просветили, и као блистава сунца
сте постали, Никодиме, Даниле, Јефреме, Спиридоне, са Јоаникијем
богонадахнутим, као зраци по целом свету пролазите, и срца верних
обасјавате, трипут блажени оци наши, зато вам притичемо и молимо вас:
одагнајте богоносци погубно неверје и зле јереси од свога наслеђа, силом
из Дјеве Заблисталога.
Ви сте попут апостола проповедници, а са јерарсима истомислени, и
подвижницима саподвижници; Ви сте пастири Богом одабрани, и даваоци
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милосрђа и милости, српски првопрестолници, достојно вас хвалимо и
славимо, оци наши: Арсеније, Евстатије, Јакове, Даниле, Саво, Никоне,
Макарије, Кириле, са Максимом преосветшеним, јер сте саговорници
ангела и молитвеници за душе наше.
Духовном благодаћу уклоните, оци преподобни, наше болести и
страсти, јер уклањате од нас и зле духове, верне просветљујете а неверне у
свету веру православну обраћате, сјајем ваших чудеса, зато ми данас
неућутним песмама, певамо о вашем светлом спомену, и молимо вас да
умолите Христа Бога, да спасе душе наше.
Слава, глас 1.
Радуј се богата и света горо Божија, славено-српска, јер си пуна као
млеком Духа из патријаршије; радуј се рају засађени бесмртним
светитељима, јер је у теби је Бог наш заволео да се настани са својом
пречистим Матером, и обогатио те је изливеним чудесима из својих
преподобних.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Када се просетљиваху твоји људи Господе, тада си хтео дати
патријаршији српској Икону Пресвете твоје Матере, певајући њој ми је
молимо: да спасе од злих противника народ српски, који побожно велича
из ње Рођеног.
Вход, прокимен дана и три Чтенија светитељима.
1. Читање из Књиге Поновљених Закона (Гл. 1,8-11, 15-17)
У дане оне рече Мојсије синовима Израиљевим: Видите, предадох
пред лицем вашим земљу; ушавши наследите земљу, за коју се заклео
Господ оцима вашим, Аврааму и Исаку и Јакову, да им је да, и семену
њиховом поске њих. И рекох вам у време оно говорећи: Не могу сам
водити вас. Господ Бог ваш умножио вас је, и ево сте данас као звезде
небеске мноштвом. Господ Бог отаца наших да вам придода, тако да
будете хиљадоструки, и да вас благослови, као што вам говораше. И узех
од вас људе мудре, и зналце, и смислене, и поставих их да владају над
вама: тисућеначелнике, и стоначелнике, и педесетоначелнике, и
десетоначелнике, и писмоводитеље (= перовође) судијама вашим. И
заповедих судијама вашим у време оно, говорећи: Саслушајте (и
размотрите) између браће ваше, и судите праведно између човека и између
брата његовог, и између дошљака његовог. Не гледајте у лицу на суду; по
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маломе и по великоме судићеш (једнако), и нећеш се устукнути пред
лицем човека, јер је суд Божији.
2. Читање из Књиге Поновљених Закона
У дане оне рече Мојсије синовима Израиљевим: Гле, Господа Бога
твога је небо, и небо над небесима; земља, и све што је на њој. Али, оце
наше унапред изабра Господ да их љубе, и изабра семе њихово после њих,
вас, више од свих народа, у дан онај. И обрежите жестокосрдност вашу, и
вратове ваше више не отврдните. Јер Господ Бог наш, Он је Бог над
боговима, и Господ над Господарима: Бог Велики и Моћни и Страшни;
Који не гледа на лице, нити прима мито; Који чини суд (праведни)
дпшљаку, и сирочету, и удовици; и љуби дошљака, да му да хлеб и одећу.
И љубите дошљака, јер сте дошљаци били у земљу Египатској. Госода
Бога твога бој се, и Њему јединоме служи, и Њему се прилепљуј, и
Именом Његовим да се кунеш. Он је хвала твоја, и Он је Бог твој, Који ти
учини ова велика и славна (дела), која видеше очи твоје.
3. Читање из Премудрости Соломонових
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена бесмртношћу.
И будући мало кажњени, великим ће добрима бити награђени. Јер их Бог
опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у пећи испроба их, и као
жртву свеплодницу прими их. И у време посете њихове засијаће, и као
искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожнима народима, и овладаће
људима, и зацариће се Господ у њима довека. Који се наају на Њега
разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер је благодат и милост
на преподобнима Његовим, и посета (Његова) у изабранима Његовим.

На литији
Стихире глас 4.
Радуј се у Богу хришћански граде, весели се и ти пећка
патријаршијо, српска митроплијо, јер као скупоцену ризницу имаш својим
недрима велике светитеље; њиним молитвама Христе Боже помилуј и
спаси нас.
Радуј се свето почивалиште светитеља преподобних, испуњено
Духом Светим, јер миришиш чулима наших душа и тела, и уздижете нас
до неба, јер сте се земних прохтева одрекли, а надали у Христа који дарује
венце светима.
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Дођите сабори Срба, дођи сав верни народе српски, дођи пуноћо
Срба, да на овај свети празник похвалимо светитеље српске који су
угодили Творцу своме, и са Давидом певајмо: нама су веома часни твоји
другови Господе, и тобом се Христе веома се утврђују вође њине,
Спаситељу душа наших.
Кивоти ваши призивају Бога, а молитве ваше и врлине нам помажу,
оци богоносни, света су и тела ваша, јер су храм ваше боголике душе, и
помажу верном народу, који вам усрдно кличе, да молите Христа Господа,
да спасе и просвети душе наше.
Слава, глас 5.
Свети српски просветитељи и учитељи, Симеоне мироточиви, Саво
равноапостолни, Арсеније чудотворче, Саво други са Јоаникијем,
Евстатијем и Јаковом премудрим, прехвални Никодиме, Даниле, Јефреме,
Јоаникије са дивним Спиридоном, преславни Саво трећи, са Григоријем
богоносним, предивни Кириле, Јоване, Никоне, Макарије са праведним
Максимом, ви сте слуге добре и верне, добри делатељи винограда
Христовог! Ви сте терет дана у животу храбро поднели, и дани вам талант
умножили, а потоњима нисте завидели, зато вам се двери небеске
отворише, и кроз њих уђосте у радост Христа Владике, и молите га за чеда
своја.
И сада, богородичан Одигитрији.
На стиховњим стихире глас 3.
Подобан: Велија креста..
Христову веру сте као светлост на свећник поставили учитељи, да
просветли народ наш и свако место, и многе сте из неверја ка Христу
привели, оци преподобни.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)
Украси се и радуј српска патријаршијо, јер у себи имаш мошти
светитеља преподобних, који су од тебе одагнали таму неверника и
обасјали те светлошћу богопознања, па се моле Христу за сав народ твој.
Стих: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама
својим. (Пс.149,5)
На вама се види чудо велико и дивљењем испуњено, оци свети, јер
сахрањени на многе године, сачувана јесу света тела ваша нетрулежна;
Онај који о свима промишља лично вас је прославио.
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Слава, глас 4.
На земљи су ангелски поживели, и ангелске се части на небу
удостојили, са њима се сладе неизрецивом лепотом, дични оци, наши
помоћници и усрдни заступници, зато верни дођимо да их похвалимо, и
овако певајмо: Радуј се Саво светило налик сунцу; Радуј се Арсеније
огледало и узоре свим српским јерарсима; Радуј се Саво други, по
кротости налик Мојсеју; Радуј се Никодиме попут пророка Илије дични
ревнитељу; Радуј се Јефреме налик ангелу; Радуј се Даниле јутарња зездо
који таму неверја одгониш; Радуј се Евстатије бранитељу необориви од
противника видивих и невидивих; Радуј се Спиридоне духовна свирало;
Радуј се Григорије богонадахнути; Радуј се Макарије преблажени; Радуј се
Максиме преосвештени; Радујте се првојерарси српске земље; Радујте се
земни ангели и небески људи; Радујте се мирисни цветови рајски; радујте
се скупоцене ризнице скривене у земљи; радуј те се бисери драгоцени;
радујте се похвало свих земаља сропских; Радујте се покровитељи свима
који вам са вером и љубављу притичу; Радујте се украси лавре
патријарашке; Радујте се свима црквама лепото, јер сте их дивним и
богугодним делима вашим украсили; Радујте се за све хришћане
молитвеници; Радујте се целог света светилници.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Свети Давид дивни пророк, из давнине је прорекао говорећи: лику
твоме поклониће се народни великаши, а ми верни се клањамо и целивамо
твоју свету икону Пречиста, и посвећујемо и душа и тела.
На благосиљању хлебова
тропар светима (два пута) и Одигитрији (једанпут)

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар светима (два пута) Слава и сада: богородичан
Одигитрији
После 1. катизме, сједален глас 3.
Постали сте непоколебиви стубови цркве српске, учитељи
православља, неукрадиво богатство побожности светитељи свеблажени,
ваш је живот бестрастијем заблистао и нуку Христа Бога објаснио, њему
се молите оци преподобни за споасење душа наших. (два пута)
Слава и сада: богородичан Одигитрији
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После 2. катизме сједален глас 4.
Као својим блиским наследницима, постали сте нама велика светила,
тела нетрулежних, да утврдите наду у нама, да и после смрти нисте далеко
од нас, него нас духом посећујете; зато се клањамо и молимо: молите за
нас који са љубављу славимо спомен ваш, да се избавимо од свакога зла,
вашим молитвама. (два пута)
Слава и сада: богородичан Одигитрији
После Плијелеја
Сједален, глас 4.
Премудри учитељи и покровитељи рода српскога, ви сте делима и
науком на земљи прославили Бога, зато вас величамо данас као помоћнике
нашега спасења. (два пута)
Слава и сада, богородичан Одигитрији
Затим
Степена 1. антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Све што дише нека хвали Господа
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
После 50.псалма
Стихира глас 6.
Божанска благодат осењује кивоте ваших моштију, најблаженији
српски архијереји и учитељи, зато сви који притичемо у мирис ваших
чудеса, оздрављења захватамо, и кличемо Христу који вас је прославио:
многомилостиви помилуј и спаси душе наше.
Канон Богородици на 6; и светима на 8; Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
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Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла избегао,
тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Обузети смо многим невољама, и зато притичемо вама да добијем
избављење, о, велики светитељи и патријарси, а ви нас избавите од
несрећа и тешких невоља.
На мене насрћу страсти и очајање који ми сатиру душу, а ви је
умирите. светитељи, вашим ка Богу молитвама, и окрените моју тугу у
радост.
Молите Христа Спаситеља, одабрани чудотворци: Саво, Арсеније,
Саво други, са Никодимом прехвалним, да се вашим молитвама избавимо
од невоља, туге и навале безбожника.
Богородичан: Снашле су нас невоље и бољке, зато усрдно молимо Божије
старање и помисао о нама, чега нас удостоји Богомати Владичице.
Ини канон, глас тај исти
Песма 1.
Ирмос: исти.
Саздатеља велике лавре патријарашке у песмама славим, као почетак
светог промисла за Србе светитеља Саве са Арсенијем, који постадоше
узор и углед јерарсима српским, како животом тако и делима.
О, српски народе, какву захвалност и какво уздарје да принесемо
нашим светитељима који су наши доброчинитељи? Зато се угледајмо на
добар крај њиног живота и научимо се добру од њих.
Ови су увек небу стремили, а своја срца уз Бога имали, удаљени од
стрицања блага наземљи, они су побожни чувари свих и заступници, и
зато су удостојени похвала од свих.
Богородичан: Тебе сви славимо Најнепорочнија, јер си ти нашу природу
прославила, и као једним устима ти приносимо похвалну песму и
величање.
Катавасија: по Уставу.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга верхотворче..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
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Ви сте угодници Божији заступници српског народа, зато упутите
стопе наше ка пристаништу спасења, јер сте ви бедем вернима.
Молимо вас свети чудотворци: Јефреме, Јоаникије и Даниле, да
вашим молитвама одагнате метеж и очај из наших душа, а мир и
спокојство да нам подарите.
Добрим угледањем на Бога, обогаћени сте чудо-творењима, зато
помозите нама свима молећи Христа Господа, који своје угоднике
прославља.
Богородичан: Тешким болестима и навалом безбожника и противника
смо измучени, зато ти притичемо Дјево Богородице, а ти нам помози, и
нашу муку и тешку невољу на радост и весеље преокрени.
Ини.
Ирмос: Исти.
Закону Духа сте се покорили, о, светитељи, зато нас научите да се не
покоравамо захтевима закона греха.
Својим надприродним и чистим животом покидали сте окове
природе, богоносни Евстатие, Спиридоне и Јакове, и примили сте
надприродне силе.
Од метежа овог света удаљени оче Григорије и Саво, ви сте у
пустињама увек са Богом говорили, зато га молите за све нас, да спокојно
поживимо у садашњем веку, и да му добрим делима угодимо.
Богородичан: Као Доброчинитељ и Човекољубац хтео је да спасе човека,
зато се у твоје тело Богомати, недокучиво уселио, превечни Бог-Реч.
Сједален, глас 4.
Оци свети пружите своје руке ка Владици свих, руке којима се
трудисте да му добро угодите, јер оскуднима издашно дајете, и отворите
уста своја на молитву, којима сте Бога славословили а народ побожности
учили, похитајте на помоћ свима који вас призивају, и избавите нас вашим
молитвама од невоља које нас снађоше, и великих зала и несреће.
Слава и сада, богородичан Одигитрији.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Утишајте смутњу мојих страсти и бурну навалу невоља и молите се
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свети оци и архипастири Богу вашим молитвама.
Отворите нам бездан ваше милости, свети Јоаникије и Евстатије са
осталима, и молите милосрдног Бога, који прима ваше усрдне молитве за
све који вас усрдно призивају.
Ви сте нам уздање, свети архипастири и патријарси са осталих
седамнаест, и као темељ непомични, зато се надамо да се вашим
молитвама избавимо од зала и невоља која насрћу на нас.
Богородичан: Исцели наше немоћи и телесне патње, и похитај Госпођо да
подариш здравље свима који те песмом славе.
Ини.
Ирмос: Исти.
Као силне трубе и светила цркве који сав свет проповедањем
просветисте, устројили сте свету цркву православну непоколебиву своме
отечеству, знаменити Саво и Арсеније са осталима, зато вас молимо
чувајте и нас сада окупљене. (два пута)
Благосиљамо ваше напоре и подвиге, које сте поднели за уређење и
просветлење свога народа, и величамо оци ваш блажени спомен.
Богородичан: Када је српски народ просветљен, Мати Најнепорочнија,
примила си га као наслеђе од твога Творца и Сина на добро старање, зато
нас спасавај, и у ове дане сачувај остатак верника.
Песма 5.
Ирмос: Просвјети нас повељенији..
Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.
Испуните оци радошћу живот наш, и избавите нас од навале
неверника и међусобних сукоба.
Свети чудотворци, заступници и молитвеници за душе наше,
избавите нас од невоља и тешких патњи.
Вашим молитвама ка Богу, одагнајте маглу мојих греха и безумних
дела.
Богородичан: Стекли смо те као бедем необориви и као пристаниште
душама нашим и потпуно избављење и помоћ у невољама о, Владичице,
зато спаси нас који те призивамо Дјево Маријо.
Ини.
Ирмос: исти.
Свој ток живота сте часно завршили и у небо се уселили, а сада са
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ангелима пред престолем Владике стојите, и певате му јер се прославио.
(два пута)
Животом у врлинама сте Богу угодили, Велијара сте посрамили а
Христу певали: нема светијег нити праведнијег од тебе Господе.
Богородичан: Зачела си ипостасног Бога-Реч, зато га моли Богородице, да
избави од невоља слуге твоје, које те искрено призивају.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје, јер
ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Од помора, пропасти, и робовања туђинцима, избавите, и од пожара
и огња сачувајте свако место, вашим ка Богу молитвама.
Стекли смо вас оци блажени као заступнике и моћне чуваре рода
нашег, и зато вам притичемо и милост и избављење од невоља добијамо.
Као чврсти бедем и пристаниште, стекли смо вас, чудотворци, а ви
сте нам у туги утеха и спасење душа наших.
Богородичан: Спознали смо те млада Дјево као заступницу и чуварку
живота нашег, јер одбијаш навалу искушења и огониш насртљиве демоне,
зато те молим да ме избавиш од свих патњи, Најнепорочнија.
Ини.
Ирмос: Исти.
Од младости бесте храм Духа Светога, оци свети, зато вам је после
ваше смрти сачувао тела нетрулежна; Њима се радосно калањамо а
Христу кличемо: ти си Свети Господе и спасаваш душе наше.
Од младости Христа заволесте, зато вас је Христос као своје
миљенике заволео, и њему са вама кличемо: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Пресвета Владичице Маријо, моли Бога и Цара нашег којег
си родила, да милостив буде према нама у дан суда.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
На престолу светитељском побожно поживисте и народ свој ка
Богоразуму водисте, угодивши добро Богу: зато од Њега бисте
прослављени нетрулежношћу тела и чудесима, као ученици Божије
благодати.
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Икос:
Саво и Арсеније, са другима, српски провопрстолници, ви сте
наследници Првопозванога, велика светила и бранитељи Тројице,
учитељи православља; Ви сте у свету побожно живели, и науком својом
народ српски у правој вери утврдитили, зато сте наследници царства
небеског постали, и нетрулењем и чудесима се славно прославили, као
ученици Христа Бога нашега.
Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Хтео си Спаситељу да нам спасење припремиш и зато си прославио
твоје утоднике чудесима, а ми ти са њима кличемо: благословен си Боже
отаца наших.
Због Љубитеља милости којега је Бого-Мати родила, заблистали су
народу српском ови светитељи, да укрепе своје, па моле Господа да
избави од грехова и завакога зла оне који кличу: благословен си Боже
отаца наших.
Ви сте, угодници Божији, ризница спасења, извор исцелења, и
учитељи покајања, свима који кличу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Рођени из тебе Пречиста, учинио те је ризницом нашег
спасења, изворем непропадања, кулом, тврђавом и дверима покајања,
свима који му кличемо: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Исти.
Оружије демонско сте поломили, и његов напад потпуно одбили, а
савршене и свете врлине сте достигли, и Творца и сведржитеља свих сте
прославили.
Молитвено сте узишли светитељи до небеских насеља, где се
радујете са хоровима бестелесних, зато помињите све који свечано славе
ваш спомен.
Удостојени сте служења неизрецивих тајни Христових, зато оци
похитајте Богу, и усрдно га молите за нас.
Богородичан: Услиши Владичице молебне песме свих који ти са вером
православном и љубављу притичу, и са стахом ти певају.
Песма 8.
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Ирмос: Царја небеснаго..
Небескога Цара о којем поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Не презрите свехвални архипастири и учитељи православља све
којима треба помоћ ваша, и који певају и величају Христа у векове.
Исцељујте немоћи душа наших, и од телесних болести подогните,
све који певају и величају Христа у векове.
Богата исцелења дарујете свима који вам притичу, угодници Божији,
и који са вером певају и величају Христа у векове.
Богородичан: Навалу искушења и страсти одагнај Дјево, да бих ти певао
и величао те Пречиста Богородице у векове.
Ини.
Ирмос: исти.
Нама који певамо и славимо ваш спомен, светитељи, измолите
опроштај грехова и избављење од суђења и мука и удостојите нас царства
небескога.
Молимо вас српски светитељи да избавите стадо ваше од сваке
невоље и патње, јер сте нам ви непостидно надање и извесно уздање и
бедем необориви.
Војске ангела украшавају ваш спомен, богоносни оци пратријарси, а
ми на земљи са љубављу вам кличемо: измолите нам опроштај грехова, и
награду вечних добара.
Богородичан: Природа земних је тобом до неба уздигнута а ти си
Богородице постала палата Цара, зато ти сложно певамо.
Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево чиста
спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Не презрите потоке суза наших, молимо вас, све светитеље српске,
него дарујте утеху свима који вас славе.
Вашим молитвама ка Господу испуните срца наша радошћу, о, оци и
заступници рода српскога крстоноснога.
Пресветла светила и бранитељи Тројице, Саво, Арсеније и сви
остали, ви сте својим подвигом мрак неверја одгнали, зато вас побожно
славимо.
Богородичан: Обасјај нас зрацима твоје светлости, и мрак неверја одагнај
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и од тешких искушења избави све, који те Богородице побожно
исповедају.
Ини.
Ирмос: исти.
Постали сте налик ангелима и нависину сте узлетели, са
бестелеснима сада живите, и Христу певате: благословен је Бог Израиљев.
Животно море сте препловили, и у пучину раја сте достигли, где се
са ангелима увек радујете.
Кивот ваших моштију постао је скупљи од камена сафира,
светитељи, јер чуда исцелења изливају свима који вас целивају, и из душе
радосно кличу: пред Господем је као частан сан, смрт преподобних
његових.
Богородичан: Песмама те славимо Дјево, јер си Бога родила и на рукама
га носила, зато га моли за душе наше.
Светилен
Похвалимо сви, блистава светила, јача од сунчаних зрака, које је
блистава и светла Тројица и трисунчана Јединица, надприродно узвисила.
Слава:
Када су јављене ваше нетрулежне, часне и свете мошти, тада се
миомирис из ваших гробова ширио, и болести исцелио, а зле духове
одагнао.
И сада: Богородичан Одигитрији.
На хвалитним стихире на 4; Глас 8.
О, часни и дични оци, светитељи и патријарси, ви сте примљени
талан умножили, и радости се код Господа свога удостојили, па сте сада у
сабору светих, као украс благодатног и божанског сјаја, зато са вером и
љубављу ваш славни спомен хвалимо, а Христа величамо, који је своје
угоднике тако прославио.
Добре слуге и добри и верни делатељи винограда Христовог, ви сте
терет дневни поднели, а примљени талант умножили, зато су вам небеса
отворена, и ушли сте у радост Владике Христа; њега молите за нас, свети
учитељи.
Не умемо да вас похвалимо како доликује, оци преподобни, јер и
после ваше смрти страдалне од демона ослобађате, а нападе многих злих
духова одгоните, и језику којег демони свезаше говор дајете, зато вас
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молимо, молите Христа за све који ваш свети спомен славе, да спасе душе
наше.
Данас се душе земних до небеса узносе, данас и небеса славе спомен
светих, врата небеска се отварају и нама казују дела Владике, науку БогаРечи проповедају, а народи о чудесима певају, и ми Спасу кличемо: слава
теби Христе Боже, јер си вернима мир и спасење.
Слава, глас тај исти (8.)
Као звезде пресветле, у земљама српским постадосте, јер сте од
младости победили своје телесне прохтеве, а своју душу сте жељеном
Христу Богу устремили, добро сте трку завршили: постом, молитвом,
милостињом, бдењима и чистотом телесном, зато вам је отворено царство
небеско, и тамо гледате што и ангели, и примисте награду за своје
подвиге, јер Бог зна да пролсави своје угоднике, и подари венац
непропадиви, а ми вас молимо: молите за нас свети чудотворци
непрестано Христа Бога, да спасе душе наше.
И сада, богородичан.
Велико славословље, јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена од канона песме 3. и 6.
Прокимен глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Апостол Јеврејима, зачало 334.
Алилуја, глас 2: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Уђимо у станишта његова.
Еванђеље по Матеју, зачало 11.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
(Пс.32,1)
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Месеца августа 31. дан
Спомен положења часног појаса Пресвете Богородице
На вечерњи уобичајена катизма
На Господи воззвах.., стихире на 6; Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Ковчег у којем је твој појас Богородице, заувек је постао кивот
посвећења слугама твојим и света заштита, слава и похвала, и извор
исцелења. А ми овде данас свечано окупљени, певамо и величамо море
твојих чудеса. (два пута)
Ево преславнога места и храма увек светлог, у којем је као ризница
положен, свети и благодатни појас Богоневесте; дођите људи и захватите
право просветлење и очишћење, и певајте благодарним срцем: Пресвета
Дјево благосиљамо те, јер смо спасени Рођеним из тебе. (два пута)
Као празник радосни, стекли смо свето полагање твога појаса
Богородице, јер је њиме твој град данас свето препојасан; то је ризница
неукрадива и дар часни и неодузиво благо, и река исцелења пуна
духовних дарова. (два пута)
Слава и сада, глас 2.
Као венцем пресветлим, Пречиста Богородице, твојим светим
појасем је црква Божија оденута, и данас блиста радосно и свето ликује,
Владичице, и кличе ти: Радуј се круно драгоцена и венце славе Божије;
Радуј се једина славом испуњена, и вечно весеље; Радуј се свима који ти
притичу пристаниште, заступнице и наше спасење.
На стиховњим стихире, глас 4.
Дала си граду твоме твој појас Преславна, као чврсту ограду, да га
штити од сваке невоље Божијом силом, и чува га неосвојеног од
противника, зато са љубављу сви кличу: сила моја и моћ и света радост је,
Син твој и Господ, једини Милосрдни.
Стих: Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње твоје.
(Пс.131,8)
Побожни цар са светом круном, твојим појасем Пречиста се светло
оденуо, хвали се твојом светом величином, и заувек је постао страшан за
непријатеље који нападају, па те хвали и кличе неизрециво Рођеном из
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тебе: Исусе преславни, спаси све, јер си милосрдан.
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)
Препојаши нас Дјево силом појаса твога, и дај нам снагу над
непријатељима, и да савладамо страсти које нас муче и нападају стално, и
дај нам заувек победу и бестрастије, да те чисто славимо, а Сину твоме
усрдно кличемо: Исусе свесилни, спаси све јер си милосрдан.
Слава и сада, глас 2.
Очистивши срце и душу, са ангелима и ми славимо, свечано
почевши Давидову песму младој Дјеви, невести Цара свих, Христа Бога
нашега, говорећи јој: устани у одмор твој, ти и кивот светиње твоје, јер си
њу као дивну палату украсио, и твоме граду је предао Владико, да брине и
чува га од притивних неверника, твојом моћном силом, а њеним
молитвама.
Тропар, глас 8.
Владичице Приснодјево (Увекдјево), Покрове људи, ризу и појас
пречистога твога тела, као силан омотач си даровала граду твоме. И по
бесеменом рођењу твоме остала си дјева: од тебе се и природа и време
обнављају. Зато те молимо, да мир граду твоме дарујеш, и душама нашим
велику милост.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар Богородици (три пута)
После 1. катизме, сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Лепотом твога девства, предивнога Бога-Реч си родила, и овим
појасом Пречиста, ти си њега као детенце повила, и даровала га слугама
твојим као окриље, помоћ и извор посвећења, зато свето полагање твога
појаса Пресвета Дјево, сви верно славимо.
Слава и сада, то исто.
После 2. катизме, сједален глас и подобан исти.
И пород и девство си имала Благословена, непропадиво, а твој свети
појас падарила си људима као одело спасоносно, и све до сада
Богоневесто, траје непропадиво, због њега добијамо ми слуге твоје
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Пречиста, од Бога велику милост.
Слава и сада, то исто.
Два канона: први са ирмосем на 8; Акростих је: твојом силом опаши ме
Пречиста Дјево. Дело Јосифово; Ирмоса по два пута, а тропари на 6;
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака и
бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Опаши ме божанском силом, да побожно опевам твој свети појас, јер
он је твоме граду опасање и моћ, млада Дјево, и зидина непомична, Дјево
Пречиста и свеопевана.
Родила си Најнепорочнија, Бога свемоћнога, који све побожне
опасује силом; зато тебе славимо, а твом светом појасу се радосно
клањамо, и благодат и милост захватамо.
Окупимо се данас радосно и раздрагано око светог појаса Пречисте
Богородице, јер нам је она појас заштите изаткала, као неподериву одећу и
одело посвећења.
Народи притичу под твоју силну заштиту, Најнепороч-нија, и под
твоје окриље притичу увек, а ти буди свима на помоћ, и подари све што
ишту за спасење, и спасавај од невоља душе наше.
Други канон на 4; Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини Израиљ
пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и Амаликову силу
је на исти начин у пустињи победио.
Храм Дјеве је стекао као светлост свету и назалазну, и као светло
небо твој пресветли појас, зато данас цео свет обасјава зрацима чудеса.
Твојим светим појасем, Пречиста је заиста силом а уједно и
утврђењем, духовно опојасан твој град, и има силу непобедиву, зато се
хвали тобом.
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Твој кивот Богородитељко је постао свима на земљи као старзаветни
ковчег, али не са таблицама, него са вером чува познање Истине.
Данас се шири свети мирис у храму Пречисте, из светога кивота, и
испуњава мирисом Духа свакога, ко са љубављу њему притиче.
Катавасија: Крест начертав..
Крст учини Мојсеј замахнувши право жезлом Црвено Море Израиљу
пешаку пресече; а попреко ударивши, над фараоновим двоколицама
море састави; тиме означи непобедиво оружје, зато певамо Христу
Богу нашем, јер се прославио.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
Обнављају се срца свима који са жарком вером дотичу свети појас
Дјеве, и опасују се силом непобедивом против страсти нечистих, и
противника бестелесних, и остају неповређени.
Још увек није пропао твој свети појас млада Дјево, којим си твоје
непропадиво тело опасивала, и посвећује све који побожно долазе, и
спасавају се од пропасти, болести и невоље.
Постала си Пречиста, предивни дом Богу-Речи, из тебе
оваплоћеноме, и у светом храму твоме си хтела да се положи твој појас,
јер се клањајући њему посвећујемо.
Твој свети појас поштујемо, и радосним срцем се њему клањамо, јер
њему припада част свих верних, Богородице, јер је он твоје пречасно тело
опасивао.
Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.
Прославимо данас верни око Бога окупљени, свети појас, и са вером
се њему поклонимо.
Свагдашње реке благодати теку, из пречасног кивота твога светог
појаса, Пречиста, и све верне напајају.
Данас много опевани твој свети појас, Пречиста, благодаћу излива
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исцелења вернима.
Као роса јутарња изливаш, Пречиста, твоју радост и гасиш пећ
страсти, свима који ти увек певају.
Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах..
Утробу Твоју која је примила Бога у себе, Пресвета Богородице,
окруживао је твој часни појас, који је необорива сила у граду твоме, и
неисцрпна ризница блага, једина која си родила, а заувек остала Дјева.
Затим
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Као свети дар у храму Божијем, Пречиста, слави се свечасни појас,
којим си твоје тело опасала, Најнепорочнија, која си Бога зачела, зато
свако се освештава, ко га са вером целива и са страхом му се клања.
Слава и сада, глас тај исти
Подобан: Вознесијсја..
Црква свечано слави полагање твога светог појаса, и усрдно ти
кличе, Дјево Пречиста: све нас опаши против силе демонске, и обори
намере неверних народа, а упрви живот наш да чинимо свету вољу
Господа.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си моја
радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
По престављењу си узнета у светлост незалазну, а оставила си свима
који те славе, уместо твога тела Пречиста, свети појас као извор чудеса, и
место спасења и ограда овом граду и сваком месту, који те слави
Пречиста.
Као у ново небо, улазимо у твој храм млада Дјево, где је твој свти
појас постављен као ризница, и као сунце сјајно, које шири зраке чудеса, и
свима срца обасјава и маглу страсти уклања.
Ти си Пречиста и Свеопевана, ковчег духовног посве-ћења, јер
имамо као светињу твој појас, којега си на себи носила; њиме дајеш
велико уточиште твојим људима, и непресушни извор исцелења.
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Твој свети појас Свенепорочна је донет твоме граду као скупоцени
дар, и овога дана свечано положен у твоме светом храму, а то је разлог за
велики празник свима Богородице, који те љубе.
Сенке Старог Завета и пророчке загонетке предсказиваху да ћеш
бити Пречиста, уистину, Мати Божија, чиме ће исчезнути клетва и
процветати потпуна благодат, спасоносна вернима, који ти са вером и
љубављу певају.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у току
своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.
Творац и Саздатељ те је Богородице, као свето утврђење поставио, и
сјајем божанства те као звездама украсио, којим све крајеве света
обасјаваш.
Твој град Богородице, има твоју помоћ као чврсти темељ, а светим
појасом се одржава, јер он је му неразорива одбрана у свим ратовима.
Твој свети појас Богородитељко, везује нас на земљи са небом, зато
те славимо, мада си већа од сваке славе.
Ево благодати неисцрпне, дођите сви слављеници искреног срца, и
захватите је из светог кивота појаса Пречисте Матере, као из реке која се
неограничено излива.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка
светлости заповести твојих, молим те.
Полагањем данас твојег светог појаса у храму твоме, са њиме је
положено велико давање добара оскуднима, и испуњава се посвећењем
свако ко ту долази, и по вери опроштај прима.
Красна си Дјево, јер си Прекрасног Бога-Реч родила, и у твоме
красном дому хтела да се положи твој красни појас, којим си Богородице
твоје свето тело опасивала.
Твој свети храм је постао као други рај, јер је стекао као мирисну
ружу твој појас, који мирисом божанским испуњује срца свима, који са
вером долазе, Најнепорочнија.
Постала си као облак кише који лије воду спасења, и земљу зараслу
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у гресима плодном је за веру ствара, зато те са вером славимо
Најнепорочнија.
Ини.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света Светлости
из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.
Ти си Господе уздигао твоју Матер, и изнад свих духова и власти,
неупоредивих са славом њеном.
Сада се благодат Божија неограниченио даје, Пречиста Богородице,
из светог кивота твога појаса, свима, који те са вером славе.
Твојом силом се верни владари опасују, а тебе као бранитељку твој
град Богородице хвали, и твојим појасем се дичи.
Заиста се показала свима знана твоја благодат, Дјево Пречиста,
делима чуда и силе, и знацима по целом свету.
Песма 6.
Ирмос: Бездна грјехов и прегрешениј бурја мја..
Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у дубину
тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као Петру, и
спаси ме Вођо мој.
Бого-Дете си родила као дојенче, мада постоји пре свих векова, да
обнови срца овештала у гресима, и да се обнове Богоневесто и Увекдјево
полагањем твога светог појаса.
Твоја света црква заиста је украшена, јер је стекла твој свети појас
који точи чудеса несрећнима, и море је исцелења, Богородитељко, Мати и
Дјево, свима болеснима.
Нека се веселе све душе окупљене у твом светом храму, гледајући у
њему твој појас Богородице, као светло сунце, које блиста даровима
Сведржитеља и Божанскога Духа.
Укрепи наша срца, Пречиста, и презри нам сва сагрешења, и опаши
нас силом, јер твој појас су стекли верни као скупоцену и неодузиву
ризницу.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
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Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер је
од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Тебе је сасвим надприродно прославио Господ, и само је тебе
Богородице највише узвисио, и због тебе се неизрециво слави храм, са
твојим појасем и светим кивотом.
Из твога светог кивота се, као из мора, изливају реке благодати и
пролазе цео свет, напајајући све који се са вером клањају Рођеноме из
тебе.
Имајући Богородитељко твој свети појас, тебе су верни стекли као
помоћ и похвалу, опасани њиме као славом и великом светињом.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Данас празнује полагање славног Твог Појаса, Твој храм, Свеславна,
усрдно ти кличући: радуј се, Дјево, похвало Хришћана.
Икос:
Обасјај ме твојим светлом Дјево Богородице, и одагнај са душе моју
таму која ме је тешко притиска, да бих теби Пречистој чисто пришао, јер
си земне обожила, и да опевам Неокаљана и Непорочна, твој свети појас,
светлији од сунца, који је целом свету безбедан покров и надање, јер
побеђује саборе неверних противника, и њине намере уклања и свагда
чува слуге твоје, зато се радуј Дјево, похвало хришћана.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су деца
у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала: благословен
си Боже отаца наших.
Царица свих је у небеска насеља отишла, али је оставила свој појас
као богатство, цару над свим градовима, да се њиме спасава од навале и
видивих и невидивих противника.
Дођимо сада на извор који излива благодат и милост, и светом
кивоту у које је појас свечасни, и прославимо Матер и Дјеву јер је БогоЧовека родила.
Хвалите Господа све силе небеске, а његову Родитељку прославите
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сви народи, јер је појас даровала као право уточиште и спасење вернима.
Нека дају данас облаци са висине кишу правде, када је положен твој
појас, облаче богодаровани, и нека свака душа умилно и радосно пева:
благословен је Бог отаца наших.
Ини.
Ирмос: В пешчи аврамстији отроци..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него ли
пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у
храму славе твоје Господе.
Ти си једини светлодавче Сунце правде, и храм Пречисте си
посветио твојим разним даровима, јер у њему блиста и шири зраке њезин
појас.
Твој појас те обавија једина Пречиста, као златну посуду, и њиме
смо сада заједничари благодати и божанске сладости Свеблагословена, и
славимо га као већег од таблица.
Заиста се изливају Пречиста млада Дјево чаше чудеса твоје
балгодати вернима, и извиру неограничено из твога кивота, као реке из
новог Едема.
Дођите сада весело сви на земљи, и приђите, јер кивот Господарице
свето позива, и поклоните се славно, јер је она у кивот појас свој
склонила.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му певајте, а
људи га величајте у све векове.
Као свети престо је положен ковчег, унутар где се не улази, од
светле светиње, једине Богоневесте и царице свих Пречисте, а у њему је
појас положен, од којега свима који се муче и много болују, долази
потпуно олакшање и здравље неисцрпно.
На земљи си свето оваплотила Господа, и светим рукама га заиста
опасала, мада он опасује побожне својом силом, а када си на небо отишл,а
Богородице и Дјево, оставила си људима као помоћ и заштиту, твој свети
појас.
Болеснима је оздрављење, палима утврђење, очајнима свето
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одушевљење, кормило онима који плове, а залуталима обраћање, постао је
Дјево Пречиста твој свети појас, и божанска благодат је заиста нама, који
се њему са вером клањамо у све векове.
Славећи данас свето плагање твога часног појаса, ми слуге твоје
свети празник прослављамо, и радосно кличемо: Радуј се Богородице,
радости ангела и свих људи, који са вером певају: децо благосиљајте,
свештеници му певајте а народи величајте Бога у све векове.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и умилном децом
певао: благословите сва дела господња Господа.
У давнини је кивот имао Божије таблице написане руком Божијом,
Пречиста, а твој славни и прослављени кивот Владичице, има појас, са
дивном тајном у себи њиног Законодавца.
Сада се ангели у твоме светом храму, Пречиста, скупа радују, и грле
Владичице твој часни и свети појас, а њему се са љубављу, радосно и са
великим весељем и ми клањамо, и певамо теби, слави рода нашега.
Као палица из које је изникао Живот, ти си свима радост, и
скупоцена посуда мириса Духа, Пречиста, а твој свети кивот је ризница
добара и извор мириса, који излива исцелења.
О твојој величини Пречиста, певају војске духова и сви патријарси и
пророци јасно казивају, апостоли и светитељи и сабори мученика, а са
њима се и ми теби клањамо.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато тебе
Богородицу и војске ангела и људи величају.
Ево светог одра Соломоновог, којега окружују шездесет, по речима
Писма, јер је као одар царски у ковчег данас положен појас њен, на обнови
свима вернима, и на помоћ побожнима.
О, граде Цара небеског, о којем се чују ствари преславне! Положила
си у твоме граду дар свети и часни: пресвети твој појас, за утврђење свима
вернима, јер њиме овенчани побеђују противнике, обасјани православљем.
Нека сада планине изливају сладост а брда вечно весеље, сабори
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патријараха и војске мученика, и сви пророци, часна чета светих апостола,
нека се са свима нама веселе, због полагања светог појаса Богоневесте.
Све си освештала, Пресвета Дјево, Рођеним из тебе, а сада си нам
дала твој свети појас као превелико просветлење; због његовог полагања
сва се земља радује и слави те, а цело човечанство се испунило радости
неизрециве.
Избави ме од лажне и страсне љубави, и од свагдашњег кушања
демонског теретом греха, падања у очајање, Пречиста, и робовања
гресима, јер ка твојој милости притичем, а ти ми брзо помогни, јер си
милостива, Пречиста.
Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато се веселимо
и тебе Богородице величамо.
Заиста је Богородитељко твој кивот постао као дворац пречасни,
имајући свети појас твој, као достојну девствену и невестину одећу, и
чувајући га као ризницу живота.
Твојим светим појасем одевена црква, као круном свете лепоте,
Богородице, весели се данас царски, и украшава се славом твојом.
Данас је Дјевин храм украшен по свему попут небеса, а верни
добијају светли дар, и звезданом лепотом обасјани просветљују се.
Твој град је Богродитељко, стекао твој свети појас, као везу мира и
бедем, и сагласност светих догмата и похвалу правнославних, а владарима
у одбрани одолење.
Певамо о твојој неизрецивој слави и неизмерној благодати, јер ти си
извор премудрости, из којег долази Бог-Реч свима који те славе, Пречиста,
и величају Рођеног из тебе.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Сада поштујући славимо, твога светог појас положење, којим си
твоје свето тело опасала, Богоневесто и Дјево, и којим се од пропасти,
беда и искушења избављамо, Мати Бога Вишњега.
Слава и сада, то исто.
На хвалитним стихире на 4; Глас 4.
429

MINEJ AVGUST
Подобан: Јако добља..
Твојим светим појасем је Богородице Пречиста, као пресветлим
венцем одевена црква, и радује се данас обасјана, и свето прославља,
кличући ти Владичице: Радуј се венче и круно света; Радуј се једина
пуноћо мога слављења, и вечна радости. (два пута)
Ти си Пречиста Владичице, моћна ограда, и непомично утврђење и
спасење, а твоме народу и граду си дала као светлу одећу, пречасни појас
твој, да спасава од свих злобника, све који га са вером и искреним усрђем
поштују, Богоневесто.
Слава и сада, глас 2.
Очистивши срце и душу, са ангелима и ми славимо, свечано
почевши Давидову песму младој Дјеви, невести Цара свих, Христа Бога
нашега, говорећи јој: устани у одмор твој, ти и кивот светиње твоје, јер си
њу као дивну палату украсио, и твоме граду је предао Владико, да брине и
чува га од притивних неверника, твојом моћном силом, а њеним
молитвама.
Велико славословље; Јектенија и отпуст.

На литургији
Блажена од оба канона песме 3. и 6.
Прокимен глас 3. песма Богородици: Велича душа моја Господа, и
обрадова се дух мој Богу Спасу мојем. (Лк.1,46-47)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
Апостол Јеврејима, зачало 320.
Алилуја, глас 8. Устани Господе у починак твој, ти и ковчег светиње
твоје. (Пс.131,8)
Стих: Опомени се Господе Давида, и све кротости његове. (Пс.131,1)
Еванђеље по Луки, зачало 54.
Причастен: Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)
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Завршио превођење свих минеја и србљака,
у Сентандреји и Темишвару,
на дан светог апостола Јакова и деспота Стефана Бранковића
22./9. октобра
Л.Г. 2013.
недостојни раб Божији, епископ Лукијан (Пантелић)
Братијо, не куните ме због грешака него их исправљајте.
Слава Богу за све!
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БОГОРОДИЧНИ ВАСКРСНИ НА ОСАМ
ГЛАСОВА
Глас 1. Богородичан:
Опевајмо Марију Дјеву као целог света славу од људи процвалу
и Владику родившу и као небеске двери, као песму бестелесних а
украс вернима, јер се показала као небо и храм Божанства. Она је
преграду непријатељства порушила, мир је увела и царство отворила.
Њу имамо верни као тврђаву, јер имамо за саборца из ње рођенога
Господа, зато се храбри, храбри народе Божији, јер је он победио
пртивнике као Најсилнији.
На стиховње Богородичан:
Гле, испунило се пророчанство Исаије, јер си Дјево родила и
после порођаја као и пре њега остала; Бог је тај који се родио и
природу је променио, али о, Богомати не презри молитве твојих
слуга, приношене у твоме храму, него пошто на својим рукама
носиш Милостивога, смилуј се на слуге твоје, и моли га да спасе
душе наше.

Глас 2. Богородичан:
Када је дошла благодат, тада је прошла сенка старога Закона,
као што купина горећи није сагорела, тако си Дјево родила и Дјевом и
даље остала. Уместо стуба огњенога, засијало нам је Сунце правде,
уместо Мојсеја, Хрстос, спасење душа наших.
На стиховње Богородичан:
О, новога ли чуда над свима чудима! Ко је чуо да је мати без
мушкога родила и на својим рукама Сверджитеља целе творевине
носила? Рођенога по вољи Божијој, носиш као детенце Пречиста на
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твојим рукама, и имаш код њега материнску слободу, зато немој
престати да се молиш за све који те славе, да се спасу душе наше.
Глас 3. Богородичан:
Како да се не дивимо рађању из тебе Бого-Човека Пречасна? Јер
искуства са мушким ниси имала Најнепорочнија, а родила си без оца
Сина у телу, од Оца рођенога пре свих векова без матере. Никакве
промене није претрпео, ни мешање нити разделивање, него је
суштину обе природе сачувао. Зато Мати Дјеви и Владичице, моли
њега да спасе душе свих, који тебе као Богородицу православно
исповедају.
На стиховње Богородичан:
Вољом Очевом си без семена од Божанског Духа зачела Сина Божија,
од Оца постојећег без матере пре свих векова, ради нас је из тебе без
оца настао, телом си га родила, и као детенце си га млеком својим
хранила, зато не престај молити да се избаве од невоља душе наше.
Глас 4. Богородичан:
О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у песми
предсказао и о узвишености твога Створитеља је рекао: «стаде
царица десно од тебе», и тебе је као Матер и заступницу Живота
објавио, јер Бог је хтео да без оца из тебе као човек постане, да опет
обнови онога по лику његовом, пропалог стастима и да нађе овцу
забуделу и у гори залуталу, да је узме на раме и Оцу принесе и по
својој вољи састави са небеским силама и да спасе свет, Христос који
има велику и богату милост.
На стиховње Богородичан:
Погледај на молења слугу твојих Свенепорочна, и ублажи
страшне нападе на нас, и сваку тугу удаљи од нас, јер само тебе као
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чврст и известан бедем имамо, и твоје заступање смо стекли, зато да
се не постидимо Владичице који те призивамо, него похитај на
молитву нас који ти верно кличемо: радуј се Владичице, свима
помоћнице, радости и заклоне и спасење душа наших.

Глас 5. Богородичан:
У Црвеном Мору беше некада описана слика неискусобрачне
невесте: тамо Мојсеј разделитељ воде а овде Гаврило слуга чудеса,
онда дубину пређе неоквашено Израиљ, а сада Христа роди бесемено
Дјева; море по проласку Израиља остаде непроходно а Непорочна по
рађању Емануила остаде непромењена. Ти који јеси остао си исти и
људима се појавио као Човек Боже, смилуј се на нас.
На стиховње Богородичан:
Ти си свечасна Дјево храм и двери и палата и престо Царев, кроз
коју се избавитељ мој Христос Господ уснулима у тами јавио; он је
Сунце правде које хоће да просветли оног кога је по своме лику
својом руком саздао, зато свеопевана, пошто си материнску слободу
код њега стекла, моли непрестано да се спасу душе наше.
Глас 6. Богородичан:
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме
твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни,
он исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи
Бог и по природи је Човек постао ради нас, не у два лица раздељен
него у две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста
најблаженија, да се смилује на душе наше.
На стиховње Богородичан:
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Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила
Пречиста дошао и у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио,
зато ти Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски
неућутно кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и
покровитељко и спасење душа наших.

Глас 7. Богородичан:
Мимо природе показала си се као Мати Богородице, јер си
остала Дјева изнад речи и разума, и чудо порода твога језик изрећи не
може, јер је чудно то зачеће, о Чиста, и несхватљив је начин рађања,
али Бог где хоће измењује поредак природе. Зато те сви као Матер
Божију знамо и молимо ти се усрдно: моли да се спасу душе наше.
На стиховње Богородичан:
Под твоје окриље Владичице сви ми земнородни притичемо, и
теби кличемо: Богородице узданице наша, избави нас од безбројних
сагрешења, и спаси душе наше.

Глас 8. Богородичан:
Цар небески се из човекољубља на земљи појавио и са људима
поживео. Од чисте Дјеве је тело примио и из ње са примљеним
произашао, једини Син, двострук природом али не и личношћу. Њега
савршеног Бога и савршеног Човека, ваистину проповедамо и веру у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује
душама нашим.
На стиховње Богородичан:
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Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати
Бога вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари
свима очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се
сви спасемо.

БОГОРОДИЧНИ ОСАМ ГЛАСОВА
КОЈИ СЕ ПЕВАЈУ КАДА ИМА „Слава“ СВЕТИ У МИНЕЈУ, „И сада“ ПО
ГЛАСУ УЗИМАМО ОВЕ

Глас 1.
У недељу увече Богородичан: Небесних чинов радованије..
Пречиста Дјево, ти си небесних чинова радовање а људима
моћна заступница, зато спаси све који ти притичемо, јер на тебе
полажемо по Богу наше надање.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатејшаја свјатих всјех..
Светија си од свих светих сила и чистија од свега на свету
Господарице света, и спаси нас твојим молитвама као блага
Родитељко Спаситеља, од небројених сагрешења и беда.
У понедељак увече Богородичан: Дјево всепјетаја, јуже..
Свеопевана Дјево у теби је Мојсеј пророчким очима видео тајну:
купину која гори а несагорева, као што огањ божанства твоју утробу
Пречиста није спалио, зато те молим као Матер Бога нашега: да свету
измолиш мир и велику милост.
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У уторак на јутрењу Богородичан: Блудницу и блуднаго аз..
И блудницу и блудника па и разбојника ја сам превазишао, и
гресима сам већи од цариника и Ниневићана постао. Тешко мени шта
ће самном бити? Како ћу ја бедник муке избегнути? Зато Чиста теби
притичем: смилуј ми се по твом милосрђу, да и мене Син твој спасе
као и оне.

У среду увече Богородичан: Радујсја радосте прадједов..
Радуј се радости предака, и весеље апостола и мученика и нас
слуга твојих Дјево покровитељко.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Радујсја Богородице Дјево..
Радуј се Богородице Дјево, радуј се похвало свега света, радуј се
пречиста Мати Божија, благословена.
У петак увече Богородичан:Воистину паче ума чуднаја..
Заиста је изнад разума и чудна узвишеност Порода твога
Богоневесто! О њему су сви пророци преславно проповедали: о
несхватљивом и неизрецивом зачећу и рађању Свеопевана Онога,
који је свет као милосрдан спасао.
У суботу на јутрењу Богородичан: Радујсја от нас свјатаја ..
Радуј се због нас света Богородице Дјево, чисти сасуде целога
света, светило неугасиво и станиште Несместивога, храме необориви!
Радуј се, јер се из тебе родио као Јагње Божије које узима грехе
целога света.

Глас 2.
У недељу увече Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
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Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свију
светији, као што пророк поји: свети је храм твој и диван у правди.
У понедељак на јутрењу Богородичан: На тја упованије ..
У тебе смо Богородице уздање своје положили, и немој да нам
надање пропадне: спаси нас од невоља, Помоћнице свима у
невољама, а намере противника разори, јер си ти наше спасење,
Благословена.

У понедељак увече Богородичан: Непроходимаја врата тајно..
Ти си благословена Богородице Дјево као непроходна врата
тајно запечаћена, зато прими наше молитве и принеси их Сину и
Богу, да због тебе спасе душе наше.
У уторак на јутрењу Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свега
светији, као што пише пророк: храм је твој свети и диван у правди.
У среду увече Богородичан: Јако плодовита маслина Дјева..
Као родна маслина, Дјева је родила Тебе плод живота, да рађаш
плод свему свету и велику и богату милост.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Все упованије моје на тја..
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај
под твојим окриљем.
У петак увече Богородичан: Спаси от бјед раби твоја..
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Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје, јер сви побожни
теби притичемо као необоривом бедему и заштити.
У суботу на јутрењу Богородичан: Приидите Матер свјета ...
Ходите сви и неућутним песмама прославимо Мајку Светлости,
јер је она родила Спасење наше, и принесимо јој поздрав „Радуј се“
као јединој родитељки Господара свију који је Бог пре свих векова.
Радуј се јер си опет Еву обновила, радуј се Пречиста Дјево и
неискусобрачна.

Глас 3.
У недељу увече Богородичан: Богородице предстатељнице всјех..
Владичице и заступнице свих који те моле, тобом се храбримо и
тобом се хвалимо и у тебе је сво наше уздање, а ти моли Рођенога из
тебе за непотребне слуге твоје.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатопервочистаја ...
Ти си света и прва по части похвала небеских чинова, ти си
апостолско појање и пророка испуњење, зато прими Владичице и
наше молитве.
У понедељак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице..
Богородице, света међу женама и мати безневесна, моли Онога
кога си родила: Цара и Бога, да нас спасе као Човекољубац.
У уторак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
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Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти кроз
славословље појимо: радуј се Дјево Пресвета.
У среду увече Богородичан: Велми согрјешајушча мја..
Навелико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим
молитвама избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме
Пречиста на стазе спасења, материнским твојим молитвама.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Навелико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим
молитвама избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме
Пречиста на стазе спасења, материнским твојим молитвама.
У петак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице мати..
Ти си света међу женама, Богородице и Мати безневесна, зато
моли Онога кога си родила: Цара и Бога нашега, да нас спасе као
Човекољубац.
У суботу на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси от ..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти у славословљу
појимо: радуј се Пресвета Дјево.

Глас 4.
У недељу увече Богородичан: Радујсја свјета облаче..
Радуј се облаче светлости, радуј се свећниче светли, радуј се
сасуде са маном, радуј се жезле Аронов, радуј се купино несагорива,
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радуј се палато, радуј се престоле, радуј се горо света, радуј се
уточиште, радуј се божанска трпезо, радуј се двери тајне, радуј се
свима радости.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Богородице всјех Царице..
Богородице и свију Царице, православних похвало, разори
нападе јеретика и посрами им лица, јер се не клањају нити поштују
Пречиста, твоју часну икону.
У понедељак увече Богородичан: Избави нас от нужд наших..
Избави нас од наших невоља, Мати Христа Бога, јер си родила
Створитеља свега, па да ти сви кличемо: радуј се једина заштитинице
душа наших.

У уторак на јутрењу Богородичан: От всјех бјед раби..
Сачувај од свих невоља слуге твоје благословена Богородице, да
те славимо као наду душа наших.
У среду увече Богородичан: Имушче тја Богородице упованије..
Имајући тебе Богородице као уздање и заступницу, напада
демона се не бојимо, јер ћеш спасти душе наше.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Тја стјену стјажахом..
Тебе смо стекли као бедем Богородице Пречиста, и као мирно
пристаниште и утврђење, зато те молим: управи и мене у бури
живота.
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У петак увече Богородичан: Свјешче неугасимаја престоле..
Ти си Пречиста Владичице као неугасива свећа и престол
праведни, зато моли да се спасу душе наше.
У суботу на јутрењу Богородичан: Једина чистаја и Пречистаја..
Једина Чиста и Пречиста Дјево, ти си Бога безсемено родила,
њега моли да спасе душе наше.

Глас 5.
У недељу увече Богородичан: Страшно и преславно и велије..
Страшна је, преславна и велика тајна: Невидиви се у утробу
сместио и Мати је после рађања Дјевом остала, а родила је Бога из ње
оваплоћенога. Њему у песми кажимо и са ангелима запевајмо: свети
си Христе Боже наш, који си ради нас Човек постао, зато слава теби.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама
нашим много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.

У понедељак увече Богородичан: Утоли бољезни...
Ублажи патње душе моје која много уздише, јер ти сваку сузу са
лица земље бришеш, јер ти страдања од људи одгониш а туге од
грешних уклањаш, тебе смо сви стекли као наду и утврђење,
Пресвета Мати и Дјево.
У уторак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј..
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Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама
нашим много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.
У среду увече Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево и славим..
Ми верни те блаженом називамо Богородице Дјево и славимо те
како доликује, граде непоколебиви, бедеме необориви, тврда
заступнице и уточиште душа наших.
У четвртак на јутрењу Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево јако..
Хвалимо те Богородице Дјево јер из тебе засија сунце правде
Христос, који има велику милост.
У петак увече Богородичан: Тебје молимсја јако..
Теби се молимо као Божијој Матери: моли благословена за
спасење душа наших.
У суботу на јутрењу Богородичан: Оле окајанаја душе!..
Јао бедна душо! Какав ћеш одговор рећи Судији онога часа, када
се поставе престоли на суду и дође Судија са небеса и сиђе са безброј
ангела? Када седне на суд да пресуди парницу непотребним слугама
налик мени, какав ћеш одговор дати? Шта ћеш тада изнети? Заиста
ништа, јер ти је и разум и тело оскверњено. Зато притеци ка Дјеви и
зови непрестано, да ти богато подари опроштај грехова.
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Глас 6.
У недељу увече Богородичан: Архангелски воспојим вјернији..
Запевајмо верни као архангели о небеској палати и дверима
уистину запечаћеним: радуј се јер нам је тобом изникао Христос
Спаситељ свима, животодавац и Бог. Твојом руком обори Владичице
мучитеље и безбожне противнике наше, Пречиста и узданицо
Хришћана.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Архангелскоје слово..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо,
а на рукама си носила Богородице Надање душа наших.
У понедељак увече Богородичан: Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко би теби притекао није од тебе посрамљен отишао,
Пречиста Богородице Дјево, него когод моли благодат, прима дарове
на корисно испуњавање молбе.
У уторак на јутрењу Богородичан: Великих дарованиј чистаја..
Ти си се чиста Дјево и Мати удостојила великих дарова, јер си
родила телом једнога од Свете Тројице: Христа животодавца, за
спасење душа наших.
У среду увече Богородичан: Око сердца мојего..
Очи срца мога подижем ка теби Владичице, не презри мали мој
уздисај, у часу када твој Син буде судио свету, буди ми заштита и
помоћница.

444

MINEJ AVGUST

У четвртак на јутрењу Богородичан: Преложеније скорбјашчих..
Богородице свеопевана, ти преобраћаш тужне и исцељујеш
болесне, спаси место ово и народ, јер си ти умирење онима који се
боре, а онима у бури тишина и једина заступница вернима.
У петак увече Богородичан: Молитвами рождшија тја..
Молитвама твоје Родитељке Христе, твојих мученика, апостола,
пророка и светитеља и праведника и свих светих, уснуле слуге твоје
упокој.
У суботу на јутрењу Богородичан:Бога из тебе воплотившагосја..
Препознали смо Бога из тебе Богородице Дјево оваплоћенога,
њега моли за спасење душа наших.

Глас 7.
У недељу увече Богородичан:Јеже радујсја, тебје зовем..
Са ангелом и ми ти кличемо радуј се Богоневесто, и називамо
тебе палатом и дверима и огњеним престолом, и несеченом гором и
купином несагоривом.

У понедељак на јутрењу Богородичан:
Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, умири живот наш јер ти кличемо:
милостиви Господе слава теби.
У понедељак увече Богородичан:
Радујсја, солнца облаче..
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Радуј се Владичице, облаче духовнога и неизрецивога Сунца.
Радуј се најсветлија светиљко. Радуј се Пресвета, свећњаче свезлатни,
јер се тобом Ева избавила од клетве, но пошто имаш смелост код
добротвора и Сина твога и Бога, твојом материнском молитвом не
росустај да се молиш Пречиста.
У уторак на јутрењу Богородичан :Свјет Христе, прозјабл јеси..
Као светлост израстао си из Дјеве, и просветлио род човечији,
Господе слава теби.
У среду увече Богородичан: Једину по рождествје пречистују..
Певајмо јединој која је после рађања Пречиста Дјева остала, као
Мајки Бога Речи, говорећи: слава теби.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Родилсја јеси от Дјеви..
Неизрециво си рођен од Дјеве Христе, и просветлио си све који
су у тами били, па су ти зато појали: Господе слава теби.
У петак увече Богородичан: Јаже једина невмјестимаго..
Само си ти Несместивога примила и Бога Реч оваплоћенога
родила, зато га моли да спасе душе наше.
У суботу на јутрењу Богородичан: Дјево, со апостоли..
Моли се Дјево са апостолима и мученицима, да престављени
нађу на суду велику милост.

Глас 8.
У недељу увече Богородичан: Архангела Гаврила глас..
Ми који смо глас архангела Гаврила примили рецимо: радуј се
Мати Божија, јер си свету Животодавца Христа родила.
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У понедељак на јутрењу Богородичан: Небеснаја појут тја,..
Небеска бића о теби поје, обрадована Мати безневесна, и ми
славословимо неиспитиви твој пород Богородице, а ти моли да се
спасу душе наше.
У понедељак увече Богородичан: Радујсја, вселеннија похвало!..
Радуј се целог света похвало, радуј се храме Господњи, радуј се
горо осењена, радуј се свима уточиште, радуј се свећниче златни,
радуј се часна славо православних, радуј се Маријо Мати Христа
Бога, радуј се рају, радуј се божанска трпезо, радуј се сени, радуј се
сасуде свезлатни, радуј се свима узданицо.
У уторак на јутрењу Богородичан: Кров твој, Богородице Дјево..
Окриље твоје Богородице Дјево је лек духовни, па када њему
притичемо од душевних невоља се избављамо.
У среду увече Богородичан: Аз, Дјево свајатаја Богородице..
Ја света Дјево и Богородице ка твојој заштити притичем, а знам
да ћу тобом наћи спасење, јер ти Чиста можеш помоћи мени.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Исхити мја, Владичице..
Избави ме Владичице из руку змије човекоубице, који хоће
лукаво да ме коначно прогута, па сломи чељусти његове, молим те, и
превару разори, да се избавим из канџи његових, па да величам твоје
заступање.
У петак увече Богородичан: Чистаја Дјево, Слова врата,..
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Чиста Дјево ти си као врата за Бога-Реч, ти си Бога нашега Мати,
зато се моли да се спасемо.
У суботу на јутрењу Богородичан: Владичице, приими молитви..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од
сваке невоље и туге.

ОТПУСТИТЕЉНИ ВАСКРСНИ
ОСАМ ГЛАСОВА БОГОРОДИЧНИ
Глас 1. Богородичан: Гаврилу вјешчавшу..
Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се
Владика свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни
Давид. Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља
свога. Слава Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе
дошао, слава Њему који нас је, рођењем из тебе, ослободио.
Глас 2. Богородичан: Всја паче смисла,..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне
Богородице, кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство,
показала си се као Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога,
њега моли да спасе душе наше.
Глас 3. Богородичан: Тја ходатајствовавшују..
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Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је
од тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.
Глас 4. Богородичан: Јеже от вјека..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у
несливеном јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
првосазданога васкрсао и од смрти спасао душе наше.

Глас 5. Богородичан: Радујсја, двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и
заклоне свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и
неискусобрачна, јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и
неросустај у молитви, за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.
Глас 6. Богородичан: Благословеннују нарекој..
Ти си благословеном назвао своју Матер и пошао си на страдање
својом вољом, заблистао си на крсту, хтео си да потражиш Адама
говорећи ангелима: радујте се самном јер се нашла изгубљена
драхма; све си мудро устројио Боже наш слава теби.
Глас 7. Богородичан: Јако нашего воскресенија..
Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо свеопевана, и
из понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху
спасла, родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и после
порода опет остајеш Дјева.
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Глас 8. Богородичан: Иже нас ради рождејсја..
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као
Благ си смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри
све које си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље
Милостиви, прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и
спаси Спаситељу очајни народ наш.

БОГОРОДИЧНИ ОТПУСТИТЕЉНИ
после тропара светих, који се певају сваког дана током године
на вечерњу и на Бог Господ на јутрењу и опет на крају јутрења

Глас 1.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Чудо чудес...
Творевина се радује гледајући у теби Благодатна чудо над свим
чудима. Зачела си безсемено и родила неизрециво, Кога ангелски
чинови гледати не смеју, Њега моли за душе наше.
На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
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Огањ божанста си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си
родила Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај
све који те величају.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси..
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено
на небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче...
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се
избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како
доликује сви побожно величамо.
На крају јутрења: Пречистаја Богородице...
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанства си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си
родила Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај
све који те величају.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено
на небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче..
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Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се
избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како
доликује сви побожно величамо.
На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Гаврилу вјешчавшу...
Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се
Владика свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни
Давид. Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља
свога. Слава Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе
дошао, слава Њему који нас је рођењем из тебе ослободио.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено
на небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.

Глас 2.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Благоутробија сушчи..
Ти си извор милосрђа, зато нас удостоји милости Богородице,
погледај на народ који сагреши и покажи нам увек силу твоју, јер се у
тебе уздамо и као некада Гаврило архистратиг бестелесних сила ти
кличемо: Радуј се.
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На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама
хвалимо и побожно величамо.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари
божанске природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те
сви како доликује побожно величамо.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне
Светлости облаче, јер у недрима носиш Господа славе.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина
твога је ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се
живота удостојили и стару насладу рајску смо поново примили, зато
благодарни славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и
јединога многомилостивога.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је
Бог изникао и на дрвету крста смрт погубио.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
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Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари
божанске природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те
сви како доликује побожно величамо.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне
Светлости облаче, јер у недрима носиш Господа славе.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина
твога је ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се
живота удостојили и стару насладу рајску поново примили, зато
благодарни славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и
јединога многомилостивога.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је
Бог изникао и на дрвету крста смрт погубио.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Всја паче смисла..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне
Богородице, кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство,
показала си се као Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога;
њега моли да спасе душе наше.
На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама
хвалимо и побожно величамо.
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ако се догоди „Алилуја“ на било ком гласу, говоримо ово:
Апостоли, мученици и пророци, светитељи, преподобни и
праведни, добар сте подвиг имали и веру сачували, зато имате
смелост код Спаситеља, па молимо вас да њега као Бога молите за
нас, да се спасу душе наше.
Помени Господе као благ душе слугу твојих, и опрости им све
што у животу сагрешише, јер нико није безгрешан, само ти који
можеш и преминулима дати покој.
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама
хвалимо и побожно величамо.

Глас 3.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Красотје девства твојего..
Лепоти твога девства и пресветлој чистоти твојој Гаврило се
зачудио и кликтао ти Богородице: Какву достојну похвалу да ти
принесем? Како да те назовем? Збуњен сам и уплашен! Зато како ми
је наређено кличем ти: радуј се благодатна!
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји
такво уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
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Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна
помоћнице свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке
невоље, једина благословена.
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји
такво уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме
рушимо намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.
На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна
помоћнице свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке
невоље, једина благословена.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици
исповедили, а ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и
величамо твој Пород Пречиста.
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји
такво уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
456

MINEJ AVGUST

Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме
рушимо намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.
На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна
помоћнице свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке
невоље, једина благословена.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Тја ходатајствовавшују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је
од тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.
На крају јутрења: Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици
исповедили, а ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и
величамо твој Пород Пречиста.

Глас 4.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Воспитавшејсја во храмје..
Васпитаној у храму, у светињи над светињама, и одевеној у
веру, премудрост и безмерно девство, донео је архистратиг Гаврило
са неба овај поздрав: Радуј се! Радуј се благословена, радуј се
најславнија, Господ је са тобом.
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На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих
створених узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
К Богородице приљежно ниње..
Ми грешни притецимо усрдно и понизно Богородици, и
поклонимо се са кајањем кличући из дубине душе: Владичице смилуј
се и помози нам, похитај јер страдамо због мноштва сагрешења, немој
оставити слуге твоје као залудне, јер само у тебе имамо надање.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива
купина коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло
кроз твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина
твога и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари
нама опроштај грехова.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
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Слово Отчеје, Христа Бога нашего..
Познали смо Реч Очеву: Христа Бога нашега, који се из тебе
оваплотио Богородице Дјево, једина чиста, једина благословена, зато
те у песмама непрестано величамо.
На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих
створених узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло
кроз твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина
твога и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари
нама опроштај грехова.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јеже от вјека утајеноје..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у
несливеном јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
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На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива
купина коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.

Глас 5.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Со ангели небеснаја, с человјеки..
Небеса са ангелима, а земља са људима, радосним гласом кличе
ти Богородице: радуј се двери шира од небеса, радуј се једина
земнима спасење, радуј се Чиста и обрадована јер си родила Бога
оваплоћенога.
На крају јутрења:От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас
синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Скориј твој покров..
Твоју брзу заштиту, помоћ и милост покажи слугама твојим
Пречиста, и укроти валове мојих сујетних помиси, па подигну моју
палу душу Богородице, јер знам Дјево знам, да можеш све што
хоћеш.
На крају јутрења:Мати Божија пресвјатаја..
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Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који
ти усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана
порушена, а сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује
појимо, благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и
величамо.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас
синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Странноје Дјеви таинство..
Чудна и спасоносна тајна Дјеве се целом свету показала, јер си
се из ње родио без семена и телом појавио без трулења, Господе,
радости свима слава теби.
На крају јутрења: Мати Божија пресвјатаја..
Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који
ти усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
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Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана
порушена, а сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује
појимо, благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и
величамо.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас
синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Радујсја двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и
заклоне свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и
неискусобрачна, јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и
неросустај у молитви, за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас
синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.

Глас 6.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Начало спасенија..
Почетак спасења била је Гаврилова вест Дјеви, када је чула
„Радуј се“ и није побегла од поздрава, нити росумњала као у сенци
Сара, него је овако ракла: ево слушкиње господње, нека ми буде по
речи твојој.
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На крају јутрења:Архангелскоје слово пријала..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо,
а на рукама си носила Богородице Надање душа наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Упованије мира, благаја Богородице..
Узданицо целог света, блага Богородице Дјево, молимо твоје
једино и моћно заступање: смилуј се на народ беспомоћни, и моли
милостивога Бога, да избави душе наше од сваке невоље, једина
благословена.
На крају јутрења:Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко је теби притекао није од тебе посрамљен отишао,
Пречиста Богородице Дјево, него ко год моли благодат, тај и прима
дар, ако моли за добро.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега,
својевољно на крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и
смилује се на душе наше.
На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију,
родила си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви
Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
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Свјатаја Владичице, чистаја Бога..
Света Владичице, чиста Мати Христа Бога нашега, ти си
неизрециво родила свима Створитеља, његову доброту моли са
светим апостолима, да нас избави о страсти и да нам опроштај
грехова подари.
На крају јутрења:Великих дарованиј, чистаја..
Ти си се чиста Дјево Богомати удостојила великих дарова, јер си
телом родила једнога од Тројице: Христа Животодавца за спасење
душа наших.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега,
својевољно на крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и
смилује се на душе наше.
На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију,
родила си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви
Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Предповјествујет Гедеон..
Гедеон је унапред предсказао зачеће и Давид говори о твоме
Породу Богородице, јер је Бог-Реч сишао као роса на руно у твоју
утробу, и изникла си Благодатна безсемено земљо света свету
спасење: Христа Бога нашега.
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На крају јутрења: Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију,
родила си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви
Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.

Глас 7.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Богородице Дјево несквернаја..
Богородице Дјево неокаљана, моли твога Сина са горњим
силама, да нам пре краја подари опроштај сагрешења, свима који те
верно прослављају.
На крају јутрења: Превозшла јеси сили..
Благословена Богородице, ти си превазишла небеске силе јер си
се показала као божански храм, када си родила Христа Спаситеља
душа наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Радујсја, тебје приводим..
Радуј се Богородице, тебе узимам за заштиту, а ти си се показала
виша од ангела, јер си Бога родила.
На крају јутрења:Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, подари мир нама који ти кличемо:
милостиви Господе, слава теби.
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У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти,
непрестано моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.
На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми
верни друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, испуњење је пророка и Закона, зато
познавши тебе Богородице славимо те и побожно величамо.
На крају јутрења:Плод чрева твојего Богоневесто..
Плод утробе твоје Богоневесто, људима се показао као
посредник спасења, зато тебе Богородицу срцем и устима верни
славимо и величамо.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти,
непрестано моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.
На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми
верни друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
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Јако нашего воскресенија...
Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо Свеопевана, и
из понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху
спасла, родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и после
порода опет остајеш Дјева.
На крају јутрења:Радујсја, невмјестимаго в..
Радуј се јер си Несместивога на небесима примила у своју
утробу, радуј се Дјево проповеди пророка, јер је из тебе заблистао
Емануил, радуј се Мати Христа Бога.

Глас 8.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Радујсја, ангелом радост..
Радуј се јер си од ангела светску радост примила, радуј се јер си
Творца твога и Господа родила, радуј се јер си се удостојила постати
Мати Божија.
На крају јутрења:Радујсја, врата Царја..
Радуј се јер си као врата Цара славе, кроз која је само Вишњи
прошао, и једино та запечаћена сачувао, за спасење душа наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Недвижимоје утвержденије вјери..
Она је непоколебиво утврђење вере, и часни дар душама нашим,
зато Богородицу у песмама величајмо верни: радуј се јер си камен
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живота у своју утробу примила, радуј се целог света надање, и
тужних заступнице, радуј се Невесто неневесна.
На крају јутрења:Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас
срце материнско Сину твоме и Богу нашем.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира
и Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.
На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона,
тако тебе Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Мисленнаја врата жизни..
Ти си као духовна врата живота Пречиста Богородице, зато све
који ти са вером притичу избави од невоља, да славимо пресвети
Пород твој за спасење душа наших.
На крају јутрења: Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас
срце материнско Сину твоме и Богу нашем.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
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Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира
и Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.
На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона,
тако тебе Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Иже нас ради...
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као
Благ си смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри
све које си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље
Милостиви, прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и
спаси Спаситељу очајни народ наш.
На крају јутрења:
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас
срце материнско Сину твоме и Богу нашем.
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