МИНЕЈ ОКТОБАР
Има 31 дан

Месеца октобра 1. дана
Спомен светог апостола Ананије, једног од седамдесеторице;
Спомен преподобнога оца Романа слаткопојца;
Празник Покрова Пресвете Богородице
(Служба празника Пресвете Богородице је писана из ове службе)

Вечерње
Уобичајена катизма
На Господи воззвах.. стихире апостола, глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Савле беше раније обухваћен мраком, а када га је светлост
божанска обасјала, и када је по заповести моћној ослепео, дошао је ка
теби искајући божанско очишћење. Тада си га свеблажени као мудри
јерарх крштењем Христу усинио, па је затим и сам пожелео да сав свет
усини. Зато са њиме и тебе славимо као Христовог апостола, Ананијо
богомудри, а ви се обојица молите да се спасемо.
Када си чудно научен божанској науци, јаче од грома си блажени
затрубио спаситељну реч Божију, и све који су у гробовима сујете
спавали си пробудио, па су одбацили мртвило које мртвима припада. И
у аду заробљене си обратио, јер си и њино умртвио мртвило, сасуде
часни Исуса, Владике и Спаситеља душа наших.
Као светлоносац и божански проповедник, и као богоизабрани
сведок страдања Христових, и јављања неизрециве славе која долази,
постао си Ананијо санаследник и сапричасник Владике, па се
наслађујеш сјајем из незалазне светлости која никада не престаје. Зато
све који сада твој светли празник славимо, твојим молитвама избави
нас од мрачних невоља, богоречити Ананијо.
Ине стихире Романа, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Као милозвучна фрула Божанскога Духа, слави Бога побожним
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песмама; и као свирала Цркве свима нам нуди своја слаткоиспевана
дела и њима весели све богомудре хришћане.
Као најсветлији светионик и као најтананије милозвучне гусле, и
као струна поучних речи Духа, пева нам и јасно поучава све крајеве
света, да неућутним песмама славословимо једино светло Божанства.
Ти стојиш пред Владиком свију, јер си стекао смелост код њега,
зато се моли свеблажени Романе за нас који славимо твој спомен и твој
светли празник, да се избавимо од невоља и искушења.
Слава, апостола, глас тај исти 1.
Дело Византијево.
Постао си изабрани сасуд и велики стан Духа, па си преподобни
упућен по Божијем откровењу и апостола Павла просветлио, био си
очевидац Бога-Речи и сведок чудеса његових, пре ученика си постао
апостол и верни установитељ Новога Завета. Подражавао си учитеља
Христа па си зато крв твоју пролио и кроз мученичко страдање и
исповедник постао, Ананијо свештеноначелниче Христов. Ток си
живота завршио, а веру неокрњену сачувао; на небеским висинама си
се настанио па са вишњим силама служиш, зато се моли да се спасу
душе наше.
И сада,богородичан или крстобогородичан
Подобан: Прехвалнији мученици..
Крај крста си Чиста Мајко стајала и дуготрпљење Сина твога и
Бога гледала, па си кроз плач говорила: Тешко мени Чедо најслађе! Зар
треба овако неправедно да пострадаш Речи Божија, да би човечанство
спасао?
Стиховње Октоиха
И апостола стих, глас 4. са припевом:
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове.
Показао си се апостоле Ананијо као станиште страдања, јер си
камењем као цветовима обасут. За Пострадалога телом ради нас и
свејевољно Разапетога, крв си своју пролио, зато се Дамаск данас хвали
твојим светим празником. Али не само он, него и сви под сунцем,
знаке твојих чудеса јасно проповедају и кличу: моли се Богу, да нам
подари опроштај сагрешења.
Слава,преподобнога, глас 6.
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Ти си међу првима показао добра дела као узрок спасења, Романе
оче наш, јер си ангелско појање саставио, а свој си живот побожно
провео. Зато моли Христа Бога, да избави од искушења и невоља све
који ти поје.
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?
Тропар апостола, глас 3.
Апостоле свети Ананијо, моли милостивога Бога, да подари
опроштај грехова душама нашим.
Слава тропар преподобног, глас 8.
У теби се оче свакако спасла боголикост, јер си примио крст и
следовао Христу. Делима си учио презирати тело желећи више за душу
ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобни Романе радује се дух
твој.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
На јутрењу:
Канон Октоиха један и апостола на 4 (његов акростих: Слава
Ананије нека се прославља). Дело Јована Монаха. глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је прешао воду као копно и од Египатскога зла избегао,
Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Отворимо сви верни уста и јасним језиком похвалимо спомен
началопастира Ананије и са њиме Богу нашем појмо.
Пеславни Ананија доводи пречистом Женику Христу неокаљану
невесту, а то је ова црква, са њом јасно Богу нашем појмо.
Ти си постао предходни ученик а новом ученику, некадашњем
гонитељу, дајеш да прогледа, и певаш Ананијо песму: појмо Богу
нашем.
Богородичан: Чинови ангела и сви на земљи те Безневесна Мати
непрестано хвале: јер си њиног Створитеља као детенце на твоме
наручју носила.
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Ини канон преподобном, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пешешествовав..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу
певаше и кликташе.
Твојим молитвама мудри и божански Романе, пошаљи нам са
небеса блистајуће зраке, да би твој свети спомен песмама похвалили.
Из младости си самог себе потпуно Христу предао, и за њиме си
следовао, блистајућим сјајем си са небеса свој разум обасјао.
Украшен лепотом Свемогућег и Светога Духа, као свезда сјајна,
засветлио си мудри Романе светлошћу врлина свим крајевима света.
Богородичан: У последња времена је из тебе Богородице неизрециво
изашао сабеспочетни Божија Реч, и првог човека Адама у пропаст
палог је спасао.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светлост
у тами и теби пева дух мој.
Следујући наређењу твога Учитеља, постао си архијереј и
страдални жртвени принос, апостоле.
Твојим молитвама милостиви, учини благонаклоним Избавитеља за
све који ти поје Ананијо апостоле.
Када ти се Господ јавио, због тебе је свезао сваки напад зверског
гонитеља, јер му је неизрецивим светлом лице помрачио.
Богородичан: Тебе смо сви хришћани стекли као уточиште и бедем
наш, и тебе безневесна неућутно славословимо.
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 исповедања тебе.
Твој разум мудри Романе, постаде станиште Свете Тројице, пун
побожног истинитог знања, па нам излива божанске проповеди.
Твој часни језик нам је излио реке певајући побожно и објаснио
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је Христово за нас неизрециво рођење од Дјеве.
Гле како изобилно храниш мудрим поукама и дивним хримнама
наше мисли, и испуњујеш их божанском сладошћу Романе богоречити.
Богородичан: Ти си Дјево узвишенија од свих небеских војски, јер си
њиног Створитеља, Сина Божијег, у утроби зчела и родила и Увекдјева
остала.
Кондак преподобног, глас 8.
Божанским врлинама духа
премудри, и у цркви Христовој
прелепим појањем је украсио.
небеско траже, твоје од Бога
преблажени, украсе цркве!

од младости си се украсио, Романе
преславни украс си блажени постао и
Зато те молимо: подари свима који
дарове да ти кличемо: радуј се оче

Сједален апостола, глас тај исти
Подобан: Премудрости..
Просветљен познањем божанства, постао си Ананијо свештеник и
мученик Исусов и божански апостол. Некадашњег гонитеља званог
Савле ослепљеног наредбом Вишњега, ти си славни у воду погрузио, и
богостваралачком науком учинио си га бољим, па и просветитељем
душа наших. Зато теби кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе твој свети спомен.
Слава, преподобнога, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Ти си оче блажени засађен као дрво крај извора вода испосничких,
па си уз садејство Божије, принео у погодно време плодове твојих
подвига Творцу и Градинару, зато твој свети спомен појимо, и тебе
преподобни Романе прослављамо.
И сада, богородичан:
Топла и непобедива заступнице, извесно и непостидно наше
надање, бедеме и заклоне и пристаниште свима који ти притичу
Увекдјево Чиста, моли са ангелима Сина твога и Бога, да подари свету
мир и спасење и велику милост.
Крстобогородичан:
Док је Мати твоја Хртисте гледала тебе својевољно сред
разбојника разапетога, срце јој се кидало па је говорила: безгрешни
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Сине, зашто си разапет на крсту као злочинац? А хтео си човечански
род да оживиш као предобар!
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи, смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
О тебе научен Христе, незаборавни Ананија је страдалнички смрт
победио, и од тебе је почасти примио.
Био си ученик прогоњеног Бога-Речи, незаборавни Ананијо и
постао си учитељ побожности бившем прогонитељу.
Ослепелом Павлу јавио те је Господ кад си сакривен био, и показао
те је њему као извесног исцелитеља.
Богородичан: Моли Пречиста Дјево Бога којег си родила, да избави све
тоје појце од сваке невоље.
Ини.
Ирмос: Христос моја сила..
Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Постао си Романе станиште Божанскога Духа и духоносна уста која
јављају божанске песме и заслађују душе, свима који ти притичу.
Твојим поукама и твојим дивним песмама, постао си као небеска
свирала и као гусле које свачије помисли ка себи привлаче.
Благодат сведелатног и Пресветог Духа дишући уселио се у твоју
просветљену душу прехвални, и учинио те је својим стаништем и
мудрим благовесником.
Богородичан: У уши праматере је змија отров излила, али ти си га
Чиста избацила, када си на глас архангела зачела и родила Христа.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси от лица твојего..
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.
Недоступна Светлост те је учинила божанским пристаништем
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свима у бурама и непресушним изворем и светлом у тами Ананијо
блажени, и као ученика достојног милостиво је на теби отпочинуо.
Прикривено Сунце који види скривено и зна све још пре постања,
јавио се теби сакривеном, да од некадашњег гонитеља и рушитеља вере
после не много времена учиниш апостолом Истине.
По твоме недокучивом промислу Спасе смрт је савладана, зато
када му је стигао крај, Ананија је као победник и јерарх себе за тебе
радосно жртвовао.
Богородичан: Ти имаш материнску смелост ка Сину твоме Пречиста,
зато такву бригу о нама не презри молимо те, јер тебе као једину
очишћену ми хришћани ка Владици приводимо.
Ини.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..
Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се
са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога
Бога који из мрака греховног нас призива.
Утешитељева благодат нашла те је богомудри Романе као најлепше
светилиште и часни сасуд, и учинила те храмом светлом украшен и
усели се у тебе.
Увекдјева која је заиста оваплоћенога Сина Божијег родила, твоју
душу је просветила и разум божанским знањем испунила, када је у
ноћи пред тебе стала.
Твоје записане свете речи оче незаборавни, показале су се заиста
свима најслађе, и све радују, и свима разум просвећују, и све
спасоносним знањем поучавају.
Богородичан: Родила си Пречиста Светлост, Очеву Реч увекпостојећег,
зато твојим блиставим молитвама просвети разум мој, и одгнај таму са
душе моје Пречиста Владичице.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем и услиши ме, Боже спасења
мога.
Навикао си светитељу да служиш Живом Богу, и разорио си много
пута злу ћуд безумних, поучавајући Ананијо да се клањају Јединоме
Триипостасном Божанству.
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Примио си у твоје руке апостоле кормило цркве, и ка кормилару
Христу си стигао, и њоме си Ананијо Духом управљао као лађом
Божијом.
Саздао си прави пут и наредио си Владико посланом да њиме
право иде, а открио си другоме који је био на молитви да овај треба
постати твој славни ученик и твој најправеднији и изабрани сасуд.
Богородичан: Твојим молитвама Богородитељко Чиста да се избавимо
ужасних сагрешења, и да стекнемо Пречиста божански сјај Сина
Божијег, који се из тебе неизрециво оваплотио.
Ини.
Ирмос: Житејскоје море воздвизајемоје..
Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости
живот мој, Многомилостиви.
Препун просвећења, ти си се врлинама ка висини побожно узвисио,
а за земно ниси марио, и као небески стуб и светионик праве вере си
постао.
Прохтеве тела си сасушио а душу си сјајем светле чистоте украсио,
и љубављу ка добром и врлинама си је као красотом обукао.
Омрзнуо си све привремено и сујетно као гњилу и пролазну
насладу па си у храму Богородице ревновао, тако си и разум и душу и
тело достославни освештао.
Богородичан: Сви пророци су јасно из давнине видели шта ће са
Дјевом бити Христе мој, и као боговидци су твоје непорочно рођење
на земљи јасно најавили.
Кондак апостола, глас 2.
Подобан: В молитвах..
У молитвама топли заступниче и свима који те моле брзи
помоћниче, прими молитву нашу свети Ананије и моли Господа Христа,
јединога који у светима почива, да се смилује на нас.
Икос:
Блистањем твоје светлости, просветли Христе мој, мрак мога срца
и слепоћу; још ми даруј речи да чистим разумом похвалим апостола
богообасјаног врлинама и у страдању блаженога. Јер ти си извор
мудрости и давалац добара многомилосрдни, зато ујасни језик мој, па
прими похвалну песму, Једини који међу светима обитаваш.
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Песма 7.
Ирмос: От Јудеји дошедше отроци, в Вавилоње иногда..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу,
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца, благословен јеси.
Нека затруби мудро, Богом изабрано стадо, богогласном трубом о
страдању пастира Ананије, и нека кличу своме првопастиру Христу:
благословен си Боже отаца наших.
Нека те слави Ананијо часна црква Христова као ученика Божијег,
и као верног јерарха и сведока божанских страдања, и нека објави:
благословен си Боже отаца наших.
Не из страха од смрти него из љубави ка пастви се Ананија крио,
па је вука као јагњета укроћеног видео и кликтао: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Појавио си се Христе оваплоћен из девствене утробе
ради нашег спасења, зато познавши твоју Матер као Богородицу,
православно кличемо: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Отроци в Вавилоње пешчнаго пламене не убојашасја..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи него посред ње
бачени орошавани појаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Ти си богомудри имао Богородицу Марију за учитељицу, која те
је уразумила и научила и наредила да испеваш ово: благословен си
Господе Боже отаца наших.
Заблистао си у свету као јарко сунце Романе богомудри, и светло
обасјао све који са вером кличу: благословен си Господе Боже отаца
наших.
Објавом твојих речи цео свет је испуњен и народи су научили лепо
Христу појати: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Нека те сада зову блаженом сва поколења људи,
Богородице Чиста, као што си и прорекла, и нека те са вером овако
славе: благословен је Пречиста плод утробе твоје.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута халдејски мучитељ махнито ражари пећ против
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побожних (младића), а они видећи, да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: децо благословите, свештеници
опевајте а људи га узносите у све векове.
Чудно је слушати, мислио је Ананија славни, да је твојом силом
Владико настала таква неизрецива промена: од грабљивца и губитеља
стада твога до пастирског чина, зато је заиграо и закликтао: децо
благословите, свештеници појте а народи га величајте у све векове.
Нека се данас радује и нека заигра духом свеславни и блажени град
твој, јер је примио твоје добро заступништво славни, па нека благодари
Спаситељу и кличе: децо благословите, свештеници појте а народи га
величајте у све векове.
Животворним наредбом Ананијо пречасни, проповедао си Савлу
светлотворну силу Јављенога, а када си положио на њега твоје целебне
дланове, одбацио је слепоћу и истргао се од стреле змијине и њене
кошуље, кличући: величајте Христа у векове.
Тројичан: Трисветло Божанство, сија јединствено, светлом од једне
Триипостасне природе, Родитеља беспочетног једноприродна Реч Очева,
и сацарствени јединосушноме Духу. Тројицу децо благословите,
свештеници појте а народи га величајте у све векове.
Богородичан: Ти си Свесвета Владичице свима у невољама спасење и
топло заступање, зато се смилуј и спаси ме, страшно сам пао а ти ме
подигни, и твоју руку помоћи пре краја ми пружи, да ме ноћ смртна
не ухвати на спавању, да бих те како доликује у векове славио.
Ини.
Ирмос: За закони отеческија блажении в Вавилоње..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер попљуваше цареву безумну наредбу, и заједно, када
их не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа
појте дела и величајте га у све векове.
Сву лепоту света његову сладост и славу ти си мудри одбацио а
душу си твоју ка небеским хоровима управио, ка тамошњој слави и
светлости, ка лепотама неизрецивим и ка тамошњем боравку, у
светлости богопочетној, кличући: тебе величамо Христе у векове.
Жељом Божанском загрејан, срцем си се определио ка узвишеном,
па си бестелесни живот у телу провео, и чиновима ангела си мудри
наликовао, у свету песама си све заволео, па си са вером Романе
кликтао: тебе величамо Христе у векове.
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Узвишеним, побожним и слатким твојим речима божански Романе,
сваку мисао веселиш људима и заслађујеш душе као неки богати
хранитељ и светлом их обасјаваш и учиш да кличу: Господу певајте
његова дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Жељом да будем једнак са Богом преварио ме је
човекоубица као змија најлукавија, и поробио ме је и удаљио од рајске
сладости, али Владика по природи Син Божији оваплоћени дође од
Дјеве Марије и уздиже ме на висину и обожи, зато њега величам у све
векове.
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.
Разорио си свехвални таму незнања, а истинитом Триипостасном
светлошћу си обасјао Дамаск, зато као чедољубиви отац и вољени
пастироначелник у православној вери њега сачувај.
Ходите да обасјани као духовни следбеници прославимо овај
годишњи празник, а Ананију као врлинама трисијаног служитеља и
проповедника Тројице опевајмо.
О, колико је изнад људи твоја слава блажени Ананијо, јер си
вољени ученик био, и као пастир си починуо, а као страдалник
Христов се прославио, и венцима мученичким се украсио.
Богородичан: Пречиста и свенепорочна, сасуде миомирисни, измоли од
Христа којег си родила, да подари нашем народу победу над
непријатељима и да подари слободу народу твоме од ропског јарма, јер
тебе непрестано величамо.
Ини.
Ирмос: Безсјеменнаго зачатија рождество несказанноје..
Бесеменог зачећа рођење је неизрециво, Матере безмужне
нетрулежан је плод, Божије рођење обнавља природе зато те сви
нараштаји као богоневесту и Матер величамо.
Сјединио си се најблаженији са горњим бестелесним силама, где
је неизрецива радост и свагдашња сладост, у оној Богом зачетој
светлости и весељу где је неизрецива слава.
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Уселио си се унутар божанске славе са праведнима, па гледаш ону
неизрециву лепоту, и бескрајну сладост, гледаш лепоте небеске које си
уистину желео, и видиш и саборе патријараха славни Романе.
Твојим молитвама богомудри, избави од невоља све који твој
свелоносни празник верно славе, па и од сваке повреде и искушења
противниковог, те их удостоји да стекну небеску славу и вишње царство
најблаженији Романе.
Богородичан: Од пада првосазданога у старини, човечански род је
заробљен Богородице Дјево, и покорен страстима греховним, али из
тебе рођени преблаги Бог својим милосрђем је овога извео.
Светилен Октоиха
Слава, апостола.
Подобан: Жени услишите..
Сада се Дамаск тобом хвали апостоле, јер си својим мучеништвом
његову славу раширио, а ранијем гонитељу Христа учитељ си постао.
Зато се као нарочити ученик гоњенога Христа моли њему за нас.
И сада, богородичан:
О какве ли су твоје тајне! О каква су твоја чудеса! Како си после
рађања Дјевом остала као и пре рађања? Како ли си Бога примила, који
се нигде неможе сместити? Заиста је све твоје неизрециво,
благословена Дјево и Мати Маријо.
На стиховње Октоиха.
Слава, апостола, глас 8.
Дело Анатолијево.
Учениче Спаситељев, и јерарше славни, Ананијо мученика славо,
светилниче пресветли, и чувару нашег града, моли се усрдно да се
стадо твоје избави од невоља, и да се спасу душе наше.
И сада, богородичан, или крстобогородичан.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Гледајући тебе прикованог на крсту Исусе и како својевољно трпиш
страдања, Дјева и Мати твоја Владико нарицаше: Јао мени Чедо слатко!
Зашто неправедно трпиш ране, Лекаре који немоћи целог света
исцељујеш и од пропасти твојим милосрђем све избављаш?!
На Литургији
Блажена гласа, на 4 и апостола песма 3. на 4
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Прокимен 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)
Дела апостолска, зачало 21. од пола
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 51.: Који вас слуша..
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Овога дана октобра 1.
празнујемо и Покров Пресвете Вадичице наше Богородице и
Увекдјеве Марије
Ако је храмовни празник или настојатељ изволи да се служи
свеноћно бденије, поји се служба овако:
На малој вечерњи
Стихире самогласне, глас 1. на 4
Једини Бог који почива изнад земље на небеским престолима, дао
је своме угоднику да види како молитвено шириш божанске руке и тебе
Владичице у молитви за град и за народ, зато нас и сада покри Госпођо
омофором милости твоје. (два пута)
Град који те поштује и како доликује слави, закрили Пречиста
твојим часним омофором од навале противника, од глади и земљотреса
и међусобног рата, Дјево неискусобрачна Богоневесто, јер ти си људима
покровитељка и заступница.
Духовна палато Христова, ти си вернима стена и покров и сила,
тобом се Богомати твој град спасава, твојом помоћи се правоверни
владари крунишу, тобом се увек хвале јер односе победе над невернима,
јер их ти покриваш омофором милости твоје.
Слава и сада, глас 6.
Дођите сабори љубитеља празника, да певамо Пресветој Дјеви, јер
данас ангели са светима празнују часни покров Божије Матере и на
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њену хвалу нас на земљи призивају да непрестаним гласом кличемо:
радуј се цркве дивни украсе и целом свету предивно окриље, радуј се
верних владара подршко, а војницима у рату чуварко, радуј се покрове
и заступницо наша, јер тебе хришћански народи непрестано славе.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Нека је слава на небесима а на земљи радост, јер се Царица са
свима светима у цркви за нас моли.
Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11)
Ходите верни у свету цркву, јер тамо Богородица омофором
закриљује народ од свих напасти демона.
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)
Пречиста Богородице не заборави нас твоје слуге, него се моли за
нас који ти са вером певају.
Слава и сада.. глас 3.
Ходите сви љубитељи празника да прославимо часни покров
Божије Матере, јер она ка Сину руке милостиво пружа и њеним светим
покровом свет је ограђен, зато и срцем и устима и песмама и духовним
појањем са свима који притичу радосно празнујмо.
Тропар, глас 4.
Данас православни народи светло празнујемо, осењени твојим
Богомати доласком, и гледајући твој пречисти Лик умилно говоримо:
закрили нас твојим славним покровом, и од свакога зла нас избави,
молећи Сина твога Христа Бога нашега, да спасе душе наше.
На великој вечерњи
Блажен муж..
Стихире на 8, глас 1.
Подобан: О дивноје чудо..
О како је велика заступница несрећнима Чиста Богородица, брза је
помоћница, спасење и безбедност свету, пучина милости и извор
Божије мудрости, и покров свету. Њојзи верни певамо и неизрециви и
светли омофор њезин хвалимо: радуј се обрадована, Господ је са тобом,
који дарује свету велику милост. (два пута)
Дивни Исаија је прорекао и казао: биће у последње дане јасна гора
Господња и дом Господњи на врху планине, а ми смо схватили
Владичице да се ова реч на теби обистинила, јер се планине и долине
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украсише црквама разних твојих празника. Зато ти весело кличемо:
радуј се обрадована, Господ је са тобом, који дарује свету велику
милост.
О какав си ти чудни украс свима вернима! Ти си пророчанство које
се обистинило, ти си слава апостола и охрабрење мученицима, ти си
девојаштву похвала и целом свету предивни покров. Зато Владичице
покри омофором милости твоје народ наш и све људе који кличу: радуј
се обрадована, Господ је са тобом, који дарује свету велику милост.

Ине стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Тебе Богородице појмимо као од Бога засађени рај и место дрвета
живота заливено Духом Светим, јер си Створитеља свих родила, који
храни верне хлебом живота. Њему се моли за нас са Претечом, па
часним омофором закрили народ наш и сав свет од свакога зла. (два
пута)
Освећују се и небо и земља и црква се освештава, а сви народи
нека се веселе, јер гле, Мати Божија невидиво долази са војскама
ангела и са Претечом и Богословом, са пророцима и апостолима, и
моли се пред Христом за хришћане, да помилује обитељи, градове и
села, и све који славе празник њеног покрова.
Лепота Јаковљева и лествица небеска по којој сиђе Господ на
земљу, били су некада праобрази, који су твоју част и славу Богородице
најавили. А тебе која си родила Бога свих, славе небески ангели и
људи на земљи, јер се за цео свет милостиво молиш и покриваш све,
који твој часни празник славе.
Слава и сада, глас 8.
Са нама се радују све небеске војске, духовно сабрани у свечани
збор, гледајући Царицу и Владичицу свију коју многим именима славе.
Радују се и душе праведних, који су сведоци виђења, како у вазуху она
молитвено шири своје пречасне руке, и моли се за мир целога света, и
за снагу и утврђење православних и за спасење душа наших.
Вход. Прокимен дана. И Чтенија:
Читање из Књиге постања (глава 28,11-17)
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
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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 Језекиљевих пророчанстава (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 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 глас 3.
Дошао је данас пресветли празник часнога твога Покрова Дјево
Пречиста, који више од сунца људе обасјава, све који са вером из
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чистога срца тебе као истиниту Матер Божију исповедају, и твоме Сину
кличу: молитвама Увекдјеве Христе Боже која те је чисто и безтрулења
родила, не предај непријатељима који нападају на нас твоје наслеђе,
него као милостив спаси у миру душе наше.
Глас 4.
Народ твога Сина Пречиста Владичице, жели да ти испева похвале
како доликује, али не умеју, а ти увек све верне заступаш и покриваш
часним твојим покровом, и молиш се да се сви спасу, који са вером
тебе чисту и Истиниту Богородицу прослављају.
Глас 2.
Данас сви верни сакупљени похвалимо Најнепорочнују Царицу
свих, Печисту Дјеву, и Матер Хиста Бога, јер она увек ка Сину своје
руке милостиво пружа. Њу је предивни Андреј видео у ваздуху, како
својим часнм покровом људе окриљује, зато њој умилно кличимо: радуј
се покровитељко и заступнице и спасење душама нашим.
Слава и сада, глас тај исти.
Очистимо разум и помисли, и хајде да и ми са ангелима свечано
прославимо и започнемо Давидову песму младој Дјеви и Невести Цара
свих Христа Бог нашега, па рецимо: васкрсни Господе у одмор свој, ти
и ковчег светиње твоје, јер си је украсио као дивну палату и настанио
је у граду твоме Владико, зато ради њених молитава брани нас и штити
моћном силом твојом од безбожних противника.
На стиховње стихире, глас 2.
Ти си изнад свих и на небу и на земљи, славнија си од херувима
и часнија од свих бића, тебе је као моћну заступницу и покровитељку
роду хришћнском Христос подарио, да штитиш и спасаваш грешни
народ који ти притиче. Зато те имамо као уточиште за све који ти поје
Владичице и који свечано славе часни празник твога Покрова, Христа
молећи да нам подари велику милост.
Глас 5.
Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11)
Запевајмо народи свечано Давидову песму младој Дјеви и Невести
и Мајки Бога и Цара свих Христа, јер као Царица стоји са десне стране
тебе Владико, одевена у одећу са златним ресама, божанском лепотом
украшена. Њу си изабрану међу женама изнад свега у свету улепшао, и
одлучио да се из ње родиш, по великој својој милости. Њу си као
помоћницу своме народу подарио, да штити и закриљује од сваке
несреће слуге твоје, као једина Благословена.
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Глас 7.
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)
Ти си Богородице као гора велика и преславна, и узвишенија си и
од горе Синаја, јер она није могла поднети силазак на њу славе Божије
у знаковима и сенкама па се огњем зажарила, те севала муњама и
громовима, а ти си цео божански огањ у себе примила, и Бога Реч си
у утроби неопаљено носила, који све својом заповешћу носи. Ти имаш
материнску смелост код њега Владичице, зато помози свима, који са
вером празнују твој часни празник, и не заборави их, него их
милостиво посећуј, јер си примила од Бога дар да штитиш и
закриљујеш христоименито стадо и нас слуге твоје.
Слава и сада, глас 2.
Црква Божија се заогрнула твојим часним покровом као
пресветлим венцем Свечиста Богородице, па се данас светли и
тајанствено радује и весели Владичице, кличући теби: радуј се часна
одеждо и венче славе Божије; радуј се једина славе испуњење и вечно
весеље; радуј се јер си свима који ти притичемо пристаниште,
избављење и спасење.
Затим тропар, глас 4.
Данас православни народи светло празнујемо, осењени твојим
Богомати доласком, и гледајући твој пречисти Лик умилно говоримо:
закрили нас твојим славним покровом, и од свакога зла нас избави,
молећи Сина твога Христа Бога нашега, да спасе душе наше.
На јутрењу
После првог стихословија сједален, глас 3.
У божанском сјају, окружена си војскама ангела и чиновима
пророка и апостола, па примаш свето служење као Мати Божија, зато
посети нас слуге твоје и моли Христа Бога нашега, да нам подари
велику милост.
Слава и сада, то исто.
После другог стихословија сједален, глас 6.
Ти си Пречиста Бого-Мати заиста снага беспомоћнима, јер се ми
смирени тобом узвишујемо и тобом се на висини држимо, а ти си
свима покровитељка и пред Богом заступница.
Слава и сада, то исто.
После полијелеја сједален, глас 4.
Твој пречисти омофор блиста више од електицитета, као онај у
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давнини заиста најчаснији ковчег, не телесно него духовно, због твојих
непропадивих, раширених, пречистих руку, па чува милостиво све који
славе свечани празник твога покрова Владичице, ради којег смо се
усрдно сакупили да га прославимо.
Слава и сада, то исто.
Степена, 1. антифон 4. гласа
Прокимен, глас 4.: Спомињаћу име твоје у сваком нараштају и
нараштају. Пс.44,18)
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)
Све што дише..
Еванђеље по Луки зачало 4.
Псалам 50.
Слава: Молитвама Богородице..
И сада: то исто.
Помилуј ме Боже..
По 50.псалму стихира глас 8.
Са нама се радују све небеске војске, духовно сабрани у свечани
збор, гледајући Царицу и Владичицу свију коју многим именима славе.
Радују се и душе праведних, који су сведоци виђења, како у вазуху она
молитвено шири своје пречасне руке, и моли се за мир целога света, и
за снагу и утврђење православних и за спасење душа наших.
Канон Богородици на 12, Ирмос по два пута. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Са чиновима светих ангела и са саборима пророка и апостола у
великој слави као Мати Божија у цркву данас улазиш и за хришћане се
молиш, па од искушења и туге све избављаш и покриваш твјом
милошћу.
Мојсеј те је као скинију и жезал Аронов назвао, јер си ти Христа
као дрво живота процвала, и код њега имаш смелост да се за нас који
те славимо Царице помолиш, да се избавимо од свакога зла, и да
славимо празник твога покрова.
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Не као што је у давнини Давид сакупио народе и пред кивотом
играо, него се сада још и више теби клањамо, јер са чиновима светих
пред тобом, хитате у цркву, зато говоримо: моли за сав народ који те
слави, да твој покров часно прославимо и празнујемо.
Теби Богородице певају чинови ангела и славе те паријарси са
светима, који пред твојим лицем хитају у цркву; са њима те је тада
видео свети Андреј, како се за нас грешне Богу молиш: да се смилује
на народ који слави празник твога покрова.
Катавасија, Ирмос тај исти.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор
твојих песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској
слави твојој, и венаца славе их удостоји.
Као њива неорана ти си Клас Божански израстила, зато се радуј
духовна трапезо, јер си Хлеб Живота умесила, радуј се Владичице,
непресушни изворе Воде Живота.
Ми твоје слуге Владичице у твојој цркви са вером стојимо и твоју
милост чекамо, а ти посети нас смирене, и твојим светим покровом
заштити владаре и народе од свакога зла.
Многоименита Дјево, тебе су пророци свето предсказали и они ти
сада служе са ангелима; са њима се моли Богу за нас, да овога дана
твој покров сви радосно и светло празнујемо.
Гедеон те је предсказао као руно на које је као роса Христос Бог
сишао, ка њему се моли Богородице, да нашем владару и народу подари
победу над нашим непријатељима, да их као Мадијамце оборе и твој
свети празник прославе.
Твојим блиставим омофором више од сунчаних зрака обасјаваш
цркву и народе, а таму грехова наших одгониш твојим доласком
Богородице, јер се молиш за нас Сину твоме и Богу.
Сједален, глас 5.
Чиста Увекдјево, топла и непобедива заступнице, сасвим извесно и
непостидно поуздање, бедеме, покровитељко и пристаниште свима који
ти притичу, моли са ангелима Сина твога и Бога, да подари мир целоме
свету, спасење и велику милост.
Слава и сада, то исто.
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Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Гласовима песама појимо теби Дјево Свеопевана: радуј се горо
богата и пуна Духа као сира, радуј се свећниче и посудо која носиш
ману и заслађујеш укус свима побожнима.
Сву је тебе Бог освештао Духом Светим, више него Аронов ковчег
Богородице, и наредио је ангелима да ти служе; са њима се моли за
ово место где се твој часни празник прославља.
Дођи сада у слави у твоју цркву Богородице са саборима свих
светих, као што те је некада свети Андреј видео на ваздуху, како се
светло молиш за хришћане, и подари нам твоју милост.
Ојачај Владичице владара нашег и народ против наших
непријатеља, да будемо као Давид против Голијата, е да би ти весело
кликтали: радуј се свети покрове и заступнице места нашега.
Теби Госпођо притичемо са вером, и клањамо се благодарно и
кличемо: радуј се богоблагодатна Дјево, покрове и бедеме наш, и
помоћнице свима у невољама, па спаси нас који ти притичемо и у тебе
се надамо.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна
Дјево, имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
Тебе је у давнини Соломон као одар описао, и палату Цара
небескога коју окружују серафими, и то је тако како је о теби речено
Богородице, зато те сада молимо Мати Божија и Свесвета: закрили нас
од свих невоља.
Теби старешине ангела и часни пророци са апостолима као Матери
Божијој часно служе, гледајући те како чиниш молитву за цео свет, а
твоје прозбе чуће Господ и спасти ово место и народ који се у тебе
нада.
Тебе је Исаија велики међу пророцима предсказао речима: да ћеш
неискусобрачно родити Бога, а ти си Чиста Маријо постала светија од
свих, јер си Бога у утроби и у наручју своме носила; њему се моли за
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нас, који смо твојим покровом заклоњени и који те са вером славимо.
Летећи духовним крилима сабори светих тајно дођоше да послуже
теби Богородице, и видеше те на лаком облаку славе, како се молиш
Христу Спаситељу да подари нашем владару и народу да савладају све
који против нас ратују.
Песма 6.
Ирмос: Божественоје сије и всечестноје..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.
Богомудри јереји у твојој цркви са народом побожним стајаху
чекајући Богородице твоју милост, а ти окрени на радост тугу нашу јер
си Радост родила који свима људима греха опрашта.
Теби сва земља приноси дарове као Царици и Божијој Матери,
цареви и кнежеви се клањају а сви народи се веселе, заклоњени од
свакога зла твојим молитвама Богородице.
Данило те је предсказао као велику гору, јер се из тебе бесемено
родио Христос, да уништи сву демонску лаж, и да својом вером испуни
земљу; њему се моли за нас Богородице, јер славимо празник твога
покрова.
Апостолским гласом ти кличемо Пречиста: радуј се престоле
Божији на коме је Језекиљ видео Господа у лику Човека, којега носе
херувими. Са њима се моли за нас Богородице, да се спасу душе наше.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Данас Дјева стоји у цркви са севтима и невидиво се моли Богу за
нас. Ангели се са архијерејима клањају, апостоли са пророцима се
веселе, јер Пресвета Богородица моли за нас превечнога Бога.
Икос:
Дођите народи да се насладимо њеним предивним чудесима, јер се
њоме Адам од пропасти избавио; ова је ковчег, али не Нојев, него од
Бога створен; у давнини Мојсеј у купини огњеној Бога није могао
видети, а сада је од ње Рођенога сва земља познала као Сина Божијега,
и њему се она моли, зато је прославимо као Матер Божију, јер ради нас
Богородица моли превечнога Бога.
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Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени,
па опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.
Ни много пророка нису могли да те сасвим опишу, јер си
недокучива Дјево и за небеске слуге Божије ангеле, али те сада сви
знамо као Богородицу и тражимо твоју помоћ и заштиту, Благословена.
Ти си Богородице Дјево она гора очврснула Духом, коју је Авакум
видео, и која излива вернима исцелитељну сладост, зато исцели нас
који Сину твоме кличемо: благословен је Бог отаца наших.
Бог је небеса савио и у тебе се уселио, и сада гледа на молитву
твоју Богородице Чиста, и твоје молбе испуњава Царице, зато се њему
усрдно за нас помоли, јер се у тебе надамо, Благословена.
Творче и Спасе наш Христе Боже, прими молитву твоје Матере коју
теби за нас грешене приноси, да теби радосно певамо: благословен си
најопеванији Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Са чиновима ангела Владичице, и са часним и славним пророцима,
са врховним апостолима и са свештеномученицима и архијерејима,
помоли се Богу за нас грешне, који празник твога покрова у српским
светињама и земљама славимо.
Гордост и нападе обори а намере неправедних моћника и владара
разори, ратоборне погуби, о, Мати Божија и Царице Свечасна, и снагу
наших побожних владара узвиси, да би твој празник славили, Пречиста
Богородице Дјево и да би кликтали: Певајте Господу његова дела и
величајте га у све векове.
Устима ти приносимо песму и душом ти се верно клањамо, јер у
нама горе срца наша, Мати Божија Пречиста, а ти нас помилуј, јер се
теби молимо и Господу певамо и величамо га у све векове.
Оптерећен сам многим гресима и не умем како доликује написати
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похвале твоме покрову Богородице, али ти као Мати Божија улепшај
твој празник чудесима, да сви радосно певамо Господу и величамо га у
све векове.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј да..
Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује
бестелесних бића свет, поштујући свештени празник Богоматере и
нека кличу: радуј се најблаженија Богородице пречиста и
Увекдјево.
Узвишени Царе, ти седиш са Оцем и серафими ти певају, погледај
на материнску молитву коју теби за нас грешне приноси, па очисти
грехе наше, и спаси ово место а верни народ умножи; подари верним
владарима нашим здравље телесно и на невернике победе, ради
молитава твоје Родитељке.
Ангелским гласом певамо ти Дјево богоизабрана: радуј се јер си
Адама поново у рај увела, радуј се јер се демони твојим именом
прогоне, радуј се надо хришћана, радуј се освећење душама, радуј се
чуварко нашега места.
Помени нас у твојим молитвама Госпођо и Дјево Богородице, да не
погинемо због мноштва наших грехова; заклони нас од свакога зла и
страшних искушења, јер се у тебе уздамо и празник твога покрова
славимо а тебе величамо.
Примила си дар од Бога као Мати Божија, да исцељујеш болести
свима хришћанима, и да их од невоља избављаш, а грехе отпушташ, и
из ропства и од сваког искушења спасаваш, зато не презри ни нас
Госпођо јер знаш шта желимо: здравље телесно и спасење душама.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
О, Пресвета Госпођо, Дјево Богородице, покри нас чудесним твојим
омофором, и сачувај и земљу и народ од свакога зла. И као што је
предивни Андреј видео у цркви у Влахерни где се молиш, тако и сада
Госпођо пошаљи нам твоју велику милост. (три пута)
На хвалитним, стихире на 4. Глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Теби притичемо Госпођо и умилно се клањамо и молимо те, а ти
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се радуј богоблажена Владичице, и многоименита Дјево, јер си од
многих пророка часно наговештена. У тебе је као роса сишао Христос
Бог, па си родила браконеискусна и Чиста, и на рукама си носила
Створитеља свију и Господа. Њему се сада моли за нас који са вером
славимо празник твога покрова. (два пута)
О теби певају војске ангела Богородице Дјево, тебе славе
патријарси са архијерејима и свети апостоли, и теби као Матери
Божијој приносе часне службе, видећи те да за цео свет узносиш
молитве, ка Спаситељу свих, Христу Богу. Њему се помоли да избави
градове, села и обитељи и народ који те верно слави, и за све који
празник твога покрова поштују.
Бог те је Богородице сву освештао Духом Светим, више него
Аронов ковчег, и твојим блиставим омофором обасјаваш и цркву и
народ јаче од сунчаних зрака, а одгониш таму грехова наших, па
избављаш од невоља и беда све који са вером славе празник твога
покрова.
Слава и сада, глас 6.
Дивни Андреј те је видео у ваздуху са мноштвом архангела,
апостола и пророка и мноштвом мученика, где се молиш Владичице
Сину твоме и Богу нашем, за градове, села, обитељи и сав народ, и како
их часним твојим покровом заклањаш. Немој ни сада ускратити
Печиста твоју заштиту, него спаси одабрано наслеђе твога Сина, јер
пречисти твој празик славимо, многоопевана.
Велико Славословље, тропар и отпуст.
На Литургији
Блажена од канона, песме 3. и 6.
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 Јеврејима, зачало 320.: Браћо, имала је и прва скинија..
Алилуја, глас 8: Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје. (Пс.44,11)
Стих: Лику твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13)
Еванђеље по Луки, зачало 54.: У време оно уђе Исус у неко село..
Причастен: Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)
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ВИДИ
Нека се зна и ово, ако се догоди празник Покрова Пресвете
Богородице у седмични дан осим недеље, и реши неко да пева
заједно са Покровом и службу апостолу Ананији и преподобном
Роману, нека се овако служи:
На Малој вечерњи
Стихире Покрова на 4, глас 1. Самогласно. Слава и сада..глас
6.: Дођите сабори љубитеља празника.. На стиховње стихире, глас
2.Подобан: Доме Еуфратов.. Слава и сада..глас 3.: Ходите сви
љубитељи празника..Тропар Покрова, глас 4.: Данас православни
народи..Затим мала јектенија и отпуст.
На Великој вечерњи
Певамо: Блажен муж..први антифон. На Господи воззвах..
стихире Покрова на 4 и апостола 3 и Романа 3 Слава..апостола И
сада.. Покрова, глас 8.: Са нама се радују..Вход. Прокимен дана.
Чтенија три, Покрова 1. Постања: Изиде Јаков.. 2. Пророчанство
Језекиља: Будет од дана осмога.. 3. Причтеј читање: Премудрост
сазда себи.. Јектеније уобичајене.
На Литији
стихире Покрова Богородице, глас 3.: Дошао је данас..Слава,
апостола, И сада.. Покрова Богородице, глас 2.: Очистимо разум и
помисли..
На стиховње стихире Богородици, глас 2. самогласне: Ти си изнад
свих и на небу..Слава, преподобнога, И сада.. Покрова, глас 2.: Црква
Божија се заогрнула..
На благосиљању хлебова:
Тропар Покрова, глас 4.: Данас православни народи..три пута. И: Буди
имја Господње..три пута певајући. Псалам 33: Благосиљаћу Господа..
и Читања.
На Јутрењи
На Бог Господ.. Тропар Покрова Богородице, затим апостола, Слава..
Романа И сада.. Покрова. И Уобичајене катизме. После катизми,
сједален Покрова. И читања.
После Плијелеја, сједален Покрова и чтенија. Степена први
антифон 4. гласа. Прокимен, глас 4.: Спомињаћу име твоје..Стих:
Лику твоме помолиће се.. Све што дише.. Еванђеље по Луки, зачало
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4.: У време оно уставши Марија.. Псалам 50. Слава..Молитвама
Богородице.. И сада.. то исто. После 50 псалма стихира глас 8.:
Радујте се са нама..
Канон
Покрова Богородице са Ирмосем на 6 и апостола на 4 и
преподобног на 4. Катавасија: Отверзу уста.. После 3. песме Кондак
апостола и преподобнога и сједален апостола. Слава.. преподобнога
И сада.. Покрова. И читања. После 6. песме Кондак Покрова глас
3.: Данас Дјева стоји.. Икос. И Пролог. После 9. песме светилен
Покрова, Слава.. апостола И сада..Покрова.
На хвалитне стихире Покрова на 4. Слава..апостола И сада..
Покрова.
Славословље велико. После Трисветога Тропар апостола, Слава..
преподобнога И сада.. Покрова. Јектенија. Отпуст и Први час.
На Првом часу: Тропар Покрова, Слава.. апостола И сада
богородичан часа. После Трисветога кондак Покрова. Затим
коначни отпуст.
Такође и на осталим часовима у почетку говоримо тропар Покрова,
а тропаре светима наизменце. Кондак на сваком часу Покрова.
На Литургији
Блажена од Канона Покрова, песма 3. на 4 и апостола песма 6. на
4 После входа Тропар Покрова, апостола и преподобнога. Кондак
апостола, Слава.. преподобнога И сада.. Покрова. Прокимен, песма
Богородице, глас 3.: Велича душа моја.. Стих: Јер погледа.. И
апостола: По свој земљи.. Апостол Покрова: Јеврејима зачало 320.:
Браћо, имала је и прва скинија.. Други: Дела апостолска, зачало 21
од половине: У дане оне у Дамаску беше.. Алилуја, глас 8.: Чуј кћери
и види..Стих: Лику твоме.. И апостолу: Исповедаће небеса чудеса..
Еванђеље по Луки, зачало 54.: У време оно уђе Исус у неко село.. И
апостола, по Луки, зачало 51.: Ко вас слуша..Причастен: Чашу
спасења.. и други: По свој земљи.. Редовне апостоле и еванђеља
читамо испред.
ВИДИ
Треба знати: ако се догоди празник Покрова Пресвете
Богородице и светог апостола Ананије у недељу:
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У суботу увече на
Малој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире васкрсне гласа на 4 Слава и сада,
Покрова. На стиховње стихире васкрсна прва и Покрова стиховња
са Великог вечерња са њеним припевима. Слава и сада.. Покрова
са Мале вечерње. После трисветога Тропар васкрсан, Слава и сада..
Покрова. Мала јектенија и отпуст.
На Великој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире васкрсне 3 и Анатолијева (источна)
1 и Покрова 3 и апостола Ананије 3. Слава..Покрова И сада..
богородичан гласа (догматик). Читања Покрова 3.
На Литији стихире Покрова. Слава.. апостола И сада..Покрова.
На стиховње стихире васкрсне. Слава апостола И сада.. Покрова.
На благосиљању хлебова: Тропар Покрова, три пута.
ВИДИ
Ако нема бденија, говоримо тропар васкрсан Слава..апостола И
сада.. Покрова.
На Јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута Слава..апостола И сада..
Покрова. После катизми сједални васкрсни и њини богородичини.
Затим Полијелеј а после тропари: Ангелски сабор.. Ипакој гласа и
сједални Покрова. Степена и прокимен гласа. Еванђеље васкрсно
и остало.
Канони: васкрсан на 4, Покрова на 6 и апостола на 4. Катавасија:
Отверзу уста.. После 3 песме кондак Покрова и апостола и сједалне
апостола Слава и сада.. Покрова. После 6. песме кондак васкрсан.
На 9. песми певамо Чесњејшу. Светилен васкрсан. Слава апостола
И сада..Покрова.
На хвалитним стихире васкрсне 4 и Покрова 3 подобне и
самогласан који је на слави са припевима са вечерње. Слава..
Еванђелска стихира И сада.. Преблагословена јеси.. Славословље
велико. После трисветога тропар васкрсан и јектеније и отпуст и
Први час.
На првом часу тропар васкрсан Слава Покрова И сада..
богородичан часова. После Оче наш.. кондак Покрова.
На трећем часу тропар васкрсан Слава апостола И сада..
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богородичан часова. После Оче наш.. кондак васкрсан. Тако исто и
на осталим часовима говоримо кондак васкрсан и Покрова
наизменце.
На Литургији
Блажена гласа на 4 и Богородице песма 3. на 4 и апостола песма 6
на 4. После входа тропар васкрсан и Покрова и апостола. Кондак
васкрсан, Слава кондак апостола И сада.. Покрова. Прокимен,
Апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен прво васкрсан а затим
Богородице.
ВИДИ
Служба преподобног Романа се изоставља и пева се на повечерју.
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Месеца октобра 2. дан
Спомен свештеномученика Кипријана картагинског и свете
мученице Јустине;
Спомен светог и блаженог Андреја,
Христа ради јуродивог
(Његова служба је писана иза ове)
На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Свештеничким рукоположењем и мученичком крвљу си се достојно
Богу приближио, Кипријане свеславни; ти си као цвет по нарави,
лепота речитости, узвишена мудрост, мерило истине догмата,
исправности канона и украс цркве.
Ти си потврда и уверење славе свих богомудрих страдалника и
венац мученика, да смело и храбро иду на разне муке, окове и тамнице,
телом обнажени и везивани, трпећи ужасне хладноће и ране и на крају
и смрт, Кипријане свечасни.
Духовним песмама и знаком крста си се демонским врачањима
супротставила, девство си сачувала, и као непобедива мученица и света
жртва си Христу приведена, зато си примила венце победе, Јустино,
девојака и мученица светли украсе.
Слава, глас 2.
Науку обмане и идолско знање си истином одбацио, а крстом се
ради спасења наоружао, Кипријане свеблажени; врачарске си књиге
уништио, и са себе старог човека одбацио, па си се у богопознање
јединосушне Тројице уселио, коју моли јерарше са ангелима, да се сви
спасемо.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
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.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 2.
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Похвалимо Кипријана као светило Богом обасјано; Павловог
сабеседника и по делу сатрудника, који се весели са ангелима, јер је
примио венце неувеле од јединога Бога па се моли за спасење душа
наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Када је нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом
вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
Тропар, глас 4.
Био си наследник апостола престолом и заједничар духом (и
природом), 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 Кипријане, моли Христа Бога да спасе душе наше.
На јутрењи
Оба канона из Октоиха без мученичних, и светих на 6.
Канон (његов акростих: Певам благи о твојој блиставој благодати),
глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
Сада си настањен међу чинове изнад овог света, о, света и
божанска главо, па погледај са небеса на све који ти побожно певају и
сачувај их твојим молитвама.
У мраку незнања си био преподобни ужасно поробљен, и распаљен
душепогубним страстима тела и неуздржањем, али си одједном
пречудно промену доживео свеблажени.
Раније си на већима безбожника седео, али си потом на скупу
презвитера ипак Христа прославио, Владикином божанском благодаћу
си се јасно изменио.
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Богородичан: Дјева си и после порођаја остала, јер си самога Творца
свих и Господа родила, необично чудо си нам у телу показала,
Богородитељко и Мати Увекдјево.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
Као и Павле, и ти си се свемудри Кипријане окренуо на духовну
љубав ка Христу, јер си био његов ученик.
Христос те је обручио и уместо одеће страсти, оделом славе те је
обдарио и у одећу препорода обукао.
На почетку си био трпељив испосник, а на крају постао си сведок
Истине Кипријане свехвални.
Богородичан: Као Господарицу и истинито тебе Богородицу верни
славимо, јер ти си Бога родила, који је постао телесан, Свенепорочна.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Испрва си ревновао обмани, али си као и Павле примио поуку са
небеса; крстом си вођен ка светлости богопознања, а љубављу часне
девојке дирнут, прикључио си се Створитељу људи, зато си изобличио
немоћ демона, и са њоме се удостојио збора мученика; Кипријане
красото архијереја, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Упао сам у замке вешто исплетене од непријатеља видивих и
невидивих, и спопала ме је бура мојих безбројних сагрешења, али
притичем теби Чиста као усрдној заступници и моме покрову, и
пристаништу твоје доброте; зато се моли усрдно Пречиста, из тебе без
семена Оваплоћеноме за све слуге твоје, који ти се непрестано моле
Богородице, па га увек моли, да подари опроштај сагрешења свима, који
достојно певају о твојој слави.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и кликтала: 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
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милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Отрезнио си се богоречити од првобитне безбожности, па си сву
демонску лаж и душепогубну обману изобличио и радосно си кликтао:
слава сили твојој Господе.
Јустина храброшћу укрепљена Чистој Дјеви обрадованој се веома
молила, па је мреже и замке ђаволске избегла.
Укрепљена вером у твога Женика и силом крста наоружана, ниси
била од демона ухваћена па си кликтала: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Он је по природи слободан, али се по богатству своје
доброте до лика слуге понизио, па је из тебе Мати и Увекдјево све
човеково по ипостаси примио.
Песма 5.
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.
Имајући Чисту Богоматер као бранитељку и тиме јасно обогаћена,
ти си Јустино часно девство сачувала неповређено.
Прославимо Јустину као Христов најлепши духовни образ,
скривене лепоте и као неукрадиво богатство.
Невеста Христова блиска и неокаљана, уз пост је и страдање
примила и зато је праведно двоструким венацем овеначана.
Богородичан: Ни ангелски ни људски разум не могу исказати
неизрециво и преславно чудо рађања из тебе Свечиста.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
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Дошао си до дна злобе, али си се оче опет подигао на висину
крајње врлине, и чудно си се променио кроз божанско крштење.
Био си прво слуга демона, али си после Христов богојављени
ученик постао, жарком љубављу си желео и заволео ово друго.
Многе си мученике Владици привео, и куповину највећу учинио јер
си са малом крви купио богомудри царство небеско.
Богородичан: Раскини ми окове греховног закона и сагрешења
Богоневесто, јер си родила Господара Закона, који законом дарује
слободу живота.
Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Од нечистоте врачарске ти си се богомудри обратио ка познању
Божанства, и показао се свету као мудри лекар, па дарујеш исцелења
свима који те поштују, свети Кипријане са светом Јустином, молите се
Владики Човекољубцу да спасе душе наше.
Икос:
Твоје дарове исцелења светитељу низпошаљи мени, јер ми пати
срце од гноја греховног, па га твојим молитвама исцели, да бих ти сада
речи песме из укаљаних мојих уста принео и опевао твоја страдања,
која си показао свештеномучениче кроз покајање добро и блажено, и
тако си се Богу приближио, његовом руком држан упутио си се као
лествицом ка небесима, зато се непрестано моли да се спасу душе
наше.
Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи аврамскија твоја..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако правда праведнога лови, а ти си најопеванији
Господе, Боже отаца наших и благословен си.
Уздигнут си на место првосвештеника и твој свети лик је постао
узор и правило првосвештеника па си кликтао: благословен си
најопеванији Господе Боже отаца наших.
Животодавна десница је у теби оче нашла истиниту промену и
учинила те мудрим богопроповедником, па појиш: благословен си
најопеванији Господе Боже отаца наших.
Ти си нам блажени постао непобедиво оружије на противника, јер
си његове лажи изобличио, за све који поје: благословен си
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најопеванији Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Небески хорови и наднебески сабори певају песме теби
Богородице и кличу: благословен си најопеванији Господе Боже отаца
наших.
Песма 8.
Ирмос: Веселисја Јерусалиме, торжествујте љубјашчији Сиона..
Весели се Јерусалиме, празнујте сви који волите Сион, јер је
дошао Господ сила који царује у све векове, нека је побожна сва
земља због његовог лика и нека кличе: благословите сва дела
господња Господа.
Својом премудрошћу славни оче ниси марио за јелинску мудост,
него си божанску вест апостола духом свирао и огњеним језиком си
јасно разглашавао и певао: благословите сва дела господња Господа.
На висину си се оче узнео, у надсветска светла насеља, и крвљу се
Христу принео као жртва непорочна, жива, добра и угодна кличући:
благословите сва дела господња Господа.
Од благодати у теби богомудри настањеној, су надвладане војске
демона и њоме се прогоне, и патње страдалника беже, а ми верни се
божанске светлости насићујемо и кличемо: благословите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Сви који те са вером називају Богородицом, радују се
Пречиста са ангелским силама, због твога Богомати порода, јер си ти
Владику и Избавитеља нама родила, па му певамо: благословите сва
дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..
Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато
те сви величамо.
Нас који ти побожно певамо, надгледаш божанском благодаћу са
висине, и зато нас овенчај твојим молитвама богоречити и оружијем
добре воље, и даруј нам мир и спасење, као Божији првосвештеник.
Прах твога тела изобилно даје реке исцелења свима који те воле,
а тебе су Кипријане богоносне жене као божанску ризницу примиле, и
усрдно те скривеног објавиле да се сви тобом насладимо.
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Упути оче пребогати наше кораке ка Христу делима и богоугодним
животом и светим очишћењем, и измоли нам саму Божију тишину, као
јерарх састрадални.
Богородичан: Укрепи нашу душевну немоћ Богомати, и твојом силом
разреши Пресвета терет натоварен слугама твојим, јер си неизрециво
цео свет Сунцем обасјала.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Међу врачарима је био без премца и један од највећих, али је нарав
променио и књиге које воде ка обмани је спалио, па је венац
сведочења за Христа предивно примио, зато похвалимо Кипријана као
углед страдалника.
Богородичан:
У давнини ме је жељом да будем као Бог, зломислени обмануо, али
је телесном појавом из Дјеве Заблисталог премудро обмањен; Он је нас
својим телом телесне осуде разрешио, када је смрт умртвио.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8.
Раније опасни поборник зла, на послетку је постао истинити
учитељ цркве; онај који је био слуга идолима, постао је
свештеноначалник праве вере; и блудник је постао целомудрен због
једне девојке, ради молитава ових двоје, спаси нас Господе.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: О преславнаго чудесе..
О, Владико, какав је ово страшан призор који видим својим очима?
Ти који држиш целу творевину разапет си на дрвету, и умиреш Даваоче
живота! Тако је Богородица плакала и говорила, када те је видела на
крсту поропетога, тебе који си из ње неизрециво заблистао као Бог и
Човек.
На литургији
Блажена из Октоиха на 4. и светих песма 3. на 4.
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)
Апостол Тимотеју, зачало 208.
Алилуја, глас 2.: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
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Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овога месеца октобра 2. дан
на повечерју
Служба светог Андреја јуродивог
Стихире, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
О превеликог ли чуда, у теби се оче Андреје догодила надразумна
и духовна мудрост, јер си све умео да измениш да би Христа стекао и
царство небеско си заволео, и то си и добио па сада светитељу стојиш
са ангелима и моли се за све који усрдно служе твој спомен.
О превеликог ли чуда, срцем си тело учинио као бестелесно, и
сакривено си открио угоднику твоме Андреју који је ради тебе постао
јуродив, и земна стртадања претрпео и крст узео и теби Владики и Богу
следовао, његовим молитвама Христе Боже као милостив спаси душе
наше.
О превеликог ли чуда, ради тебе Господе је у блатном телу ходећи
на земљи као бестелесан живео твој угодник Андреј, велико нестицање
је стекао, јер је твоје обећање желео: што око није видело нити ухо
чуло нити је на срце човеку дошло, а што си припремио за оне који те
воле, његовим молитвама као Милостив спаси душе наше.
Слава, глас 6.
Узнесен си до небеса и неизрециве речи си чуо и невидиво си
сагледао, и знак часнога крста си видео и са љубављу га целивао, а
божанске сладости се испунио и рајска блага су ти откривена, и од
муње изатканом одећом си се оденуо, и за Христом си следио, свети и
дични Андреје.
Тропар, глас 1.
Чувши глас апостола твога Павла који говори: „Ми смо луди
Христа ради“, слуга твој Христе Боже Андреј био је као луд на земљи
тебе ради, зато поштујући његов спомен тебе молимо Господе: спаси
душе наше.
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Канон светоме, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Отвори моја уста и покрени мој језик и управи моје мисли и
умудри ме Боже да бих похвалио твога угодника Андреја, који је био
јуродив на земљи ради тебе.
Андреје блажени, од младости си Христа заволео и ка њему си
здушно желео. Како да те долично похвалимо? Јер си се против ђавола
борио и његове замке си силом Христовом победио.
Молећи се Богу и у молитвама ти си ђаволу напакостио и мада те
је многим лупањем његовим у врата твоје колибе мало уплашио ти
чврстог ума остао помоћу Христове силе.
Богородичан: О Пресвета Госпођо и Дјево Богородице, покри нас
твојим чудним омофором и сачувај место ово од невоља и беда, јер те
је преблажени Андреј видео како се у цркви Влахернској молиш.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
Са Етиопљаном си се рвао и њега си савладао јер си снагу од
Христа примио, много мука си демонима начинио, а светим ангелима
весеље и радост, и међу њих си се сада настанио.
Испрва си Христа видео који те је против демона укрепио и венац
ти подарио, и научио те како да се бориш са Етиопљаном, сада не у
сновиђењу него стварно његову неизрециву светлост гледаш, па се моли
за нас.
Послушао си Христа који ти је наредио да будеш јуродив и небеско
царство ти обећао, њему си следовао и неизрецива добра си примио,
Андреје дични.
Богородичан: Дођи сада у слави у твоју цркву Богородице са саборима
светих, као што је видео свети Андреј да се у ваздуху молиш за
хришћане, па нам подари Госпођо велику милост.
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Сједален, глас 8.
Жељезом и оковима свезан у цркви си Андреје седео много страха
од демона си поднео а за помоћника си Јована љубљенога Христовог
ученика нашао, који ти је заповедио да трпиш ради Христа. Са њима
си се сада настанио и за нас се молиш који твој спомен славимо.
Слава и сада, богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих
противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као
мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који достојно певају у
твоју славу.
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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Видео си Христа Цара како седи на престолу, слику горчине овог
живота си видео као горчу од пелена, затим си непролазне сладости
укус примио.
Некада си у сну и у заносу Христа видео, а сада си са бестелесним
силама настанио па видиш недостижну и неизрециву славу Божију, зато
помени Андреје нас који твој спомен славимо.
Похвалимо верни Андреја који је виђењима разум уверио, па је на
земљи јуродив Христа ради био, а на небу сада премудар и пун духовне
благодати, са ангелима стоји пред Богом свију.
Богородичан: Ко може испричати тајну твога Порода? Или ко би
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испричао силу твојих молитава, да ниси ти сама показала Андреју
јуродивом у цркви у Влахерни часни покров твој.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна
Дјево, имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
Беше чудо свима који су видели Андрејев живот: на сметишту је
лежао, у сред града неодевен био и точковима гажен, али све ово беше
њему правац пута у царство небеско.
Чудише се сви гледајући твоје трпљење, јер су мученици неко
време страдања трпели, а ти си у све дане твога живота зла и муке
трпео, јер си да се уселиш у царство небеско желео, то си сада добио
и радујеш се бесконачном радошћу.
Све сакривено је теби открито, и све бестелесне си као телесне
видео; ништа на земљи ниси заволео, зато су ти се небеска врата
отворила и у неизрециву радост твога Господа си блажени ушао.
Богородичан: О теби певају ангелски чинови и тебе славе поколења на
земљи, ти си се небеска Царице Андреју јавила, покривајући народ у
цркви непропадивим твојим покровом, и за све који ти поје молиш се
непрестано.
Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије и всечестноје..
Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога
прославимо.
Глас апостола Павла се на теби испунио оче, јер реч о крсту онима
који пропадају изгледала је као лудост, а теби који се спасаваш беше
сила Божија, Андреје свехвални.
Христов глас се на теби испунио који каже: блажени сиромашни
духом јер је таквих царство небеско. Ти си осиромашио духом и
царство небеско примио.
Младога Епифанија си некада на пут прави упутио, и њему си
прорекао да ће бити архијереј и људе учити, и све што ће бити као да
си очима гледао.
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Богородичан: Ми грешни клањамо се теби Богородице да и над нама
рашириш твој невидиви покров, и да Сину твоме и Богу нашем
принесеш твоје молитве за нас, као што је то некада давно Андреј
видео.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Ради Христа у лудост си се својевољно преобратио, и од тада
лепоте овога света ниси гледао, телесно мудровање си постом жеђу,
жегом и студеним мразем угасио, а од кише и снега и осталих
временских непогода никада се ниси склањао, него си себе Андреје
блажени као злато у огњу очистио.
Икос:
Ходите христољубитељи, дођите љубитељи сиромашних и
похвалимо блаженога страдалника, премудрога Андреја, који је ради
Христа јуродив постао, по учењу апостола је својевољно свет и све у
њему одбацио и за Христом усрдно хитао, тело је своје постом, жеђу
и жегом и кишом и снегом и теретом временских непогода смиривао,
а душу своју је слободну од страсти сачувао, и врлинама је просветлио,
а небески живот је са свима светима вечно наследио, и моли се Христу
Богу за све који са вером и љубављу ка њему кличемо: радуј се
угодниче Христов Андреје блажени.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша..
Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени,
па опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.
Ништа ниси волео на земљи више од Творца, и од храма до храма
си блажени Андреје пролазио и радовао се певајући: најопеванији
Господе и Боже отаца благословен си.
Блажени Андреј своје тело није штедео него га је на подвиге и
патње предао, и у невољама боравио, зато је замке демонске храбро
победио, певајући: најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.
Никакву земаљску славу ниси хтео, Христа си блажени Андреје
изнад свега заволео и њему си радосно притекао, и за твоје патње си
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награду примио, и увек
Богородичан: Блажени
коју си видео да се
непобедивом милошћу,
верни чувамо.

си појао: благословен је Бог отаца наших.
Андреје моли се и сада Царици Богородици
за цео свет моли, да нас покрије својом
јер се под њеним покровитељством сви ми

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Умрлог богаташа си блажени Андреје некада видео на очиглед
свима почасно праћеног, а невидиво за друге душом ужасно у дубину
ада вученог, и због тога си плакао и Господу се молио.
Када је бестелесни ангел чувар плакао због пропасти душе богатога
јер се у овом животу није покајао, ти си га од туге одвратио, па са
њиме појиш: Господу појте његова дела и величајте га у све векове.
Среброљубивог монаха си видео како га демон као зла змија, па си
га од греха среброљубља избавио и уразумио да пева и велича Господа
у све векове.
Богородичан: Од Андрејевог виђења знамо за твој покров Царице
Богородице, па се теби усрдно молимо: заклони нас твојом милошћу,
јер Сину твоме појимо и величамо га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује
бестелесних бића свет, поштујући свештени празник Богоматере и
нека кличу: радуј се најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево.
По речима Христовим молио си се светитељу за оне који те
тукоше, зато су ти небеска врата отворена и видео си душе праведних
где у виду ластавица како лете; са њима сада боравиш, блажени
Андреје.
Христа Бога си искрено заволео а самога себе си се одрекао и за
њиме си следовао, као што Он рече: ко жели своју душу да спасе
погубиће је, зато си душу твоју у животу вечном сачувао, хваљени свети
Андреје.
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Велика и чудна дела су се сада на теби у небеском царству
испунила, јер мада си јуродив у свету овом био, али ти си хваљени у
Христу мудар постао, зато погледај из небеске сфере на нас који твој
спомен славимо.
Богородичан: Свако на земљи је твојим покровом заклоњен, преславна
заступнице Богородице, као што је блажени Андреј видео како се
молиш за свет несазданом Бићу, који се у саздано Биће од тебе обукао.
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Месеца октобра 3. дан
Спомен светог свештеномученика Дионисија Ареопагита

На Господи воззвах..стихире на 6, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
У најдубљи мрак недоступне светлости ти си храбро ушао, и
божанске недокучиве речи си примио, учениче Христов свети
Дионисије, и тако си о ангелским чиновима на земљи јасно изложио.
Трисветлим зрацима си своју душу просветлио, а огњем духа си
своје тело изнурио, па си се ка нетварној светлости оче преставио, и
са ангелима се сјединио; са њима се моли непрестано за нас, да се
спасу душе наше.
У цркви Божијој си био пастир изузетни, и срце твоје си оче
учинио пријемчиво за благодат Духа, зато и нама Дионисије увек
изливаш као воду, из твога часног гроба исцелења.
Ине стихире, глас тај исти
Подобан: Всехвалнији..
Мудри и божански Павле, просветитељ народа, уловио те је удицом
благодати и учинио те је светим и очевидцем неизрецивих виђења, па
те је видео као изабраног сасуда Духа Светога. Са Павлем моли
благоречити Дионисије да се спасу сви који ти са љубављу певају.
Због вршења врлина постао си оче Дионисије разумом једнак са
ангелима, изнад светског си добро свештени поредак уредио свемудри,
и светим поукама си уредио црквено устројство налик на небеске
чинове.
Љубитељу мудрости, богоблажени Дионисије, твоје име је налик
тајанственој Божијој моћи, а ти си богомудри побожно раширио
божанску науку о узвишеном Јединству, које је изнад људских помисли,
и тако си научио све крајеве света.
Слава, глас 2.
Дело Андреја Јерусалимског
Дођите верни да сложно похвалама прославимо годишњи спомен
ових јерарха: Дионисија и Кипријана. Први се наругао науци филозофа
стојичара, и постао изабрани сасуд и очевидац неизрецивих тајни.
Други је због храбре девојке Јустине просветлио разум и демонске
обмане одбацио, а врачарске књиге је огњем сагорео, па је постао
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проповедник Еванђеља. Зато и ми грешни славећи ову двојицу, узнесимо
славословље Спаситељу: ти си своје страдалнике славом овенчао
Христе Боже наш, ради њиних молитва спаси и душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Јегда от древа..
Када је нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом
вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
На стиховње из Октоиха стихире.
Слава, глас 4.
Тебе Дионисије називамо дубином небескога знања, најсветлији за
Христа мучениче, па ти мудри као борцу и чврстом бранитељу цркве
певамо, јер си као чисти огањ заблистао, удостојен си да се са вишњим
војскама оденеш у светлу Христову одећу, и свој си разум обасјао Духа
Светога светлошћу, зато твој васељенски празник верно прослављамо а
Господа који те је прославио славимо.
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.
Благости си се научио, и разуман си у свему био, добром савешћу
си се достојно обукао. Неизрецивим тајнама си се напојио од Павла
као изабраног сасуда, веру си сачувао, и частан крај живота имао,
свештеномучениче Дионисије, моли Христа Бога да спасе душе наше.
На јутрењу
На Бог Господ.. тропар светога, два пута.
Слава и сада, богородичан или крстобогородичан.
Оба канона из Октоиха са Ирмосем на 8, без мученичних и светога
на 6; Његов акростих је: Похвалићу разум мудре науке.
Дело Теофаново.
Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Од божанског Павла, очевидца небеских тајни, си научен
Дионисије, и одмах си благовеститељ небесних тајни постао.
Т си Божијом благодаћу озарен, зато просвети блажени душе који
ти поје, да разуму твоју богонадахнуту науку Дионисије.
Очишћеног ума и душе, удостојио си се да спознаш сјај небеске
лепоте, и да са тамошњим хоровима стојиш Дионисије.
Богородичан: Показала си се као блистава палата Саздатеља свих,
надразумно оваплоћеног, а Он се из тебе Богомати у наше тело обукао.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга верхотворче..
Небеске сфере врховни творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају и верних утврђење и
једини Човекољубче.
Небеске сфере си оче превазишао, као и небеске чинове и војске
и светила, узвишеним речима и мудрим поукама које си свима објавио.
Узвишеног виђења си се преподобни наситио и божанских назива,
па си божанску науку богословио и благодаћу си богослов Тројице
постао, богоблажени Дионисије.
Жељом за Богом си жеље за привременим умртвио, и његовој се
философији добро научио, и постао си оче богоносни орган
надразумних животворних дарова.
Богородичан: Дејством Свемоћнога Духа Дјево, уродила си као плодом
тело Владике свих у коме се осуђен грех целог света, и а вечни живот
је изливен.
Сједален, глас 8.
Подобан: Пемудрости..
Поучавао си на пучини премудрости у дубини Духа, и о једном
Божанству Тројице си проповедао преподобни, описао си богомудри све
ангелске чинове и њину тајанствену светлост, па си тако и доњу
јерархију устројио, и у једно заједништво си је уздигао јерарше
Дионисије, зато моли Христа Бога да подари опроштај сагрешења
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свима, који са љубављу славе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и
Избавитеља, плакала је, јаукала, горко јецала и кликтала: 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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи, ти моја сила..
Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си
моја радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој
Човекољубче.
Црквене чинове си лепо украсио, и у њима си богомудри оче
духовне ликове јасно описао, светим описом безтелесних сила; њима су
тајно руковођени и просвећивани сви сабори верних.
Потоци твога богословља богоугодни оче напајају размне вртове,
који много и увек цветају јер су засађени на истинитом богословљу,
јединство Бића у Три лица као свето и самовласно си проповедао.
О светим чиновима ангела и њиној силној жељи и љубави ка Богу
и њиној истрајној оданости ка недостижној божанској висини,
богомудро си научио светитељу све који са вером кличу: слава твојој
сили Човекољубче.
Богородичан: Твој Син Дјево је постао свештенослужитељ спасења
свима који ти певају и наставник и просветитељ и правда и избављење,
зато тебе истиниту и господарећу Богородицу верни јединомислено
славимо.
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Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси от лица..
Зашто си ме одбацио 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.
Глас твојих речи ношен је као нека небеска грмљавина и речима
благодати је безбожничка учења згромио, и најсветлијим зрацима
божанских одредбама је срца верних просветлио.
Био си налик богатом трговцу који тражи добре бисере, и нашао
си један бисер зиста много вредан, и зачудио се његовом сјају који
обожује, па си светитељу у Бога поверовао.
Заволео си оче, велики љубитељу мудрости, самог Извора
мудрости, и његовом сладошћу и љубављу ухваћен, постао си велик, па
увек изливаш реке божанских заповести, богоречити оче.
Богородичан: Ти си Богомати обрадована, јер чиниш добра, и примила
си лепоту од Онога који је све једном вољом и божанском добротом
створио, и правом вером просветио и према нама Милосрдног.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога и из дубине зала
извади ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже спасења
мога.
По правој вери си умовао, јер си дар мудрости примио; побожно
си и богословски православне догмате нама оставио, да се њима ми
верни наслађујемо а тебе свеблажени оче славимо.
Побожним разумом си се богомудри украсио, јер си божанском
учитељу слух твој приклонио, и од њега си Дионисије надсветску
мудрост научио.
Твој живот је чудан, а реч је твоја дивна, језик твој је сјајан, а уста
огњена и Духом покретана, разум твој је испитан оче богоблажени.
Богородичан: Гласом Гавриловим ти радосно ми верни Дјево кличемо,
јер је из тебе неизрециво наш животворни Створитељ потекао, и са
људима се помешао као Човекољубац.
Кондак, глас 8.
Подобан: Возбраној..
Небеска си врата духом прошао, као ученик апостола Павла који је
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до трећег неба доспео, и свим неизрецивим тајнама си свети
Дионисије разум обогатио, и обасјао си оне који су у тами незнања
седели, зато ти кличемо: радуј се оче васељенски.
Икос:
По врлинама си био велик Дионисије и међу људима и међу
ангелима, и сав као крилат налик си на духове небеске, зато те у
песмама као ангела славимо и овако ти кличемо: Радуј се јер си
Христа преко Павла упознао, радуј се јер си многе ка Христу обратио;
Радуј се јер си мнгобожачке храмове сатирао, радуј се јер си ти
богоразумне светлости промисао; Радуј се књиго богоописаних тајних
ризница, радуј се таблице Богом обасјана и огледало небеско; Радуј се
јер си страдања Господња гледао, радуј се јер си се ради њега усрдно
жртвовао; Радуј се изворе који изливаш знање, радуј се капљо која
гасиш безумље; Радуј се истинита стазо спасења, радуј се препреко за
навалу неверних; Радуј се оче васељенски.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи играху радосним ногама и као да су башти
ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Као небески облак на жедну земљу, тако твоја наука срца верних
увек жељна освежава, и учи их да непрестано кличу: благословен си
Боже отаца наших.
Веома побожан ти си Богом умудреним разумом бестелесне духове
описао и њихове песме, а цркву си научио да пева: благословен си
Боже отаца наших.
Постао си станиште Духа Свесветога добро закључано, и његовим
надахнућем си мудри Дионисије збивања пророчки предсказивао, и
весело кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Гле сада се испунило Исаије богоречитог пророштво:
Дјева има у утроби Бога-Реч и родила нам је Животодавца; њему сви
кличимо: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници
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опевајте а људи га величајте у векове.
Ти си Дионисије био светао као огледало и врлинама си свебогати
твој разум учинио за станиште часних јављања, зраке надразумно сјајне
си примио и Господу кликтао: свештеници благословите а народи га
величајте у све векове.
Изобилна благодат се излила у уста твоја, зато си божанску науку
изложио, и ту надразумну науку си нама пружио, објаснио и светло
отворио свима, који са вером Господу певају: свештеници благословите
а народи га величајте у све векове.
Због тебе је Дионисије постала знаменита и свеславна митрополија
Атине, јер је тебе принела Христу Свецару као свештени почетак, увек
му појући: свештеници благословите а народи га величајте у све векове.
Богородичан: Мати Божија Свенепорочна, уклони греховне ране и
ожиљке душе моје, јер си родила Сина, јединога Доброчинитеља и
јединога Животодавца који власт има, оковане греховним робовањем
без муке ослободити од окова неразрешивих.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи..
Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато
тебе Богородицу и ангелски и људски чинови величају.
Удостојен си да будеш очевидац светих апостола и њихов
састрадалник и заједничар у слави, и са њима си похитао да видиш
тело уистину животодавне и једине најчасније Богородице, коју
достојно величамо
Као законити архијереј постао си оче наследник Божијега царства
на небесима, а као непобедиви страдалник уље свештенства си са
својом мученичком крвљу помешао, зато си двоструки венац достојно
задобио, свштенотајниче Дионисије.
Пошто имаш смелост код Христа, јерарше мудри Дионисије, моли
увек да се избавимо од искушења сви који ти побожно певамо, учениче
неизрецивих виђења, као свети известилац тајно научене и богоизворне
благодати.
Богородичан: Христос, Син твој Обрадована, је заиста показао часну
цркву као храбру победницу над јереси коју је својом светом крвљу као
добар стекао, зато нас спаси Владичице од невоља и од неприлика које
нас спопадају.
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Светилен.
Подобан: Учеником зрјашчим..
Узлазећи врлинама богоугодни, узнео си се до небеса, и спознао си
ангелске чинове, и све вишње устројство, јер си од Павла научен о
тросунчаној Светлости.
Богородичан:
Најлукавији и зломислени враг, који ми је давно у рају позавидео
на побожном и блаженом животу и изагнао ме из Едема, умртвљен је
Богородице Рођеним из тебе.
На стиховње из Октоиха.
Слава светога, глас 8.
Дело Германово.
Ти си преподобни изузетан и међу светима и међу мученицима, и
показао си се као верни пастир, па си и Христову чашу испио, и тако
си му обострано угодио, зато се моли за све нас, јер си сада настањен
у светлости са небеским служитељима.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Мученици..
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.
На Литургији
Блажена из Октоиха на 4 и светога песма 3. на 4
Прокимен, глас 7.: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се
на постељама својим. (Пс.149,5)
Стих: Певајте Господу песму нову, хвала је његова у цркви
преподобних. (Пс.149,1)
Дела апостолска зачало 40. од половине.
Алилуја, глас 2.: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Еванђеље по Матеју, зачало 55. од половине.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца октобра 4. дан
Спомен светога кнеза Стефана Штиљановића;
Спомен свештеномученика Јеротеја, епископа атинског
(његова служба је писана иза ове)

На Малој вечерњи
Стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Стефане свети, са неба си обасјан, и као на крилима вазнео си се
у познању Бога; у врлинама си живот завршио, и у земљу се кротких
настанио, зато се увек моли Христу, да дарује душама нашим мир и
велику милост! (два пута)
Стефане праведни, за Богом си свом душом чезнуо и са љубављу
си се њему предао, па си тако свој живот провео, а по смрти си својим
делима заблистао и многа исцелења даровао, стога се моли Господу
непрестано да подари душама нашим мир и велика милост.
Стефане прехвални, светлошћу си Тросунчаном обасјан и
побожном ревношћу загрејан, хранећи сиротињу си венац исплео, а
делећи жито си свој плашт пурпуром обојио, и сада си за све ово
уздарје примио, зато непрестај да се молиш за нас Господу, да просвети
душе наше.
Слава, глас 1.
Свети празник спомена твог, праведни, заблистао је веома као
велико сунце, па обасјава и просвећује све твоје побожне служитеље.
Због тога ти притичемо и вапијемо Стефане, јер имаш слободу у Спаса
Христа, зато твојим молитвама чувај од безбожничког насиља и
страдања све, који са вером ка теби притичу и са љубављу те хвале.
И сада:
Света Богородице спаси нас, јер си Пресветога телом родила, који
је хтео да се појави као Човек, зато твојим молитвама Пречиста, учини
све нас учесницима небеског живота.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Свој двор си сиромашнима отварио и одасвуд си врлину стицао,
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Стефане, лепото незамислива.
Стих: Расточи, даде убогима, правда његова остаје до века.
Власт земаљску си презрео, а разум си уз целомудрије везао
Стефане, као станиште Тројице.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Житнице си своје разделио, и живот непролазни си добио; наге си
одевао, и тако си непропадиву одећу стекао, Стефане светла похвало.
Слава и сада, богородичан, глас 2.
Владичице свих верних заступнице, прими Стефана као твога
самолитвеника, и не престај да се молиш за нас.
Тропар, глас 4.
На земљи си премудрошћу славу стекао, а богатство твоје си
Господу предао, и он те је међу небеске житеље населио. Тело твоје
свети, је на земљи нетрулежно сачувано, јер си у целомудрију и
чистоти праведно поживео, зато са слободом моли Бога, да нас спасе,
свети Стефане.
На Великој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире на 8 глас 1.
Постао си као светла звезда и извор смерности, љубављу испуњен,
кротак и милостив и љубитељ сиротих, као непотрошиво благо
доброте, животом богоугодан и вером непостидан, надо часна и
мудрости православна! (два пута)
Свети си живот имао Стефане праведни, угледао си се на врлине
и старих и нових узора: гостољубљем на Авраама, а раздавањем жита
на Јосифа, милостињом на Јова, а молитвама на Корнилија. Зато се ни
по скончању твоме твоје врлине нису сакриле, јер те Господ сачувао
целог и нетрулежног.
Твој си разум богопознањем просветлио, а срце своје стаништем
Пресветога Духа учинио, плодове душе си удвостручио: веру
благочестиву и љубав нелицемерну. Стога, имајући слободу код Бога, од
тешких невоља избави нас твојим молитвама.
Ине стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Промишљу Вишњега си се из утробе матерње родио, и станиште си
врлина постао. Млеком правоверја си се нахранио, а бањом крштења се
просветлио; благодат си Духа Светога у тебе уселио и разум твој
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зраком богопознања озарио. Обузет Божијим страхом си време живота
исправно провео, Стефане блаженства достојни! (два пута)
Када си чин земаљске и времене власти примио, тада си о будућем
животу добро размислио, плашио си се осуде оног слуге који је таленат
сакрио, па си таланат теби поверени што више Владици своме
умножио: сиромахе си волео, а гладне хранио, о милостињи се старао,
и смирене молитве Богу узносио. Зато у двору небеском са праведнима
боравиш, Стефане, часна похвало!
Када ти је часно тело у гроб положено, Божијом заповешћу је
неповредно сачувано, зраком небеским обасјано се јавило, и својим
изгледом многе зачудило; из земље је изнето као благо скупоцено, и
мирисно миро је сладосно излило; у цркви Богоматере је положено, и
исцелења многа показало, јер од људи болести одгони, зато спомен твој
са радошћу светкујемо, Стефане угодниче Христов.
Слава, глас 4.
Приђите сви љубитељи чистоте, псалмима и песмама Христа
Спаса прославимо, јер је благодат и смерност даровао Стефану као
љубитељу чистоте, да времено вечним размени, и плодовима
земаљским царство небеско прими. Зато му кличимо: Стефане
светитеља украсе, и праведних похвало и красото, не престај са њима
да се молиш Христу Богу, за све који са вером чине свети спомен
уснућа твога и преноса.
И сада, богородичан (догматик):
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 у своју вољу и састави
са небеским силама и да спасе свет, Христос који има велику и богату
милост.
Вход. Прокимен дана и Чтенија 3
1. Читање из Књиге поновљених закона (гл.10,14-21)
У дане оне рече Мојсеј синовима Израиљевим: Гле, Господа је
Бога твојега небо, и небо над небесима, земља, и све што је на њој.
Али само твоји оци омиљеше Господу, и изабра семе њихово након
њих, вас између свијех народа, као што се види данас. Зато обрежите
срце своје, и немојте више бити тврдоврати. Јер је Господ Бог ваш Бог
над боговима и господар над господарима, Бог велики, силни и
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страшни, који не гледа ко је ко нити прима поклона; Даје правицу
сироти и удовици; и љуби дошљака дајући му хљеб и одијело. Љубите
дакле дошљака, јер сте били дошљаци у земљи Мисирској. Бој се
Господа Бога својега, њему служи и њега се држи, и његовијем се
именом куни. Он је хвала твоја и он је Бог твој, који тебе ради учини
велике и страшне ствари, које видјеше очи твоје.
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.
На Литији
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Стихире глас 1.
Саставимо данас побожни збор верни, и једнодушно и радосно
часни спомен Стефана праведног прославимо, са љубављу се кивоту
часнога тела поклонимо, да бујице исцелења од њега примимо, и хвалу
благодарну Господу узнесемо, што тако благо даде нама: целебне мошти
свога угодника, Стефана праведног.
Људе мучене глађу, без хлеба, из својих складишта прехранио си
као некад праведни и честити Јосиф у Египту, када су га сродници
препознали; а ти си твоје врлине показао и ка ближњима и ка
даљнима. Телом цео и нетрулежан си у земљи доста времена провео,
и заповешћу Свемогућега у гробу објављен био, Агарјане који сеђаху
крај гроба си зачудио, и миомиром моштију својих све си задивио, и
болести од људи одгонио. Зато спомен твој славимо, и са љубављу ти
кличемо: Стефане сажитељу преподобних, са њима непрестано моли
Христа Бога да сачува паству коју је стекао.
Глас 3.
Власт и врлину си мудро спојио, садашње презрео и ка будућем
разумом стремио и прослављен жељом за Господем; појање псалама си
веома волео и од тога смерност добијао, правду си много тражио, а
неправду си по речима пророка омрзнуо. Зато у становима праведних
боравиш Стефане блажени, и праведни, па се непрестано Господу за
нас моли.
Глас 4.
Када се часно тело твоје открило, необично чудо се видело:
светлост небеска са висине заблиста и твоје многе врлине објави,
чистоту разума и душевну доброту, срце умилно и савест богољубиву,
нарав милостиву за заштиту сиротих; Стефане праведни, служитељу
Свете Тројице, којој се непрестано моли, да свима који те са љубављу
хвале ниспошаље грехова отпуштење и од туге избављење.
Слава, глас 6.
Празнично се данас црква српска весели, псалмима и песмама
Спаса Христа прославља, и хвали своје стубове непоколебиве и
помоћнике моћне: Симеона преподобнога и Саву светога, којима
ослобођена од јеретичког помрачења, засија лучом православља. Зато
слави своје пастиреначалнике и са њима Стефана праведног, па чини
спомен молебни и хвалу приноси, јер има целитељне мошти његове,
као благо скупоцено, од камена сафира драгоценије.
И сада, богородици:
Ти си Свеопевана Богородице утеха тужнима а исцелење
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болеснима, зато спаси место ово и народ твој; јер ти си зараћенима
мир, а онима у бурама смирење, једина заступнице верних.
На стиховње стихире глас 5.
Подобан: Радујсја..
Радуј се, Стефане праведни, радошћу неизрецивом које те је
венцедавац Христос Господ удостојио, кога си од младости веома
заволео, и са којим си се љубављу сведушно сродио, делима врлина и
бићем богољубивим, руком дарежљивом и молитвом умилном. Зато
сада боравећи са зборовима праведних, са њима се моли Господу да се
избавимо од напасти.
Стих: Расточи, даде убогима, правда његова остаје до века.
Радуј се, Стефане мудри, ти који си се венцем радости украсио и
мудрошћу богопознања обогатио, у храбрости се дивним показао,
иноплеменике чудесно побеђивао и непобедив од ових остао, јер се у
оружије само никад ниси уздао, него си се десницом Вишњега снажио,
молитве си као штит имао, милостиње као заставе дизао, а праву веру
си изнад свега умножио, зато се моли Господу да се спасу душе наше.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Радуј се, Стефане, часна похвало, јер ми што са вером певамо
свети спомен твој и с љубављу се клањамо гробници моштију твојих,
исцелење болести од њих примамо и благодарну хвалу Христу Богу
узносимо, што нам је такву благодат тобом даровао. Пред Њиме
радосно стојиш, па не престај да нас спомињеш да спасе душе наше.
Слава, глас 8.
Празник радостан љубављу испунимо и песмама похвалним верни
прославимо, јер спомен је праведнога с похвалама и благослов
Господњи је на глави његовој, праведног и трипут блаженог Стефана
преподобног, којега је због вере и врлина Бог прихватио, и који се у
духу весели и ликује са свима праведнима, и телом цео и нетрулежан
положен је у храм Богоматере, са којом се непрестано моли за нас.
И сада, богородичан:
Небеса певају о теби, обрадована Мати Безневесна, и ми
славословимо о твоме недокучивом Породу Богородице, а ти се моли за
спасење душа наших.
На благосиљању хлебова,
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Тропар, глас 4.
На земљи премудрошћу славу си стекао, и богатство Господу своме
предао, и Он с небеснима те настањујући, тело твоје на земљи, свети
Стефане, сачува неповредиво, јер си у целомудрију и чистоти живот
праведно проживео, стога смело моли се да спасени будемо. (два пута)
И: Богородице Дјево.. (један пут) и Чтеније.
На јутрењи
После првог стихословија, сједален глас 1.
Подобан: Камени запечатану..
На непомичном камену вере духовне ноге своје крепко утврдио си,
богомудри, и бура метежа светског нимало твоју веру не поколеба, већ
си недотакнут кроза њ прошао, љубављу Богу прионувши, у кога сада
боравећи радосно кличеш: слава милосрђу твоме Спасе, слава царству
твоме, слава промислу твоме једини Човекољубче. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Пружи твоје божанске руке којима си носила Створитеља Дјево
Пресвета, по доброти оваплоћенога, па га моли да нас избави од
искушења, страсти и невоља, јер га хвалимо: слава њему јер се у тебе
уселио, слава њему јер је из тебе дошао, слава њему јер нас је
ослободио рођењем својим
После другог стихословија сједален глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Красотама боголепног живљења и лепотама целомудрија свога
ангеле си задивио и људе развеселио, стога ти се и смрт јави као покој
и у радост непрестану ушао си, Стефане, којом измоли и нама од
Христа велику милост. (два пута)
Слава и сада, богородичан.
После Полијелеја
Стихира глас 8.
Заповести божанске науке си најпре у душу примио, страх Божији
си у себе уселио, и њиме вођен, са стазе праве ниси скренуо, и ходећи
тако си у обитељи праведних достигао, са њима се и моли мудри за
твоје смирене певаче, да ти благодарно певамо: радуј се, Стефане
пребогати. (два пута)
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Слава и сада, богородичан:
Бестелесни је тајно примио заповест у разуму, и под кров Јосифов
је хитро дошао, говорећи Неискусобрачној: Онај који је небеса савио и
са њих сишао, сав се и неизмењен у тебе уселио, видећи га у утроби
твојој, да је изглед слуге примио, страшим се али ти кличем: радуј се
Невесто неневесна.
Степена, први антифон 4. гласа
Прокимен: 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.
Благодаћу Пресветога Духа сабрани данас, саставивши песму нову
успојмо празникољубци, спомен творећи триблаженога Стефана. Тако
сабравши се, Спаса узвеличајмо и славље светло као молбенику му
принесимо, јер има слободу у Цара Славе и моли се за избављење од
зла свакога од душе славитеља његових.
Канона три: Богородици на 6 и два канона светога на 8.
Канон светога Стефана Штиљановића. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубине постла иногда..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло греха
целог света, најславнији Господ се славно прославио.
Умири дубину мојих мисли Христе и низпошаљи срцу моме
свтлост твога богоразума да бих могао разумно опевати Стефанова у
животу дела.
Из младости се показало срце твоје као чисто станиште Пресветога
Духа, Стефане праведни, којим си укрепљаван успео да мудро
препловиш море живота непотопљен валовима таштине.
Сада у тишини вечнога живота Стефане праведни, моли се
непрестано Христу за мир целог света и за спасење душа свих, који
искреном љубављу певају Христу Богу као најславнијем Господу који
се прославио.
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Богородичан: Маријо богоневесто, родила си Детенце увекпостојећег са
Оцем и Духом и са њима на престолу. Зато као Мати имаш смелост код
њега, па утврди мој разум у миру, да бих певао Створитељу моме:
најславнији си Господе јер си се прославио.
Ини Канон преносу моштију светог Стефана. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Када је отворен свети гроб твога тела праведни и блажени
Стефане, мирис миомиран осетили су сви наоколо и зачудили се видећи
да те је Христос у целости сачувао и прославили су Њега и Оца и
Духа.
Твоје срце је постало као духовни храм а у храму Богоматере је
твоје часно тело положено, душом си пак у обитељима праведних и са
светима се радујеш зато се са њима моли за све који са вером
прослављају тебе.
Твој поучни живота Бог је објавио у ноћи када је као муња
заблистао сјајним зарацима над гробом целебног тела твога, Стефане
праведних сажитељу.
Богородичан: Пречиста Владичице, постала си храм чистоте и
станиште једнога од Тројице: Христа Цара, зато и мене учини чистим
стаништем Свете Тројице, јер те у твоме храму прослављам.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Процвјела јест пустиња..
Доласком твојим процвала је пустиња, као крин Господе, раније
незнабожачка неплодна црква, и у њој се утврдило срце моје.
Расцветан си имао разум гледајући ка Богу Стефане блажени, и
сада се њему моли, да нас ослободти духовних патњи, да у великом
миру радосно кличемо: нема светога као ти Господе.
Пазио си на речи живота Стефане дивни, и ревновао си за веру па
си правдом и благодаћу заблистао, власт времену си презрео и своје
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срце ниси за богатство везивао, него си са љубављу кликтао: нема
светога као ти Господе.
По благодати се Стефан угледао на побожна уста Јова пуна вере,
правде и непорочна, па је правдом, вером и истинитом побожношћу
Јова дивно надмашио, зато са њиме певајмо: нема светога као ти
Господе.
Богородичан: Само си се ти Благословена Богоневесто удостојила
великога дара: да Несместивога надприродно у утроби носиш,
оваплоћенога Реч Божију, зато ти кличемо: нема непорочне мимо тебе
Владичице.
Ини.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
Не могу умом мојим опевати Стефане праведни мноштво твојих
врлина, ни сва исцелења болесних од додира твојих моштију, којима те
је после уснућа твога Човекољубиви Господ прославио.
Као што је у давнини целомудрени Јосиф из својих житница
Египат прехранио је Египат и сродницима се објавио, тако је и Стефан
у последњим поколењима гладне прехранио и Цару свих их усинио.
Некада је народ Израиљски Црвено Море прешао и кости Јосифове
носио, а ми по благодати народ Божији као нови Израиљ Стефанове
мошти са љубављу целивамо и духовно море овог живота непотопљени
пролазимо.
Богородичан: Валови душе и животне туге као буре потапају мој разум
у дубину чамотиње, зато притичем теби Владичице: обасјај мој разум
светлошћу богоразума и подари срцу моме покајне уздахе.
Сједален, глас 4. Подобан: Удивисја Јосиф..
Милостиве природе си Стефане био, а веру праву, љубав
нелицемерну и тврдо надање си из младости у Господа имао, зато
хвалимо твојих врлина умножење, јер се ниси погордио због власти
брзо пролазне, ради царства непролазног, и животне сладсти ниси дао
да нашкоде храбрости твоје душе, ради красоте будућег живота, зато се
моли Христу Богу да и ми будемо житељи небески.
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Други сједален, глас 8.
У себи си био пун блистања божанства, сјајнијим од многих
сунчаних зрака; Иселење си из свога светог тела ширио, а демоне си
из људи одгонио и разне болести си лечио, и сада пред Царем сила
стојиш Стефане, па се моли да низпошаље небеска блага свима који са
вером славимо светли празник твога спомена.
Слава и сада, богородичан:
Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је
твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина
несагорива и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник
твој и заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после
рађања као Дјева опет остаје.
Песма 4.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи услишах..
О теби певам Господе јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене
заблуделог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и зато
те славим Многомилостиви.
Певајући празнично и кличући весело, ми духом славимо спомен
Стефана праведног, а Христа Бога неућутним песмама прослављамо и
кличемо: слава сили твојој Господе.
Таленат теби дарован си удвостручио, јер си гладне хранио,
сирочадима и удовицама си заступник био, зато те очекује код Владике
Животодавца палата неразрушива где кличеш са хоровима праведних:
слава сили твојој Господе.
Показао си се као проповедник Божији потврђен делима и речима,
јер си плод духовни у срцу умножио: доброту са милошћу и милосрђе
са кротошћу, а песму благодарну Стефане кличеш Христу Богу: слава
сили твојој Господе.
Богородичан: Чинови бестелесних, и збор Божијих апостола, и заједно
са свим пророцима и сабори мученика, преподобних и праведних
сакупљени, диве се Рођеном из тебе Пречиста; са њима се моли да Он
подари мир душама нашим.
Ини.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
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Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Када је нађен твој свети гроб, окупљен побожни народ је узвикнуо
радосно начелнику Агарјана, као да су нашли скупоцени бисер: дај нам
овога кога си нашао: Стефана праведног, јер он нам је као Богом
објављена ризница.
Када је отворен твој ковчег са целебним твојим телом, одозго
светлошћу небеском обасјан, и испуњен угодним мирисима, људе
обузете болешћу је чудно излечио и зато певаху Христу весело: слава
твојој сили Господе.
Блистава муња је са небеса послана, да својим бљештавим сјајем
покаже где у земљи лежи сачувано тело Стефана праведнога.
Богородичан: Сјајна скинијо Цара и Бога, Маријо чиста, одагнај облак
моје чамотиње и стишај буру мојих страсних маштања, да бих бодро
опевао из тебе бесемено Рођеног.
Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје..
Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега
света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не
знам.
Дивни Стефан је зрак просвећења у разум добио, па је мудрим
девојкама следовао и своју светиљку делима милостиње украсио, зато
се са њима удостојио да уђе у дворац Христов.
Честим молитвама и многим молењима блажени Стефан се Цару
сила узнео и зато се страшан у борбама са противницима показао.
Миротворством обдарен, смирењем опашен, побожношћу одевен и
побожним страхом оклопљен, Стефан је узвикнуо: Христе Спаситељу
мој, просветли ме светлошћу твојом, јер за другог Бога сем тебе
незнам.
Богородичан: Дјево Чиста, Родитељко Владике мога и Бога, њему се
увек моли, да низпошаље срцу моме побожно кајање и у разум
смирење, јер у храму твоме кличем: осим тебе друге безбедне
заступнице немам.
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Ини.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна
Дјево, имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
Зачудиле су се војске Агарјана гледајући велико чудо: твоје тело у
земљи несатруло сачувано Божијом силом, јер си непорочно и праведно
твој живот завршио, Стефане исцелитељу болесних.
Пут живота си прошао и ниси био потопљен празном славом, зато
си се после престављења жељене рајске сладости удостојио: да душом
пребиваш у недрима Авраама, а телима болесних исцелења дарујеш,
Стефане увек слављени.
Твоје срце је постало станиште Духа Пресветог, зато си његовом
божанском вољом у целости сачуван, па си у храм Богомајке положен
и у њему мирисно миро изливаш и ране свима умиваш.
Богородичан: Мој разум потапа навала валова и напад тешке чамотиње,
а бура скверних помисли спопада шатор моје душе, а ти ми пружи руку
помоћи Пречиста Богомати и Владичице и у пристаниште вишњег
Царства ме доведи.
Песма 6.
Ирмос: В бездње греховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
На недостижну дубину Божијег промисла си умом гледао и на
евангелске речи си добро пазио, верозакон од отаца предани ти си
часно сачувао, Стефане љубитељу целомудрености.
Мудрости и Сило Бога Вишњега, молитвама твога угодника
Стефана, избави нас од мрачне ђаволске намере и од злих људи ужасне
клевете.
Ризнице семена за њиве изливаш, и семена духовна у срцу кријеш
Стефане блажени, гладне хранећи и наге одевајући, желео си да будеш
огрејан у наручју Авраама.
Богородичан: Маријо Пречиста Господарице, на твојим рукама си
понела Онога који на длану држи цео свет, и млеком си га хранила
Онога који је маном са неба давно наситио Израиљ у пустињи; моли
Њега Богородице, да ми се смилује у дан суда, Исус Човекољубац.
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Ини.
Ирмос: Божественоје сије и всечестноје..
Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога
прославимо.
Савршен разум још из младости си од Бога стекао, а правдом,
побожношћу и проучавањем Божијег Закона, угледао си се на великог
цара Константина који је међу хришћанима првопрослављен.
Војске монаштва радују се и веселе сусрету са твојим ћивотом и са
веселим рукама примише га па миомирним миром насићени достојне
похвале певаху Христу Богу нашем који нам је тебе подарио Стефане
лепото наша.
Добрим делима је заблистао и трку живота непорочно завршио,
душом се у дворцу небеском са праведнима уселио а телом у гроб
положен био, но вољом Творца се из гроба јавио и као скупоцени дар
је цркви подарен Стефан угодник Христов.
Богородичан: Ти си Богородице Дјево као палата и двери, зато ми
отвори двери искреног покајања, и доведи до врата небескога царства,
па укроти противне ветрове моје страшне чамотиње, да у тишини
певам Творцу моме и Господу.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Прославио си се жељом за небеским и зато те у тој успомени
прослављамо. Узрастањем у врлинама усавршио си душу, премудри
свети Стефане, непорочно си живот на земљи завршио и Створитељу
свих си добро угодио. Зато се моли непрестано за све нас.
Икос:
У недоумици сам и незнању па не могу језиком изговорити нити
разумом објаснити, али Ти који си риболовце умудрио и неуке научио
да мрежом божанске проповеди улове васељену, подари ми твоје
праведне дарове, да јасно разумем и добро схватим и овако радосно
говорим: Радуј се изданче изникли из побожног корена; Радуј се грано
која светаш цветом богопознања; Радуј се о удовицама и сирочадима
дивни старатељу; Радуј се гладних слатки храниоче; Радуј се јер си нам
у рату непобедиво охрабрење; Радуј се јер си у целости и нераспаднут
и после смрти остао; Радуј се јер си са висине обасјан; Радуј се јер си
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својим изгледом многе задивио; Радуј се јер си демоне од људи
одгонио; Радуј се јер многима исцелења дарујеш; Радуј се кнеже
Стефане јер си своме Творцу угодио и зато се непрестано моли за све
нас.
Песма 7.
Ирмос: Образу златому..
Златноме телету премудри дачаци не послужише и у пламен сами
уђоше и вавилонске богове поругаше и сред пламена ороси их
ангел па кликташе: услишена је молитва уста ваших.
Пазећи на слушање Божијег гласа и проповед светог Еванђеља, из
својих житница је прехранио гладне слично Јосифу у давнини, а одећом
је одевао наге као Јов у Авсидити, и са њима Стефан праведни кличе:
благословен је Бог отаца наших.
Молитве и милостиње ка Богу је Стефан често слао, и попут светог
Корнилија је странце у дом примао, светошћу и врлинама је блистао и
од њих научен је Христу кликтао: благословен је Бог отаца наших.
Као што је врховни међу апостолима ангеловом вешћу призван да
спозна истину, тако је и Стефан усрдном жељом испитао стазе правде
говорио: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Твоја утроба Пречиста Госпођо беше нетварне светлости
станиште, а из ње светлост свету Божији разум подаде, а безбожност
је одагнао, једина Богомати и Владичице.
Ини.
Ирмос: Не послужиша твари..
Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени,
па опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.
Неограниченом љубављу свети људи твој часни ковчег узеше и
носећи на рукама благодарне песме Господу певаху: благословен си
најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Због неких из народа који су посумњали о твоме нетрулежном телу
узета је твоја целебна рука и са њом у Цариград дођоше и у њему
тадашњем патријарху на увид дадоше, а он схвативши у томе Божије
похођење, душом се обрадовао и уснама целивао и својим језиком
рекао: благословен си најопеванији Господе и Боже отаца наших.
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Чудећи се лепоти твојих моштију и слатком миомиру, патријарх
матере градова хвалећи Бога који обитава у светима говораше: диван си
Господе Боже у слави и чудна су дела твоја па узвикну: благословен си
најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Ти си Владичице Богородице испуњење пророка и
апостола красна проповед, мученика непоколебива тврђава а лепота
светитељима, монаштву уздање а девственима целомудреност, зато и
мени твоме слузи буди помоћ и заступница.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују..
Бога који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен
у росу претворио, појте њега сва дела као Господа и величајте га
у све векове.
Орошаван са висине росом Пресветога Духа бразде срца свога је
плодним учинио јер је духовна семена и богонадахнуте речи примио,
па је живот непролазни стекао и са хоровима праведних пева и
Стефан: благословите сва дела господња Господа и величајте га у све
векове.
Дом душе твоје утврдио си не на песку него на тврдом камену
Христове науке, и мада су је нападале духовне олује и валови живота,
сачувао си је непоколебану, и сада у вечној радости весело кличеш
Стефане: благословите сва дела господња Господа и величајте га у све
векове.
Златник који си добио из деснице Владике умножио си Стефане,
зато очекујеш да чујеш благи одговор од праведног Судије када дође у
слави царства свога, па му кличеш: благословите сва дела господња
Господа и величајте га у све векове.
Богородичан: Маријо златна кадионице, Пресвета Владичице и
Богородице, заустави колебање мојих помисли као што је твој Сина
зауставио валове мора, па исцели развратност мога разума као и он
крвоточиву, да бих ти певао Пречиста: благословен је Плод утробе твоје.
Ини.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
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Садејством Пресветога Духа многа исцелења се од тела светог
Стефана догађају: тешке болести нестају, а демони беже од људи, јер
не могу издржати твој миомир; зато сви који су здравље добили кличу:
певајте Господу створења његова и величајте га у све векове.
Свети људи су узели миомирне мошти стефанове и радосно
кренули на пут, псалме и побожне песме певајући, узносећи хвалу
Христу Богу: слава теби Исусе, Сине и Речи Оца беспочетног, јер си
нам даровао ризницу са бисером.
Богородичан: Са усрђем подижем руке и поглед душе моје ка теби
Владичице, јер сам сав обузет разним невољама, па молим твоје топло
заступање: у мојој немоћи покажи Богородице богатство твога
човекољубља.
Песма 9.
Ирмос: Безначална родитеља Син Бог и Господ..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Родитељским поукама и проучавањем књига укоренио си у душу
своју разумну веру, па си стекао Божији дар покајања, Стефане
праведни, зато моли увек Господа да спасе нас који твој празник
славимо.
За овоземни живот ниси марио, јер си његову пролазност увидео,
него си ка будућем и непролазном стремио, зато си у њему божанском
светлошћу обасјан, па се моли да то и ми наследимо који Христа
величамо.
У недоумици сам: како да начиним венац песме и објавим твоја
добра дела Стефане, и не знам какве похвале да ти искажем са мојих
скверних усана? Али ово што ти усрдно приносим прими по твојој
доброти, јер ти са смелошћу стојиш пред Творцем, па помени и нас
који те хвалимо.
Богородичан: Владарко целога света, и блага заступнице, прими
похвале које ти приносимо, као што је Син твој примио две лепте од
удовице и подари нам миран живот и јединомислије.
Ини.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује
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бестелесних бића свет, поштујући празник Богоматере и нека
кличу: радуј се најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево.
Земља није могла да затаји непроцењиву ризницу, јер је одозго
послана светлост да покаже где у њој лежи нераспаднуто тело
Стефаново, а све по наредби Цара и Владике који је из земног бока
Дјеве изашао.
Када је Стефане преблаги твоја побожна супруга чула за твоје
обретење, терет старости је одбацила и благодарност Богу узнела, па је
све са животнг пута оставила и дошла да види прослављено тело твоје,
и видевши га својим очима и целивајући га уснама неућутно је
говорила: због овога те величам Христе Спаситељу мој.
Мој страсни разум је онемоћао и покривен је маглом тешке
чамотиње, да би могао мојим гласом принети теби Христе похвале,
ипак ми подари зрачак духовне светлости да завршим благодарну песму
и величам красне Стефанове подвиге.
Богородичан: Поштеди ме Христе Спасе мој, када седнеш да испитујеш
моја скривена дела, и удостоји ме тада да станем са десне стране твога
престола, моли тебе Дјева која те је чисто родила, и ангелски чини и
мноштво светих.
Светилен:
Светлост Тројичну у срце примио си, светлошћу поучаван учења
православног, и светлост Духа благодаћу просветлитеља ти, Стефане,
светлости прекрасна.
Слава:
Весели се црква и ликује гробницу мирисну у себи имајући, као
што невеста игра и женику своме Христу хваљења песме приноси,
радосни празник са чедима својим светкујући.
И сада:
Вољом Оца и наиласком Духа Светога, ти си у тело твоје
примила Богородице: Ангела Великог Савета, зато га моли да сачува
своје потомство које је стекао, Владичице Пресвета.
На хвалитне стихире глас 4.
С неба примивши духовно облистање, кад Свето Писмо приљежно
испитиваше, светиљку душе ујаснио јеси делима добрим, и умну
бистируну усладио к целомудрију љубављу знање своје просветлио си
бођжанском чежњом, и тада духовно познао си Онога који је свет из
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таме извео, Христа Бога нашега, кога моли да се спасе и просветли
душе наше.
Светлост Тројична у тебе се усели с неба, и умудри те да њега
познаш, успостављајући живљења твога поредак тада о будућности
стекао си сазнање и делима добрим узажелео да охрабрење примиш, и
к Христу Богу да приљубиш се, кога сада моли да спасе и просветли
душе наше.
Светла луча с небеса ниспослана, над тобом сијајући јављаше се,
док земно покривало тело твоје држаше. Мигом божанственим с неба
када показа се, тада сви видесмо твог богопознања постигнуће, којим
познао јеси Онога који је свет из таме извео Христа Бога нашега, кога
моли да спасе и просветли душе наше.
Слава, глас 1.
Све задивљује глас о врлини твојој и сви прослављају Творца и
Саздатеља што тобом, преподобни, тако нешто учини, јер си од
младости искао знање истинито и примио савршенства познање
Божијег благовољења, и стога да о судовима Божијим размишљаш не
лењо ранио јеси, сирочади и удовицама заступник будући, гладне
нахранио си и ништима десницу пружену држао. Стога, Стефане свети,
награда тебе чека од Христа Бога, Судије праведног, и венац небеског
царства.
И сада, богородичан:
Радуј се славо земних који ти се моле, радуј се Давидова унуко и
Мати Пречиста, радуј се Бога вишњег слушкињо и заступнице, радуј се
пречисто станиште чистоте, славо и тврђаво мученика, радуј се
преподобних и праведних надо и узданице, и свих људи спасење.
Славословље велико, тропар и отпуст.
На Литургији
Блажена од првог канона песма 3. на 4 и од другог канона песма
6. на 4
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)
Апостол Коринћанима, зачало 176.: Браћо, Бог који рече да из таме
засија..
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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 80.: Рече Господ ову причу: царство
небеско је слично човеку домаћину..
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овог месеца октобра 4.
Служба светом свештеномученику Јеротеју епископу атинском
На Господи воззвах.. стихире, глас 4.
Подобан: дал јеси знаменије..
Свеславни Јеротеје, ти си примио благодат Свесветога Духа, и
прошао си кроз цео свет учећи прослављати Јединицу у Три ипостаси:
Оца беспочетнога, извора Божанства, а са њиме Сина као сапрестолнога
и јединосушнога са Оцем, од Дјеве рођенога и носиоца тела као Човека.
Твоју свештенообожену душу си принео као угодни дар, и тело
своје свето, божанско и светоделатно си предао на жртву, па и душе
верујућих, Богу сведржитељу који вернима излива спасење, зато твој
спомен и твоју науку проповедамо.
Ти си видео дванаесторицу апостола при успењу Преславне
Увекдјеве пречисте Богородице и Матере Господње, а и Дионисије са
тобом, који је описао божанске чинове. Са њима твој свеопшти и
преславни празник ми верни славимо, Јеротеје славни.
Слава, глас 2.
Дошао си на божанско успење Богоматере, богопроповедниче, и
божанском науком си блажени развеселио срца верних, а свети сабор
богопроповедника апостола си усладио, надахнућем најпобожнијим
опевао си Божије тајне, па пошто си стекао смелост код Христа
јерарше Јеротеје моли се за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Јегда от древа..
Када је нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом
вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
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чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
Тропар, глас 4.
Благости си се научио, и разуман си у свему био, добром савешћу
си се достојно обукао. Неизрецивим тајнама си се напојио од Павла
као изабраног сасуда, веру си сачувао, и частан крај живота имао,
свештеномучениче Јеротеје, моли Христа Бога да спасе душе наше.
На јутрењу
Оба канона из Октоиха и канон светога на 4. Његов акростих је:
Светлоносни твој спомен свеблажени славимо.
Дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је прешао воду као копно и од Египатскога зла избегао,
Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Био си ученик богоугодног Павла, небескога ученика и водитеља у
тајне. За учитеља си имао ловца целог света, и био си ученик онога
који је имао небеска виђења.
Духом покретани Павлов језик који јавља Божије тајне те је
блажени обухватио и Божијим гласником те учинио.
Коснут си био духовном љубављу и божанским речима, и умно си
говорио са Владиком свију, освештани, и свете речи си изложио.
Богородичан: Постала си Чиста Дјево станиште божанске лепоте за
Светлост увек постојећу, зато ме удаљи од скверни свакога греха и
нечистоте, Владичице.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небеске сфере врховни творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају и верних утврђење и
једини Човекољубче.
Светим говорима си Света Писма и речи праве вере проповедао,
зато те сви окупљени радосно славимо и твој свети спомен празнујемо.
Свом снагом и вољом и божанском љубављу си ка Доброчинитељу
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свих стремио и твој разум преблажени оче си његовим зрацима обасјао
и душу си просветлио.
Истоименит си назван са свештенством божанским и постао си
света и богомудра жртва Сведржитељу и Творцу векова, и собом си
украсио храм небески.
Богородичан: Он који је небо раширио и својом божанском природом
све земне сфере одржава, у наручју твоме је Чиста телесно држан и
свима вернима је тебе као утврђење показао.
Кондак глас 8.
Подобан: Возбраној..
Хвалимо те као атинског првосвештеника, јер се тобом научисмо
необичним и неизрецивим тајнама, а показао си се као богоугодан
појац; зато моли свеблажени Јеротеје, да се избавимо од свих греховних
падова па да ти кличемо: радуј се оче богомудри.
Затим сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Твој се разум огласио апостолским јављањем и напасао си
преподобни саборе верних, чисту жртву си принео Цару и Створитељу
оваплоћеноме за нас од Дјеве Богородице, и Васкрслога си са славом
исповедао Јеротеје.
Слава и сада, богородичан:
Усрдна и непобедива заступнице, узданицо безбедна и непостидна,
бедеме и покровитељко и пристаниште свима који ти притичу,
Увекдјево Чиста, са ангелима моли твога Сина и Бога, да подари мир
целом свету и спасење и велику милост.
Крстобогородичан:
Док је Мати твоја Хртисте гледала тебе својевољно сред
разбојника разапетога, срце јој се кидало па је говорила: безгрешни
Сине, зашто си разапет на крсту као злочинац? А хтео си човечански
род да оживиш као предобар!
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си
моја радост, ниси оставио недра Очева а нашу си убогост посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.
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Песничким богогласима си украсио хорове верних, блажени
Јеротеје, и свети сабор апостола си богомудри развеселио, божанска
чуда си чинио и овако појао: сили твојој слава Човекољубче.
Сав си био Богу посвећен, и на сваки начин био си занет блажени
светим богословским тумачењем о њему; објавио си свету науку као
богоугодан и побожан песник, и као мудар и разборит проповедао си
надприродну Божију науку.
Сада јасно гледаш свети оче Божанство, и уместо свих минулих
загонетки и сенки на земљи, блистава и истинита богооткривења, зато
моли да се спасу сви који са вером поје: слава сили твојој
Човекољубче.
Боородичан: Ти си Пречиста несместивог Бога у твоју утробу сместила,
и родила га као Чиста и сјајем девства украшена Свеблажена, зато тебе
као Богородицу уистину хвалимо и твој Пород славимо.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси от лица..
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.
Сажитељ си оче сабора апостола и са њима си богоречити дошао
на божанско Успење оне, која нам је Животодавца телом родила:
Пресвете и Чисте Богоматере.
Надприродно си разумео и старачка си неизрецива виђења
исповедио свима који су примили светлост вере, да би твоје
свеблажени сагледано богословље разумели који смелост воле.
Обасјан си изобилним сјајем надприродних зрака, због јављања
Божијих откривења и због своје чистоте си издржао многа времена
искушења, и кроз виђења си се научио најмудријим божанским
тајнама.
Богородичан: Неискусомужно си зачела Дјево, божанске и
неограничене природе очовеченог Бога-Реч, оваплоћеног ради нас људи
од девичанске крви Млада Дјево, мимо речи и закона и природе.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем и услиши ме, Боже спасења
мога.
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Навикнут си и научен оче боголепом божанском знању, и твоје речи
као предање оставио си јасно као свету науку да просвећује душе наше.
Очишћене душе и сав смирен, заиста си постао свети и богоблажен,
а једино што си желео и заволео, то је лепота Спаситељева Јеротеје.
Ти си богоугодни гледао на пречисте зраке и духовно блистање
божанске светлости, и тога си се насладио, и заједничар си блажени
светлодавања постао.
Богородичан: Као Господарицу уистину тебе Богородице славимо, јер
си Постојећег Сина из Постојећег Бога неизрециво родила, телом
сједињеног са ипостаси, Пресвета Мати и Дјево.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Као непоколебљиви стуб, свети оче Јеротеје, демонских претњи се
ниси уплашио, него си разрушио њихову велику обману, као камен
славан и скупоцен. Зато те је као храброг Владика венчао
Живоначалном и Божанском десницом Својом: Њега моли за све нас.
Икос:
Твоји ученици Христе поучени твојим законом, свима народима
проповедају реч о твоме божанском доласку, и свима црквама
рукополажу верне пастире и проповеднике; тако си и овога изабрао од
младости и посветивши га теби као непорочнога, и својевољно си га
уздигао и стадо твоје си му уручио и показао си га за сведока царства
твога, и да се моли за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија..
У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи играху радосним ногама и као да су башти
ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Чистотом живота старао си се блажени да видиш Светињу над
светињама, и висину божанског виђења си мудри стекао, па си певао и
кликтао: благословен је Бог отаца наших.
Јављање твојих речи и поучних списа, веселе све који те са
љубављу славе, и побуђују ка певању тропара и уче све да кличу:
благословен си Боже отаца наших.
Јединицу по Божанству познату а по лицима Тројицу и у три
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Ипостаси опевану си богомудри богословски објавио, и певајући си
кликтао: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Мимо закона природе родила си Чиста Дјево и Мати
Онога који влада над свим видивим и духовним бићима; њему сложно
певамо и кличемо: благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници
опевајте а људи га величајте у векове.
Свемоћно дејство Светога Духа, усели се у твоју чисту душу, па те
учини и богоугодним и богоречитим проповедником, да свето и лепо
Избавитељу појиш и са вером хвалиш: свештеници певајте му, а народи
га величајте у све векове.
Са побожним истраживањем испитао си неизрецива устројства
Христових тајни, и јасно их објавио узвишеним речима и слатком
твојом науком, кроз песму кличући непрестано: свештеници певајте му,
а народи га величајте у све векове.
Свебогата благодат испунила те је божанским надахнућем и
истраженим богословљем, отуда си излио као реке учења и обрадовао
сабор апостола, па са њима сада Господу певаш: свештеници певајте му,
а народи га величајте у све векове.
Богородичан: Моја душа је умртвљена гресима и огорчена од отровног
уједа, а ти Пречиста која си неискусобрачно и мимо природе родила
Бога који може све оживити, подигни моју душу јер пева: децо
благословите, свештеници опевате га а народи га велипчајте у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато
тебе Богородицу и ангелски и људски чинови величају.
Пошто си био љубитељ мудрости Премудрога, благодатни и красан
венац си сада радосно од њега примио, и житељ небески код Творца
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свега си постао, па га моли Јеротеје да се спасу од невоља сви који те
хвале.
Уселио си се у вишње божанске дворе и наследио си вечне
обитељи, па сада са војскама ангела и са апостолским чиновима
празнујеш и са њима се веселиш и радујеш, јер си са њима настањен,
зато измоли божански мир за све који те са вером славе.
Као извесну награду си примио јављања која си на земљи стекао,
јер си увек са љубављу на Бога гледао, зато га сада усрдно моли оче
Јеротеје, да подари милост и очишћење свима који са вером служе твој
светли и свети спомен.
Богородичан: Као Мати Творца свих, по твојој материнској смелости
умоли Сина твога, да спасе од насиља мучитељског и поробљавања
слуге твоје, и да уништи клевете злих људи, а мир и спасење да подари
свима који ти певају.
Светилен.
Подобан: Жени услишите..
Ти си богоугодни лошије покорио бољем: разум си као вођу
страсти укротио свемудро, и тако си Јеротеје постао орган богословља
и апостол Христов, мудри јерарше моли се за цео свет.
Богородичан:
На твоје пречисто успење је дошао Јеротеј и са осталим
апостолима пева песму теби млада Дјево, чудну и неизрециву божански
надахнуту, заиста као богоугодан; њему налик покажи и нас Богомати
и Дјево.
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Месеца октобра 5. дан
Спомен свете мученице Харитине

На Господи воззвах..стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Ти си истоименита са радошћу, и у радост си се свечасна
преселила, у небески дворац у којем си желела да стекнеш живот, јер
си огањ претрпела и ужасне патње и мучења: чупање свих зуба и
ноктију, страдалнице Харитино, дјево и мученице многострадална.
Ти си многострадална поломила чељусти лавова, а претрпела си
ломљење твоје вилице, и чупање ноктију из корена си храбро отрпела,
јер си искорењивала ужасне и свирепе обмане, и у морску дубину си
бачена, али си потопила злобу злога противника.
Када си после блаженог краја живота у море бачена, твој родитељ
славна те је нашао, па је са ужасом узвикнуо: како си сада постала
облагодаћена, најсветији и вољени мој породе?! Кроз муке и храбро
страдање си твоје име истинитим учинила, како си благодатно и
најавила.
Слава и сада, богородичан глас 4.:
Облацима Духа Пресветога Пречиста, ороси мој разум, јер си
Христа као неизмерну капљу родила, да милосрђем неизмерна безакоња
људи умије, и да исуши извор мојих страсти, па да ме ради молитава
твојих удостоји потока хране вечно живе.
Крстобогородичан
Подобан тај исти
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.
Јагње твоје Исусе Харитина зове силним гласом: тебе Жениче мој
љубим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем у твоме
крштењу, и страдам ради тебе, да бих царевала са тобом, и умирем за
тебе, да бих са тобом живела; Прими ме као чисту жртву, са љубављу
жртвовану за тебе. Њеним молитвама као Милостив спаси душе наше.
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На јутрењу
Оба канона из Октоиха и канон свете на 4, његов акростих је: О
благодати Харитине певаћу са љубављу. Дело Јосиф. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
Твојим даровима, о Харитино, облагодати мој разум, јер си се
облагодатила светим страдањима, да бих ти свето појао као
страдалници и мученици која блиста девством.
Благодат Пресветога Духа те је обдарила, и радостотворним те
сплетом украсила, па си вечну радост наследила, јер те је укрепила
када си храбро пострадала.
У тебе Владико на крсту подигнутог је поверовала твоја славна
мученица, па је ране и патње издржала, укрепљена силом твојом, јер
си ти нашу природу укрепио.
Богородичан: Спремно станиште за Божанску природу си постала
Богородитељко Чиста, зато те је Харитина заволела, и девством се на
тебе угледала, па је зато Сину твоме приведена.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
Твоју душу си запалила жељом за Божанством и тао си телесну
љубав и љута врења мука погасила.
Христовом благодаћу се распао пред твојим мученичким ногама
враг, гледајући како хвале Христу приносиш.
Свемогућом силом си противникову главу скршила, када си
мученице силно палење твоје главе трпела.
Богородичан: Тебе Пречиста, једину међу женама благословену је
мученица Харитина заволела, и твојим добрим благодатима се
прославила.
79

MINEJ OKTOBAR
Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Ти си своју душу часна светитељко облагодатила богоданим
врлинама, и уистину се просветила својим мукама, и постала си
невеста своме Створитељу, а остала си у чистоти нетакнута Харитино,
па си тако врага савладала, што си навале разних патњи и страдања
претрпела, због тога са вером празнујемо твој пресвети спомен.
Слава и сада, богородичан:
Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је
твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина
несагорива и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник
твој и заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после
рађања као Дјева опет остаје.
Крстобогородичан:
Видећи Дјева као јагње, на крсту из ње без семена рођенога
Јагњета и копљем прободенога, рањена стрелама туге у патњи је
кликтала и нарицала: Каква је ово нова тајна? Зашто умиреш једини
Господаре живота? Ипак васкрсни и подигни палога праоца.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Као жртву непорочну отеше тебе мучитељи из руку поочима
мученице страдална и бацише на жртву, јер си Оца небескога веома
заволела.
Храбрим девојкама које су ти следовале ти си свећу твоје душе
богато крвљу напојила и наследила си свеславна мученице
истоименита са радошћу божанску палату.
Твоје срце пламтило је жељом за небеским Жеником, па си
жеравице обмане лијењем своје крви погасила а море безбожија си
храбра девојко исушила.
Богородичан: Ти си Чиста Богородитељко оваплоћену Реч Божију
родила; њега је Харитина жарко заволела и за њега се и у огањ и на
разне муке осмелила.
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Песма 5.
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.
Мада су ти главу постригли и на њој жар палили и тако тебе
храбру патили, али твоју веру нису успели поколебати.
Гвожђе и ране и усијане клинове и све патње трпим, да бих била
налик на тебе Господе; тако је мученица кликтала.
Чупањем твојих ноктију, руку и ногу чиста девојко и течењем твоје
свете крви ти си верне посветила и свет си попут Христа од демонске
крви очистила.
Богородичан: Памет земних не може разумети мимо природе у теби
зачеће Мати и Дјево млада, јер си Бога родила.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Благодаћу и чудима је Христос овенчао твоју свету главу, јер си
хтела да за њега пострадаш страдалнице, истог имена са радошћу
Божијом.
Бог који је Јону из дубине избавио, и тебе је у морску пучину
бачену живу спасао, богомудра, а ти си дубином твоје крви врага
потопила.
Оружијем трпљења си противнике умртвила, јер си чупање свих
зуба изджала и тиме си поломила чељусти бестелесних лавова, славна.
Богородичан: У теби је Дјево страдалница Харитина нашла снагу и
тврђаву, па је муке храбро издржала, и радосна је идући за тобом
Валдици свију је приведена.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Снажном вољом си света Харитино душу у вери утврдила, и јасно
си противника ђавола посрамила. Пред Господа Христа си изашла
свеблажена носећи порфиру од твоје крви, и сада се са ангелима
непрестано радујеш, зато се моли за нас света мученице.
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Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии 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.
Онај који је три млада детета од пећи избавио, и тебе је мученице
од огњеног точка спасао, а ти си благодарно певала: благословен си у
храму славе твоје Господе.
Са девојкама које свеће носе узлазиш на небеса, јер си палење
свећама храбро издржала, и још си појала: благословен си у храму славе
твоје Господе.
Изобличен твојим трљењем безаконик ти је руке и ноге свезао и у
дубину те бацио, а ти си појала: благословен си у храму славе твоје
Господе.
Речима твојим побожним си безумље противниково изобличила, а
кроз животворно страдање си се мученице потпуно страсти лишила, јер
си кликтала: благословен си Господе Боже мој.
Богородичан: Тебе једину Чисту Дјеву и непропадиву је Чисти Бог-Реч
заволео, и из тебе је Млада Дејво Оваплоћени целог човека обновио, а
Харитину је чудесима прославио.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Због твојих рана била си девојко дивна лепотом и остала
нетакнута, и тако се свеславна сједилила са дивним Богом-Речи, од
Дјеве ради нас оваплоћеном Христу. Њему кличемо: благословите сва
дела господња Господа.
Све начине мучења храбро си претрпела, и ужасни запаљени точак,
и усијане шипке, и у дубину мора бачена, и чупање зуба и ноктију, али
си Христа величала у векове.
Своје ноге си славна храбрим патњама украсила, зато си по води
неоквашено ходала, јер је са тобом био девојко и мученице славни
Божији ангел. Са њиме си кликтала: благословите сва дела господња
Господа.
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Свако разуман се задивио чуду како је твоме родитељу предала
мошти твоје морска дубина која те је примила, да те као отац сахрани,
а у теби је Харитино била сакривена благодат, јер си царство небеско
примила.
Богородичан: Постала си Пречиста шира од небеса, јер си Бога
небескога родила, који је нас земне и сву нашу природу небеском
учинио, а свети спомен Харитине просветлио, зато њему певајмо:
благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј от несекомија..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.

Претрпела си сваки начин мучења, веселе душом и чврстом
вољом, да би венац славе као нетакнута, девојко и мученице добила.
Као дивна, красна и богоугодна девојка и као непобедива
мученица и непорочна невеста Владикина, позлаћеним крилима си ка
небесима узлетела.
Ти си светла страдалнице заблистала зрацима, па мрак злих
демона и страсти одагониш, од Бога ти даним свагдашњим
чудотворством, најчуднија.
Твој радосни дан весели народ који се окупља да пева о твојим
лепотама, подвизима, борбама и храбрим страдањима, великомученице
са радошћу истоимена.
Богородичан: Светлост нам је засијла из твоје неискусобрачне утробе
Дјево. Његовим сјајем божански обасјана светлост је постала ова која
је са радости истоименита, Богородитељко неискусобрачна.
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Месеца октобра 6. дан
Спомен светога и славнога апостола Томе

На Вечерњи певамо: Блажен муж..
На Господи воззвах.. стихире на 8, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Свеблажени, ти си се дотакао ребра Владике, и достигао си до
крајњих добара: као сунђером воду, одатле си упио извор добара и
живот вечни, па си напојио срца усахла незнањем, и излио си догмате
божанског богопознања. (три пута)
Твојим верним неверовањем си вернима објавио Бога и Господа
целе творевине, и почео си благосиљати Онога који је ради нас земних
тело примио, и крст и смрт претрпео, и прикивање клиновима и
пробадање ребара из којих живот захватамо. (три пута)
Чудни Тома дотакавши твоја ребра, отворио је Владико
богомудрима извор догмата, и тако се научио о твоме двоструком
дејству и двострукој суштини па је узвикнуо: Ти си Бог мој и Владика!
Ти си Господ славе, а ради мене си телесан постао. (два пута)
Слава, глас 6.
Дело Студитово
Као слуга Бога-Речи и неизрецивога његовог оваплоћења, захватио
си у дубину мудрости апостоле Томо, па си крстом као трском уловио
душе и извукао их из дубине обмане; тако си мрежом твојих догмата
просветио цео свет и просветлио помрачене душе Индуса светлошћу
богопознања; зато се радосно наслађујеш славе Христове, па га моли да
се на душе наше смилује.
И сада: 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. Три чтенија.
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Из Саборне посланице Јованове читање. (гл.1.)
Што бјеше испочетка, што чусмо, што видјесмо очима својима,
што размотрисмо и руке наше опипаше, о ријечи живота: И живот се
јави, и видјесмо, и свједочимо, и јављамо вам живот вјечни, који бјеше
у оца, и јави се нама; Што видјесмо и чусмо то јављамо вама да и ви
с нама имате заједницу; а наша је заједница с оцем и са сином
његовијем Исусом Христом. И ово вам пишемо да радост ваша буде
испуњена. И ово је обећање које чусмо од њега и јављамо вама, да је
Бог видјело, и таме у њему нема никакве. Ако речемо да имамо
заједницу с њим а у тами ходимо, лажемо и не творимо истине. Ако
ли у видјелу ходимо, као што је он сам у видјелу, имамо заједницу
један с другијем, и крв Исуса Христа, сина његова, очишћава нас од
свакога гријеха.
Из Саборне посланице Јаковљеве читање. (гл.1.)
Од Јакова, Бога и Господа Исуса Христа слуге, свима дванаест
кољена расијанијем по свијету поздравље. Сваку радост имајте, браћо
моја, кад падате у различне напасти, знајући да кушање ваше вјере
гради трпљење; а трпљење нека дјело довршује, да будете савршени и
цијели без икаке мане. Ако ли коме од вас недостаје премудрости, нека
иште у Бога који даје свакоме без разлике и не кори никога, и даће му
се. Али нека иште с вјером, не сумњајући ништа; јер који се сумња он
је као морски валови, које вјетрови подижу и размећу. Јер такови човјек
нека не мисли да ће примити што од Бога. Који двоуми непостојан је
у свима путовима својијем. А понижени брат нека се хвали висином
својом; А богати својом понизношћу; јер ће проћи као цвијет травни.
Јер сунце огрија с врућином, и осуши траву, и цвијет њезин отпаде, и
красота лица њезина погибе; тако ће и богати у хођењу својему
увенути.Благо човјеку који претрпи напаст; јер кад буде кушан примиће
вијенац живота, који Бог обећа онима који га љубе.
Из Саборне посланице Јудине читање. (гл.1.)
Од Јуде, Исуса Христа слуге, а брата Јаковљева, званима, који су
освећени Богом оцем и одржани Исусом Христом: Милост и мир и
љубав да вам се умножи. Љубазни! старајући се једнако да вам пишем
за опште ваше спасеније, би ми потребно да вам пишем молећи да се
борите за праведну вјеру, која је једанпут дана светима. Јер се увукоше
неки безбожни људи, који су давно одређени на ово суђење, и Бога
нашега благодат претварају у нечистоту, и јединога господара Бога и
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Господа нашега Исуса Христа одричу се. Али ћу вам напоменути, кад
и ви знате ово једанпут, да Господ избави народ из земље Мисирске,
потом погуби оне који не вјероваше. И анђеле који не држаше својега
старјешинства него оставише свој стан чува у вјечнијем оковима под
мраком за суд великога дана. Као што Содом и Гомор, и околни њихови
градови, који су се прокурвали онако као и они, и ходили за другијем
месом, поставише се углед и муче се у вјечном огњу: Тако дакле и ови
што сањајући тијело погане, а поглаварства се одричу, и на славу хуле.
А Михаило Аранђел, кад се препираше с ђаволом и говораше за
Мојсијево тијело, не смијаше проклета суда да изговори, него рече:
Господ нека ти запријети. А ови хуле на оно што не знаду; а што знаду
по природи као неразумна животиња, у оном се распадају. Тешко њима!
јер путем Каиновим пођоше и у пријевару Валаамове плате падоше, и
у буни Кореовој изгибоше. Ово су они што погане ваше милостиње
једући с вама без страха и гојећи се; облаци безводни, које вјетрови
преносе; јесенска дрвета неродљива, која су двапут умрла, и из коријена
ишчупана; Бијесни валови морски, који се пјене својијем срамотама,
звијезде лажне, којима се чува мрак вјечне таме. Али и за овакве
пророкова Енох, седми од Адама, говорећи: гле, иде Господ с хиљадама
светијех анђела својијех Да учини суд свима, и да покара све
безбожнике за сва њихова безбожна дјела којима безбожност чинише,
и за све ружне ријечи њихове које безбожни грјешници говорише на њ.
Ово су незадовољни викачи, који по жељама својијем живе, и уста
њихова говоре поносите ријечи, и за добитак гледају ко је ко. А ви,
љубазни, опомињите се ријечи које напријед казаше апостоли Господа
нашега Исуса Христа, Јер вам казаше да ће у пошљедње вријеме
постати ругачи, који ће ходити по својијем жељама и безбожностима.
Ово су они што се одвајају од једине вјере, и јесу тјелесни, који духа
немају. А ви, љубазни, назиђујте се својом светом вјером, и молите се
Богу Духом светијем. И сами себе држите у љубави Божијој, чекајући
милости Господа нашега Исуса Христа за живот вјечни.И тако
разликујући једне милујте. А једне страхом избављајте и из огња
вадите; а карајте са страхом, мрзећи и на хаљину опогањену од
тијела.А ономе који вас може сачувати без гријеха и без мане, и
поставити праве пред славом својом у радости, Јединоме премудроме
Богу и спасу нашему, кроз Исуса Христа Господа нашега, слава и
величанство, држава и власт прије свију вијекова и сад и у све вијекове.
Амин.
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Ако настојатељ нареди да се пева литија: стихира храма и
апостола глас 4.
Подобан: Јако добља..
Трском благодати из дубине сујете извукао си људе чудотворче,
закону Учитеља си се покорио Томо, који је потпуно просветлио твој
разум и часним апостолом и богопроповедником тебе свеблажени
учинио његовог недостижног божанства.
Блистање Духа сишло је на тебе у виду огња и тебе блажени је
учинио стаништем Божанства, брзо си одгонио маглу безбоштва а свет
си просветлио блистањем твојих мудрих поука, проповедниче светих
тајни, украсе апостола и очевидче Христа блажени.
Муњама проповеди ти си славни просветио оне који седе у тами
незнања и учинио их синовима Владике и Бога ради вере. Његовим
страдањима и смрти си следовао и постао си наследник славе, као
мудар и богоречит и као ученик Истине.
Слава, глас 2.
Све си земно оставио да би за Христом следовао, и назначен и
надахнут Светим Духом послан си од њега у пропале народе, да и они
људи нађу светлост богопознања апостоле Томо, и завршио си подвиг
твојим за Бога страдањем и разним мукама, па си предао душу твоју
Христу, зато га моли свеблажени, да нам подари велику милост.
И сада.. богородичан:
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.
На стиховње стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Христос Човекољубац те је као бисера извадио из пучине светскога
метежа, и тобом је обогатио осиромашене и великим бедама захваћене,
Томо апостоле. Зато те славимо и твој општи спомен са похвалама
славимо а тебе побожно поштујемо.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
Целу земљу Индију си просветио светитељу, боговидче и апостоле,
и просветивши све, учинио си их синовима и кћерима светлости и дана.
Силом духа твога мудри, ти си идолске храмове оборио, а благодаћу
Божијом си подигао цркве у славу и хвалу Богу, блажени молитвениче
за душе наше.
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Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Твојом љубопитљивом руком си проверио божанска ребра и ране
од клинова, које је Бесмртни ради нас поднео, и неверије си променуо
у радост праве вере, па си Томо узвикнуо: ти си Бог и Господ, и тебе
славим Човекољубче, јер си страдањем твојим излио вернима
непропадање.
Слава, глас 6.
Дело Анатолијево.
Када си видео божанство Христове мудрости, постао си као
духовни кратер његове тајне Томо апостоле, у којем се душе верних
веселе. Мрежом Духа Божанскога извукао си народе из дубине очаја, па
као река благодати извиреш од Сиона, и у цели свет изливаш твоје
божанске догмате. И попут Христових страдања, у ребра си био
прободен и ушао у свет непропадања, зато моли њега да спасе душе
наше.
И сада: Богородице ти си 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.
Тропар, глас 3.
Апостоле свети Томо, моли милостивога Бога да подари опроштај
грехова душама нашим.
Или овај, глас 2.
Ученик си Христов био и учесник божанског апостолског сабора,
невером си васкрсење Христово објавио, а додиром си се у његово
пречисто страдање уверио, Томо свехвални, и сада моли за нас мир и
велику милост.
Слава и сада, богородичан.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар (два пута).
Слава и сада.. богородичан васкрсни.
После првог стихословија
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Сједален глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Похвалимо сви песмама спомен Христовог ученика и апостола,
украсимо побожно наше помисли, јер када је он ране од клинова
додирнуо, веру поуздану је узроковао и у свету је утврдио, зато и моли
Спаситеља да се смилује на душе наше. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Моли увек из тебе оваплоћенога Бога и Господа, за нас пропале од
сагрешења да нам се смилује, па одврати срџбу и гнев његов Чиста од
свих, који са вером непрестано Благодатна певају о твојој узвишености.
После другог стихословија
Сједален глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Додиром ребара Спасових, захватио си из њих Божански разум
славни апостоле, а твојим неверијем си све на земљи верне привукао
у веру. Копљима си био избоден по целом телу, но ти просветљујеш
душе свих који славе твоје уснуће. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Непостидна узданицо свих који се у тебе надају, и једина која си
мимо природе телом родила Христа Бога нашега, њега моли са светим
апостолима: да подари целом свету очишћење од сагрешења, а свима
нама покајање пре краја живота.
После Полијелеја сједален, глас 3.
Подобан: Божијеј вјере..
Блистањем Божијег Духа разорио си таму многобожаца, а срца
верних си просветлио, певајући о спасоносној науки премудри апостоле
Томо, моли Христа Бога да нам подари велику милост. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Ко се где спасава, тамо и праведно притиче, и има ли таковог
уточишта као што си ти Богородице која закриљујеш душе наше?
Степена: први антифон 4. гласа.
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)
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Све што дише..
Еванђеље по Јовану, зачало 67.
После 50. псалма, стихира, глас 4.
Христос као велико сунце послао је тебе Томо премудри апостоле,
као веома светли зрак у Индију, да мрачну лаж учениче да брзо
одагнаш, и да народе просветљујеш да славе Божанску Тројицу која нас
све чува.
Канон Богородице са Ирмосем на 6 и апостола на 8. Његов
акростих је: Томи пуном чудеса се дивим. Дело Теофаново.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Тристати крепкија..
Душе тристотине моћних од Дјеве Рођени је без муке у дубину три
пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.
Видео си славни беспочетног Сина Божијег, Бога-Реч јављенога на
земљи, и стварне личности и као ми, и његове си дланове и ребро
рукама додирнуо, зато га умоли да спасе паству твоју.
Зналац тајни и који испитује душу и истражује срца, Бог мој Исус,
је узео тебе Томо свеблажени, за слугу свога богојављења и сведока и
за апостола.
Ти си се Томо показао као река тајанствене воде, који напајаш
лице земље и пуноћу цркве рекама богопознања, а гласом Духа си
обману многобожаца одагнао.
Богородичан: Ти си уништење смрти и пропасти, јер си Христа као
непропадиви извор родила свеопевана Богородице, који је благодаћу
бесмртности украсио природу човека, Пречиста.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светога као што
си ти, Човекољубче.
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Лепотом врлина си прелеп ревнитељ и очевидац, а чудесима си
Индусе светлошћу божанском обасјао, и правом вером си њину ругобну
таму просветио.
Запаљен зрацима стваралачког Духа, као светла стрела ти си
богоугодни од Бога послан био, и сав свет си Томо чудима просветлио.
Тајно научен догматима божанске мудрости, ти си апостоле Томо
као брза муња свуда прошао, и светлом Духа си све крајеве земље
просветио.
Богородичан: Неискусобрачна, ти си Бога телом родила, зато ме
утврди јер ме страсти колебају, јер нема Пречиста такве помоћнице као
што си ти.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Мрежом божанских речи уловио си разумне рибе, па си их принео
Богу нашем као првине; и у ране Христове си желео да се оденеш, па
си следовао његовим страдањима, зато ми окупљени славимо како
доликује општи спомен твој славни апостоле, и сложно ти кличемо:
моли Христа Бога да подари опроштај грехова свима који са љубављу
славе твој празник. (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: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Јављањем великих чудеса си отпочео и славу божанских догмата си
јасно објавио и цео свет си проповедањем обухватио, који кличе: слава
Христе сили твојој.
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Хвалимо те блажени апостоле свеславни, као очевидца Бога-Речи и
пртисног служитеља, и његове славе и величине сведока, и као верног
посленика и апостола.
Небеску палату и небеску скинију си на Христу као угаоном
камену утемељио, утврдио и саздао, блажени и свуда увек слављени, за
све који кличу: слава Христе сили твојој.
Богородичан: Као земља неорана која је клас живота донела, и као
лаки облак који Животодавца као кишу излива, тако Свесвету Дјеву
називамо и кличемо: слава Христе сили твојој.
Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрајт слави..
Нечестиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни
и блистање славе Очевог Божанства, и зато ти од раног јутра
појимо Човекољубче.
Христовом славом апостоле обасјан, ти си животворно ребро
додирнуо, и недокучиву пучину богословља захватио, и цео свет си
обогатио.
Тома није поверовао ученицима о твоме првом доласку
Многомилостиви, али потом је поверовао и радосно закликтао, јер је
тебе Бога и Господа познао.
Твоју славу Христе као духовно небо, громогласним духом је Тома
исповедио, па је повикао и тебе је вернима као Бога и Господа
благовестио.
Богородичан: Учини Свенепорочна мој разум победитељем над
страстима и покори му стремљење помисли Богоневесто, јер си Бога
родила и Спаситеља душа наших.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Твоја неверица Томо излечила је свима душепогубно неверије, јер
си ти без сумње испитао ране од клинова и копља.
Одапео си као оштру стрелу моћни Христе твога апостола, у срце
твојих противника Животодавче, а он их у наручје теби приведе.
92

DAN 6.
Жртве идолске Милосрдни си уништио када си на дрвету крста
жартвован био, и светим жртвама богоречитих апостола, који су се
угледали на твоја страдања.
Богородичан: О, последњег ли чуда над свим чудима! Како је Дјева у
утроби Сведржитеља свега неискусомужно зачела и није га умањила.
Кондак глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Испуњен благодатном премудрости, Христов апостол и служитељ
истине, у покајању је теби кликтао: ти си Господ мој и Бог мој.
Икос:
Томи, красноречивом Господњем ученику и великоме проповеднику
тајне, Петар је узвикнуо: видели смо Господа! А близанац му узвикну
и рече: док не видим ране на рукама његовим нећу веровати. Потом
Владика свију дође као слуга, желећи да спасе све, и каза Томи:
додирни моје руке и ребра и небуди неверан, јер стварно сам ја Господ
и Бог твој. Тома се поклонио и узвикнуо: ти си мој Бог и Господ.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи Аврамстии отроци персидстјеј..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.
Са вишњим небеским зборовима радујеш се блажени као апостол,
и веселиш се на небесима и весело певаш: благословен си у храму
славе твоје Господе.
Са краја на крај света протекла је твоја благовест, и научила
речима твоје божанске науке све који кличу: благословен си у храму
славе твоје Господе.
Ти си прехвални апостоле постао храм Тројице, јер си храмове
идолске и кипове си порушио, а храмове у славу и хвалу Христа Бога
си подигао.
Богородичан: Твојим Породом смо избављени од робовања Старом
Завету, јер си ти Богородице Избавитеља нама неискусомужно родила,
зато си Свенепорочна Владичице благословена међу женама.
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Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше тада
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Са оваплоћеним Богом говорећи, заборавио си на своје тело
блажени, јер си се надземним обожењем обогатио, и близином
Божијом се обожио и кликтао: Господа појте и величајте га у све
векове.
Љубављу си се са Христом сјединио, и у смрт си са њиме блажени
хтео; зато и ми са апостолом твојим пођимо и благовестимо па и смрт
са њиме примимо и кличимо: Господу појте дела и величајте га у све
векове.
Вас је апостоли Христос показао као облаке жељене кише, који
облацима богопознања наводњавају цркве као премудри, и напајају све
који певају: Господа појте дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Ти си чиста од порока и нечистоте, и сваке светиње си
храм, јер си родила Свесветога Бога-Реч који све освећује, и који је са
Оцем беспочетан, зато ти Дјево певамо и величамо те у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј от несјековија..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Постао си као светлећа кочија Бога-Речи, који седи ношен на
твојој украшеној и богоносној души, и упућујеш славни ка спасењу све
који ти поје.
Твој свети спомен славимо и молимо, да се твојим смелим
заступањем које имаш као Христов апостол и свечасни боговидац, сваке
животне олује избавимо.
Данас твој спомен Томо апостоле славимо, освештај нас и просвети
вером и од искушења и невоље и сваке страсти избави, молитвама
твојим.
Богородичан: Диван је клас изникао из земље девичанске Божија Реч,
којим се верни хранимо и њиме живимо и опстајемо, зато тебе
Родитељку као Богородицу величамо.
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Светилен
Подобан: Жени услишите..
Видиоче и апостоле Христа свемилосрднога, измоли од њега да
подари мир целом свету и победе христољубивоме народу нашем, а
опроштај сагрешења и спасење свима који те хвале Томо, као
касноречивог његовог ученика.
Слава, други.
Подобан: Духом..
Као пресветло сунце истока, послан си Индусима Томо апостоле,
и њих помрачене си светлошћу твојих речи и тројичном вером
просветлио, зато празнујемо твој свети и божански спомен, славо
апостола.
И сада, богородичан:
Приводимо ти како доликује Пречисту Матер твоју, као
молитвеницу и топлу заступницу, а ти удостоји слуге твоје удела у
слави твојој Христе, и наслеђа праведних и рајске хране, и подари нам
царство небеско.
На хвалитним стихире на 4,
Глас 1. самогласно
Дело Анатолијево.
За Христом си Томо апостоле следовао, а за светско ниси марио,
него си Христову науку у ризницу твога срца сакрио, и показао се као
апостол; затим си међу незнабошцима боравио и њихове душе
помрачене лажју и страстима си Спаситељевом науком просветлио, да
верују у Тројицу Јединосушну. (два пута)
Глас 4.
Огњем Божанског разума си душу просветлио, и као законити
ученик, Томо апостоле, у свему си Владици наликовао; Индусе
помрачених савести си крстом као трском из дубине незнања извукао,
и удицом Божанскога Духа их уловио; зато увек моли Христа Бога, да
се и ми избавимо од мрачних демона, и да се спасу душе наше.
Риболов у дубини си оставио, и к крсту као трски за пецање си са
вером притекао, и тако си све апостоле Томо уловио, затим си и
пречиста ребра Бога-Речи руком додирнуо, а ране Христа Бога
прободене клиновима си удостојен прстима спознати, зато га усрдно
увек моли, да спасе душе наше.
Слава, глас 6.
Возио си се на колима врлина, као Илија на колима, и показао си
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се запаљен огњем Божанскога Духа, Томо апостоле. Дубину духовнога
мора си испитао и душе као рибе ловио, и њих си из смрти у живот
преводио, и тако си душе верних просветлио, крстом као трском удице
си их из смртоносне обмане ка животу уздигао, па са бестелеснима
стојиш пред Христом, зато га моли за спасење душа наших.
И сада, богородичан.
Славословље Велико.
На литургији
Блажена песма 3 и 6 на 8
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 Коринћанима, зачало 132.
Алилуја, глас 1.: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Јовану, зачало 65.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Месеца октобра 7. дан
Спомен светих мученика Сергија и Вакха
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 6.
Подобан: Все отложше..
Сву земаљску моћ сте презрели и тело своје омрзнули, јер сте Бога
Светога заволели; одећу неугледну и бедну сте носили, али сте зато са
неба светлу одећу и плашт непропадиви примили; у њој се радујете
овенчани као најбогатији, зато нама свима будите покровитељи, јер смо
остали без одеће живота због змијине преваре.
Сергије преславни и Вакхо прехвални ви сте сасуди Духа, ви сте
потоци који свима изливају исцелења, и постали сте наши чувари и
моћни браниоци цркве, ви сте својевољне жртве и часни приноси, и
као светила која обасјавају светлом побожности све крајеве света, зато
ослободите од таме која је спопала душе наше, и сав мрак злобе
одагнајте.
Незалазна насеља и духовно весеље и светлост без вечери и живот
без туге и непролазни сте примили, када сте своја пропадива тела
славни страдалници напустили, зато се молите да то и ми добијемо, да
страсти умртвимо и да се од греха удаљимо, Сергије и Вакхо
заступници и пристаништа вернима, смело се молите за душе наше.
Слава, глас 4.
Сергије и Вакх су мученицима светла и двострука зора, јер су
свирепост мучитеља надвладали а идолску лаж победили, па су
савршену тајну богопознања светлим гласом и громогласно
проповедали, ради њиних молитва Христе, њихов законодавче и
зачетниче подвижника и даваоче венаца, и нас удостоји да се против
невидивих силе са моћи овенчамо.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Јако добља..
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра
пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се
Милосрдни због твога својевољног распећа.
На стиховње из Октоиха.
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Слава, глас 8.
Војска Христових мученика се наоружала против непријатеља, а
међу њима као светила целог света светле славни и изузетни
страдалници Сергије и Вакхо, пред њима се окренула и побегла војска
злих демона. Мучитељи су се овоме запрепастили и ангели зачудили,
видећи бестелесне побеђене од телесних. Црква верних њихов општи
празник и радост целог света служи и кличе им: мада сте телом
немоћни ви сте моћног демона савладали! Молитвама светих твојих
спаси Господе душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: О преславнаго чудесе..
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.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе у страдању своме су примили непропадиви
венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју мучитеље победише,
а немоћну дрскост демона разорише. Моилитвама мученика спаси душе
наше.
Или овај, глас 5.
Ви сте лепота Христових страдалника, и очи Христове цркве, зато
просветите очи душа наших, Сергије многострадални и Вакхо
преславни, молите се Господу, да избегнемо таму греховну и постанемо
део светлости незалазне, вашим молитвама светитељи.
На јутрењу
Канон светих на 6, његов акростих је: Певам о страдалнику Сергију
и незаборавном Вакху. Дело Теофаново. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победитељнаја десница..
Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави,
јер она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз
дубину мора начини.
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Угодниче Христов Сергије, примио си за самолитвеника и
сапомоћника Вакха незаборавног, са њиме си и кроз страдања
богомудро прошао, зато ми дарујте речи мудрости да о вама појим.
На непомичном камену вере Христове, свети мученици су темељ
поставили, и на тврдом степенику утврђени, грудобран и куле праве
вере су постали.
Христовим сте речима поверовали и ка њему неуморно стремили,
па сте светитељи сву пролазну славу попљували, јер сте љубављу за
славом непролазном били коснути.
Сродника и отаџбине и части Христа ради лишени, ви сте се
веселили, и мада одевени у нежну лепоту, храбро сте и мушки одећом
непролазном и светлом обучени.
Богородичан: Да буде милостив и наклоњен према вернима, умоли
Богомати Бога-Реч којега си родила, и који нам је у телу дошао, јер
тебе као заступницу и спасење стекосмо.
Песма 3.
Ирмос: Једине вједиј..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у
њу обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и
духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.
Бог који једини зна и пре но што се збуде, видећи сада ваше за
њега жртве, изобилно вас је блажени испунио речјима мудрости и
божанског знања и чврсте воље као своје војнике.
Из љубави ка Створитељу ви сте страдалници и мученици хтели за
веру Христову пострадати. Зато сте богомудри одлучно пролазну и
пропадиву славу овога света и његовог господара омрзли.
Чистим разумом сте се Господу обратили и пред њим стојите, и
тамошњом сте светлошћу испуњени и у неизрецивом блаженству
уживате, зато све који вас страдалници славе, од искушења избавите.
Богородичан: Адам којег је из почетка смрт држала, сада се избавио
твојим Породом једина Богоневесто, јер си ти Чиста заиста родила
мимо речи и природе у ипостаси Живот Ипостасни, са телом
сједињеног.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Ходите мученикољубци да прославимо светитеље Сергија и Вакха
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као духовне бисере Господње и страдалнике, јер су демонску лаж
храбро надвладали и сву моћ идола разорили, зато су достојно са
небеса венце победе добили, и радују се са ангелима; Зато запевајмо
овим светитељима: молите Христа Бога да подари опроштај сагрешења
свима, који са љубављу славе свети спомен ваш.
Слава и сада, богородичан:
Упао сам у јако замршена искушења од непријатеља видивих и
невидивих, и снашла ме је бура безбројних мојих сагрешења; али
притичем Чиста теби као топлој заступници и окриљу моме, и ка
пристаништу твоје доброте; зато Пречиста моли усрдно безсемено
Оваплоћенога из тебе за слуге твоје, који те непрестано призивају
Пречиста Богородице, да се молиш увек да добијемо опроштај наших
сагрешења, сви који достојно певамо о слави твојој.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и
Избавитеља, плакала је, јаукала, горко јецала и кликтала: 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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Гору тја благодатију..
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, на наше спасење и обновљење.
Два светила са запада заблисташе насупрот тадашњем безбожном
господару државе, и на пут су кренули и до твога Христе спасоносног
исветлог истока су стигли.
Ни огањ ни мач ни прогони нити ране, нису ваш побожни разум
од Бога одвојили, ради њега сте живот привремени презрели, и блажену
и непропадиву сладост сте свехвални примили.
Два истинита и без лажи светила, свод цркве Христове обасјавају,
светлошћу божанског сјаја душе верних веселе, јер зраке чудеса шире.
Божански Вакх и изузетни Сергије привремено су заменули, па
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љубитеље праве вере и мученикољубце позивају на духовно пировање,
а своју храброст свима за углед дају.
Богородичан: Сада се вернима уклања оружије које чува двери Едема,
и прима светло часну крв Рођенога из твоје утробе Свенепорочна, и
види чудеса и благодат.
Песма 5.
Ирмос: Просвети сијанијем..
Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања срца свих
који ти православно поје.
Оружијем истине сте лаж прогнали, а ране од мучитеља сте храбро
поднели и победници сте постали од Христа овенчани, и сада се
достојно радујете.
Укрепљени непобедивом силом и благодаћу од Торјице, двојица
мученика је оборила кнеза таме и његове слуге, зато их часно
прослављамо.
Трпљењем и храбрим срцем и чврстом вољом, двојица славних
мученика су сву страшну јарост гонитеља издржали, и међу ангеле се
настанили.
Богородичан: Заблистала си Богомати као јутро, јер си незалазно
Сунце истините правде и телом сједињеног у Ипостаси на рукама
носила, зато те сви прослављамо.
Песма 6.
Ирмос: Обиде нас последњаја..
Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави;
постадосмо као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш,
јер си снага немоћнима и усправљење.
Као извори, мошти мученика нам богато изливају исцелења, зато
верни усрдно захватимо а страдалнике, славног Сергија и Вакха вечног
проповедника, прославимо.
Сергије и Вакх су живот међу безаконицима омрзли, и обману су
уништили, па су ка небесима смело кренули и тако идући су до
Христовог безолујног пристаништа достигли.
Отварају се страдалним мученицима врата небеска, побожно
славећи страдања светих, налик на благодатно страдање Бога нашег, које
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прогони војске демона.
Богородичан: Уистину у тебе Пречиста као Матер Божију верујемо и
објављујемо: да си беспочетног Сина, јединородног, пре свих векова из
Оца заблисталог, неирециво Дјево родила.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Храбро сте свој разум против ђавола наоружали, и све сте њихове
обмане разрушили и победу небеску примили, свехвални мученици,
јасно кличући: добро је и лепо са Богом бити.
Икос:
Живећи на небесима Сергије и Вакх су Христе твојом божанском
светлости испуњени; зато и мени који идем по тами похитај брзо, па
ме од страсти избави, Једини бесмртни, и одећу покајања ми
низпошаљи, да бих светлим разумом светлоносни празник ових опевао
и весело кликтао: добро је и лепо бити са Богом.
Песма 7.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..
Ти вернима личиш Богородице на ону вавилонску пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет је у утроби твојој
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.
Радујте се двојице славних страдалника, радујте се јер сте славно
победили претње мучитеља, радујте се јер сте живот блажено
завршили, радујте се јер боравите код вечне хране, радујте се јер јасно
стојите пред Богом богоблажени.
Када сте пресветли на земљи ходили, ви сте мученици демонске
очи и лица гонитеља помрачили, светлошћу благодати и зрацима
страдања, и хваљеном и преславном Богу сте појали.
Постали сте храмови Духа Живог, и живели сте страдалници силом
Божијом уистину укрепљени, и победили сте војске демона
свеблажени, и у борби сте моћног Бога песмама хвалили.
Богородичан: Ти си постала као пречисти храм и пресвети ковчег, јер
си благословена Свечиста Владичице Творца необухватнога и
недостижног у твоју утробу примила, јединороднога Бога-Реч.
Песма 8.
Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви..
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У пећи младићи Израиљеви као на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Ти си у давнини младићима пламен росом прохладио, ти си и твоје
мученике док су били на подвигу храбрио, па су певали: благословите
сва дела господња Господа, појте му и величајте га у све векове.
Отровна и душепогубна ласкања мучитељева страдалници су мудро
одбацили, а Христу су кликтали и говорили: благословите сва дела
господња Господа, појте му и величајте га у све векове.
Христос је показао Сргија и Вакха као стварне наше чуваре уистину
овенчане, који чувају оне који поје: благословите сва дела господња
Господа, појте му и величајте га у све векове.
Ради молитава мученика, исправи Владико Христе моју стазу
врлина, и удостоји ме да ти угодно кличем: благословите сва дела
господња Господа, појте му и величајте га у све векове.
Богородичан: Славим тебе истиниту Матер Бога нашега и са ангелом
ти приносим “радуј се Чиста и Свенепорочна Владичице“ јер теби
непрестано певају сва дела Господња, и величају те у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Образ чистаго рождества твојего огнепалимаја..
Праслику чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу
пећи, да бисмо те непрестано величали.
Целог сте Христа стекли када сте цео свет ради њега оставили, и
сада сте мученици на небесима настањени, и гледате хорове вишњих
сила и светих људи у светлости.
Дајете благодат са висине двојицо изузетних, свима који вам са
љубављу приносе похвале, и молите им од Милосрдног опроштај
сагрешења, јер сте њему хитали и све бриге приземне занемарили.
Непобедиви мученици, су зрацима трисјајног Божанства
просвећени, многобожачку обману и безбожност и претње мучитеља су
одбацили, па се сада наслађују непролазне рајске сладости.
Живот су часно завршили, и похитали да би праву веру сачували,
зато су се удостојили да приме непролазно царство, преславни
мученици, венцем доброте и лепотом овенчани.
Богородичан: О колика су и надразумна твоја чудеса! Божија Реч је
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телесан постао, само си ти надприродно родила Мати и Дјево, Њега
који све мудро својом божанском вољом држи и управља.
Светилен.
Подобан: Учеником..
Похвалимо блиставу двојицу страдалника Сергија и Вакха, јер су
наваљене ране претрпели, а Тројичном силом су гордост најзлобнијег
мучитеља оборили.
Богородичан:
Показала си се славнија од херувима и узвишенија од серафима, јер
си оваплоћенога Бога родила, а земнима си указала правим стазама
ходити које доводе до спасења.
На хвалитним стихире на 4
Глас 1. самогласно
Дело Германово.
Као Давид кличу мученици Сергије и Вакх: гле, шта има боље
него када браћа живе сложно! Али не само везом природне љубави,
него и по вери. Зато су ови свети врага савладали и крст су узели, па
су за Христом следовали, и моле се Цару и Богу, да подари душама
нашим велику милост. (два пута)
Глас 4.
Запевајмо сада заједно пророкову песму светима: гле шта је боље
или лепше него када браћа сложно живе? Али не због сродства, него
састављени Духом Светим, јер су Сергије и Вакх, храбри мученици све
пропадиво оставили и крст су на рамена узели и за Христом следовали,
па имају на небесима смелост и увек се моле за нас да добијемо велику
милост.
Да би се спремио за еванђелски мир, обуо се Сергије у гвоздену
обућу због које му је текла крв из ногу, па је змију која нас уједа за
пету ослепио, а венац сведочења је примио. Зато њиним молитвама
Христе Боже прикуј за твој страх тела наша и помилуј нас.
Слава, глас 3.
Како је добра и како је лепа Господе, братска слога твојих
мученика! Њина телесна природа их није браћом учинила, него их је
братољубива вера учинила, да до проливања крви исто верују. Њиним
молитвама Христе Боже помилуј нас.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Велија мученик..
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Мач је прошао кроз твоје срце Пречиста, када си твог Сина на
крсту видела, па си плачући говорила: Немој ме учинити бездетном
Сине и Боже мој, јер си ме и по рађању сачувао Дјевом.
На стиховње из Октоиха.
Слава светих, глас 2.
Дело Анатолијево.
Гледајући давнашње ваше подвиге светски мученици, црква Божија
се данас свечано украшава, и са вером спомен ваш прославља, јер сте
као царски накит носили срамоту, на побожне ваше вратове за подсмех
стављену, али сте се зато удостојили славе небеске и бесконачнога
блаженства.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Када је Нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом
вољом као Човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
На Литургији
Блажена из Октоиха и светих песма 3. на 4
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 Јеврејима, зачало 330.
Алилуја, глас 2.: Гле шта је добро или шта је красно, него да браћа
живе заједно? (Пс.132,1)
Стих: Као миро на главу, које силази на браду, браду Аронову (пс.132,2)
Еванђеље по Луки, зачало 106.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца октобра 8. дан
Спомен преподобне наше мајке Пелагије

На Господи воззвах.. стихире, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе!..
О предивног ли чуда! Жена је као мушко врага победила и многим
уздржањем је телесне страсти угасила, и на рамена је Пелагија
Господњи крст усрдно примила, и терет је животних имања одбацила,
а поукама мудрога Нона је за Христом следовала.
Ти си нам се као нова Текла показала, и нашла си Нона за
учитеља као другог Павла; његовим си поукама славна ревновала, и
усрдно си покајање прихватила, а уздржањем си се са Христом
сјединила, зато не престај да молиш Христа да се спасемо, о,
најблаженија Пелагијо свечасна.
Радуј се Пелагијо свечасна, јер си се ти побожно божанском
ревношћу запалила, па си блудну сласт одбацила најблаженија, и
притекла си Нону и овако му говорила: одговараћеш славни за моја
дела, ако ме не знаменујеш Христовим знаком, и ако ме крштењем не
оденеш у чисту одећу.
Слава, глас 4.
Дело Јована монаха.
Тамо где се умножи грех, излива се благодат као што учи апостол,
а ти си Пелагијо молитвама и сузама пучину многих сагрешења
изсушила, и до краја си богоугодно покајање Господу принела, па се
код Њега молиш за душе наше.
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.
Тропар, глас 8.
У теби се мати свакако спасла боголикост, јер си крст примила и
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Господа Христа следила. Делима си учила презирати тело, а желела си
за душу оно што је узвишено и бесмртно, зато се са ангелима
преподобна Теодоро радује дух твој.
На Јутрењи
Оба канона из Октоиха и свете на 4. Његов акростих је: Са
љубављу славим мудру Пелагију. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
Овај дан је тајнствено одрећен као велики пир да цео свет прослави
божански спомен Пелагије, која све позива да се нахране њеним
подвизима.
Побожна жеља се мимо сваког хтења у твоју свету душу уселила и
разум озарила и пламен духа запалила, тебе је просветила и прашину
страсти спалила.
Избегла си светитељко буре греховног мора, и у тихо Христово
пристаниште си Пелагијо пристала, и због твога покајања си земљу
кротких наследила.
Богородичан: Ти си Пречиста тишина земнима које живот витла, ти си
им моћна и снажна котва, ти си увек крмарење и пристаниште за све
који се ка теби руководе и спасавају.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
На крилима уздржања узлетела си на небеса голубице Христова, и
многим страдањима си се узвисила.
Смрадну прашину срасти ти си Христовом водом умила, и као
његово часно миро си Пелагијо постала.
Твоја света запаљена љубав ка Богу и жеља, постали су заиста
смртонсно оружије против врага.
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Богородичан: Као јутарња роса капље радост твоја Пречиста, и увек
гаси пећ страсти онима који ти певају.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Росом покајања си пламен страсти угасила и живот си Христу и
Спаситељу твоме предала; због њега си се од света уклонила, у
пустињи усамила и живот ангелски проводила, зато си на крају велику
славу стекла и од Бога била прослављена, а сви крајеви света су те
познали као равноангелну Пелагијо; но ти моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима, који са љубављу празнују твој свети спомен.
Слава и сада, богородичан:
Упао сам у јако замршена искушења од непријатеља видивих и
невидивих, и снашла ме је бура безбројних мојих сагрешења; али
притичем Чиста теби као топлој заступници и окриљу моме, и ка
пристаништу твоје доброте; зато Пречиста моли усрдно безсемено
Оваплоћенога из тебе за слуге твоје, који те непрестано призивају
Пречиста Богородице, да се молиш увек да добијемо опроштај наших
сагрешења, сви који достојно певамо о слави твојој.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и
Избавитеља, плакала је, јаукала, горко јецала и кликтала: свет се радује
јер због тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје
распеће које трпиш због милости и милосрђа Боже преблаги, и
безгрешни Господе. Зато Дјеви са вером кличимо: покажи твоју милост
Дјево на нама и подари опроштај сагрешења свима који се клањамо
његовим страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Као пречасна кадионица Пелагијо ужарена уздржањем, и као жртва
миомирна била си Христу Богу нашем, у мирису точећи миро његово.
Телесну лепоту Пелагијо која раније беше греховна прашина, сву си
жртвовала, за лепоту неокаљану, коју твој Женик Христос иште.
Благодат Духа се уселила у твоју душу Пелагијо као искра Бога108
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Речи, и висок пламен вере је запалила а грех је сагорела.
Богородичан: Ти си Богородице као жезал процветали из којега је
Христос Бог наш као духовни цвет изникао, и све божанским мирисом
испунио, као неисцрпно и свето миро.
Песма 5.
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.
Тајанственим водама Духа помазана, процвала си у вери добрим
плодом врлина и посним подвизима.
Ти си Господе светлост људима који у тами леже, ти си заблитао
и у срцу ове преподобне светлошћу божанске вере.
Патње твоје свете Пелагије сејане са сузама, са весељем и радошћу
изобилно на небесима сабраше се.
Богородичан: Заиста се твоја благодат Пречиста показала задивљујућа,
јер по свој земљи преславно делује силама и чини чудеса.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Када су се појавили незалазни зраци Христа Бога нашега у души
Пелагије, кнез таме је одагнан а уселила се благодат Духа и његова
вера.
Она која је у давнини уловљена од змије постала је мрежа за
змију па је силу змијину савладала и њену злобу силом Божијом
уништила.
Женика Христа и Бога си заволела и врлинама се украсила, и
побожним подвизима окитила, и његове се палате Пелагијо удостојила.
Богородичан: Твоју неизрециву славу давно су желели да виде сви
Божији пророци, али си се тек нама на крају јавила, који те волимо
више од свих.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
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Тело твоје си постом умртвила, а молитвеним бдењима си за твоје
грехе Творца умолила, да примиш потпуни опроштај за њих, и примила
си њихово праштање, и пут покајања свима јасно показујеш света
Пелагијо.
Икос:
Сви који сте се у животу гресима укаљали, ходите самном и
похитајмо и потрудимо се у покајању са сузама и подвигом, попут
преподобне матере наше Пелагије, да убрзо опроштај од Бога примимо
као и ова блажена, која је још за живота прљавштину греха умила, и
од Бога потпуни опроштај примила и пут покајања нам показала.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии отроци персидстјеј..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.
Заиста си се показала као океан божанског поправка, у коме си сву
демонску силу потопила, зато си и појала: благословен си у храму
славе твоје Господе.
Уздржањем као у пећи си побожно прекалила тело и душу као
чисто злато, и крајњим уздржањем си се света Пелагијо показала
светла, као у првој рајској лепоти.
Божанском бањом крштења си уистину свукла прву одећу страсти
и пропалог човека, али си се обукла славна у новога човека Христу
подобна.
Богородичан: Реч Божија који на престолу Очевом седи, чудно се и
страшно у тебе Богородице уселио, и са собом је нашу природу уздигао
и као милосрдан је узнео.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Као светло сунце се блистају зраци твојих чуда, и јављају светлост
твога живота и божанску веру која у теби сија и кличе: сва дела
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господња Господу појте и величајте га у све векове.
Нераскидиво и верно си се привезала у заједницу са Христом, њега
си следила, и са њиме неодвојива и у јединству његове љубави си
остала, вером у њега си му се Пелагијо духовно придружила, и
нераздвојна са њиме остала.
Када си у срце твоје примила веру истиниту, јасно си духом
оставила сву животну сујету, таквим наглим преокретом си све на
земљи задивила, а сва небеса си весељем испунила.
Богородичан: О твојој узвишености певају духовне војске Пречиста
Дјево, о томе сви пастири јасно проповедају, као и пророци и апостоли,
а такође и зборови мученика и сва пуноћа преподобних, а са њима ти
се и ми клањамо.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј от несјекомија гори..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Желела си да видиш истиниту лепоту вољенога Христа, и због
њега си се овом свету разапела свету, а красни цвет телесни си
преподобна осушила, а љубав овог живота си одбацила.
Уздржањем и подвигом си Пелагијо сву тегобу телесну одбацила, и
ка небеским обитељима си похитала, и у тамо у вољеној лепоти славна
благујеш.
Сада преподобна надгледаш све који те са љубављу славе и ове
који твој годишњи празник служе, зато се моли Творцу и Створитељу
твоме, да и ми постанемо заједничари његове славе.
Богородичан: Певам о твојој благодати Дјево, и величам славу твоју,
јер си ти истинито просветлење и утеха душе моје, и брза помоћ и
заштита и спасење.

111

MINEJ OKTOBAR
Овог месеца 9. дан
Спомен светога апостола Јакова Алфејевог;
Спомен светог Стефана слепог, српског деспота;
(његова служба писана иза ове.)
Спомен преподобног оца нашег Андроника и његове жене
Атанасије.
(његов канон на Повечерју)

На вечерњи
поји се Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах.. стихире апостола на 6, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Зрацима Духа заблистао си блажени апостоле као јарко сунце, и
сав свет си богопознањем просветлио, а божанским проповедима си
мрак многобоштва одагнао, зато твој пресветли и достојан хвале
празник славимо, и побожно те прослављамо. (три пута)
Загрмео си целом свету премудри науком светом и спасоносном, и
сву твар си очистио од идолопоштовања; а народе си просветио
светлошћу богопознања; идолске храмове си благодаћу разорио, а цркве
у похвалу Бога нашега си подигао. (три пута)
Сео си на висини богопознања Јакове, јер си примио од Духа
благодат, који ти се јавио у виду огња и огњеним језиком си попалио
сво блато многобожачког неверија, зато тебе као апостола и
богоречитога хвалимо и твој празник данс прослављамо. (два пута)
Слава, глас тај исти, самогласно.
Дело Теофаново.
Ти си Јакове јасно примио благодат Божанскога Духа, и убројан си
у свети сабор апостола, јер си у оно време његовим моћним наиласком
са небеса продуховљен, и огњеним језиком си просвећен, па си
варварско трње безбожија спалио, зато моли богопроповедниче Христа
Бога да се спасу душе наше.
И сада, богородичан, догматик: Иже тебе ради..
О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у песми
предсказао и о узвишености твога Створитеља је рекао: «стаде царица
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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.
Вход, прокимен дана и три чтенија
Из Саборне посланице Јованове читање. (гл.1.)
Што бјеше испочетка, што чусмо, што видјесмо очима својима,
што размотрисмо и руке наше опипаше, о ријечи живота: И живот се
јави, и видјесмо, и свједочимо, и јављамо вам живот вјечни, који бјеше
у оца, и јави се нама; Што видјесмо и чусмо то јављамо вама да и ви
с нама имате заједницу; а наша је заједница с оцем и са сином
његовијем Исусом Христом. И ово вам пишемо да радост ваша буде
испуњена. И ово је обећање које чусмо од њега и јављамо вама, да је
Бог видјело, и таме у њему нема никакве. Ако речемо да имамо
заједницу с њим а у тами ходимо, лажемо и не творимо истине. Ако
ли у видјелу ходимо, као што је он сам у видјелу, имамо заједницу
један с другијем, и крв Исуса Христа, сина његова, очишћава нас од
свакога гријеха.
Из Саборне посланице Јаковљеве читање. (гл.1.)
Од Јакова, Бога и Господа Исуса Христа слуге, свима дванаест
кољена расијанијем по свијету поздравље. Сваку радост имајте, браћо
моја, кад падате у различне напасти, знајући да кушање ваше вјере
гради трпљење; а трпљење нека дјело довршује, да будете савршени и
цијели без икаке мане. Ако ли коме од вас недостаје премудрости, нека
иште у Бога који даје свакоме без разлике и не кори никога, и даће му
се. Али нека иште с вјером, не сумњајући ништа; јер који се сумња он
је као морски валови, које вјетрови подижу и размећу. Јер такови човјек
нека не мисли да ће примити што од Бога. Који двоуми непостојан је
у свима путовима својијем. А понижени брат нека се хвали висином
својом; А богати својом понизношћу; јер ће проћи као цвијет травни.
Јер сунце огрија с врућином, и осуши траву, и цвијет њезин отпаде, и
красота лица њезина погибе; тако ће и богати у хођењу својему
увенути.Благо човјеку који претрпи напаст; јер кад буде кушан примиће
вијенац живота, који Бог обећа онима који га љубе.
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Из Саборне посланице Јудине читање. (гл.1.)
Од Јуде, Исуса Христа слуге, а брата Јаковљева, званима, који су
освећени Богом оцем и одржани Исусом Христом: Милост и мир и
љубав да вам се умножи. Љубазни! старајући се једнако да вам пишем
за опште ваше спасеније, би ми потребно да вам пишем молећи да се
борите за праведну вјеру, која је једанпут дана светима. Јер се увукоше
неки безбожни људи, који су давно одређени на ово суђење, и Бога
нашега благодат претварају у нечистоту, и јединога господара Бога и
Господа нашега Исуса Христа одричу се. Али ћу вам напоменути, кад
и ви знате ово једанпут, да Господ избави народ из земље Мисирске,
потом погуби оне који не вјероваше. И анђеле који не држаше својега
старјешинства него оставише свој стан чува у вјечнијем оковима под
мраком за суд великога дана. Као што Содом и Гомор, и околни њихови
градови, који су се прокурвали онако као и они, и ходили за другијем
месом, поставише се углед и муче се у вјечном огњу: Тако дакле и ови
што сањајући тијело погане, а поглаварства се одричу, и на славу хуле.
А Михаило Аранђел, кад се препираше с ђаволом и говораше за
Мојсијево тијело, не смијаше проклета суда да изговори, него рече:
Господ нека ти запријети. А ови хуле на оно што не знаду; а што знаду
по природи као неразумна животиња, у оном се распадају. Тешко њима!
јер путем Каиновим пођоше и у пријевару Валаамове плате падоше, и
у буни Кореовој изгибоше. Ово су они што погане ваше милостиње
једући с вама без страха и гојећи се; облаци безводни, које вјетрови
преносе; јесенска дрвета неродљива, која су двапут умрла, и из коријена
ишчупана; Бијесни валови морски, који се пјене својијем срамотама,
звијезде лажне, којима се чува мрак вјечне таме. Али и за овакве
пророкова Енох, седми од Адама, говорећи: гле, иде Господ с хиљадама
светијех анђела својијех Да учини суд свима, и да покара све
безбожнике за сва њихова безбожна дјела којима безбожност чинише,
и за све ружне ријечи њихове које безбожни грјешници говорише на њ.
Ово су незадовољни викачи, који по жељама својијем живе, и уста
њихова говоре поносите ријечи, и за добитак гледају ко је ко. А ви,
љубазни, опомињите се ријечи које напријед казаше апостоли Господа
нашега Исуса Христа, Јер вам казаше да ће у пошљедње вријеме
постати ругачи, који ће ходити по својијем жељама и безбожностима.
Ово су они што се одвајају од једине вјере, и јесу тјелесни, који духа
немају. А ви, љубазни, назиђујте се својом светом вјером, и молите се
Богу Духом светијем. И сами себе држите у љубави Божијој, чекајући
милости Господа нашега Исуса Христа за живот вјечни.И тако
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разликујући једне милујте. А једне страхом избављајте и из огња
вадите; а карајте са страхом, мрзећи и на хаљину опогањену од
тијела.А ономе који вас може сачувати без гријеха и без мане, и
поставити праве пред славом својом у радости, Јединоме премудроме
Богу и спасу нашему, кроз Исуса Христа Господа нашега, слава и
величанство, држава и власт прије свију вијекова и сад и у све вијекове.
Амин.
Ако настојатељ нареди да се пева литија: стихира храма и
апостола глас 4.
Подобан: Јако добља..
Трском благодати из дубине сујете извукао си људе чудотворче,
закону Учитеља си се покорио Јакове, који је потпуно просветлио твој
разум и часним апостолом и богопроповедником тебе свеблажени
учинио његовог недостижног божанства.
Блистање Духа сишло је на тебе у виду огња и тебе блажени је
учинио стаништем Божанства, брзо си одгонио маглу безбоштва а свет
си просветлио блистањем твојих мудрих поука, проповедниче светих
тајни, украсе апостола и очевидче Христа блажени.
Муњама проповеди ти си славни просветио оне који седе у тами
незнања и учинио их синовима Владике и Бога ради вере. Његовим
страдањима и смрти си следовао и постао си наследник славе, као
мудар и богоречит и као ученик Истине.
Слава, глас 2.
Све си земно оставио да би за Христом следовао, и назначен и
надахнут Светим Духом послан си од њега у пропале народе, да и они
људи нађу светлост богопознања апостоле Јакове, и завршио си подвиг
твојим за Бога страдањем и разним мукама, па си предао душу твоју
Христу, зато га моли свеблажени, да нам подари велику милост.
И сада.. богородичан:
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.
На стиховње стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Ти си апостоле примио непобедиву власт и силу над демонима, да
њихове вође таме у име Христово одгониш, и прошао си по свој земљи
просветљујући као сунце, и све крајеве си научио и проповедао им
славни о Христовом првом спасоносном доласку.
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Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове.
Првобитној доброти и природном животу уз Бога био си налик, и
био си Јакове човек благ по природи, зато си и назван си сином
божанске благодати, а због твоје добре нарави и чистоте разума
показао си се искреним учеником Христовим.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески.Ти си апостоле Јакове био као оруђе добро уређено и Богом
вођено, па је теби поверено да позиваш народе, и да их упутиш ка
Христу речима и делима, и ти си све просветио, да исповедају
истинито Исусово Божанство, Спаса душа наших.
Слава, глас 5.
Са вером прослављамо славни Јакове пречасни дан твога спомена,
и славимо те не само као Алфејевог сина, него и као Христовог
апостола, и као проповеника његовог неизрецивог оваплоћења. А ти
увек стојиш пред престолом Владике са бестелеснима и са саборима
апостола и мученика, и зато се моли усрдно Спаситељу и Богу нашем
да се и ми спасемо.
И сада, богородичан: Блажим тја..
Тропар, глас 3.
Апостоле свети Јакове, моли милостивога Бога, да подари опроштај
грехова душама нашим.
Слава и сада, богородичан васкрсан.
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 Повечерју
певамо канон Андронику, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараонја погрузи..
Коњаника фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака
Израиља бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Дивним врлинама си Андрониче унапред твоју душу очистио и
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загрејан жаром божанске љубави удаљио си се од телесних распаљења,
јер си имао росу божанску са висине која те је увек орошавала.
Као некада патријарх Авраам и ти си се оче наредби Владике
повинуо, па си твоју земљу оставио и за сроднике ниси марио, и
далеко од супруге и имања си се блажени у пустињу усамљену
настанио.
Господњу заповест си испунио, јер си све своје продао и
сиромашнима раздао, тиме си куповину часног бисера учинио, њега си
примио и обогатио се изобилно богатим изливањем светога мира.
Богородичан: Вољом Створитеља у утроби твојој је Адамов Творац
био, и носила си на твојим рукама Богородице Њега који носи све што
постоји. О велике ли тајне! Јер се детенце показује ка Господ свију
светих.
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама
основао, на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Због савета Еве Адам је из Едема изагнан, а ти повероваши савету
супруге твоје мудри, ушао си у рај и са њоме се увек радујеш, блажени
Андрониче.
Бог-Реч који тајно и мудро све на добро уређује, и земне на
спасење упућује, са земље је на небеса два ваша вољена детета
преселио, да вам праву стазу припреми.
За краткотрајну и пропадиву љубав нисте марили, него сте је свима
на земљи оставили, и везали се духовном љубављу блажени, зато сте
сада настањени где су насеља праведних.
Богородичан: Неупоредива је са херувимима и већа је и од серафима,
јер је Бога неизрециво родила и клетву земних на благослов окренула,
песмама увек да се слави, јер је она наша узданица.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господ, смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје божанство.
Зној твога труда са тела твога капље, свети Андрониче, и у мирис
мира се претвара.
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Као високи финикс, ти си оче процвао у пустињи, и Богу уродио
слатким патњама твојих подвига.
Кишом твојих суза ти си земљу у пустињи оросио, а душу твоју си
плодоносном учинио твојим испосничким патњама.
Богородичан: Господ није Очева недра оставио, када се у твоју
пречисту утробу млада Дјево уселио, и цео свет је обновио.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..
Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
.
Опевајмо у песмама сви Андроника, а његову супругу Атанасију
прославимо.
Никако ниси дао сна твојим очима, ни дремања твојим веђама
Андрониче, као што је писано.
Господ те је прославио миром блажени, и твоје подвиге је примио,
као истинску и пријатну жртву.
Богородичан: Чудно си Једнога од Тројице родила малада Дјево, и
млеком га хранила, мада Он храни сва бића на земљи.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мнје подажд свјетлу..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Твоја природна слабост, о, преподобна, није никако могла спречити
преокрет који си стекла кроз патње и страдања.
Јавно си променила одећу, али си твоју природу сакрила, тако си
несумњиви пут спасењу учинила.
Познала си твога супруга како путем иде и њему си следовала,
мада му ништа ниси говорила.
Богородичан: Глас Гаврилов теби млада Дјево приносимо сада и
кличемо ти: радуј се благословена јер је Господ са тобом.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Лаки јарам Господњи си на рамена примио, и за њиме си
богоносни Андрониче следовао, и светску вреву си одлучно омрзнуо и
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у пустињу се блажени усрдно настанио, где си ток живота оче без
порока прошао, и са Богом се сјединио. Зато ти и кличемо: моли
Христа Бога да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
спомен твој.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстии в пешчи попраша..
Јеврејска деца у пећи смело уништише пламен и огањ у росу
претворише, па кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Зачетника зла који је из давнине неизмерно желео да пороби све
створено, ти си као бедну птицу си оборио, и силом Духа и оружијем
крста си се заштитио.
На раменима си твој крст носио па си Андрониче из све душе за
Господем следовао, и његову божанску славу си примио, као извршитељ
његових заповести.
Благодатно миро објављује твоју смелост пред Господем, јер се
попут воде разлива и увек се за спасење вернима.
Богородичан: Да обожи моју природу, Савршени се неизрециво као
Детенце показао, и из тебе је Чиста дошао, мада је Он речју све
створио, држи и управља.
Песма 8.
Ирмос: Царја небеснаго, јегоже..
Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Потоцима својих суза натопио си њиву твоје душе, и пожњео си
богату награду чудотворства.
Изранављену моју душу сагрешењима, исцели угодниче Божији
леком твојих побожних молитава.
Тројичан: Побожно опевајмо верни Пребеспочетну и Свесвету Тројицу,
јер је она из непостојећег све створила.
Богородичан: Данило те је унапред видео као несечену гору, млада
Дјево, од које се Камен одсекао Који је идолске храмове порушио.
Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо,
Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
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Изливаш благодатно и неисцрпно миро оче Андрониче, и свима
који са вером притичу дајеш разрешење од болести.
Прешао си радосно из привременога у небеско, и са светим оцима
се веселиш, али и нас који твој спомен служимо, оче увек помињи.
О, двоје преподобних, примите моју песму, и награду ми дајте
вашим молитвама ка Богу, да ме од сагрешења избави.
Богородичан: Описао је давно твоју утробу чиста млада Дјево, као пећ
која није спалила три детета, јер и ти ниси сагорела, мада си огањ
Божанства примила.
Стихире, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Одбацивши сву бригу живота и омрзнувши богатство и презревши
пролазну сладост, крст сте узели као јарам Божији и за Христом сте
следовали, и у небеском миру се чудно настанили; У њему се веселите
а нас који вас савером славимо помињите, јер са љубављу и побножно
свети и часни спомен ваш славимо светитељи.
Из све душе заволеше тебе Владико, и за тобом је следовало двоје
незаборавних супружника, и све лепоте и везе неразрешиве су као
паучину ракинули, зато су добили твоје царство Бесмртни. Њиним
молитвама Милосрдни подари нам очишћење од сагрешења, и покажи
нас изнад страсти које би да увек збуне душе наше Владико.
Своје деце сте били лишени и своје вољене породице, у великом
подвигу сте живот провели остајући неутешни, па говорите као
премудри Јов: Господ даде, Господ опет и узе. Зато и дело које сте
желели добро сте завршили и у вољено место светих сте радосно
прешли, супружници свети.
Слава и сада, богородичан:
Радуј се корену леторасли, радуј се жезле Аронов божански који си
процвао цветом неувелим, радуј се рају доброг плода и дрво живота, јер
од корена Јесејевог си процвала Чиста Дјево млада, па земне храниш
хлебом духовним; радуј се румени плаште Свечисти и Цара свих
Богоневесто, светли венче и архијереја украсе, радуј се једина
Пречиста.
Крстобогородичан:
Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
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тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.
Крај Повечерја
На Јутрењу
На Бог Господ..тропар апостола, два пута.
Апостоле свети Јакове, моли милостивога Бога, да подари
опроштај грехова душама нашим.
Слава и сада..богородичан: 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.
После прве катизме сједален, глас 2.
Твој славни апостол је народе уловио и све крајеве земље научио,
да се клањају теби са Оцем и Духом Христе Боже. Ради њега утврди
цркву твоју, а вернима низпошаљи твој благослов, једини милостиви и
Човекољубче. ( два пута)
Слава и сада, богородичан:
Тобом Богородице Увекдјево, постали смо удеоници божанске
природе, јер си нам ти родила оваплоћенога Бога. Зато те како приличи
побожно величамо.
После друге катизме сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Ти си као зрак којег је испустио Христос Сунце правде, да
просветиш цео свет, славни апостоле Јакове; а ти твојим побожним
молитвама обасјаваш и незалазном, божанском светлошћу све
просветљујеш, који са вером славе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Непостидна узданицо свих који се у тебе надају, и једина која си
мимо природе телом родила Христа Бога нашега, њега моли са светим
апостолима: да подари целом свету очишћење од сагрешења, а свима
нама покајање пре краја живота.
После Полијелеја сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
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Мрежом божанских речи ловио си разумне рибе и њих си као
првину принео Богу нашем; желео си у Христове ране да се обучеш па
си следовао страдања његова, зато окупљени славимо те како доликује
славни апостоле и сложно ти певамо: моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима, који са љубављу славе свети спомен твој. (два
пута)
Слава и сада.. богородичан:
Ти си Пречиста Богородице духовна врата живота, зато све који ти
са вером притичу избави од невоља, да славимо пречисти Пород твој
на спасење душа наших.
Степена, први антифон глас 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)
Све што дише нека хвали Господа..
Еванђеље по Јовану, зачало 67.
После 50. псалма стихира, глас 4.
Подобан: Жени услишите..
Као ученик и апостол и изузетни служитељ јединога Христа
Владике, Јакове Божији проповедниче, моли га свехвални, да подари
нашим владарима и народу победе и очишћење грехова, јер служе твој
свети спомен.
Канон Богородице са Ирмосем на 6 и апостола на 8. Његов
акростих је: Христовог ученика и сина Алфејевог славим. Дело
Теофаново.
Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу
певаше и кликташе.
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Дај ми руку боговидче и учениче Христов Јакове, јер хоћу да твој
свети празник похвалим, и твојим молитвама светлост у моме срцу
молитвама заблистај.
Напојен си потоцима божанске мудрости, па си излио из раја реку
сладости, и заиста си лице земље токовима праве вере напојио.
У свети сабор Христових ученика убројан си Јакове, и допунио
број дванаесторице, па са њима кад стојиш пред Владиком и нас
помињи.
Богородичан: Господ који је раширио небо и земљу основао, тебе нам
је Пречиста Дјево показао као небо на земљи, када се из тебе телесно
појавио.
Катавасија: Отверзу уста..
Песма 3.
Ирмос: Нест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Примио си јасно светлост Божанскога Духа, па си се свима у
тами показао као светло јутро, јавајући нам свима долазак духовног
Сунца.
Твоја нога блажени, стаде јавно у правди у Цара праведнога и
благога, радујући се побожно и ходећи стазом небеском.
Имао си Јакове за учитеља Божијег Сина беспочетнога, који је све
створио божанском влашћу и нелажнога учитеља тајне, који те је
научио знању истине.
Богородичан: Маријо свима надање, који се у тебе уздају, ти си родила
Реч ради нас оваплоћену, зато ме избави Пречиста различитих
искушења и невоља.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Имао си богонадахнути истиниту Мудрост као учитеља, који те је
научио свему надразумном, па си показао грчку мудрост као лудост и
постао си народима божанско светило, побожним речима си неразумне
поучавао, зато избављени тобом од обмане достојно ти богоречити
Јакове певамо и са вером славимо: моли Христа Бога да подари
опроштај грехова свима, који са љубављу славе твој спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
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Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Сам те је једини свети Господ у часни сабор ученика убројао
блажени, прозревши унапред твој светли и часни живот.
Пун си чудеса Божанскога Духа богопроповедниче, јер чудотворно
болести одгониш, и људе од злих духова ослобађаш.
Божански сјај је наишао у срце твоје блажени, и учинио га је
богосветлим, и надразумно га дивним даровима обдарио.
Богородичан: Због твога божанским порода Дјево Свечиста чини
ангела и сабори земних су окупљени јер си Господара света Христа и
Спаса свих си родила.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим блаже..
Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се
са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога
Бога који из мрака греховног нас призива.
Био си сабеседник Сунца разумног блажени и од њега си зраке
примио, Он је по природи први а други си по благодати постао ти
славни.
Чист разум си имао, свето и чисто срце стекао, овапоћеног Бога си
видео недостижног разумом.
Уклања се учениче свако пророчанство и свако законодавство
пребогати, јер си се блажени лично удостојио видети Онога кога су ови
проповедали.
Богородичан: Гле Дјево, по пророчанству си имала у твојој утроби
истинског Владику и Господа, и њега си Чиста неизрециво родила, и
непромењена Дјева си и после порођаја остала.
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Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости живот мој, Многомилостиви.
Твоје красне ноге су без лажи свету благовестиле Онога који је мир
надприродни и Разум над свима, учениче Христов свечасни.
Удостојен си Јакове да разумеш тајну и проповедаш страшно
Божије оваплоћење, јер си прво просветлење примио од Самога
Највишега, апостоле никад незаборављени.
Неизрецивом светлошћу сијајући, светла достојан врховни Христов
апостоле, моли се славни усрдно за све који твој пречасни спомен
славе.
Богородичан: Онога који влада над створењима, родила си као доброга
Бога, зато коначо уклони ожиљке мојих сагрешења, и учини Пречиста
милосрдним из тебе Рођенога.
Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
Прославимо сви са похвалама светог Јакова као Божијег
проповедника, који је у побожној души чврсто положио догмате
мудрости, јер пред престолом Владикине славе стоји, и са свима
ангелима се радује, и непрестано се моли за све нас.
Икос:
Ка ученик и друг Христов боравиш увек са бестелеснима, и
обасјан си светлошћу незалазном која обасјава, зато одагнај свеблажени
таму мога разума, да бих твој светлоносни спомен опевао, о којем пева
сва твар, и побожно данас празнује тебе Јакове као наставника и
светило свима вернима, јер се непрестано молиш за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Отроци в Вавилоње пешчнаго..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи него посред ње
бачени орошавани појаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Ти си просвећен светлом и блистањем Духа, а мноштво народа те
назива Божијим семеном па кличу: благословен си Господе Боже отаца
наших.
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Украшен си мудрошћу од Бога ти дарованом и разорио си мудрост
овога света, богоумудрени апостоле и кликтао си: благословен си
Господе Боже отаца наших.
По свој земљи се раширила твоја благовест апостоле Јакове, коју
си премудри објавио као гром на све стране, јер си оваплоћеног БогаРеч достојно проповедао.
Богородичан: Постала си светија од светих Дјево и Мати, јер си Бога
родила неизрециво; њему непрестано певамо и кличемо: благословен си
Господе Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: За закони отеческија..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер попљуваше цареву безумну наредбу, и заједно, када
их не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа
појте дела и величајте га у све векове.
Као свети ученик си заиста небеским тајнама научен, па си
прошао по целом свету апостоле, и проповедао громогласно речи вере
Христове, и неизрецивом благодаћу их ово научио: опевајте Господа
његова дела и величајте га у све векове.
Као сабеседник и сажитељ Владике, удостојен си свакога
блаженства и тиме се обогатио блажени, и коначно си добрим избором
обогаћен, и са Богом-Речи се веселиш и певаш: опевајте Господа
његова дела и величајте га у све векове.
За цео свет си изузетни молитвеник, зато приђи ка Спаситељу
блажени апостоле, и моли одозго богат мир црквама, а свима који те
са вером хвале опроштај сагрешења а душама спасење, јер кличу:
опевајте Господа његова дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Ти си једина свеопевана Богомати постала заступница
спасења свима, јер си родила Спаситеља Божанског, Бога-Реч, који нас
је избавио од старе клетве и благослов подарио свима који са вером
кличемо: опевајте Господа његова дела и величајте га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Не ридај мене Мати..
Не плачи замном Мати, гледајући у гробу оног кога си у утроби
бесемено зачела,устаћу и прославити се и вазнећу као Бог, са
славом оне, који непрестано вером и љубављу тебе величају.
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Био си у свету као муња која пролети, и оне који из давнина седе
у тами и сенки незнања привукао си ка Светлу незалазном,
оваплоћеноме јединородном Сину, јер си његов очевидац и достојни
слуга постао блажени, а њега и ми величамо.
Примио си Духа као буру која сиђе са небеса, и обогаћен језиком
огњеним, спалио си трње безбожне светске мудрости, блиставим
зрацима проповеди Христове си светлео и мрак разорио, апостоле
богоблажени.
Прими богогласни апостоле Јакове молитвену песму коју ти
приносимо, јер твој пречасни и пресветли празник славимо, и избави
од греха слуге твоје, врховни Христов апостоле, и моли се усрдно да те
достојно величамо.
Богородичан: Када си неискусомужно примила Бога-Реч у твоју утробу,
остала си непромењена Пречиста Дјево, и родила си нам Емануила,
који је уједно и Бог и Човек; њега у две природе знамо, а тебе
величамо.
Светилен.
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Видимо тебе Јакове, славо апостола, не као сина Алфејевог, него
као ученика Бога-Речи, јер си божанско просветлење јасно примио, и
благодат да чиниш чудеса, да одгониш болести од људи који са вером
славе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Пошто имаш милосрђе и велику милост Богородице Дјево,
погледај Најнепрочнија на моје смирење и одагнај Чиста од мене буру
страсти и навалу туге, и твојим молитвама избави ме од огња Геенског.
На хвалитне стихире на 4, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Трском благодати као удицом си извукао људе из дубине сујете
веома чудни, јер си се насредби Учитеља повинуо Јакове, а Он је твоју
науку у свему просветлио, и тебе часним апостолом и
богопроповедником учинио, његовог божанства недостижног. (два пута)
Светлост Духа је на тебе сишла у виду огња, и тебе блажени
учинила стаништем божанства, да брзо одгониш маглу безбожија, и да
свет просветљујеш блистањем твојих мудрих речи, тајнопроповдниче,
украсе апостола, блажени видиоче Христа.
Просветио си славни твојим проповедима као муњам, све који седе
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у тами незнања, и по вери си их учинио синовима Владике и Бога, а
његовим страдањима и смрти си следовао, зато си и славу наследио,
као мудар и богоречит и као истинити његов ученик.
Слава, глас 2.
Све земно си оставио и за Христом следовао апостоле Јакове, и
знаменован си и продуховљен Светим Духом, и он те је послао међу
изгубљене народе, да обраћаш људе у светлост богопознања; и подвиг
си завршио твојим за Бога страдањем и разним мукама, а душу твоју
си Христу предао, њега моли свеблажени да нам подари велику милост.
И сада.. Все упованије моје..
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.
Велико славословље, и отпуст.
На Литургији
Блажена апостола, песме 3. и 6.
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 Коринћанима, зачало 131.
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 51.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Овога месеца октобра 9. дан
Спомен светог и праведног Стефана Новог, деспота српског

На Малој вечерњи
Стихире глас 1.
Подобан: Небеских чинов..
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Примивши сладост красота небеских, на све стране земљу
обасјаваш, снабдевен божанском свелошћу, па веселиш срца сабраних,
да радосно празнују спомен твој искреном љубављу и душевном
чистотом. (два пута)
Небеском је славом обасјан овај храм, због добитка великог блага:
јер има у себи кивот са моштима Стефана, који је у блаженству са
надземнима; зато и ми са небеским силама, саставимо један хор од
обојих, и празник његов песмама непрестаним певајмо.
Небеском си светлошћу обасјан и даровима исцелења обогаћен;
зато који приђу кивоту моштију твојих здравље примају. Радујмо се и
ми овај призор гледајући, па прославимо Бога који нам тебе подари, а
ти твојим прослављачима велику милост измоли.
Слава глас 6.
Архангелски прославимо данас, верни, јер нам приспе радосни
празник који свима вернима весели чула, а душе помазује непролазним
мирисима, јер Стефан се моли за нас који га овако прослављамо.
И сада..богородичан:
Богородице ти си лоза истинита, која је донела плод живота, тебе
преклињемо, Владичице, моли се са светим апостолима и свима
светима да наше душе буду помиловане.
На стиховњим стихирама, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Врт си и грана отечеству Богом дана, а нама си слава и похвала,
који ти певамо и тебе изабраника сада гледамо.
Стих: Светима који су на земљи његовокј дивно учини Господ све штзо
хтеде на њима.
Радостан нам је празник спомен Стефанов; радује се црква
украшена и песмом велича Господа.
Стих: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев.
Радујте се с нама српске земље и народи, јер нам је дана благодат:
мошти Стефана, које као ризницу спасења имамо, а Христа величамо.
Слава..подобан исти:
Прими од нас песму блажени, и подај нам благодат с висине и
сачувај оне који те хвале од демона који нас лове.
И сада..богородичан:
Прими од нас песму, Пресвета Дјево Владичице, и подај нам
благодат са висине и сачувај све који славе угодника твога, и твога
Сина и Бога.
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Тропар, глас 4.
Процвета нам пролеће благодати, успомена Стефана новог, а
прославимо и Прославитеља његовог. Јер призива све који воле
празнике да узнесу благодарност Богу, који је сачувао тело његово у
гробу цело и нетрулежно, и чудесима прослављено. Он се моли Господу
за народ свој, као отечествољубац, и за све који славе успомену његову.
На Великој вечерњи
Стихослови се Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. стихова на 8 глас 5.
Подобан: Радујсја постников..
Радуј се блажени Стефане ново процветали, и од превечног Бога
даровани, ти као друго сунце обасјаваш верне и простиреш зраке
благодатне, а цркву твоју као друго небо показујеш, да ти уз тимпане
као Давид пева и хвалу плете велику и доличну, како и приличи тебе
хвалити, Богом прослављеног. (два пута)
Радуј се Стефане блажени, јер си искован трпљењем, очишћен
страдањем, позлаћен врлинама, олакшан крилима сваковрсних врлина,
лаган и узвишен се показао и ка жељеним висинама си узлетео, и од
труда се тамо одморио; на водама спокоја си се настанио па се моли
за нас, твоје појце.
Радуј се добри војниче небеског Цара, јер се ниси заплео у
животне послове, него си их мудро избегао а ђавола свезао, његове
замке порушио и до краја га немоћног показао. Душевно око твоје
имаш просветљено, мада телесних очију лишен ал уместо њих теби
засија Светлост незалазна.
Ине стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Страдалницима си у искушењима непобедиви саподвижник, чврст
у вери а још више многим милостињама неоскудан си и у даровима
исцелења и давалац свих дарова, Стефане блажени молитвениче за
душе наше. (два пута)
Утврђеном мудршћу и разумом непоколебивим, стекао си вишњу
премудрост, њу си Стефане, од учитеља предану примио, њу си на
почетку и заволео; њоме си се и прославио, па сада царујеш са Царем
сила превечним и беспочетним у непролазне векове.
Ти си утврђење вере и венац доброте, по имену си и овенчан
поживео и блисташ зрацима без обмане онима који те гледају; сада
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стојиш пред Светом Тројицом, и њој служиш утврђеним разумом, а она
те показа великим, Стефане.
Слава..глас 5.:
Затрубите трубе песме гласом празничним, небеса се са висине
радују и земља се весели, а срца у људи играју, цареви и кнежеви
окупите се, покажите дружељубље, слуге Господара опевајте, нека се
диве народи многоданој нама благодати; нека се украси Црква Српска
која има на почетку Симеона и Саву као темељ, а на послетку Стефана
као обновљење; њих све преклињући молимо, да се помоле Господу за
душе наше.
И сада.. богородичан (догматик): В Чермнем мори..
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.
Вход. Прокимен дана. 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
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија,
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити,
мишицом (Својом) заштити их. Узеће за свеоружје ревност Своју,
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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.
На литији стихире самогласне, глас 1.
Са висине си јављен божанским откривењем, и чудесним
блистањем као муња облетео си сав свет, а Бог не остави овакво благо
у земљи сакривено, јер мада га је у своја недра примила, заповешћу
Сведржитеља га је неповређеног сачувала, на уверење наредних
поколења.
Ко може да искаже муке и невоље твоје које си претрпео? Ко да
се не диви трпљењу твојем? Не само од иноплемених непријатеља, већ
и од својих сународника! Ни ово ти не беше тешко, јер си на Вишњег
Бога наду положио а он те је прославио, па се са смелошћу молиш за
душе наше.
У тамници си затворен од противника, а твоји ти уместо љубави
завидише, мада си због њих и трпео и из отечества изгнан био, и тамо
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си опет од својих страдао, и као други Јов у свему си постао; сада се
немоћи њиној ругаш и не као у огледалу, већ непосредно гледаш
СветуТројицу, и од ње се неисцрпне славе наслађујеш, па се моли за
душе наше.
Слава.. глас 4.
Ходите верни, радујмо се, и уместо гранчица узмимо песме, а
уместо препирки узмимо одећу и са умилним срцем се поклонимо, као
оно некада деца Израиљева што хвалише Бога нашега, тако и ми као
нови Израиљ окупимо се око кивота Стефановог као ковчега Новога
Завета, и овако му говорећи рецимо: велича слава наша Господа, што
даде оца и моливеника христоименоме народу, да се моли за душе
наше.
И сада..богородичан:
Радуј се облаче светлости, радуј се свећниче светли, радуј се сасуде
са маном, радуј се жезле Аронов, радуј се купино несагорива, 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.
На стиховње стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..
Своје име и живот по њему достојно си истоимени поживео,
милостив за оне који те призивају, и близак за оне који те воле и
неоскудан по даровима био си за све који са вером притичу теби,
Стефане блажени.
Стих: Светима који су на земљи његовој, чудесно је учинио Господ сву
вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Многоисплетена свирало врлина, разне гласове и песме испушташ,
не прстима по жицама, него Духом покретана и добротама позлаћена,
пуна добрих дарова, па позива верне на празник весеља и Стефана
објављује на све стране.
Стих: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. (Пс.67,36)
Украсите се славећи, развеселите се објављујући преславни догађај
данашњега дана који се вернима проповеда; сви се обогаћују као благом
од Бога даним, и богатством неукрадивим препуним добара, јер кивот
Стефана излива дарове исцелења, а он моли Господа за душе наше.
Слава..глас 6.
Одозго позвани и благодаћу Духа Светог сабрани, да опевамо
Божије угоднике које треба да похвалимо и њихове врлине које је
немогуће достојно ни избројати, јер су изнад видивога, а похваљене су
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у небеским ризницама од издашног Бога нашег; њега моли, Стефане да
помилује душе наше.
И сада..богородичан:
Богродице ти си лоза истинита, која је донела Плод живота, тебе
преклињемо Владичице, моли се са светим апостолима, и свима
светима, да душе наше буду помиловане.
На благосиљању хлебова
Тропар, два пута
Процвета нам пролеће благодати, успомена Стефана новог, а
прославимо и Прославитеља његовог. Јер призива све који воле
празнике да узнесу благодарност Богу, који је сачувао тело његово у
гробу цело и нетрулежно, и чудесима прослављено. Он се моли Господу
за народ свој, као отечествољубац, и за све који славе успомену његову.
Богородице Дјево.. једанпут, и Чтеније.
На јутрењи
По првој катизми, сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Мој разум ти се диви док певам о твојим добротама и док хвалим
мноштво твога трпљења, јер си трпљење Јовово стекао, и целомудрије
Јосифово и кротост Давида; све си старе и нове врлине сабрао; са њима
се на небесима радујеш, док спомен твој народ достојно на земљи
прославља, молећи се Господу, да нам твојим молитвма пошаље велику
милост.
Слава и сада..богородичан: Удивисја Јосиф..
Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је
твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина
несагорива и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник
твој и заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после
рађања као Дјева опет остаје.
По другој катизми, сједален глас 3.
Подобан: Красотје девства твојего..
Са весељем приђимо верни и празничне песме исплетимо; нахранимо се духовне сладости у спомену Стефановом; велика дела спрема
онима који му прилазе и орошава срца нахрањених празничном гозбом
и сладост даје онима који са љубављу служе спомен његов. (два пута)
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Слава и сада.. богородичан: Красотје твојеј..
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!
Полијелеј.
Величаније: Величамо те, свети и праведни деспоте српски Стефане,
и поштујемо спомен твој, јер ти молиш за нас Христа Бога нашега.
Псалам изабрани: Услишите сија вси јазици..
Слушајте ово сви народи, пазите сви који живите по
васељени.(пс.49,1)
Уста ће моја казати премудрост, и срце моје рећи ће
разум.(пс.49,3)
Ходите децо послушајте мене, и научићу вас страху
Господњем.(пс.34,11)
Говорим правду на сабору великом, казујем верност твоју и спасење
твоје.(пс.40,9-10)
Казујем име твоје браћи мојој, усред цркве хвалићу те.(пс.22,22)
Да разгласим хвалу твоју, и казујем сва чудеса твоја.(пс.26,7)
Господе, заволех стан дома твога, и место насеља славе
твоје.(пс.26,8)
(ВЕЛИЧАНИЈЕ)
Ненавидим сабор безаконика, и са безбожнима не седим.(пс.26,5)
Јер се држах путева Господњих, и не одметнух се од Бога
својега.(пс18,21)
Уста праведникова говоре мудрост, и језик његов казује
истину.(пс.37,30)
Правда његова, траје до века.(пс.111,3)
Свештеници твоји нека се обуку у правду, и свети твоји нека се
радују.(пс.132,9)
Благо онима којима живе у дому твоме, они те хвале у векове
векова.(пс.84,4)
(ВЕЛИЧАНИЈЕ)
Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње и присно и во вјеки
вјеков амин.
Алилуја, алилуја, алилуја, слава тебје Боже. (три пута)
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После Полијелеја, сједален глас 8.
Подобан: Поверено је..
Достојно је и праведно прославити наследника благодати и житеља
царства небеског, опевати хваљеног од људи и многопоштовано благо
које нам се сада вернима дарова: кивот моштију блаженог Стефана; не
могу га гласови телесни како треба опевати, па ипак благодаћу његовом
обогаћени са љубављу певамо њему, да се моли Господу за душе наше.
(два пута)
Слава и сада..богородичан:
Примивши тајно у разуму заповест у дом Јосифов хитро дође
бестелесни анђео, говорећи неискусобрачној: онај што сави свод
небески и усели се без измене сав у тебе; њега видим у утроби твојој
где прими изглед слуге, па ту ужаснут кличем: радуј се Невесто
неневесна.
Степена први антифон 4. гласа
Прокимен, 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)
Све што дише нека хвали..
После 50. псалма стихира гласа 6.
Заиграј народе у весељу, пој славно новопридошлим гласима;
ваздух се освети а земља се радошћу испуни, црква се у славу одену и
све се са нама радује, због спомена трипут блаженог Стефана; њега
имамо међу нама да се моли Господу за душе наше.
Канон Богородици на 6 и светога два канона на 8. Канон
Богородици чији је акростих: Поју похвалу живоносној отроковицје.
Канон светога Стефана, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
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Певам ти песму, Господе Боже мој и почињем похвале угоднику
твом и од тебе молим помоћ: управи на добро глас мој да на дивном
сабору испевам песму како доликује, овако: похвалићу Стефана твога
угодника.
Чудан си по врлинама и још чуднији по даровима исцелења; твојим
делима си се утврдио; зато сам дужан да певам о твојим врлинама, а
молим тебе молитвеника пред Господом да се и ја врлинама обогатим.
Прво по откровењу а после по дару схватио сам да си ти у свему
праведни слуга Владике, обилног дароватеља добара, на молитве и
молитвеника за верне.
Богородичан: Имаш недреману молитву Чиста, па твојим светим
заступањем успавај наше душевне страсти, и даруј нам божанску и
спаситељну бодрост да испунимо вољу Божију.
Ини канон светоме, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Био си заиста извор правде и учитељ свих твојих подчињених,
чедима сведочећи а слугама наређујући, по речи пророка: омрзех
неправду, плату праведничку наследићу.
Како у животу, тако и по крају живота спречавао си крађу, а би
једном виђена светлост са небеса над гробом твојим и ужаснути
крадљивци залуд у злоби осташе.
Дар принет у злоби и ради зла далеко одбацујеш, и не дајеш да
тако шта буде близу тебе, и узалуд је злонамерном јер га спречаваш да
чини зло и да оствари што не ваља.
Богородичан: Мимо закона природе родила си Законодавца Бога, који
постаде и Човек; њега моли као благог Свенепорочна, да презре сва
безакоња, нама који увек певамо: Господу певамо јер се прославио.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
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Многа су твоја злопаћења, невоље и беде, а за узврат примио си
многа добра; провидећи будућност привремено си презрео.
Све горчине и злобе уместо сладости си примио; окусивши
сладост вечну која душу весели, времену си сладост презрео кличући:
ово је моје наслађење.
Молимо те, блажени Стефане, у данашњи дан празника спомена
твога, помоли се Господу за све који славе свуда прослављени спомен
твој.
Богородичан: Тебе смо Пречиста Дјево, стекли као заступницу; окрени
тугу нашу на радост и избави нас од невоље која нам рађа смрт.
Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
Данас нам је засијала дивна ризница из недара земље, по
заповести Творца сачувана цела и неповређена, јер се његовој наредби
све као Богу покорава, а то Стефан објављује најјасније.
Засијао си као сунце са запада и исток обасјао, и свуд верне
поучаваш, врлинама на све стране зрачиш и верне утврђујеш, твојим
молитвама блажени.
Песму са похвалом ти приносимо и хвалама те славимо као
извесног обогатитеља нове нам дане благодати којом нас ти обогаћујеш
јер те славимо.
Богородичан: Уселио се у тебе Чиста, као Очево сјај, и духовним
зрацима свога Божанства он разгони таму многобожаца а свет
просветљује.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости слово..
Ти си чаша премудрости и извор трпљења и река сваких врлина;
приступивши њима и додиром чаше као праведног те знамо премудри,
јер си Богу угодио и од њега прослављен био; окусивши са извора
твојих дарова од мучења жеђи се ослобађамо, а пловећи реком твојих
врлина у пристаништу тихом се одмарамо, усрдно те хвалимо и као
молитвеника пред Христа те приводимо; њега моли да подари опроштај
грехова свима који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
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Слава и сада.. богородичан:
Опевајмо је као небеске двери, кивот и најсветију гору,
светлоносни облак, као небеску лествицу, као духовни рај и Евино
избављење, као велику ризницу целог света, јер у њој се догодило
спасење свету и опроштај давних грехова; стога јој певамо: моли Сина
твога и Бога да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером
клањају пресветом Породу твоме.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Просветио си и разрешио недоумицу оних који те поштују и
уразумио си их како доличи хвалити храброст твојих подвига и опевати
Христа који те прослави.
Данас се отварају двери пролећа у твоме спомену, на који дођосмо
па се многим весељем испунисмо; мирисом твојих моштију као цвећем
запахнути и радошћу испуњени твога Прославитеља величамо.
Кивот твојих моштију, блажени Стефане, постаде лечилиште
многих и разних болести, и сви који са вером прилазе добијају што
траже, зато и нас сачувај од беда молитвама твојим.
Богородичан: На сваком месту и у свако време призивам тебе, спасење
моје; не презри мене, Свенепорочна, јер си Бога родила уједно
Избавитеља и Спаситеља мога.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
У оно време дође теби жена нека жалосна и ојађена носећи дете
одузето и у дрхтавици, па дошавши дотаче се моштију твојих и о, чуда,
доби здравље детету и радосна врати се тебе славећи.
Божанским ти песмама певамо и неућутним гласовима те хвалимо,
као узрока наше радости; данашњег дана, на твој празник сабрани,
свечано те славимо и прослављамо.
На твој кивот сишла је светлост као зрак сунца и у почетку то беше
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знак прослављења твога светлог лика и твога светлог живота;
Тројичном светлошћу си обасјан, па и наша срца обасјај њоме, твојим
молитвама, блажени Стефане.
Богородичан: Показала си се заиста као красан новоизрасли рај
бесмртности, јер Христос као дрво живота беше у теби Божијом влашћу
посађен, којег си у утроби носила и родила; он излива наду спасења
свима који верно тебе Богородицом називају.
Песма 5.
Ирмос: Просвјешченије твоје..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле сагрешења
разреши нас Благи, и твој мир нам подари.
При преносу твојих моштију беше виђено чудо: река узбуркана
ветром одмах се при наиласку твојих моштију умирила и повољан
ветар је дунуо; то обоје показаше да ти служе, јер познаше да си
праведни слуга Господњи.
Примио си многе невоље, тамнице, хапшења, прогонства и све си
то са лакоћом истрпео, а због трпљења си примио плату своју на
небесима бескрајну у непролазне векове.
Насладио си се славе и неизрециве радости, па зато и на нас који
ти певамо погледај са висине, и измоли да се удостојимо спаситељних
благодати, твојим заступањем блажени, за то Христа умоли.
Богородичан: Запечаћене девствености била си Млада Дјево и после
порода неизрецивог Бога-Речи, рођеног из недара твојих, зато те верно
величамо.
Ини.
Ирмос: Вскују мја..
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.
Твоји дарови су изнад видивог и славна чудеса то показују: јер
ослепљени и лишени очињег вида долазе ка теби и опет чувствену
светлост гледају. Чудом задивљени гледамо и ми и сви кличемо: диван
је Бог у светима својим.
Твој кивот прогони зле духове, блажени Стефане, па теби приводе
бесомучне људе веома помахнитале, и они одмах постају као јагањци
кротки, и добијају ослобођење од злих духова.
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Нису мали твоји дарови што их видимо; сви који су у свакојаким
невољама и болестима притичу теби са вером, не бивају посрамљени,
јер стекоше тебе молитвеника за њих.
Богородичан: Хвалимо те као заступницу верних и тврђаву необориву,
која целом роду људском објави спасење, јер си Бога телом јављеног
родила, зато и душу моју спаси Пречиста.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Твојим молитвама Христу Богу нашем, упути нас на стазу спасења
Стефане блажени, и да подари миран живот без сваке невоље и тегобе,
слугама својим који те усрдно и искрено хвалимо као присног
заступника и неуснулог молитвеника.
Твоја молитва против страдања беше улишена заиста и ово ти беше
јављено њихањем убруса на месту оскудном; у њему си се због
трпљења јаш светлији заблистао.
Неувели венац беше исплетен истоименом Стефану овенчаном од
Господа, као награда за трпљење и беше светлији од злата и драгог
камења и слађи од меда и саћа.
Богородичан: Онај који све што хтеде створи и сам постаде твар из
твоје часне крви, и спасава све који тебе познаше као Чисту Матер
Божију.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми
се душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме Боже из пропасти.
Твоја слава превазилази чудесну и задивљујућу лепоту твоје
доброте, лепшу од виђених светских лепота; па си уместо земаљске
отаџбине наследио невиђена блага које око не виде, ухо не чу, а које је
Бог припремио онима који га воле.
Гледаш рајске лепоте и добијаш његове сладости по мери твојих
врлина и као садница која увек цвета и плодом обилује, зато се моли
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да се и ми обогатимо твојим молитвама ка Христу, блажени Стефане.
Превазишао си све достојне похвале; светошћу си прелетео цркву и
ка Вишњем похитао, што си и желео и чему си и служио, а Он те је
прославио на земљи и показао великим, и подарио те за молитвеника
христоименитом народу.
Богородичан: Ти си, Чиста узвишенија од свих нас земних по
изузетној части, јер си Бога Творца све твари у утробу своју примила.
Њега Милостивог моли, да подари јединомислије и мир и добар
поредак и спокој Цркви.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Ходите сви да похвалимо и побожним песмама прославимо
Стефана, који није далеко од апостола, а мученицима се приближио и
блаженство преподобних и праведних је наследио, па нам мирише
мирисом својих моштију и моли се Господу за душе наше.
Икос:
Молим те, Владико мој, обогати ме из твојих богатих ризница, јер
Стефана угодника твога призивам на брзу помоћ, како бих могао
достојно похвалити доброту његову, узвишенију од мојих приземних
похвала и мога хвалења, а он је наследник вишње славе, зато му
кличемо: радуј се јер си заиста истоименит венац отаџбине твоје, радуј
се јер си земно одбацио а са бестелеснима се настанио; радуј се
санаследниче апостола, радуј се припадниче збора мученика; радуј се
преподобних и праведних сажитељу, радуј се потомче и унуче ништа
мањи од предака; радуј се јер се тобом утврдисмо да не клонемо у
нашем уздању, радуј се јер нас учиш да је Бог првима као и потоњима,
а све који му служе он их прославља; радуј се блажени Стефане, јер
се молиш за душе наше.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени,
па опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.
Приђимо љубитељи празника ка кивоту моштију светог као
неисцрпном кладенцу и отуда поучени, запевајмо: благословен си
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опевани Господе и Боже отаца наших.
Ти си Господе богатим даровима прославио твога угодника Стефана
и дао си нам кивот са његовим моштима; ти си нас научио да му
певамо похвале а теби да кличемо: благословен си опевани Господе и
Боже отаца наших.
Задивљени мноштвом чудеса твога угодника Стефана, прослављамо твоју велику милост и благодарно ти кличемо: благословен си
опевани Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Твојим молитвама избави ме страсти, беде и невоље и
злих људи и оних који ми желе наудити, да бих те опевао гласовима
преподобних, млада Божија Дјево.
Ини.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци иногда..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Из силе у силу и из чуда у чудо ти нас задивљујеш, кивот моштију
твојих нас многим знамењима зачуђује; дивна дела нам чиниш, зато у
песми певамо: Боже отаца благословен си.
Опет нам добро чини Владика, опет обнавља и грану плодоносном
јавља као и корен, од кога се не одломи него се чак накалеми; ти си
цвет те гране и тог корена слава, Стефане. Боже отаца благословен си.
Најблаженији Стефане, твога Господа верни слуго, ти имаш
смелост ка њему, па моли за оне који ти усрдно певају и хвале са
љубављу, да избави народ твој и наслеђе твоје од насиља иноплеменика
и опасности и научи нас да кличемо: Боже отаца благословен си.
Богородичан: Називамо те Пречистом Невестом која је неизрециво
оваплотила Бога-Реч, и палатом и престолем који добро промишља, и
радујући се твом Породу кличемо: Боже отаца благословен си.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Као светли зрак, као обасјани дан засијао нам је празник твој на
радост отаџбини твојој; славећи овај радосни празник сви верни и
143

MINEJ OKTOBAR
далеки и блиски подижу се да певају: Господа појте дела и величајте
га у све векове.
Данас се духовне силе небеске радују због твога празника, јер те
као сажитеља примише у вишње обитељи; њихов Цар те поштује као
достојног, јер си му верно послужио, па увек певаш: Господа појте дела
и величајте га у све векове.
Ти си од царског корена, а стекао си и царску душу; заменио си
пропадиво за непропадиво због чега си и прослављен, јер си достојно
и добрим угодио Владики твоме, Стефане, и певаш увек: Господа појте
дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Ти си свећњак трисунчане светлости због светла из
утробе твоје, ти одагнај таму мојих сагрешења Богородитељко, јер ти
дајеш избављење од тегоба и страдања ономе који ти пева и велича твој
пречисти Пород-Христа.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници
опевајте а људи га величајте у векове.
Слава нека је Господу, а радост народу твоме, па украси дан твога
празника и чини га светлим онима који певају Господу: децо
благословите га, свештеници опевајте га народе величај га у све векове.
Многоименит си по твојим врлинама, а чудесима изобилан; такви
су дарови Владике Господа верним слугама својим који му кличу: децо
благословите га, свештеници опевајте га народе величај га у све векове.
Видевши Владика твоје муке и невоље, примио те је у вечни покој
и поставио те је као звезду на своду небеском, да светлиш Стефане
вернима и обасјаваш срца која верно певају Господу: децо благословите
га, свештеници опевајте га народе величај га у све векове.
Богородичан: Неискусобрачна, ти си родила и Дјева остала и чудним
Породом твојим зауставила си сваку времену борбу и укинула си
удаљеност раја, јер си Христа даваоца мира у својим недрима носила;
њему верни појмо и величајмо га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
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несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Многи су видови твојих врлина и сваком од њих носиш обилне
дарове, па се увек моли Господу, блажени Стефане, да у миру и спокоју
славимо спомен твој, те да се твојим молитвама ослободимо од тегоба
и замки демона, и да царство вишње задобијемо.
Одагнај маглу туге и подари мир и тишину онима који те хвале;
тугу и очај одагнај, а радошћу испуни срца наша, да те опевамо
прослављеног славом непролазном, а да се и ми ње удостојимо; за то
моли дародавца Бога, три пута блажени Стефане.
Мирно живљење даруј нам Господе, молитвама твога угодника;
њега као тврди бедем имамо и као молитвеника га теби приводимо и
молимо, да буде заступник нашег спасења, твојом силом над
противницима, помажући верним царевима, а народу твоме у бедама
избављење.
Богородичан: Глас божественог Гаврила ти приносимо и радосно
кличемо: радуј се рају са дрветом Живота посред њега, радуј се
преславна палато Бога-Речи, радуј се Дјево свенепорочна.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато
тебе Богородицу и ангелски и људски чинови величају.
Подај потпуно избављење нама који славимо твој годишњи спомен,
јер нас водиш из чуда у чудо и чиниш све па и више, за оне који ти
певају и са љубављу те празнују и радосно те моле: моли за нас који
те призивамо у помоћ, Стефане блажени.
Од Бога си дат као моћни и топли заступник нама, свети Стефане,
који те призивамо; чуваш нас од разних саблазни и брзи си помоћник
и на молитву се милостиво одазиваш а напаћене помажеш као изузетни
лекар.
Прими од нас песму коју ти од срдачне љубави приносимо, мада
те по твојој величини не хвалимо колико би требало; па ипак не одбаци
је него као милостив сажали се и управи наше помисли и дела наша
управи да бисмо се царства небеског удостојили, твојим молитвама
Стефане блажени.
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Богородичан: Тебе неискусобрачну Матер Божију и Дјеву, која си
надразумно родила у Речи Бога, вишу од пречистих сила, неућутним
славословима величамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Украшена је Црква светлошћу незалазном, јер у себи има ризницу
светлости и светли спомен Стефана празнује и дан весеља свечано
слави. (два пута)
Слава.. и сада..богородичан:
У твоју утробу Богородице уселио се Господ, јер је хтео као моћан
да пали свет од пропасти избави, и сви стекавши спасење кличемо ти
као ангел: радуј се једина чиста, јер си радост родила целом свету.
На хвалитне стихире 4 на глас 4.
Подобан: Јако добља..
Као достојног узвишеног звања примио те је Владика Христос,
шареним и дивним те одеждама украсио, и као достојан небеског двора
тамо си место примио по мери врлина, па све обилно дариваш који са
љубављу чине спомен твој, Стефане блажени. (два пута)
Пребогат се јави кивот твој, Стефане, као извор набујали
наиласком Духа, па напаја и освежава који са вером прилазе; у њему
су неисцрпни дарови исцелења и обилно их излива онима који му са
искреном вером притичу.
Ти си изабрани слуга и непобедиви, а избавио си се невоља и
замки, зато те молимо са благодарењем, јер имаш смелост непобедиву,
да твојим посредништвом измолиш и нама моћну заштиту, јер усрдно
хвалимо спомен твој, блажени.
Слава, глас 6.
Заступниче наш искрени и непостидни молитвениче ка Творцу и
Богу нашем, не презри наше молитвене гласе, него нам пожури у помоћ
и усрдно заступај нас који те хвалимо и светли спомен твој поштујемо
веселом душом и чистим помислом.
И сада, богородичан:
Богородице, ти си истинита лоза која је донела плод живота, тебе
преклињемо, Владичице, моли се са светим апостолима и свима
светима да наше душе буду помиловане.
Велико славословље; Тропар; Богородичан; отпуст.
146

DAN 9.
На Литургији
Блажена од првог канона песма 3. и од другог канона песма 6.
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 Ефесцима, зачало 233.
Алилија 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 52.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца октобра 10.дан
Спомен светих мученика Евлампија и Евлампије

На Господи воззвах.. стихире. Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Ви сте прехвални мученици просветљени Духом Светим наоружали
се за нападе господара поднебесја, па сте га уз Божију помоћ храбро
савладали и победили, зато данас ваш светли празник славимо, и ваша
страдања дични, како доликује похвалама прослављамо.
Са огњем сте се сјединили и у мукама сте свети непоколебиви у
вери остали, и као свеће запаљене топлотом Духа, благодаћу сте срца
верних просветили, зато свако поколење и народ слави ваш свети
спомен, певајући песме Господу.
Богомудри Евлампије и свечасна Евлампија, двоје побожних
заблисташе као многосветле звезде, и сав свет просветљују блистањем
подвига и светлошћу чудеса, зато њихов спомен данас славимо, и
радосно се кивоту са њиним моштима поклањамо.
Слава, глас 4.
Дело монаха Јована.
Братољубљем и истомислијем сте јединствени, и по чистоти и
безстрастију сте сложни, неокрњено урођено вам милосрђе сте
сачували, где је Бог жељен цео свет небрине. О каквог ли чуда!
Умртвљена је змија која је из подземља ка небеској висини неправду
говорила, оборена је при мучењу рођеног брата и сестре мудрог
Евлампија и Евлампије. Њима запевајмо духовним песмама: ви сте
добру трку Христову завршили, зато иштите мир за цео свет, а душама
нашим велику милост.
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, мученицима, глас 4. Самогласно.
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Тројичном светлошћу су двоје рођени брат и сестра просветљени,
па су тако суровост мучитеља надјачали, зато су и пламен надвладали
и радосно певали: гле шта је боље или лепше, него кад браћа сложно
живе! Гледајући ка божанској слави, небеске славе су се удостојили, па
за нас увек моле Христа Бога, да се спасу душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Јако добља..
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње
ужаснула се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар
ти овако узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим
твојим чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу
Владико.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе у страдању своме су примили
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победише, а немоћну дрскост демона разорише. Молитвма
мученика спаси душе наше.
На Јутрењу
Оба канона из Октоиха и канон светих на 4. Његов акростих је:
Певам о пару сродних. Дело Теофаново.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
Љубављу ка Христу запаљен мучениче Евлампије, светски сумрак
си одбацио, а небеској нествореној си се светлости премудри и
свеблажени приближио.
Жеља за Богом премудри мучениче Евлампије, је надјачала тежњу
мучитеља, јер си многохваљени уздржањем и трпљењем заиста спалио
демонске војске.
Богом богат ти си твојим богоречитим језиком охрабрио војску
мученика, и привео ка Христу тај побожни сабор као богати улов, и са
њима си примио венце непролазне.
Богородичан: Са висине у твоју утробу Пречиста дошао је Бог, и
телесан је из ње јасно изашао; пале је себи позвао, и благодаћу је нас
земне усинио, свеопевана Дјево Чиста.
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Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебе..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
Враг је хтео подићи злу и душепогубну наредбу обмане, али њега
си ти у понор сурвао.
Разгорена братском љубављу, ти си девојко ка Христу јавно и
храбро притекла, мученице Евлампије увек слављена.
Богородичан: Безсеменог Бога-Реч си млада Дјево у твоју утробу
несливеног примила, и надразумно си нам га Пречиста родила.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Када сте страдалници трпељиво доспели у тамне облаке мучења,
Спаситељевом благодаћу сте као сунце заблистали, братском љубављу
побожно повезани, сличним патњама сте се светло украсили. А после
кончине сте бесконачну благодат са висине примили да исцељујете
болести, Господњи угодници, зато молите Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима који са љубављу славе ваш спомен.
Слава и сада, богородичан:
Упао сам у замке вешто исплетене од непријатеља видивих и
невидивих, и спопала ме је бура мојих безбројних сагрешења, али
притичем теби Чиста као усрдној заступници и моме покрову, и
пристаништу твоје доброте; зато се моли усрдно Пречиста, из тебе без
семена Оваплоћеноме за све слуге твоје, који ти се непрестано моле
Богородице, па га увек моли, да подари опроштај сагрешења свима, који
достојно певају о твојој слави.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и кликтала: 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 божанским страдањима.
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Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Ради љубави Створитеља о, страдалници, сву сте лаж овог света
уистину презрели, и само сте Христа желели и кликтали: слава сили
твојој Господе.
Коракнувши на пламен пећи, ви сте га мученици савладали, росом
са неба божански обогаћени, и Христу сте кликтали: слава сили твојој
Господе.
Просветљени блистањем Тројичним, храбри ред мученика разорио
је идолско помрачење Христу кличући: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Навалу смрти коју смо носили ти си Дјево зауставила,
када си непромењена Христа родила, тиме си род земни са бестелесним
чиновима сјединила, Маријо Најнепорочнија.
Песма 5.
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.
Вас стамене нису поколебале наваљене муке, јер сте стопе ваших
душа на камену Спасовом јасно утврдили.
Зачетника лажи сте моћно победили, а крваве идолске жртве сте
својом крвљу уништили, коју сте славни пролили.
Богородичан: Удаљила си клетву, јер си Радост родила Који је све нас
на земљи обожио, и Бога си на твојим рукама носила Мати и
Богоневесто.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
На исцелење душевних страсти показала се свима ваша крв
страдалници, који са вером притичу ка божанском и свесветлом кивоту
вашем, најблаженији.
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Верно сте за Христа пострадали славни, и обогатили се венцем
непролазним, двоје заиста најблаженијих, и небеско царство и
божанско блаженство сте примили.
Богородичан: Нашао те је Женик усред трња Најнепорочнија као
пречисти крин и цвет у долини о, Богомати, и Он је телесан постао у
твојој утроби.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Храбре мученике и брата и сестру по телу, мудрог Евлампија и
Евлампију славимо, јер су они безакона лукавства демонска посрамили
силом Распетога, зато се показаше као слава мученика уједно и
похвала.
Икос:
Похвалимо верни данас светим песмама и појањем двоје
страдалника, јер су лаж идолску оборили, огањ многобожства су у
пепео претворили а демоне посрамили, од беса мучитељевог се нису
уплашили, нити се од мача и огња устрашили, па ни навале звериња,
него су се храбро подвизавали, Евлампије славни са часном Евлампијом,
постадоше слава мученика и њина похвала.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии 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.
Божанским си разумом обогаћен Евалмпије мучениче незаборавни,
и сво мучење си уистину изругао зловерних, појући: благословен си у
храму славе твоје Господе.
Заиста када сте похитали ка љубави Саздатеља, тада сте се
побожно сакупили острадалници како телом тако и духом, певајући:
благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Чудном лепотом ти си Пречиста Дјево зачела Очеву Реч
у твојој утроби, и телом га родила свима који кличу: благословен си у
храму славе твоје Господе.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
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Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Вас славни страдалници нису могле одвојити од Христове љубави
ни мноштво мука, ни огањ, ни ране, ни узаврели казан, ни оштрица
мача, него сте премудри победили кличући: благословите сва дела
господња Господа.
Сада уместо патњи, вечним царством Божијим сте се обогатили
славни страдалници, увек слављени Евлампије са сестром својом
Евлампијом светом девојком и мученицом, кличући: благословите сва
дела господња Господа.
Богородичан: Само си ти родила Бога, Мати безневесна, у безсеменом
рођењу Чиста; њега милостивим учини Владичице, да сачува стадо
твоје од искушења демонских, јер кличемо Христу: благословите сва
дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј от..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Токовима своје крви ви сте страдалници и мученици идолску
обману разорили, а за ваше муке сте небески стан и непролазни спокој
као плату примили.
Гле, уместо таме, окова, огња и рана, вама је страдалници светлост
заблистала, рајска ширина и освежење, радост потребне благодати и
олакшање даде се вама, мученици славни и Богом богати.
Живот сте завршили богоугодним и часним вашим страдањем, и у
светлости Божијој сте се настанили, где су хорови ангелских чинова и
мноштво праведних и сабори мученика, о свети, никада незаборављени.
Богородичан: Сада су се предсказања пророка испунила, јер си
Свечиста млада Дјево, Бога који носи тело нама родила, зато ти са
ангелом кличемо: радуј се Владичице.
Светилен.
Подобан: Жени услишите..
У лепоти рођених брата и сестре сложних као страдалника,
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Евлампије богомудри и часна Евалмпија, обогаћени су позивом од
божанског промисла, па сву творевину просветљују зрацима
мучеништва и блистају исцелењима.
Богородичан:
Због свога великог милосрђа из тебе се Чиста надприродни Бог у
човекову природу оденуо, а није своје две јасне природе помешао млада
Дјево, него је један Син у обе природе и после рођења остао.
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Месеца октобра 11. дан
Спомен светог апостола Филипа,
једнога од седам ђакона;
Спомен оца нашег Теофана исповедника,
епископа никејског.

На Господи воззвах.. стихире апостола, глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Ти си убројан међу седморицу ђакона, као пун мудрости и
божанске благодати, и изабран си да служиш потребама светих Филипе,
заједно са Стефаном, а када си његово убијање видео ти си у Самарију
утекао, по Божијој наредби, и Божију реч си славни проповедао, и све
који су од раније били у тами ти си их свемудри Духом Божијим
просвећивао и синовима дана их учинио.
Божански знаци су твојом руком бивали, а народ видећи да слепи
гледају и парализовани ходају и да се нечисти духови одгоне оданде где
су боравили, чуђаху се Филипе, и долажаху на спасоносно очишћење, из
неверија у веру су одједном прелазили, зато када је то божански сабор
апостола чуо развеселио се, јер је и мноштво из Самарије Богу пришло.
Ти си богоречити као кочија Бога-Речи, јер си кочију достигао и
у њој путника угледао: побожног Кандакијиног властелина, који те је
у недоумици питао. А ти си му блажени проповедао и жељено знање
јавио и објаснио, а он је поверовао и божанско очишћење искао и
добио. Ти си га учинио делатељем и божанским проповедником целе
Етиопије и постао је тамошњи први мученик.
Ине стихире преподобнога, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Врлинама си Теофане заблистао као најсветлија звезда, а ти си
славни на темељу вере светлим зрацима одагнао сваки јеретички мрак,
па си вером и љубављу просветио све који су од тебе очекивали
божанску науку. Зато са љубављу прослављамо твој светли празник, а
ти се смело моли за душе наше.
Подвигом поста си своју душу наоружао, и тако си свети оче
побуне телесне увенуо, и свој разум си славни оче стаништем Божанске
Тројице учинио, па си се узнео тамо где су војске мученика и лепота
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недокучива и сабор јерараха. Са њима се сада радујеш и у слави пред
Христом стојиш, па се смело моли за душе наше.
Потоцима твојих побожних суза јерарше, потопио си све демонске
војске као немоћне; а увек тежећи ка Богу и усиљеним уздизањем, ти
си горди понос на земљу оборио, па си се на небеса у насеља Богом
украшена вазнео, зато се смело моли за душе наше.
Слава и сада, богородичан, глас 8.
Подобан тај исти.
Мојом злом природом сам се оклизнуо, а онај злобни ме је својом
лажју заробио, али ја ка пречудноме твоме милосрђу Богоневесто и
топлом заступању Пресвета млада Дјево као бедник притичем, а ти ме
избави окова искушења и туге, па ме спаси Најнепорочнија од
демонских напада, да бих те прославио и са љубављу ти појао и
величао те Владичице увекблажена.
Крстобогородичан:
Када је у давнини Нескверна као јагње непорочна Владичица свога
Јагњета на дрвету крста угледала, као Мајка је закукала и са ужасом
нарицала: Чедо најслађе, зашто је овакав нов и ужасан призор? Зашто
је неблагодарни сабор суду Пилатовом предао и на смрт осудио тебе
Животодавца свима? Ипак певам о твоме неизрецивом снисхођењу
Речи-Божија.
Тропар апостола, глас 3.
Апостоле свети Филипе, моли милостивога Бога, да подари
опроштај грехова душама нашим.
Слава, тропар преподобног, глас 8.
Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте,
свећњаче васељене, богонадахнути украсе архијереја,Теофане премудри,
учењем твојим све си просветио, свирало духовна, моли Христа Бога,
да спасе душе наше.
И сада, богородичан.

На Јутрењу
Један канон из Октоиха и светима два. Канон апостола има
акростих: Певам о Филиповој божанској слави. Дело Јосифово.
Глас 6.
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Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествовав Израиљ..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу
певаше и кликташе.
По примању божанства мудри, обасјан си пресветлим блистањем
Христовим, и постао си као друга светлост, и верне свето приводиш
славни Филипе.
Превечни Бог-Реч све је наше довео у постојање, и тебе мудри је
учино светим учеником, његовим светим позивом, и од мрака без
светлости је народе избавио.
Полагањем руку светих ученика, изабран си са Стефаном и другима
за светог ђакона, јер си био пуна Духа Божијег, свемудри Филипе.
Богородичан: Он који је из непостојања све створио, узео је тебе
Богомати Чиста као место свога оваплоћења, зато те ми верни како
доликује прослављамо.
Ини канон преподобном Теофану. Глас и Ирмос тај исти.
Твојим молитвама јерарше Христов одагнај мрак разума мога, да
бих песмама опевао твој славни, свети и блистави спомен.
Као река наишао си од Сиона славни јерарше и веома си испунио
токовима божанства саборе верних, певајући: победничку песму певам
Богу.
Божанским сјајем си твоју душу обасјао Теофане, а страсне сласти
си уздржањем као огњем сагорео, и уистину се певао: певам песму
Христу.
Богородичан: Најсветлијим зрацима твога Сина Богородице, просветли
моју помрачену душу, и смутњу страсти ми утихни Чиста твојим
заступањем.
Песма 3.
Ирмос: Нест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Све који беху у тами незнања учино си их блажени, синовима светлости, чудним знацима као небо високо, казивао си им славу Бога-Речи.
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Христа заблисталог из племена Јудина си ти блажени свето
објавио, и светлошћу благодати показао Њега, кога у су давнини Мојсеј
и пророци најавили.
Да се уклањају од душепогубног отрова душепогнубно и да
спасоносну благодат примају, упућивао си меденим речима све одбачене
далеко због незнања, Филипе богонадахнути.
Богородичан: Показала си се као тајанствено светило, које носи
истиниту Светлост млада Дјево, и Који крајњом добротом просветљује
раније обузете од ноћи незнања.
Ини. Ирмос тај исти.
Ти си се мудри показао пун Духа Божанског, хранећи богато
слатким православљем и речима живота, срца свих који гледају у тебе.
Блистајући науком као божанским сјајем, ти си блажени одагнао
сву јеретичку маглу, и певао си Животодавцу Христу: ти си Свети
Господе.
Попео си се јерарше на гору божанских врлина, и у ушао у
мрачни облак и са Богом се сјединио, и као таблицу разума примио си
закон благодати.
Богородичан: Гле светлоносна и Чиста девствена Богородица се
показала као Јаковљева лествица, коју је он некада видео утврђену, и
на којој се утврдио Бог.
Кондак Теофана, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Громогласно си говорио о Христовом божанском оваплоћењу, и
бестелесне демоне си до краја изобличио, велики Теофане, зато ти сви
верно и побожно кличемо: моли се непрестано за све нас.
Сједален апостола, глас 8.
Подбан: Премудрости..
Показао си се као прогонитељ демона и као светилник Сунца из
Дјеве заблисталога па си таму просветлио и храмове идолске порушио,
а цркве си блажени у славу Бога нашега подигао. Зато те славимо и твој
божански спомен светло празнујемо па сложно кличемо: апостоле
Филипе, моли Христа Бога да подари очишћење грехова свима, који са
љубављу славе твој свети спомен.
Слава, преподобног Теофана, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
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Показао си се преподобни Теофане у цркви као друго сунце, јер
муњама твојих божанских речи обасјаваш као ученик Господњи.
И сада, богородичан:
Дјево Мати ти пречисте руке твоје пружаш, зато заклони све који
се у тебе уздају и који Сину твоме овако кличу: подари Христе свима
твоју милост.
Крстобогородичан:
Када је Пречиста угледала на дрвету крста свога Сина, као Мајки
срце јој се кидало па је у жалости нарицала: Тешко мени, зашто си
зашао светлости моја надвремена?
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила..
Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто учећи и Господа празнујући.
Видевши те Филипе Симон како чиниш чудеса и велике знаке, као
лицемеран се крстио али злобу није одбацио, него се пропасти предао.
Много твојих учињених чуда видели су који живе у граду
Смаријском, Филипе проповедниче Христов, и светлост богопознања су
весело примали.
Иди Филипе, рекао ти је ангел Господњи, на пут којим иде свети
Мурин, да и он упозна стазу оваплоћенога Бога-Речи.
Свети дворјан Кандакијин видећи тебе како га уразумљујеш, твојом
је руком крштен Филипе, и пун Духа Светога се показао и проповедник
Божији је постао.
Богородичан: Твој Син је синове људске учинио синовима Божијим
Свенепорочна, јер се из твоје чисте крви оваплотио и родио, и због
тога тебе славимо.
Ини. Ирмос тај исти.
Постом свемудри оче Теофане, очистио си себе и постао цео
свелом испуњен, цео за Бога пријемчив и цео Духа Светога
сапричасник.
Гладом мучен у тешка заточења стављан, страдао си свеблажени и
мученички трпео али се са чистом савести у господу радовао.
Обасјан славни и знањем изоштрен постао си као мач Христов који
сече јеретичка лукавства Духом Божијим крепљен.
Богородичан: Ти си постала најсветлије светило, божанска трпеза,
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Божије насеље, ковчег и жезал који је као цвет процвао Христа у свету,
Мати и Дјево.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
Твојом божанском светлошћу озари нам душе Благи, јер од јутра
ти се са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинскога Бога који из мрака греховног нас призива.
Беса безаконика се ниси уплашио, него си међу вуковима заиста
као јагње пролазио и њих преокренуо ка правој вери, речима благодати,
блажени.
Да се Емануил као јагње води на жртву, како говори Исаија славни,
то није могао разумети дворјанин Кандакијин, док се од тебе није
научио.
Познали смо те по светим проповедима, и као ученика, и као
једнога од седам ђакона изабраног, и као темељ цркве Божије, и као
светилника свима који су у тами, Филипе.
Богородичан: Заиста те од све душе исповедамо као Богородицу и од
искушења и неприлика се избављамо, твојим пред Богом свих и
Господем заступањем, богоблагодатна Дјево.
Ини. Ирмос тај исти.
Твојим светлим сјајем ти си оче свети уништио мрачну таму
јеретика, блистајући светлошћу богопознања, и просветлио си све
крајеве света.
Заштитници злославних су тебе веома славног љуто изранавили,
али тебе грле ангелски чинови као Христовог јерарха и божанског
мученика.
Био си оче светли путовођа залуталима, и кормилар онима који
плове, посрнуима под налетом невоља чврстина, и стена непомична.
Богородичан: Ти си Богородице постала лепота Јаковљева коју је Бог
заволео и изабрао да би се уселио, ти си земнима слава и уточиште
покајаним грешницима.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу
твоме
притекох;
вапијем
ти:
изведи
из
пропадљивости живот мој, Многомилостиви.
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Као река пун вода духовних изашао си дични из божанског Едема,
да наводниш мирном водом све крајеве земље и напојиш срца верних.
Отворио си своја уста учениче и испунио их духовним знањем, а
отворио си чељусти злога и истргао велико мноштво прогутаних, и
спасао си их апотоле.
Када си проповедао Христа разапетога Филипе и народе призивао,
тада је тврђава невидивог противника оборена и тако силом теби датом
од Духа уништена.
Богородичан: Мимо закона природе родила је тебе Пресвети Христе
Творца свега, и мимо природе је заиста остала Дјева неокаљана, Света
Мати твоја.
Ини. Ирмос тај исти.
Ти си преблажени јерарше Христов као сунце блистао Божијим
зрацима и постао похвала мученичких страдања, окивања и рањавања
и храбрих подвига.
Хвалећи чисто твојим језиком богомудри, Пречисту Владичицу,
испевао си речи блиставе, и тиме си саборе верних и срца мудрих
миропомазао.
Урезивањем цртежа на твоме свечасном и чистом лицу, премазане
су безбожних сликања и њине богомрске и безбожне наредбе, и тиме
си објавио да се слави икона Христова.
Богородичан: Све што је хтео Бог је и створио и одржава, а телом
ограничен у твоме наручју је ношен Пречиста, мада је божанском
природом необухватан.
Кондак апостола, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Громогласно си говорио о Христовом божанском оваплоћењу,
бестелесне ђаволе си до краја изобличио, дични Теофане, зато ти сви
верно и побожно кличемо: моли се непрестано за све нас.
Икос:
Као небески очевидац ти си славу Божију исповедио, а далеке
народе си ка вери и близини Божијој привукао, тиме си прехвални као
Мојсеј законодавац стадо твоје обогатио. Јер онај је давно море
пресекао и народ провео, потом га у пустињи хлебом небеским хранио,
а ти си сланог и љутог неверја сву твар Христом избавио и вазнео горе
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у небеско станиште, зато ти и кличемо: спасавај све твојим молитвама
апостоле.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч..
Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце опали наредба Божија и мучитеља научи да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
Најбожанскији је навео тебе Филипе као коња да узмутиш море
незнабожаца, а ти си поломио главе демонима, и Христу си у песми
певао: благословен си Боже отаца наших.
Јављајући тајну сакривену од пре свих векова, проповедник Божије
тајне си био мудри Филипе, и тако си научио земље и народе, а од
тајни мрских си их очистио.
Постао си Филипе славни као велика звезда, и украс у Тралији, јер
у њој твоје часно тело лежи, и чини велика чудеса, на просвећење свих
који тебе мудри побожно славе.
Богородичан: Тебе Пречиста Дјево Маријо називамо Богородитељком,
јер смо тобом дан и ноћ спасавани од демонских подмуклих напада, и
свих искушења и душевних прљања.
Ини.
Ирмос: Отроци в Вавилоње пешчнаго пламене не убојашасја..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи него посред ње
бачени орошавани појаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Пошто си речима истине поучавао, зато си ране и искушења
претрпео, и у изгнање си отеран јерарше Теофане, али си ипак певао:
благословен си Господе Боже отаца наших.
Потоци твојих догмата потопиле су мудри мора неверних, који не
певају Христу Богу нашем: благословен си Господе Боже отаца наших.
Реке твојих медених речи Теофане, испуњавају душе људима
божанским весељем, који песмама славе Бога најславнијега.
Богородичан: На теби је велика тајна учињена Дјево и Мати: Син
Божији се из твоје утробе сада оваплотио и појавио, њему радосно
певамо: благословен си Боже отаца.
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Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним росу..
Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо
у све векове.
Твоје божанске речи свеблажени, као со су раствориле и очистиле
страшни смрад обмане, а срца људи си исцелио, да поштују и славе
Тројицу у векове.
Твојим речима мудри, учврстиле су се ноге хромих, а духови мрски
и нечисти су зајецали, јер нису могли издржати благодат која је
подарена теби.
Давно који живе у Самарији Филипе, примили су од тебе зраке
благодати, видећи те како чиниш многа чудеса, силом Духа као из
извора благодати.
Богородичан: Моју душу поколебану злобом противника, укрепи Дјево
Чиста, јер си примила да покренеш на божанску пажњу Онога који
покреће чак непокретно.
Ини.
Ирмос: За закони отеческија блаженији в Вавилоње..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер попљуваше цареву безумну наредбу, и заједно, када
их не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа
појте дела и величајте га у све векове.
Закон отачки си истинито држао свеблажени, а бесмислене наредбе
безаконог цара си попљувао, јер је забранио оче сликање икона
Господа, које су побожно целиване, а он је лик добио и у свету се
појавио од младе Дјеве коју у векове величамо.
Постао си мудри Теофане као божански разум, као славне и лепо
опеване мелодичне гусле Духа Пресветога, као врх верних, као стуб и
тврђава православља, као темељ цркве, монасима похвала, слава и сила
отаца, јер певаш Христу у векове.
Постао си оче као сасуд мира Духа Пресветога јер изливаш твоја
миомирна и мудра учења, па си тако уништио смрадну и трулежну
обману, и миришеш дивно наравом твојим у часној цркви, кличући
непрестано: песмама те величамо Христе у векове.
Богородичан: Ти си Дјево постала као богата гора Божија, коју је
163

MINEJ OKTOBAR
давно предсказао праотац Давид певајући пророчки, од те горе се
одсекао камен угаони Христос и порушио сву силу идола, зато њему
непрестано певамо и величамо га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе називамо блаженом.
Видео си што те је одавно очекивало, и примио си непоколебиву
божанску власт, о којој си људе научио богоречити Филипе, зато се
радуј и весели, јер се наслађујеш божанске просветлости и утехе.
Као светлост, као звезда, као велико сунце ти си светлећим
зрацима прошао по целом свету, јављајући божанску проповед, па си и
у азијски град Тралију дошао, и у њему вођа био, блажени, и у њему
си у Господу уснуо.
Крст и смрт и васкрсење Избавитеља, си и у ближњим и у даљним
крајевим објавио, као небо звездано си божанским светлом блистао,
Филипе дични апостоле Христов.
Земља је покрила тело твоје многострадално које је исцелењима
сијало, а небо је душу твоју свети са апостолима у радости примило,
са њима и нас помињи мудри који те хвалимо.
Богородичан: Све што дише приноси ти глас благодарности кличући
весело и говорећи: радуј се огњени престоле Вишњега, радуј се божије
насеље најшире, радуј се Чиста лепото апостола и њихов венче.
Ини.
Ирмос: Безсјеменаго зачатија..
Бесеменог зачећа рођење је неизрециво, Матере безмужне
нетрулежан је плод, Божије рођење обнавља природе зато те сви
нараштаји као богоневесту и Матер величамо.
Човекоубица није могао гледати тебе бранитеља Христове цркве, па
ти је слао искушења, али ти ипак ниси поклекнуо, него си се храбро
безбожним царевима успротивио, и саветовао их да се клањају
Христовом лику Теофане.
Украшен си неизрецивом лепотом Тројице, богомудри, и окићен си
светлим сјајем, па радосно, Богом богати, заиста окружујеш престо
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Створитеља и Бога, где је звук празника богоносни оче Теофане.
Примио си достојну награду за твоје подвиге, па си сада овенчан
на небесима и веселиш се са ангелима, где је сабор апостола и пророка,
и где је заиста велика војска мученика, и где су зборови патријараха,
помињи нас тамо оче Теофане.
Богородичан: Подржи верне цареве у ратовима против варвара, и даруј
им победе Дјево Богородитељко благословена и препорослављена, Мати
неискусобрачна и Чиста, па нас заклони од сваке повреде противника,
да певајући твоме Сину тебе величамо.
Светилен.
Подобан: Небо звездами..
Апостоле Христов, по целом свету се прочула твоја благовест, јер
си нам Бога проповедао. Њега моли за нас, да нас духовном светлошћу
обасја.
Слава, преподобног.
Подобан: Жени услишите..
Као божанска светлост показао си се Теофане у цркви, и њу си
обасјао зрацима твојих песама и светлошћу лица твога, на којем си
храбро носио ране Христове; зато не престај оче да му се молиш за
стадо твоје.
И сада, богородичан:
Мени давно подарени плашт бањом крштења, укаљах блудним
страстима, и сада сам бедник очајан, када помислим на час истинитог
и страшног Божијег суда, а ти ми Дјево Свенепорочна дођи тада, и
избави ме страшне осуде.
На литургији
Прокимен 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)
Дела апостолска, зачало 20.
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 50.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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ВИДИ
Треба знати да после 11. дана овог месеца, па у наредну
недељу служимо;
Спомен светих отаца Седмог великог васељенског сабора,
сакупљених у Никеји други пут (њих 365 отаца), а ради свргнућа
и укидање безбожних учења христомрзитеља и христогонитеља
иконобораца: Копронима, и његових истомишљеника проклетих
епископа, и несветих архијереја и њиног скверног сабрања.
И ако се догоди 11. октобар баш у недељу, поји се тога дана
служба светих отаца Седмог сабора.
Ако ли је 11. октобар у среду, поји се њина служба у предходну
недељу, а ако је 11. октобар у четвртак, поји се њина служба у
наредну недељу.
Служба редовног светитеља се изоставља и поји се када одреди
еклисијарх.
У суботу на Малој вечерњи, стихире васкрсне и Богородице како
је уобичајено.
На великој Вечерњи
На Господи воззвах.. стихире из Октоиха, васкрсне 3 и Анатолијева
(„Источна“) једна
и светих Отаца на 6, глас 6.
Подобан: Отчајаннаја..
Оно што су сабори часних отаца у разна времена саставили,
патријарх Герман нови је веома добро у једно сакупио, као једно и исто
правило, догмате је писао а уједно их се и држао, као неуморни
молитвеник ово је принео Господу а на спасење и пастви са пастирима.
(два пута)
У Старозаветном Писму као сенки, одређена је јеврејским
потомцима седмица као светиња, и поштујући њу сакупили су се Оци
на Седми сабор наредбом Божијом, који је у шест дана све створио, а
седми благословио, и најбоље учинише јер границе вере изложише.
Тројицу која је узрочник свега ствареног на свету, јасно су
објаснили трипутблажени Оци и три и четири сабора тајанственим
речима, и одредили су и показали се као чувари православне науке о
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основању природе на четири елемента, и објаснили су свету Тројицу,
која је све то саздала и цео свет створила.
Доста беше да се пророк Јелисеј само јако нагне и удахне живот
умрлом сину слушкиње, али је то седам пута поновио, и клањајући се
он је као прозорљив ваше саборе најавио, на којима умртвљену БогаРеч оживисте, а Арија и његове истомишљенике умртвисте.
Ко је твоју одећу подерао Спасе? „Арије“ ти си рекао, када је
Тројицу као јединствено начело на раздеоке пресекао. Он је одрекао да
си ти Један од Тројице; он је и Несторија научио да Дјеву не назива
Богородицом, зато је сабор који беше у Никеји тебе Господе као Сина
Божијег објавио, са Оцем и Духом сапрестолног.
Слава, глас 6. самогласно.
Похвалимо данас богоносне Оце као тајанствене трубе Духа, јер су
посред цркве испевали песму сличну богословљу: о Тројици као једном
и непроменивом бићу и Божанству. Они су Аријево кривоверје оборили,
а православље одбранили, и увек се моле ка Господу, да се смилује на
душе наше.
И сада, богородичан од првих, по гласу.
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.
После Входа прокимен дана и три Чтенија.
Читање из Књиге постања (гл.14,14-20)
Када Аврам чу да му је заробљен синовац, наоружа слуге своје,
триста осамнаест, који се родише у његовој кући, и пође у потјеру до
Дана.Ондје разредивши своје удари на њих ноћу са слугама својим, и
разби их, и отјера их до Ховала, који је на лијево од Дамаска, И
поврати све благо; поврати и Лота синовца својега с благом његовијем,
и жене и људе. А цар Содомски изиде му на сусрет кад се врати
разбивши Ходологомора и цареве што бијаху с њим, у долину Савину,
које је сада долина царева. А Мелхиседек цар Салимски изнесе хљеб
и вино; а он бијаше свештеник Бога вишњега. И благослови га
говорећи: благословен да је Аврам Богу вишњему, чије је небо и земља!
И благословен да је Бог вишњи, који предаде непријатеље твоје у руке
твоје.
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Читање из Књиге поновљених закона (гл.1,8-17)
У дане оне рече Мојсеј синовима Израиљевим: Ето, дао сам вам
земљу, уђите у њу, и узмите земљу, за коју се заклео Господ оцима
вашим, Авраму, Исаку и Јакову, да ће им је дати и сјемену њихову након
њих. И рекох вам онда говорећи: не могу вас носити сам. Господ Бог
ваш умножио вас је, и ето вас данас има много као звијезда небеских.
Господ Бог отаца ваших да вас умножи још тисућу пута више, и да вас
благослови као што вам је казао. Како бих ја сам носио муке ваше,
бремена ваша и распре ваше? Дајте из племена својих људе мудре и
вјеште и познате да вам их поставим за старјешине. Тада ми
одговористе и рекосте: добро је да се учини што си казао. Тада узевши
старјешине од племена ваших, људе мудре и познате, поставих вам их
за старјешине, за тисућнике и стотинаре и педесетаре и десетаре и
управитеље по племенима вашим. И заповједих онда судијама вашим
говорећи: саслушавајте распре међу браћом својом и судите право
између човјека и брата његова и између дошљака који је с њим. Не
гледајте ко је ко на суду, саслушајте и малога и великога, не бојте се
никога, јер је суд Божији.
Читање из Књиге поновљених закона (гл.10,14-21)
У дане оне рече Мојсеј синовима Израиљевим: Гле, Господа је
Бога твојега небо, и небо над небесима, земља, и све што је на њој.
Али само твоји оци омиљеше Господу, и изабра семе њихово након
њих, вас између свијех народа, као што се види данас. Зато обрежите
срце своје, и немојте више бити тврдоврати. Јер је Господ Бог ваш Бог
над боговима и господар над господарима, Бог велики, силни и
страшни, који не гледа ко је ко нити прима поклона; Даје правицу
сироти и удовици; и љуби дошљака дајући му хљеб и одијело. Љубите
дакле дошљака, јер сте били дошљаци у земљи Мисирској. Бој се
Господа Бога својега, њему служи и њега се држи, и његовијем се
именом куни. Он је хвала твоја и он је Бог твој, који тебе ради учини
велике и страшне ствари, које видјеше очи твоје.

На Литији стихира храма
Слава, глас 3.
Постали сте стварни чувари апостолских предања свети Оци, и
јединосушност Свете Тројице сте православно изјаснили, а Аријево
хулење сте саборно оборили, и уз њега сте и Македонија духоборца
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изобличили, Несторија осудили, али и Евтихија и Диоскора, Савелија
и Севира безглавога; молимо вас измолите да се њине обмане
избавимо, и неокаљан живот са вером сачувамо.
И сада, богородичан: Без семене от божественнаго..
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.
На стиховње из Октоиха.
Слава, Отаца, глас 4.
Данас молитвени спомен богоносних отаца из целог света у
светлом граду Никеји сабраних на православни сабор, ми побожно и са
вером празнујемо. Јер су они злога Арија безбожно учење правоверно
оборили, а њега из католичанске саборне цркве изагнали. Јасно су о
Сину Божијем јединосушном и сапостојећем, који постоји пре свих
векова све научили, и у исповедању символа вере тачно и побожно то
изложили. Зато и ми следујући њиним божанским уредбама тврдо
верујемо и служимо са Оцем Сину и Духу Свесветом, Тројици
Јединосушној у Једном Божанству.
И сада, богородичан: Призри на мољенија..
Погледај на молења слугу твојих Свенепорочна, и ублажи страшне
нападе на нас, и сваку тугу удаљи од нас, јер само тебе као 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.
На благосиљању хлебова, тропар Богородице Дјево (два пута) и
Тропар Оцима, глас 8:
Препрослављен си Христе Боже наш, као светила на земљи си оце
наше утврдио, и њима ка истинитој вери све нас упућујеш,
Многомилостиви слава теби. (један пут)
На Јутрењу
На Бог Господ тропар васкрсан (два пута)
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Слава Отаца: Препрослављен си…
И сада богородичан васкрсан: 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 пказао, 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.
Канон васкрсан са Ирмосем на 4; крстоваскрсан на 2; и
Богородици на 2; и светима на 6. Његов акростих је: Певам о
седмом сабору блажених. Дело Германово.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараона..
Кочијаша фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака
Израиља бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Желим сада да опевам седмо сабрање на даровани седми сабор,
зато ми дај Господе Параклита који је умудрио ове огњеним језиком, а
све хулно брбљање ућуткао.
Од почетка је број седам значајнији од других, јер када је почело
божанско стварање свега, потпуно се завршило у седми дан, а сада је
завршетак свих јереси на сабору под тим бројем.
Давно у Никеји пастирским жезлом је побеђен богопротивни
Арије, и збор отаца је уредио да црква ходи по православном учењу, а
сада и овде је сабор као бранитељ посрамио иконоборце.
Богородичан: Како оци побожно научише, исповедајући верно,
девичанска утроба је без мука родила у телу Бестелесног; њему се
клањамо сликајући иконе и часно их поштујемо.
Катавасија: Отверзу уста..
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама
основао, на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
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Да се Христова црква не поколеба од њега су тајно научени
побожни првопастири, па свима који цркву хтедоше поколебати дадоше
антихристов удео и од правоверних њих одбацише.
Збор ових отаца очистио је мутне и тајне потоке захватајући од
Извора спасења, па жедне људе Христове напојише рекама Божије
науке.
Због мрзитеља истине и клеветника хришћана, седмо сабрање
Христољубивих у светлом граду Никеји беше, а њега цареви Ирина и
Константин заштитише.
Богородичан: Нека се удаљи сваки кривоверник који не поштује свету
икону Богородице и који не исповеда њу да је Христа од Бога родила
и таква наука нека оде у огањ да гори довека.
кондак и икос васкрсан.
затим
Сједален Отаца. глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Ви сте се заиста најблаженији богојављени оци показали целоме
свету на земљи као пресветла светила Христове истине, па сте
исушили хулних јереси брбљање и пагасили пламен зловерних и
смутње, зато као јерарси Христови молите се да се спасемо. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Похитај нам брзо Дјево и Мати Чиста, па нас избави од
непријатеља који хуле на тебе, уништи брбљања свих јереси, и разори
твојом моћи навале њихове, да разуму да си само ти Богомати, и да
твојим молитвама спасаваш све православне.
кондак и икос васкрсан.
затим
Сједален Отаца. глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Ви сте се заиста најблаженији богојављени оци показали целоме
свету на земљи као пресветла светила Христове истине, па сте
исушили бунцање хулних јереси и пагасили огњене смутње
кривоверних, зато се као јерарси Христови молите се да се спасемо.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
Похитај нам брзо Дјево и Мати Чиста, па нас избави од
непријатеља који хуле на тебе, уништи брбљања свих јереси, и разори
твојом моћи навале њихове, да разуму да си само ти Богомати, и да
твојим молитвама спасаваш све православне.
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Песма 4.
Ирмос: Ти моја крепост Господи..
Ти си помоћ моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си
моја радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој
Човекољубче.
Ваш је глас био као Божији мач и стрела, па сте њиме а уједно и
знаком крста посекли зле науке, које не поштују једнако иконе Христа,
Богородице и свих светих, оци боголики.
Као што су седмим трубама које су Јерихон обилазиле порушени
његови зидови, тако ових седам сабора сав скуп који се против Бога
дигао у бездан оборише, на седмом сабрању богоречитих труба Духа.
Мноштво отаца су храбро настројење показали и божанском
ревношћу загрејани су, као Илија срамне жреце умртвили, па су смело
учили да се са љубављу клањамо Христовој икони.
Богородичан: Ти си моја нада Свечиста, ти си моја песма, ти си ми
пристаниште, ти си ми путоказ, Бога Очеву Реч оваплоћенога си
безмужно родила, зато се без сумње клањам твојој икони јер сам
твојом силом укрепљен.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме одбацио 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.
Узвишеним разматрањем сагледавши, часни оци анатеми предадоше
иконопротивнике због погрешног учења о њима, а наредише да се
икони Христовој како доликује част указује.
Сада је време весеља, сада је дошао дан спасења, раујмо се зато и
радосно Христу кличимо: ради молитава отаца седмог сабора, подари
нам твој мир Човекољубче.
Богородичан: По доброти и милости од Дјеве се без двоумљења родио
Син Божији, и туђе је понео као своје, и у ограниченом телу се
својевољно показао, мада је по суштини неограничен.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
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Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога и из дубине зала
извади ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже спасења
мога.
Нека из гора извиру сладост и радост, јер је мноштво јеретика
одагнано, од којих је извирао горки отров одбацивања светих икона.
Небо и земља сложно да славе узвишену кћер Божију која се
велича, а који је одбацивају се умањују.
Богородичан: Син Матере који је из почетка од Оца без матере, сада
се без телесног оца богодолично родио и мене је обновио, зато
Родитељку са Рођеним и сликам и поштујем.
Кондак, глас 6.
Подобан: Рукописаннаго..
Из Оца је неизрециво заблистао Син, који се из Жене родио
двострук природом. Њега гледамо али не одбацујемо ни његов
насликани лик, него његову икону верно поштујемо, и због тога
исповедамо истиниту веру Цркве, и целивамо икону на којој је Христос
насликан као Човек.
Икос:
Свемилосрдни Бог жели увек да нас уздигне ка спомену свога
савршеног оваплоћења, зато је предао људима ово као основу: да
сликањем икона представе часне ликове, да би на њих гледајући
веровали оно што речима слушамо и разумели јасно дела, име, опис и
страдања светих људи, као и Христа венцедавца, који даје венце светим
страдалницима и мученицима. Ради њих, црква јасно држи истиниту
веру и целива икону Христовог оваплоћења.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија..
У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи играху радосним ногама и као да су башти
ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Догматима богоречитих мужева, побеђени су зечетници јереси, јер
част дата иконама прелази право на осликане, како рече велики
Василије, благословен је Бог отаца наших.
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Храмови се данас улепшавају и украшавају светлим иконама, јер је
мир дошао црквама. А Најлепшем од свих људи сложно певају са
песником: благословен је Бог отаца наших.
Светлост је заблистала а тама безбожних је одагнана, зато се све
светлошћу испуњава, од Даваоца светлости Христа, па сви са весељем
певају и говоре: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Пречиста Владичица, свима једина нада спасења,
узвишено је родила Цара свих царева, Христа, на рукама својим га је
као детенце носила. Њеној икони се сви клањамо, како оци одредише.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници
опевајте а људи га величајте у векове.
Најјасније озакоњује скуп отаца, да се обнове свете иконе Христове
и да се побожно поштују, зато ми љубитељи праве вере и као послушна
чеда, годишњи спомен оцима служимо, а лик Хистов са љубављу
целивамо.
Седам пута су високоучени повијали смирене, и тежње љубитеља
врлина су спутавали, јер су их њина побожна дела тужила, али оци
седмог сабора сакупљени у Никеји су гордост ових одмах седмоструко
истргли.
По речима псалма, оно што су мудрима као стреле младих, то су
малоумнима повреде и ране. Божанском силом су надвладани многи
језици који говоре хуле на Вишњега, и сваки ко не верује у Оца, Сина
и Духа једнога Бога, као узрочника свега и Јединога.
Богородичан: Својом вољом и милошћу ствара се Творац као детенце
од твоје чисте крви; Он те је и после порођаја сачувао чистом као и
пре тога, и Он очишћава окаљани лик човека, зато се на иконама слика
са тобом, по природи Човек и по природи и Бог.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато
тебе Богородицу и ангелски и људски чинови величају.
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Велики си по сили, апревечним саветом све држиш једини и
недостижни Боже, најмоћнији Створитељу и Царе свих; ти утврди
цркву и у твоме православљу је сачувај, ради молитава свеславних отаца
који су изобличили кривоверје.
Великих почасти се удостојисте на земљи, са неба умудрени
светитељи, јер Христов лик са љубављу поштујете, а сада сте одбацили
сенку и вео тела, па Га у лице гледате и узвишених дарова се
удостојисте.
Кажњени смо војском варварског безумља које си попустио на нас,
а ти њине нападе и дрскост сам савладај, и владарима и народу буди
саборац, јер се надају у тебе Творче свега, ради смелих молитава светих
отаца чији спомен славимо.
Богородичан: Човеков разум никако не може појмити страшну тајну
твога рођења, али ни високоумни ангели, јер си ти родила Бога
надприродно оваплоћенога, зато у тебе Богородицу верујемо и са њиме
те иконопишемо и величамо.
Светилен васкрсан.
слава, Отаца.
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Оци небо-мудри, на Седмом сабору окупљени, принесите усрдну
молитву Тројици, да се избавимо од сваке јереси и суда вечнога, и да
добијемо царство небеско, сви који певамо о вашем побожном сабору.
И сада, богородичан:
Молитвама преблаги Господе твоје Матере, и свих отаца на
Седмом сабору окупљених, утврди цркву и веру укрепи, и све покажи
удеоницима царства небеског, када дођеш на земљу да свима судиш.
ВИДИ
Васкрсни богородични светилен се не узима него Отаца.
На хвалитним стихире васкрсне 4 и Отаца 4, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Сабравши сво духовно знање, и Божанским Духом размотривши
небески и часни Симбол вере, часни Оци побожно написаше: да се у
њему јасно излаже о Рођеноме сабеспочетној Речи, истинитом
јединосушном. Зато богомудри Оци следише апостолску изложену
науку, као заиста верни и пребогати.
Стих: Благословен си Господе Боже Отаца наших, и хваљно је и
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прослављено Име твоје у векове.
Свети Оцу су примили сво духовно просветлење од Духа Светога,
и надприродно богословље су кратким реченицама и са многим
разматрањем богонадахнуто објавили. Они су Христови проповедници
и заступници блажене еванђелске науке, и побожних предања која су
одозго примили и јасно их објаснили, и као веру богонаучену
изложили.
Стих: Саберите му његове преподобне.
Сабравши сво пастирско искуство, божански пастири као искрене
слуге Христове и као божански проповедници и свети учитељи,
подигли су овде праведни гнев, и бранећи се, одагнали су јеретике
праћком Духа као опасне вукове, и избацили их из црквене пуноће, као
пале у смртност и као неисцељиво болесне.
Слава, глас 8.
Дело Георгија Никомидијског.
Сабор светих Отаца са свих страна света окупљених, о једној
суштини Оца и Сина и Духа Светога научише, и природу и тајну
богословља јасно цркви предаше. Њих са вером похвалимо и
прославимо и рецимо: о, божанска чето, богоречитих војника и
Господњих ратника, звезде много светле духовне основе, тајанственог
Сиона необориви стубови, надахнути мирисом рајског цвећа, свезлатна
уста Бога-Речи, никејска похвало и украсе васељене! Молите се усрдно
за душе наше.
И сада: Преблагословена јеси Богородице Дјево..
Преблагословена јеси Богородице Дјево, јер Оваплоћеним од Тебе
(Сином) ад би поробљен, Адам позван назад, клетва уништена, Ева
ослобођена, смрт умртвљена, а ми оживесмо. Стога певајући кличемо:
благословен Христос Бог, који тако благоволео, слава Теби.
Велико Славословље. Отпуст.
И уобичајен излазак у припрату. Слава и сада.. Еванђелска стихира.
На Литургији:
Блажена васкрсна на 6 и отаца песма 3. на 4;
После входа тропар васкрсан и отаца. Затим кондак васкрсан,
Слава.. отаца И сада.. Богородици.
Прокимен, прво васкрсан
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затим песма отаца, глас 4.: Благословен си Господе Боже отаца
наших, и хваљно и прослављено је Име твоје у векове. (Дан. 3,26)
Стих: Јер си праведан у свему што си учинио нама. (Дан. 3,27)
Апостол дана и
Отаца, Јеврејима, зачало 334.
Алилуја, гласа и
Отаца, глас 1. Бог над Боговима, Господ говораше и призва земљу од
истока сунца до запада. (пс. 49,1)
Стих: Саберите му преподобне његове, који су прихватили завет његов
о жртвама. (Пс. 49,5)
Еванђеље дана и
Отаца, по Јовану, зачало 56.
Причастен: Хвалите Господа са небеса. (пс. 148,1)
и други: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
(Пс.32,1)
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Месеца октобра 12. дан
Спомен светих мученика: Прова, Тараха и Андроника;
Спомен преподобног оца нашег Косме светоградца и творца
канона, епископа Мајума

На Господи воззвах.., стихире мученицима, глас 4.
Подобан: Дај јеси знаменије..
Лице су ти мучениче унаказили и врат израњавили и жељезом те
пребијали, руке и главу палили и колцем ужасно проболи, уши и уста
су ти исекли и оцтом напајали и зверима бацили, и мачем посекли, а
ти си све радосно трпио Тарахе.
Претрпео си батине и рогом пробадање и листова сечење, и очију
си лишен, и зверима си свеблажени за јело бачен, и на огањ стављен
и мачем ти је глава одсечена; зато си ти храброст мученицима и цркви
утврђење, стадалниче Прове славни, и са ангелима си у истој части.
Огњем си паљен и воловским жилама бијен, ножевима си стружен
и по листовима исечен, твој богословни језик ти је одсечен, а зуби
сурово Андрониче из корена чупани, међу звери си бачен али си од
мача скончао, и подвиг завршио и венац победе си примио.
Ине стихире преподобног Козме, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Хвалимо те блажени као хранитеља мудрости и кормилара чистоте,
и ризницу знања, јерарше Козмо, познати богослове и божански
учитељу и верних просветитељу, моли твога Владику, да све нас избави
од пропасти, невоље и сваке повреде.
У уздржању си славни поживео, у бденију и посту, целомудрено и
понизно, али си разум свестрано обогатио: и оним што је приземно и
привремено, и оним што је светло и узвишено, па си јасно загрмео о
несхватљивој и страшној и великој тајни промисла Цара свих, блажени.
Ти си преподобни Козмо био јерарх Богу посвећен, смиреномудар
и кротак, тих и лепоречив, угодан и незлобив, целомудрен и праведан,
и скроз једноставан, и напасао си богомудри твоје стадо на свежим
водама спасења, зато те сада славимо.
Слава, глас 4.
Дело Анатолијево.
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За Христа сте војевали, па сте лепоте света оставили и крст на
рамерна узели; кроз разне муке сте за Христом следовали, и пред
царевима и многим мучитељима нисте га се одрекли; ангели су
венцима победе главе ваше украсили, а ви сте смелом душом и славно
у велику палату небеску ушли, Прове славо мученика, Тарахе победниче
над демонима и Андрониче победо верних, ви имате смелост код Спаса
свих да се молите за душе наше.
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, мученицима, глас 1.
Дело Андреја Јерусалимског.
Као триизрасли скуп, истог броја са Светом Тројицом, и као светле
звезде са истока јављене, Пров, и Тарах са мудрим Андроником,
позивају цео свет на свето славље; они су своја тела зверима предали
и својом крвљу су земљу заруменили, и овенчани на небесима са
ангелима се радују, па моле за нас Човекољубивога Бога: да нам подари
опроштај сагрешења и велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Всехвални мученици..
Дјева је гледала тебе Христе неправедно жртвованога и кроз плач
је за тобом нарицала: Чедо најслађе, зашто неправедно умиреш? Како
висиш на дрвету крста разапет, а ти си сву земљу над водама поставио?!
Немој остављати саму мене, Матер и слушкињу твоју, Многомилостиви
Доброчинитељу, молим те.
Тропар мученицима, глас 5.
Савршеним јуначким делом светих мученика, небске силе се
задивише, јер су подвизима у смртном телу силом крста храбро
победили бестелеснога у невидивој борби, и моле се Господу да се
смилује душама нашим.
Слава преподобног, глас 8.
Наставниче православља учитељу побожности и чистоте, светило
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васељене, богонадахнути украсе архијереја Козмо премудри, твојим
учењем си све просветио, духовна свирало, моли Христа Бога, да спасе
душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
На Јутрењу
Канон из Октоиха 1 и светима 2
Канон мученика. Његов акростих је: Певаћу Спасе о слави твојих
мученика. Дело Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Коњаника фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака
Израиља бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Због мучеништва сте украшени благодаћу, и са љубављу стојите на
небесима пред венцедавцем Христом, обасјани светлошћу трисунчаног
сјаја и све просвећујете који вас са вером славе.
Мученици непобедиви, ви сте као добри војници храбрим
подвизима безверје гонили и прогнали сву обману кривоверних, и
постали цркве темљи и сила истине.
Мудрим разумом свемудри, одбацили сте злобну буру и олујно море
кривоверја, а тихим Духом сте прешли радосно у небеско пристаниште.
Због ваших душа вам се искрено радују на небесима душе мученика,
Прове, и Андрониче и Тарахе блажени, јер сте храбро патње и мучења
претрпели и божанским се победама прославили.
Богородичан: Реч сабеспочетан Оцу и Духу Светоме, желео је да се
усели у девствену утробу и неповратно постаде телесан и пострадао је
својевољно, па је побожне војске мученика са вером страдати упутио.
Ини канон преподобнога. Његов акростих је: Похвалимо мудро
Козму песмотворца. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
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Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
Врлинама си украсио твој живот оче Козмо, па се блисташ светлом
и сјајем од светла Трисјајног, но пошто стојиш пред твојим Владиком,
моли га да се просвете сви који ти певају.
Твоја нарав тако и јавља какав и назив имаш: јер си ти мудри
постао украс архијереја и потпора монаштва и станиште мудрости.
Велик си међу љубитељима мудрости, јер си мудро очистио твоју
душу, Козмо светски и одагнао си кошмар страсти, као мрачну маглу.
Богородичан: Сложно и побожно опевајмо непорочну Марију и чисту
Младицу као Божију Матер, славећи је овако: радуј се чиста
Богоневесто, благословена Мати и Дјево.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
Силно си се успротиво гонитељу Тарахе и поднео страшно
ломљење лица, али си тиме поломио чељусти духовних лавова, јер си
био охрабрен силом Духа.
Узвишеним разумом ти си ране претрпео по леђима и стомаку
мучениче Прове, јер си кидан и мучен усијаним шипкама и тукли су
те по твојим богоречитим устима.
Као јагње си подигнут и трпео патње од страшних рана, мучениче
Андрониче, јер си огњем паљен и зуби ти чупани и твој богоречити
језик су одсекли.
Трипут светли као звезде духовног сјаја, ви сав свет просветљујете
и таму многобожачке обмане одгоните, страдалници и мученици светло
јављени.
Богородичан: Бог-Реч који је све створио изабрао је тебе као дивну,
као красну и као одабрану Чиста, и пожелео да би се у твоју непорочну
и богоугодну утробу уселио.
Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
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Дивним песмама си опевао Христа развеселио си његову цркву као
невесту, и јасно си изложио Христове божанске тајне.
Васпитан у Христовој науци оче Козмо, ти си православном науком
хранио стадо теби поверено.
У себи си стекао огањ побожне расправе који ти је загрејао душу,
преподобни оче Козмо, па си све јереси одагнао.
Богородичан: Прошле су сенке, а Христос је из твога бока заблистао
као Истина, јер је од тебе тело примио Мати Божија.
Кондак преподобног, глас 8.
Подобан: Возбранној..
Украшен врлинама Козмо богонадахнути, постао си украс цркве
Христове, јер си је украсио песмама блажени, зато се моли Господу да
нас избави од лукавства демонских да ти кличемо: радуј се оче
изобилно надарени.
Сједален мученицима, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Вером у Свету Тројицу као моћним оружијем наоружани, храбри
Андроник, Пров и свемудри Тарах силу лажи многобожачке су
уништили, а народ уз божанску љубав привезали, зато су победничке
почасти примили, па се радују са хоровима бестелесних. А ми њима са
вером запевајмо: молите Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе свети спомен ваш.
Слава, преподобног, глас тај исти.
У побожности и вери си васпитан, и премудрошћу си украсио
разум и душу, удаљио си се од земних брига и усамљен си поживео;
разум си у неизрециве тајне уронио и зато си се велике благодати
удостојио, па си божанску Христову цркву медоточним песмама и
науком украсио, светитељу оче наш Козмо, моли Христа Бога да подари
опроштај грехова, свима који са љубављу славе свети спомен твој.
И сада, богородичан:
И Премудрост и Бог-Реч се у твојој утроби неопаљено зачео Мати
Божија, па си родила свету Онога који држи свет, и у наручју си носила
Њега који све држи и Хранитеља свију и Творца свега, зато те верно
славим и молим Свесвета Дјево: да се од сагрешења избавим, а у дан
суда када станем пред лицем мога Творца, пружи ми тада твоју помоћ
Владичице Дјево Чиста, јер све можеш што хоћеш Свеопевана.
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Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и
Избавитеља, плакала је, јаукала, горко јецала и кликтала: 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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крепост Господи..
Ти си помоћ моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си
моја радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој
Човекољубче.
Мученици су твој Закон Речи-Божија сачували, јер су заповести
безаконика омрзли, који су им наредили да одбаце тебе Творца,
демонске су замке и све олује мука претрпели, и небеску су тишину
добили.
Христов јарам си заволео па си то на твој врат примио, јер када
су те по врату тукли био си радостан; крст си као жезал силе и моћи
Тарахе свеблажени имао, и бројне си ударце палицама трпео и још си
кликтао: сили твојој слава Човекољубче
Божијим Духом оснажен храбро си Прове претрпео патње:
ломљења твојих голењача и вађење очију, па просвећен потпуним
познањем Тројице, међу зборове у небеским висинама си мучениче
убројан
Јуначки си стојао Андрониче пред судијом и храбро се противнику
успротивио, зато ти је листове исекао, али те тако још јачим учинио,
па си га у главу сатрео и тако си себи пут ка горњем свету отворио.
Богородичан: Само ти Дјево Богородице носиш у утроби Бога
оваплоћенога, који се свима дарује. Њега су на попришту божански
мученици неклонуло исповедали и зато пострадали, а ти си ангелима
слава и демонима смртна рана.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
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току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Унапред си Козмо јерарше смутње страсти из ока твога срца
очистио, па си дивне и спасоносне химне испевао, и њима си цркву
просветио.
Твоје много хваљене песме Козмо су свима који воле њину сладост
иселење од мрзовоље, јер су украшене догматима и складом врлина.
Напаћену цркву хулним заповестима и бунцањем цара Копронима
исцелио си списима која си свеблажени складно певајући испевао.
Веома су дивне твоје песме оче и пуне поука, којима си свима
јасно открио заиста страшне и пречудне Христове тајне.
Богородичан: Опевајмо Пресвету Богородицу, која је родила оваплоћену
Реч Божију у две природе а у једној ипостаси, као што нас побожни
Козма научи.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул..
Зашто си ме одбацио 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.
Били сте неуморни путници на уској и напорној стази, а мноштво
искушења сте као морску пену одбацили, као несаломиве куле срдаца,
јер се на камену вере утврдисте страдалници.
Твоја уста мучениче Тарахе су побожно испевала спасоносне поуке
богословља, зато си поднео њино кидање, јер си снагом разума
заустављао уста која су против Бога-Творца говорила.
На четири дела си кидан и сав у повредама и ранама, а показао си
душевну храброст и стаменост, зато си Прове венценосац постао, и
пред Царем свих стојиш са другим страдалницима.
Богородичан: Постала си већа од горњих небеских сила, јер си Дјево
родила Реч Очеву, сабеспочетног и саопстојећег; његовом светлости
обасјани прошли су страдалници кроз мрак безбожности.
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.
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Твоја проповед мудри Козмо је прошла кроз све крајеве света,
веселећи побожним песмама све који те хвале.
Ти си рекао да је Пресвета Богородица мимо закона природе
родила најбожанскију Реч, зато те славимо.
Певајући дивне и умилне песме, опевао си свети неизрециво
рођење Владике из Пречисте Дјеве.
Богородичан: Рођени из тебе је као муња обасјао цео свет,
Најопеванија, и земља се подигла из обмане у веру.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја спасе многа бо..
Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога и из дубине зала
извади ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже спасења
мога.
Вером као моћним оружијем, храбро сте ранили срца кривоверних,
који се подигоше против вас, храбри страдалници, свуда познати.
Као што су се у давнини звери у рову од Данила застидели, тако
су се и сада од моћних бранитеља вере на попришту уплашили,
укроћени њиним светим страдањем.
Попут твојих прободених ребара Владико, Тарах је такође примио
кроз ребра пробадање, и оцтом је напојен, и ужасан огањ му је на
глави паљен.
Богородичан: Зачела си без семена у утроби Превечнога, и родила
телом Онога који је по природи бестелесан, и млеком си напојила Њега
који све храни, Богомати чиста и неискусобрачна.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Твоје речи су постале слатке као саће, јер оне веселе срца
побожних, када певају о Спаситељевом крштењу, Сретењу и
Симеоновом отпуштању.
Не речима, него си стварно у песмама описао блажени Лазарево
васкрсење из мртвих, и дечију похвалу и завист јудејску.
Украсио си Уздизање трипут блаженог Дрвета Крста, јер си
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испевао песму пуну сваког весеља и праве радости у његовој песми,
свеблажени.
Богородичан: Следујући твојим богонадахнутим речима млада Дјево,
тебе сви нараштаји називамо блаженом Дјево, јер си постала блага
Родитељка Бога благог.
Кондак мученицима, глас 2.
Показавши нам славу Свете Тројице, храбри Христови борци и
мученици, Тарах, Пров и Андроник, посрамили су све мучитељево
безбожије, јер су са вером храбро пострадали.
Икос:
Исусовим страдањима су храбро следовали, са мудрим Тарахом
заједно Пров и Андроник, радосно су на бојишту пострадали, и
безбожност безаконика су изобличили, зато и ми са љубављу славимо
њихов спомен, и песмама их хвалимо, и са вером о њином подвигу
проповедамо, јер је диван Господ који је њих као светила целог света
прославио, јер су са вером храбро пострадали.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи играху радосним ногама и као да су башти
ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Са радошћу си претрпео одсецање ушију Тарахе славни, као добар
и послушни слуга Онога, који је ка теби милостиво приклонио ухо, и
твоје молитве испунио, када си кликтао: благословен си Боже отаца
наших.
Мада сте мученици истјазавани мукама и ранама, ви сте се
чврстом вољом успротивили великим безаконицима, и постали сте
победоносци, па певате: благословен си Боже отаца наших.
Твоја се душа испунила божанске росе и освежења, када су ти руке
и главу палили и као она деца у Вавилону си кликтао Тарахе:
благословен си Боже отаца наших.
Изливањем ваше часне крви светитељи, ви сте жеравице обмане
погасили, а росу божанске благодати нам као воде исцелења излили,
јер увек хвалимо спомен ваш.
Богородичан: Најсавршенији Бог-Реч се излио у твоју утробу, а да
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Очева недра није оставио, и виђен је у телу и као детенце је рођен,
зато му радосно певамо Дјево: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: В пешчи аврамстии 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.
Свака душа се весели када чита твоје песме оче богомудри, и са
вером кличе: благословен си Боже отаца наших.
Заиста је твој језик постао као перо Светог Духа у руци
књижевника и брзописца, јер си описао велика чудеса Бога-Речи.
Због тебе је хваљени оче Закон превазиђен, нити је ишта достојно
хвале спрам тебе, који си изрекао узвишеност Владике.
Богородичан: Који језик на земљи може достојно да те прослави јер
си Бога родила Богоневесто? Зато ти са вером кличемо: радуј се Чиста
Дјево, радуј се Најслављенија.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници
опевајте а људи га величајте у векове.
Обасјани ранама и дивном храброшћу због свога својевољног и
узвишеног страдања, ви сви стојите овенчани пред Господем, богато
испуњени светлом која се од њега излива и са љубављу непрестано
певате: децо благословите, свештеници певајте и народи величајте га у
све векове.
Неразумни и избезумљени мучитељ савладан вашим противљењем
убрзо је наредио да вас мачем убију јер сте Створитељу и Избавитељу
певали: децо благословите, свештеници певајте и народи величајте га
у све векове.
Као бранитељи Тројице, победоносни мученици су зиму
безбожности топлотом вере разорили, зато су вернима грудобрани и
дивни цветови духовног раја, пристаништа свима у бурама, и као
непоколебиви стубови Андроник, Пров и Тарах се прослављају.
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Богородичан: Владичицу светију од херувима и једину чисту Матер
Бога и Владара над свему створеном, побожно опевајмо са бестелесним
чиновима, са војскама мученика, са апостолима и пророцима, а Христа
величамо у све векове.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Сви који те хвалимо славни, укрепљени смо твојим догматима као
жезлом, па се противимо свакој јеретичкој злоби и побожно певамо
Христу кличући: благословите сва дела господња Господа.
По разуму си постао Козмо узвишенијим од свих, јер си описао
вечеру на којој је Господ предао животворне тајне, и када је нечовечни
Јуда извршио страшну издају, и да се тога клонимо си и нас научио.
Духовном светлошћу обасјан Козмо преподобни, описао си
пречиста страдања и погреб и Васкрсење и Преображење Христово, и
све си научио да певају: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Као жезал и корена Јесејевог изникла си Дјево Пречиста,
и као цвет си Господа родила, који нам мирише миомирним мирисом
страдања његовог, зато тебе благосиљамо Маријо Богоневесто.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко чу уплаши се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
својевољно Вишњи спусти чак до тела, од девичанске утробе
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Храбро су успели да у пропадивим телима стекну непропадиве
подвиге, и постали су налик на ангеле, па су непролазно царство
Божије примили, Пров, и Тарах и Андроник, Христови угодници.
Показали сте се великомученици као жар, духовним огњем
тајанствено запаљени, па сте тварну лаж сагорели, и као светлост сте
заблистали и сву творевину обасјали, и спасавате од страсти и невоља
душе наше.
Данас црква Христова радосно и свечано приноси ову службу за
ваш годишњи празник, а са вама се веселе пророци, апостоли и сви
мученици, страдалници и победници, јер сте свуда познати.
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Узети сте у светла рајска насеља и одевени светлом одећом коју сте
изаткали разним мукама, па стојите пред престолем Сведржитеља, и за
све нас се усрдно молите.
Богородичан: Родио си се Спаситељу и Родитељку и после порода
непромењеном сачувао, па ме поштеди када седнеш да судиш, и сва
моја дела, безакоња и грехе моје презри, јер си ти безгрешни и
милостиви Бог и Човекољубац.
Ини:
Ирмос: Камен нерукосечниј..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Богат и племенит си био Козмо свеблажени, а блисташ врлинама
и верне обасјаваш који те похвалама славе и православно ти певају, и
тебе трисветли величају.
Блисташ блажени у Божијим законима и ка њима стадо твоје као
на пашу живоносну упућујеш, како и доликује преподобни, зато си се у
небеса преставио, и плодове твојих патњи пожњео.
Сада пошто си се преставио из привременог, теби се показала
Светлост незалазна, јер си праведношћу очишћен, па се у тој светлости
још јасније и чистије наслађујеш, зато дични светитељу помени све
који те славе.
Богородичан: Тебе Пресвету Дјеву славнију од серафима, која си
родила Христа, од Оца беспочетно заблисталог, као што је и писано,
славословимо те Богородице и називамо блаженом.
Светилен из Октоиха,
И светих
Подобан: Учеником зрјашчим..
Тараха и Прова са Андроником, као тростуко сплетени скуп
страдалника, похвалним песмама сви овенчајмо, јер су стругања
претрпели и ужасне ране и патње, али са Христом царују.
Богородичан:
Показала си се славнијом од херувима и узвишенијом од
серафима, јер си Бога оваплоћенога родила, који је нама земнима
указао да ходимо правим стазама које воде ка спасењу.
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На Литургији
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)

190

DAN 16.

Месеца октобра 13. дан
Спомен светих мученика Карпа и Папиле.

На Господи воззвах.. стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..
Ланцима сте везивани и у тамнице закључавани и зверима за јело
бацани, вешани сте и стругани и у огањ бацани, али сте Божију помоћ
са небеса примали и непоколебиви остали у љубави ка Владики и
Спасу свих, Карпе и Папило најхрабрији.
На камену вере си утврдио твоју непоколебиву вољу, одлучни
мучениче Папило, када си каменован ти си се радовао и тако наликовао
божанском зачетнику свих мученика архиђакону Стефану; као слуга и
као служитељ Божијих тајни убројан си у мученике и саговорник си
ангела.
Ходећи непоколебиво путем сведочења у жељезну обућу
приковани, ви сте жаоке врага и џелата моћно сломили, и победом се
овенчали, зато Христова црква празнује ваш свети спомен, светли и
свечани.
Слава, глас 6.
Као достојан међу боговидиоцима, ти си преподобни видео небеса
отворена, и Господа како седи на престолу, и херувиме и серафиме око
њега, а ми свето стадо твоје од тебе просвећени Карпе кличемо ти:
измоли мир целом свету, а душама нашим велику милост.
И сада, богородичан, или крстобогородичан:
Подабан: Тридневен..
Када си гледала Свенепорочна Богородице Живот наш на дрвету
крста како је разапет, матерински си јецала и нарицала: Сине мој и
Боже мој, спаси све који ти са љубављу поје.
На стиховње из Октоиха
Тропар, глас 4.
Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победише, а немоћну дрскост демона разорише. Молитвама
мученика спаси душе наше.
Слава и сада..богородичан.
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На Јутрењи
Оба канона из Октоиха и канон мученицима на 4. Његов акростих
је: Карпа и Папилу песмама овенчавам. Дело Јосифово.
Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја десница..
Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави,
јер она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз
дубину (мора) начини.
Карпа и Папилу, силне сведоке истине, Господ славе је учинио
победницима, зато њихов свети спомен похвалимо а њима побожно
певајмо.
Прво сте искушани огњем испосништва, а затим сте мученици
заиста кроз страдање били душом искушани, и више од злата сте са
својом побожном нарави заблистали.
Божанском силом укрепљени ви сте се славни на ране, вешање, на
огањ и на смрти одлучили, и силу гонитеља сте победили, а
непролазним венцима се овенчали.
Богородичан: Ти си као двери Светлости, Који је из твоје непропадиве
утробе заблистао, зато ме обасјај светлоносним зрацима покајања, и
одагнај мрак мојих грехова, Богом обрадована.
Песма 3.
Ирмос: Једине вједиј человјеческаго..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у
њу обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и
духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.
Са собом си као угодан и свети плод принео Христу светог
Агатодора, који је ране и мучења претрпео, и мада у телу, снагом вере
је одолео је бестелесном демону.
Наређењем судије си неправедно ломљен мудри, трпео си по
ребрима стругање, и огњем си паљен, али си токовима своје крви
жеравице обмане погасио, Карпе многострадални.
Када си на висини обешен, желео си да видиш Христа, и огњем си
по прсима паљен, али си то храбро отрпео богомудри Папило, јер си
росом Духа јасно орошен и божанском надом укрепљен.
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Богородичан: Сви те верни Чиста проповедамо, као неокаљану палату
Божију и гору несечену, и као свети ковчег и трапезу, и као кадионицу
духовнога жара, Пресвета Дјево свенепорочна.
Сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..
Плодове богопознања си твојим трудом обрадио, и из корена си
колчеве безбожија ишчупао, и помазан си уљем доброчинства, па си
тако напасао народ свештениче. Због вере си пострадао и двоструке
почасти се удостојио. Слава Богу који ти је дао силу, слава Њему који
те је овенчао, слава Њему јер кроз тебе даје свима исцелења.
Слава и сада, богородичан:
Пружи твоје божанске руке којима си носила Створитеља, Дјево
Пресвета, и који се због доброте оваплотио, па га умоли да избави од
искушења, страсти и невоља, све нас који те са љубављу хвалимо и
кличемо: слава Њему, јер нас је избавио рођењем из тебе.
Крстобогородичан:
Гледајући Дјева као јагње, тебе разапетог Јагњета на крсту са
разбојником, дуготрпељива Речи, и копљем у ребра прободенога, као
Мати је јаукала и нарицала: Зашто је ова страшна, ужасна и неизрецива
тајна Исусе мој учињена? Како да те гроб покрије, Боже необухватни?
Не остављај мене твоју родитељку Сине мој најслађи.
Песма 4.
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, на наше спасење и обновљење.
Зао што си неразрешивом љубављу био везан за Саздатеља, био си
камењем бијен Папило Христов мучениче, али си трпљењем од Бога ти
подареним свехвални победио, и храбро се против мучитељеве зависти
борио.
Побожношћу и вером сте се за сваки начин патње храбро
наоружали, и када сте пред звери били бачени, њих сте као Данило
заједно савладали, Карпе и Папило славни мученици.
Када је најлукавији творац зла угоднике Христове немилосрдно на
неугасиво спаљивање бацио, мислио је да ће њину веру ослабити, али
су они његова зле намере у пепео претворили.
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Богородичан: Ти си нам свима Дјево пристаниште спасења, који смо
увек на олујним пучинама живота, али ка теби притичемо и у тебе се
уздамо, па се не плашимо напада невидих противника.
Песма 5.
Ирмос: Просветивиј сијанијем..
Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања срца свих
који ти православно поје.
Ни невоље, ни гоњења, ни глад, нити смрт, нису могли одвојити ове
богомудре од љубави Христове, него су још усрдније стремили ка
награди, а за невоље нису марили.
Божијом силом жилави, ви сте свехвални ужасна пробијања
стопала претрпели, па сте путем сведочења ходили, а жаоке безбожника
сте поломили.
Неугасиво светло страдања сте носили, па сте прешли ноћ незнања
мученици, и незалазном светлу се приближили, јер сте вером заиста
синови дана постали.
Богородичан: Неискусомужно си зачела Бога несместивог, и
надприродно си родила Саздатеља природе. Велика је ово тајна и чудо
непојмљиво, једина свенепорочна Дјево.
Песма 6.
Ирмос: Обиде нас последњаја..
Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави;
постадосмо као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш,
јер си снага немоћнима и усправљење.
Ваше врлине дични, миришу окупљеним људима, а одгоне смрад
многобоштва, јер сте ви мученици сада Божији миомир постали.
Распаљени пламен ви сте блажени росом вере угасили, а жарку
жељу Агатонике сте запалили, да са вама прослављени храбро страдање
заврши.
Храбри страдалници Карпе и Папило, ви сте наоштрени
претрпљеним патњама, па сте заиста постали као мачеви од неба
исковани, који секу демонске војске.
Богородичан: Из блата страсти и из јаме пропасти подигни и исправи
мене слугу твога Чиста, јер те исповедам као Богородицу, а ти си увек
палима подизање.
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Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Као непроцењиво благо и извор исцелења, Владика свима на
земљи подаде ваше мошти, које наше различите болести и страсти
одгоне, и непрестао дају благодат душама, зато сложно са љубављу
празнујемо ваш спомен божански мученици.
Песма 7.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..
Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет је у утроби твојој
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.
Као и младићи ви сте пећ страсти росом уздржања погасили, а
огањ сте крвљу свога страдања; затим сте мученици идолско огњиште
у пепео претворили, певајући Богу хваљеном и прослављеном.
Устанимо, гле отвара се поприште, и не клонимо, јер ради
трпљења мука, Христос одгоре јасно дарује венце животворном руком
својом. Тако су кликтали страдалници Карп и Папила са усрдном
душом.
Божијим стваралачким законом обожени, ви сте свети тешке ране
од безбожника претрпели, заиста као да други страдају а не ви сами,
па сте Богу хваљеном и најславнијем певали.
Богородичан: Ти си Чиста јасно уклонила проклетство наше праматере
Еве, јер си родила почетак благослова, свенепорочна млада Дјево и
браконеискусна. Њега благосиљају чинови небески, као хваљенога Бога
отаца и најславнијега.
Песма 8.
Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви..
У пећи младићи Израиљеви као на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Сада нас је светлоносни дан спомена мученика, обасјао светлом
исцелења па кличемо: благословите сва дела господња Господа, појте
и величајте га у све векове.
Украсио си се свеблажени као архијереј, и као божански пророк,
и као сведок страдања Христових, и као божанско знамење, певајући
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Карпе свеблажени: појте Господу његова дела и величајте га у векове.
Реке твоје страдалничке крви Папило мучениче, потпуно су
исушиле потоке безбожија, и постале извор исцелења свима који кличу:
појте Господу његова дела и величајте га у векове.
Богородичан: Свети и божански сабор пророка је тебе проповедао као
непорочну Матер Божију, а и ми њему кличемо: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Образ чистаго рождества твојего..
Праслику чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу
пећи, да бисмо те непрестано величали.
Као потпуни дарови и као савршене и непорочне жртве, принели
сте себе Творцу свеблажени, када сте мачем крај живота добили, а сада
овенчани на небесима живите.
Ви сте мученици постали необориве куле цркве и грудобрани, и
извори који изливају воде исцелења, и светила обасјана и пресветла,
који побожне избављате из ноћи греха.
Сада сте се већ уселили у небеска светла насеља, и светлошћу
божанском сте обасјани, и радости непролазне испуњени, о Папило и
Карпе, зато се за нас молите.
Богородичан: У тело ради нас и због нас обученог, кога двоструког као
једног видимо, ти Га као херувими носиш Пречиста у наручју, и као
престо који све носи, Њега увек моли за нас који ти певамо.

Овога месеца октобра 13.дан
Служба и светој великомученици Злати Мегленској

На великој вечерњи
Блажен муж.. први антифон
На Господи воззвах..стихире на 8, глас 1. самогласно
Радуј се страдалнице Христова, Злато свехвална, бого-блажена, јер
си свирепост мучитеља јуначки савладала, јер те ни речи ласкања нити
претње мукама ни велике батине нити тамница нису од Христа
одвојиле, него си све патње храбро поднела, ради Христа којег си
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заволела; њему се сада моли да подари душама нашим мир и велику
милост.
Као светла звезда, јарко сијаш отаџбини својој, Злато свеславна; ти
си светим венцем мучеништва украшена, јер си трпељиво поднела
свирепа мучења чак до крви, за Христа твога, који те је убројао са
небеским ангелима; њему се сада моли да подари душама нашим мир
и велику милост.
Мученице Злато свечасна, ти си искреном душом Владику Христа
исповедала, за њега си од свирепих безбожника много мучена и смрт
претрпела, због тога си венац победе примила од Христа Бога нашег
кога си заволела; њега сада моли да подари душама нашим мир и
велику милост.
Ине стихире, глас 2.
Када је владавина агарјанска навалом непријатељском сву српску
земљу заузела, и када је уведена обмана безбожна, тада си ти по
Божијој вољи искреним срцем и топлом вером се на надприродни
подвиг одлучила; презрела си замке демона, а Христа Господа си смело
исповедила.
Убојима,
ранама
и
патњама
стекла си,
благословена
великомученице, царство Христово, јер си светим исповедањем вере
душу обогатила, а оштру злобу својих противника си отупила, ти си
сасвим на своју женску немоћ заборавила, и за веру пострадала и славу
вечну си добила.
Трпељиво си муке поднела, и као у пећи огњеној, ти си
страдалнице Злато светињом заиста јаче од злата заблистала, и постала
си удеоник светих страдања Онога који је ради нас тело примио; зато
се сада са њим вечно радујеш на небесима.
Слава, глас 6.
Ходите сви који поштујете страдалнике да у песми и певањем
опевамо многострадалну девојку Злату, јер је нису превариле ни речи
ласкања ни претње Турака страшним мукама, нити су је коснуле
плачевне молбе родитеља, и њених сестара, који су је наговарали да се
одрекне Христа, а она се није одрекла спасоносног имена Христовог,
него им је одговорила: ако је ваш савет да се Христа одрекнем,
истинитог Бога, ви већ нисте моји родитељи ни сестре моје; ја имам
оца Господа Исуса Христа, и Матер Богородицу, а браћу и сестре све
свете на небесима. Зато је својевољно постала жртва и чисти и
савршени принос, и у царство небеско се уселила.
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И сада, богородчан, глас тај исти (догматик)
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 три чтенија.
На литији, стихира храма и светој
самогласна, глас 6.
Похвалимо како доликује златну девојку, страдалницу Христову и
рецимо: О, Злато, богоблажена, ти си са златом истог имена, јер си
златну душу имала, твојом храброшћу си све позлатила, јер си за
Христа и његов крст саму себе својевољно на муке предала, и храбро
и јуначки си неиздрживе муке претрпела; зато моли Христа, који ти је
подарио непролазну славу, за спасење душа наших.
Девојко предивна, Злато многострадална, ти си заиста сву силу
противника речима и делима моћно победила, и пред злочиначким
Турцима си храбро Христа исповедила, и венац си нетрулежни из руке
Господа примила. Зато и ми побожно славимо часни и свети спомен
твој, и молимо те: моли Христа Бога за спасење душа наших.
Слава, глас 4.
Издржањем патњи и мученичким страдањем си украшена, похитала
си да угодиш твоме Избавитељу за којим си жудела, Злато богомудра;
ти си помоћу Духа Светог сву свирепост мучитеља савладала, и као
најсветлија звезда заблистала, позлаћена златним сјајем твога
исповедања; Зато сада тебе славимо и твоје свето посечење данас
празнујемо.
И сада, богородичан, глас тај исти (6.)
Пресвета Владичице Богородице, не презри молитве народа који је
сагрешио, него подари утеху свима којима је потребна, и који су у
невољама, и обори сваку навалу безбожника, а спаси нас твоје верне
слуге који те хвалимо.
На стиховње стихире, глас 3.
Питома голубице Владикина, ти си светлошћу девства позлаћена, а
мученичким страдањем украшена, не заборави нас који са љубављу
славимо спомен твој.
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Стих: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. (Пс.67,36)
Помогнута невидивом силом Христовом, супротставила си се
свирепим мучитељима, и њину веру си изругала, зато си сада у
небеском дворцу настањена.
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
О, коликог ли неизрецивог нечовечне суровости, тело твоје су
грозно мачеви исекли, а ти си све трпељиво поднела и на жртву Христу
си себе принела.
Слава, глас 1. самогласно
Када је безбожни мучитељ теби брак понудио, ти си му јавно
казала: ја верујем у Христа, и само њега признајем за свога Женика.
Њега се никада нећу одрећи, ако би ви и све моје тело исекли и
раскомадали. Зато ти кличемо, света страдалнице Злато Богом
прослављена: моли се увек Господу, да сачува отаџбину нашу, а душама
нашим да подари мир и велику милост.
И сада, богородичан глас тај исти: Се исполнисја Исаијино…
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.
На благосиљању хлебова, тропар глас 4.
Твојим храбрим трпљењем си безаконе мучитеље задивила, желећи
радије да умреш за Христа, него да живиш са стидом без крста,
богоизабрана великомученице Злато, твојом смрћу си верне светлошћу
обасјала а мучитеље у стид оденула; зато ти верно кличемо: моли се
Христу Богу за све нас. (два пута)
И Богородице Дјево.. (једанпут)
На јутрењи
После шестопсалмија и јектеније, на Бог Господ.. тропар светој два
пута, Слава и сада: богородичан.
После првог стихословија, сједален глас 1.
Васпитана Божијом науком од своје младости, ти си Христа
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заволела, као непресушни извор љубави; за њега си патње мучења
претрпела, огњем си паљена, мачем посечена и искомадана, Злато
Богом прослављена, похвало девојака.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
Тебе као Родитељку Божију, надразумно и неизрециво, и као моћно
заступање свих унижених, Свенепорочна, непрестано славимо и
хвалимо.
После другог стихословија, сједален глас 3.
Опасана силом са висине, ти си твоју душу чистом сачувала, а
патње мучења си драговољно поднела, и украсила се порфиром
изатканом од твоје крви, зато те је Христос као чисту до краја, за себе
обручио, Злато богомудра, и девојко дична.
Слава и сада, богородичан глас тај исти.
Радујеш се са хоровима девственика, много хваљена Злато блажена,
па кличеш Дјеви Богоматери: благословен је Пречиста плод твога тела.
Полијелеј
Величаније:
Величамо те Злато, страдалнице Христова, и славимо ствоја
страдања, која си за Христа све претрпела.
Псалам изабрани: Бог наш прибежишче и сила..
После Полијелеја
Сједален, глас 4.
Обасјана божасним светлом врлина, и лепотром дивном твога
девства, украсила си се и венцем мучеништва, и са вером си заиста
стала из твога Владику Христа, и постала му изузетна невеста,
великомученице Злато, увек слављена.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
Просвети Свенепорочна светлом покајања мене, помраченог
обманом, па отвори моја уста да певам, величам и славим тебе
Увекдјево и Владичице најнепорочнија.
Степена први антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
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Затим: Све што дише..
Еванђеље по Матеју, зачало 62.
После 50 псалма
Стихира глас 6.
Коснута љубављу Христовом, ка њему си усрдно желела и
притекла, а Он даде теби снагу, да с лакоћом претрпиш свирепа
мучења. Зато тебе ни лепоте уживања, ни цвет лепота целог света, ни
молбе ни сузе родитеља и твојих сродника, нису те могли одвојити од
Христа, јер си њега заволела и њему се обручила, зато га моли Злато
великомученице да спасе душе наше.
Канон Богородици, са ирмосем на 6 и светој на 8.
Канон великомученици. Његов акростих је: Опеваћу Злату кротку
као јагње. У богородичиним и у сједалнима: Прота Мирко. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви преславно..
Певајмо Господу песму победну, јер је преславно потопио фараона
у мору, јер се прославио.
Низпошаљи ми Боже капи мудрости које изливаш као из извора
благодати, да могу достојно опевати страдалницу Злату, посве златну.
Због рајске хране је изагнана прамати, преваром Лажљивога који
ју је на почетку обмануо, а Злата му се наругала и сада се у небеском
дворцу настанила.
Бедни мучитељ је предао на смрт дичну Злату, али је човекољубиви
Христос њој подарио живот вечни и венац непропадиви.
Богородичан: Дај твоју помоћ мени неодстојном слуги твоме, Дјево и
Владичице, и умудри ме за ово дело које почињем, и учини од
недостојног да достојно буде.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја надјејушчихсја..
Ти си тврђава свих који се у тебе надају, зато утврди у твојој вери
православној Господе све нас, као Човекољубац.
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Одлучном вољом си храбро ране претрпела, а речима богомудрим
си лаж безбожника изобличила, Злато свеславна.
Твоју душу си укрепила крстом Христовим наоружана, и
надвладала си свирепост мучитеља, Злато свехвална.
Ти си украшена порфиром изатканом од твоје крви, Злато
многострадална, јер си претрпела сечење и комадање твога тела.
Богородичан: Родивши Створитеља свих, Дјево, постала си славнија и
од ангела, зато те молим, Пречиста: освештај разум мој и просвети срце
и облак страсти мојих одагнај.
Сједален, глас 2.
Облак страсти си одбацила, и трулежно и привремено си забораву
предала, а страдањем твојим си Лажљивога посрамила, и тако светло
украшена си ка Творцу твоме отишла, јер си њега слушала Злато
богомудра; зато га моли да подари опроштај сагрешења свима који са
љубављу славе спомен твој.
Слава и сада: богородичан, глас тај исти.
Ти си свима постала двери светлости, Свенепорочна, јер је Христос
као сунце правде, описан у телу, неописивом светлошћу заблистао
свима у тами; његовим се зрацима сада и Злата украсила, и стекла славу
мученика.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Боже слух твој..
Чуо сам глас твој Боже и уплаших се, разумех дела твоја Господе
и зачудих се, јер је земља пуна славе твоје.
Младалачке жеље нису те привлачиле Злато свечасна, нити лепоте
света, јер си се за Христа обручила, девојко честита.
Постала си као јагње Христово, и само си њега заволела, и њему
си сама себе као жртву чисту принела.
Спремна сам да радосно поднесем све муке, због љубави Христа
мога, тако си узвикнула, мучитељима, Злато свехвална.
Богородичан: Родила си, Пречиста, Јагњета и Пастира и Избавитеља,
зато га моли увек, да избави из невоља слуге твоје, који са вером твоје
име призивају, јер сем тебе Владичице друге заступнице попут тебе
немамо.
Песма 5.
Ирмос: Стјажавиј ни избранија људи..
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Крвљу твојом Господе стекао си нас твој изабрани народ, зато
подари нама твој мир, и у слози сачувај стадо твоје.
Злобни мучитељ ти је нанео свирепе муке, а ти си мученице, све
то јуначки отрпела, из љубави за Христа твога.
Радује се данас село Слатина, и празнује цела област Мегленска
јер је тебе васпитала, и хвале се твојим светим споменом, Злато
многострадална.
Пред Царем сила небеских стојиш данас Злато обасјана, и у плашт
царски од твоје крви одевена, и убројана си међу ангеле небеске, зато
те молимо: моли Бога за нас.
Богородичан: Молимо те усрдно, свемилостива Владичице, да молиш
Онога кога си родила, да нас избави од великих несрећа и навале
безбожника, и од сваког насртаја демона.
Песма 6.
Ирмос: Јакоже пророка Јону от кита избавил јеси..
Као што си пророка Јону избавио из кита, Христе Боже, тако и
мене избави из дубине греха, и спаси ме једини Човекољубче.
Утврђена на камену заповести Христових, ти си војске зловерних
победила, и све намере највећег злобника си уништила, зато сада са
твојим жеником Христом светло царујеш у неописивим дворима.
Сладост земне хране си презрела, а зато си се небеске трпезе
удостојила, Злато свеславна, јер си мачем посечена и ушла си са
мудрим девојкама код Христа женика.
Сечење твојих удова и палење огњем и све патње и муке си храбро
отрпела, зато си и плату примила, Злато дична, и славом мученика си
се обогатила.
Богородичан: Блиста светлим зрацима девства и као крин сија, духовна
палата Владике, посред нечистог трња Пречиста и Богом дана, и зато
се слави Богородица Дјева.
Кондак, глас 1.
Предивно је и преславно товје противљење да своју веру
промениш, тиме си поразила твоје мучитеље а задивила све, зато си
као света голубица Владике, златним крилима твога подвига ка Христу
Господу узлетела, Злато богомудра.
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Икос:
Сјајна као муња блистава, вером за Христа обручена, муке си до
краја издржала, а нечисту веру Агарјана презрела, укрепљена Божијом
науком и њоме вођена као одабрана, хитала си ка Владици и Богу, и
постала си жртва мирисна, и стекла си златна крила твога исповедања,
па си њима ка Христу узлетела, Злато богомудра.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи отроки..
У пећи је сачувао неспаљене младиће, и огањ је угасио, зато му
певајмо и рецимо: благословен си Боже отаца наших.
Пропаст Адама и Еве си поправила, јер си силу противника
савладала, храбром и одлучно си Христа Бога свих јасно исповедала, а
противника си речима истине посрамила, зато радосно певаш:
благословен си Боже отаца наших.
Показала си свето трпљење, мученице са златом истог имена, и
снажном вољом си женску немоћ превазишла, тако си суровост
мучитеља победила, кличући: благословен си Боже отаца наших.
Украшена лепотом твога мучења, Злато свехвална, блистала си и
сјајем девојаштва, па тако у слави стојиш пред жеником Христом и
весело певаш: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Теби је Гаврило са небеса радост донео, Пречиста, и
благовестио ти и рекао: Бог ће из тебе телесно доћи за спасење свима
који ти са љубављу певају: благословена си ти међу женама, и
благословен је плод твога тела.
Песма 8.
Ирмос: Всјаческаја носјај неприступноју..
Ти све држиш Христе твојом недоступном силом, ти си и твоје
преподобне младиће у пламену оросио, јер су кликтали:
благословите сва дела господња Господа.
Видевши тебе Христос, Бог свију, где се бориш за веру и правду,
јунаштвом те је и силом испунио, и венцем победе ованчао Злато, а ти
кличеш: благословите сва дела господња Господа.
Ограђена оружијем крста и љубављу за Христом загрејана, принела
си Владики Христу потоке крви своје и ушла си у дворац небески
кличући: благословите сва дела господња Господа.
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До краја си веру непорочно сачувала, Злато свечасна, зато је твојој
глави исплетен прекрасни венац правде, јер ти си до краја кликтала:
благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Разорила си законску клетву и смртну осуду, Пречиста,
јер си Родила Христа разоритеља смрти, који је свима излио благослов.
Песма 9.
Ирмос: Тја преславнују невјесту..
Песмама величамо тебе преславну невесту и Пресвету Богородицу,
јер си родила Творца свега видивог и невидивог.
Посрамила си мучитељеву безбожну намеру, и потоцима твоје крви
си Змију оснивача зла њоме потопила, и победоносно си на небеса
узлетела, Злато увек слављена.
У одећи украшеној твојом крвљу и огрнута плаштом Владике,
успела си да савладаш свирепост противника, Злато прехвална, уз
помоћ крста Владикиног и благодаћу његовом.
Твоју чисту младост и твоју свету крв жртвовала си рукама великог
безаконика и мучитеља, и као слатки полод си себе Богу принела.
Богородичан: Ти си Пречиста Богородице као лаки облак на којем је
седећи дошао Господ Сведржитељ у Мегленску Слатину, и трпељиву
Злату је светилом учинио.
Светилен:
Постала си великомученице, блистава, јер си таму безбожних
мучитеља одбацила, и после завршетка твога великог страдања, ти си
велико наслеђе примила: славу која никада не пролази, Злато
преславна.
Слава и сада, богородичан:
Ти сва блисташ светлим зрацима девства, и ти си као крин усред
трновог смећа, Дјево и Мати Пресвета, зато се теби благој молим:
подари ми опроштај сагрешења и испуни ме духовним блаженствима.
На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Блистајући зрацима девства, и са слатком љубављу ка Христу, ти си
похитала њему Спаситељу, Творцу свих и Богу, јер си га желела,
лепотом мучеништва украшена, Злато чувеног имена, зато сада стојиш
код њега као код свог Женика.
Омрзла си обману неверних Турака, и презрела си њина ласкања,
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јер си само Бога и Господа Исуса Христа смело исповедала, а неверје
мучитеља си оборила, јер си свето трпљење имала, Злато свехвална.
Твојом чврстом вољом си женску немоћ превазишла, а имала си
Бога као помоћника у твојим страдањима, зато си постала непоколебива
кула врлина, и станиште побожности и храбрости, и насеље
целомудрија, Злато свеблажена.
Много си пострадала Злато дична, али си дрскост мучитеља
оборила, јер си неопобедиву помоћ од твога Христа имала, и силу
којом ти је помогао, и врата небеска ти је отворио, и твоју
свенепорочну душу је примио, а ти си чистим златом названа, зато те
сви славимо.
Слава, глас 5.
Дођите данас сви охристовљени, да дивним похвалама опевамо
богомудру Злату Мегленску, која није ни копље ни штит примила, него
часни крст Христов, и непоколебивом вером је у битку кренула имајући
златна крила, и блистајући зрацима Духа, и тако је у висину узлетела,
и заиста се у Божија насеља уселила; Зато са смирењем кличимо:
помињи страдалнице прехвална, све нас који твој спомен са вером
славимо.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Притецимо верни икони Божије Матере и са вером се помолимо и
кличимо: помилуј Владичице твоје наслеђе, и од свих непријатеља нас
избави, ради молитава Злате, твоје угоднице.
Велико славословље; тропар светој; Слава и сада, богородичан:
Јеже от вјека.. јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена от канона светој песма 3. и 6.
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Коринћанима, зачало 181.
Алилуја, глас 4: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и
услиша мољење моје. (Пс.39,2)
Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27)
Еванђеље по Марку, зачало 21.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца октобра 14. дан
Спомен преподобне матере наше Параскеве;
Спомен светих мученика: Назарија, Гервасија, Протасија и
Келсија.
(њина служба писана после ове)

На Господи воззвах..стихире на 8 глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Заблистала си Параскево врлинама и изгледом на своду небеском
као верна испосница, најсветлијим и чудним зрацима, па одгониш
сваку таму јеретичку, и просветљујеш оне који са вером и љубављу
прихватају твоју науку, зато светли твој празник са љубављу славимо,
а ти се смело моли Христу за душе наше.
Испосничким подвигом си твоју душу наоружала и телесне жеље
увела, а разум си славна учинила стаништем Божанске Тројице, и
узвисила си се о, Параскево, тамо где је непропадање и покој
праведних, па се сада са њима радујеш и стојиш у слави пред Христом,
зато се смело моли њему за душе наше.
Потоцима твојих побожних суза Параскево потопила си све
демонске војске као немоћне, а твојим свагдашњим покретом ка Богу
и духовним узношењем, гордо узношење си на земљу оборила, па си се
до небеса узвисила, до Божијих обитељи и у њима се са ангелима
настанила, па стојиш пред Христом и смело се молиш за душе наше.
Ине стихире, глас и подобан тај исти.
И по смрти живиш блажена Параскево, и просвећујеш све који са
вером долазе кивоту твоме; од страшних страсти их увек заклањаш, а
од беда избављаш, и дајеш исцелења твојим молитвама, и избављаш од
демонских напада, све који славе твој свети спомен; и молиш од Бога
да им подари опроштај сагрешења.
Показала си се на земљи као земни ангел, јер си живот бестелесни
у земном телу провела. Од оца и матере си се удаљила, и са Христом
као твојим жеником сјединила. У небеској палати живиш Божија
невесто, а у Каликратији имаш станиште моћно, где дарујеш исцелења
свима који ти са вером притичу, и благодат чудеса свима изливаш.
У давнини је дао Бог Израиљцима ману са небеса као кишу, а
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данас они који призиваше твоје свето име двоструко пшеницу добише
за раздавање оскудима. Зато и нас сада у дан твога празника
преподобна Параскево, удостоји да примимо благодат Небескога Хлеба,
и да прославимо твоја чуда, и добијемо радост душама нашим у дан
светога спомена твога.
Слава, глас 1.
Ти си потоцима суза жар телесних страсти погасила, и огањ
божанске љубави си запалила; обасјала си се бесмртношћу Христа Цара
и међу његове се добра дјево убројала; са Њиме си сада у палати
духовној Параскево, па се моли за душе наше.
И сада, богородичан по гласу или крстобогородичан.
Подобан: Прехвалнии мученици..
Дјева је гледала тебе Христе неправедно жртвованога и кроз плач
је за тобом нарицала: Чедо најслађе, зашто неправедно умиреш? Како
висиш на дрвету крста разапет, а ти си сву земљу над водама поставио?!
Немој остављати саму мене, Матер и слушкињу твоју, Многомилостиви
Доброчинитељу, молим те.
Ако се пева Полијелеј,
И сада..богородичан (догматик): Всемирнују славу..
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.
Вход. Прокимен дана.Чтенија три
Премудрости Соломонове (Глава 5, 15–24 и 6, 1–3):
Праведници ће до века живети, и у Господа је плата њихо-ва, и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их дес-ницом покрити, и
мишицом Својом заштитити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и
наоружаће твар за освету неприја-тељима. Обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви
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светост; пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се зајед-но са њиме
свет на безумнике; полетеће праволучне стреле муњеви-те, и као из
благокруглог лука, из облакв, на циљ поле-теће, од каменометног
гњева, тешки ће падати гргд. Узнегодо-ваће на њих вода морска, реке ће
их потопити нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као вихор
развејаће их; и опусто-шиће 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 гор-дите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата од Господа
власт, и моћ од Вишњега.
Премудрости Соломонове (Гл. 3, 1–9):
Душе праведних су у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматра-ше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лице 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 незнабожним
наро-дима, и овладаће људима, и зацариће се Го-спод у њима до века.
Који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему.
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета Његова
у изабранима Његовим.
Премудрости Соломонове (Гл. 4, 7–15):
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер ста-рост часна
није у многолетности, нити се бројем година одме-рава. Него је
мудрост седина људима, и узраст старости је жи-вот непорочан.
(Праведник) благоугодан поставши Богу, заво-љен би; и жи-већи посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не изме-ни памет његову, или
да лаж не обмане душу ње-гову. Јер завист зло-бе помрачује добра, а
маштање похоте из-мењује ум незло-бив. Скончавши за мало, испуни
године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да
изађе из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити
ста-више на мисао тако нешто: да је благодат и милост на изабра-нима
Ње-говим, и посета Његова у преподобнима Његовим.
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На Литији, стихира храма
стихире хвалитне са јутрења са славом
На стиховње стихире, глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Коснута жељом за Божанством, ти си преподобна Мати Параскево
све сујетно овог варљивог живота презрела, и за Христом следовала, и
са жаром своје душе га желела; телесне прохтеве си уздржањем
умртвила па си истинито покајање и потпуно смирење стекла, још си
од Бога примила дар неизрецивог чудотворства; зато Њега моли да
просвети и спасе душе наше.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
Ангелски си живот пожелела преподобна мати Параскево, и зато си
овај пролазни живот као сан заменила. Подвизавала си се уздржањем
и усрдним молитвама, постовима и бдењима и метанијама и чистотом,
па си постала пречист сасуд Духа Божанскога. Примила си од Бога дар
неизрецивих и светлих чудеса, зато Њега моли свеблажена мати, да
просвети и спасе душе наше.
Стих: Блажени су сви који се боје Господа и који ходе путевима
његовим.
Одрекла си се садашњег живота варљивог, маловременог и брзо
пролазног, и непрестаним кајањем и савршеним смирењем и усрдном
молитвом угасила си пламен огња страсног, достигла си до бестелесних
чинова, па откривеним лицем славу Божију гледаш; Њега преподобна
Параскево моли да просвети и спасе душе наше.
Слава, глас 2.
Од доброг корена си израсла као ружа, и од младости твоје
Параскево заволела си Христа. Благодаћу си више него млеком храњена
и стојећи на камену тело своје си изнурила, а разум си ка Богу
узвисила, и постала Господње станиште врлина. Са небескима се
радујеш, јер си постала Христова обитељ, зато се моли да се спасу
душе наше.
И сада, 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
твојим рукама, и имаш код њега материнску слободу, зато немој
престати да се молиш за све који те славе, да се спасу душе наше.
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Тропар, глас 4.
Заволевши миран пустињски живот и пошавши добровољно за
Христом твојим Жеником, узела си од своје младости његов лаки
јарам, наоружана знамењем крста против духовних непријатеља,
испосничким подвизима, постом, молитвама и капима суза, угасила си
жеравице страсти Параскево достојна похвале, и сада стојиш пред
Христом са мудрим девојкама у небеском дворцу, зато се моли за нас,
који славимо твој часни спомен.
Слава и сада, богородичан: 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.
На Јутрењу
На Бог Господ.. тропар светој два пута,
Слава и сада, богородичан
После првог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Заволела си Творца и Бога као женика, а женика земног си
оставила часна Параскево, и радосно си претрпела подвиге поста, зато
си венце славе стекла, и ка божанској палати си узишла, те молиш
свима опроштај грехова. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Дјево Свенепорочна, која си надсуштасветног Бога родила, њега
моли непрестано са преподобном, да подари опроштај сагрешења, и да
пре краја подари поправак живота, свима који ти са вером и љубављу
певају како доликује, једина Свеопевана.
После другог стихословија сједален, глас 1.
Непорочна као јагње и часна, Господу се тајанствено чистим
животом предала, богоданом лепотом је себе украсила, зато је благодат
исцелења примила, и силом духовном лечи болести свима који јој
притичу. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Молимо те сви као Матер Бога јер си и после порода остала
истинита Дјева, и са љубављу притичемо ка твојој доброти, јер ти си
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заступница нама грешнима, тебе имамо у невољама спасење, једина
Свенепорочна.
Затим: Хвалите има Господње тј. Полијелеј
Псалам изабрани преподобнима
Припев: Славимо те преподобна мати Параскево, и прослављамо твој
свети спомен, јер ти молиш за нас Христа Бога нашега.
После Полијелеја сједален, глас 8.
Ти си унапред изабрана од Бога мати Параскево, јер си олује
живота и метеж света и страсне помисли избегла, и ка пристаништу
живота си доспела, па са ангелима песмама славиш Христа Бога; зато
га моли непрестано за нас, да подари благодат и милост свима нама,
који са љубављу празнујемо свети спомен твој. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
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.
Затим степена, први антифон 4. гласа
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Еванђеље по Матеју, зачало 104.
После 50. псалма стихира, глас 8.
Нека се сваки језик покрене да похвали дивну Христову невесту,
чисту голубицу Духом Светим позлаћену, јер она је живот у пустињи
заволела и саговорник ангела постала, она је девствености похвала, јер
њу хвале ангели, а сва поколења људи славе је и кличу јој: радуј се
заступнице свима у невољама, пристаниште свима у бурама,
преблажена Параскево, јер си ти следовала твоме женику Христу који
дарује свету велику милост.
Канон Богородице са Ирмосем на 6;
и два канона преподобне, на 8;
Глас 6.
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Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пешешествовав..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу
певаше и кликташе.
Твојим молитвама преподобна Параскево, одагнај мрак са мога
разума, да бих твој славни, светли и блажени спомен, опевао у
песмама.
Као река потекла са Сиона, тако си ти славна Параскево изобилно
напојила божанским водама саборе вених који кличу: певаћу Господу
песму нову.
Божанским сјајем си душу твоју обасјала Параскево, а огњем
уздржања си спалила телесне страсти, певајући истиниту песму Христу.
Богородичан: Светлим зрацима твога Сина Богородице, просветли
помрачену моју душу, и укроти смутњу страсти твојим затупањем
Чиста.
Ини. Глас 8.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Ти мати радосно увек стојиш пред твојим Жеником Христом на
небесима, са ангелима и пророцима и са апостолима и са преподобним
женама, и моли се за нас.
Када си девојко пост и чисто смирење заволела, тиме си Бога
истинитог развеселила, зато се њему непрестано моли за нас.
Радосни Христов глас ти дође мати славна на земљи, када си
молитву узносила, па си се радости испунила, зато га песмама моли за
нас.
Богородичан: Тебе чинови ангела и људи, безневесна Дјево,
непрестано хвале, јер си њиног Творца као детета на рукама твојим
носила.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Нјест свјат јакоже ти..
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Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Ти си се мудра мати Параскево, испунила Божијег Духа, и показала
се богата хранитељка сладошћу правоверја и речима живота, свима који
у тебе гледају.
Божанским наредбама као сјајем, ти си све просветила блажена
Параскево, и одгнавши сву јеретичку злобу, певаш Христу Животодавцу:
ти си свети Господе.
На гору Божијих врлина попела си се Параскево, и у облак
небеских виђења си загледала, и са Богом се сјединила, па си духовне
таблице закона благодати примила.
Богородичан: Ево лествице Јаковљеве коју је он некада видео утврђену,
на којој се Бог утврдио, јер се она показала светлоносна чиста и
девствена.
Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светлост
у тами и теби пева дух мој.
Измоли Параскево, славна невесто Христова, да он подари
опроштај грехова свима који те са вером хвале.
Бежећи од света удаљила си се и настанила заувек у пустињи,
горама и пећинама, где си Богу угађала.
У широкој пустињи као сакривену ризницу, нашла си преславна
Парасково Онога кога ти је душа заволела.
Богородичан: Сви хришћани смо стекли тебе као наше уточиште и
бедем, и тебе неућутно славимо, Мати безневесна.
Сједален, глас 4.
Показала си се преподобна Параскево у цркви као друго сунце јер
је обасјаваш муњама твојих чудеса, и просветљујеш све који ти са
вером кличу: радуј се похвало испосница и лепото девојака. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Дјево Мати ти пречисте руке твоје пружаш, зато заклони све који
се у тебе уздају и који Сину твоме овако кличу: подари Христе свима
твоју милост.
Крстобогородичан:
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Када је Пречиста угледала на дрвету крста свога Сина, као Мајки
срце јој се кидало па је у жалости нарицала: Тешко мени, зашто си
зашао светлости моја надвремена?
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила..
Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто учећи и Господа празнујући.
Постом си преподобна Параскево себе очистила, и сва се светлошћу
испунила, и сва се богопријемчива показала, и сва се јавила са Духом
сједињена.
Великим гладом си блажена Параскево убијала лоша младалачка
хтења, и трпела си патње испосништва, али се из чисте савести и
Господу радовала.
Усавршавањем свога живота ти си славна постала обасјана, и
изоштрена као Христов мач који сече демонске намере, јер си Божијим
Духом укрепљена.
Богородичан: Ти си постала Мати и Дјево пресветло светило, и
божанска трапеза, Божије станиште и ковчег, и као жезал који је
процвао у свету Христа.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Својим трудом ти си славна учинила себе неокаљаним и светим
огледалом, које увек као светило сија међу испосницама.
Ниси имала ни потребну одећу па те је пекло сунце и сагорела си
из љубави за твога небеског Женика, а тако си и студен мраза за њега
трпила.
Свеноћним бдењима, великим молитвама и јецајима ти си телесне
жеље увенула, мати блажена.
Богородичан: Умоли Пречиста Дјево Христа којег си родила да слугама
твојим подари опроштај сагрешења.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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Твојом божанском светлошћу озари нам душе Благи, јер од јутра
ти се са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинскога Бога који из мрака греховног нас призива.
Твојим блиставим сјајем Параскево ти си мрак и таму јеретичку
уништила, а светлошћу богопознања си све крајеве света просветила.
Ти си нам свима заступница, зато те достојно славимо Параскево,
јер си се показала и као саговорник ангела, украсе девојака, мати
преподобна.
Показала си се мати Параскево блистава и зато водич залуталима,
а кромилар свима у олујама, и бедем неразрушиви и чврстина, због зла
поколебанима.
Богородичан: Богородице ти си постала лепота Јаковљева коју је Бог
заволео и за уселење себи одабрао, земнима си слава и уточиште
покајаним грешницима.
Ини.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи спаси ни..
Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
Умела си да се супротставиш и дану и свету и ниси заволела нити
хтела да испуниш жеље демона.
Најлукавији је мислио да ће преокренути твоју љубав и чистоту,
али је у својим замкама постао за подсмех.
Сахранили су твоје тело као непропадиво, јер си ти као бестелесна
и поживела Божија невесто.
Богородичан: Певамо теби Богородице као Дјеви и после порода, јер
си ти Бога у телу целом свету родила.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу
твоме
притекох;
вапијем
ти:
изведи
из
пропадљивости живот мој, Многомилостиви.
Зрацима побожности блисташ као сунце преблажена Параскево, и
зрачиш чудесима свима који хвале твоје испосничке тегобе и дивне
подвиге.
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Хвалећи часно Пречисту Владичицу Богородицу твојим језиком
богомудра Параскево, испевала си речи блиставе, којима срца сабраних
верника помазујеш.
Насликану свету икону и свети лик си умилно целивала, а слике
безбожника си испљувала, и узнела си славу и поклоњење икони
Христа.
Богородичан: Бог који је својом вољом све саставио и о свему
промишља, у ограниченом телу је на твојим рукама Пречиста држан,
мада је по божанској сусштини необухватан.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми
се душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме Боже из пропасти.
Метеж света си надвладала, па стојиш пред Створитељем света,
узлетела на позлаћеним крилима трудом поста и молитвама,
богоблажена.
Због твога богоугодног живота Параскево преславна, предана си
твојој отаџбини као свештени дар, када си на запад доспела свеславна.
Неизрециви си живот од младости желела, неприметна и на земљи
сакривена, али си се преподобна уздигла на чуђење, када те је Богу
објавио.
Богородичан: Молитвама твојим Чиста Богородице, да се избавимо од
страшних сагрешења, и да примимо Божије блистање Сина Божијега из
тебе неизрециво оваплоћенога.
Кондак, глас 6.
Прославимо сви побожно најчаснију Параскеву, свету заштитницу
у невољама, јер она оставивши пропадљиви живот, прими вечни
непропадљиви. Због тога, по Божијој заповести, нађе славу благодат да
чини чуда.
Икос:
Ходите сабори испосника, дођите љубитељи чистоте, ходите
празникољубци сваког узраста, да песмама похвалимо пустињољубиву
голубицу, испосника похвалу, девојака украс, тиховатеља лепоту,
жалоснима утеху, болеснима посетитељку, и свима у невољама брзо
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послушну помоћницу, богомудру Параскеву, која свима излива исцелења,
јер је Божијом наредбом стекла благодатни дар чудеса.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч..
Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце опали наредба Божија и мучитеља научи да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
Научена поукама твога Женика Христа, њега си без колебања хтела
следити, господоименита Параскево кличући: благословен је Бог отаца
наших.
Пролазне лепоте си преподобна Параскево занемарила, јер си
уздарје од Онога који увек постоји очекивала, и славу си непролазну
примила, и радост и лепоту Божију.
Рекама твојих медоточних речи Параскево, испуњаваш божанским
весељем душе људи, који у песмама хвале Бога најславнијега.
Богородичан: На теби је учињена велика тајна Дјево и Мати, јер се
Син Божији из твоје утробе оваплотио и свима јавио; њему радосно
певајмо: благословен си Боже отаца.
Ини.
Ирмос: Отроци Јеврејстији в пешчи попраша..
Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га
претворише и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Мада си зашла као сунце преподобна мати, али ти чудима
просветљујеш све који са жарком вером и љубављу поје: благословен
је Бог отаца наших.
Испунише се све стране света твога миомира при обретењу твојих
моштију, а ти им преподобна свима наређујеш, да са вером певају:
благословен је Бог отаца наших.
Ти си мати постала хромима усправљање, јер је болестан у ногама
почео сакакати, кликтати и неућутно узвикивати: благословен је Бог
отаца наших.
Богородичан: Гле, Бога кога је Духом Светим прорекао велики Исаија,
зачела си Дјево у утроби и родила, зато је Чиста благословен плод
утробе твоје.
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Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним росу..
Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо
у све векове.
По наредби очевој заиста си носила закон отачки свеблажена, и
демонска си лица си посрамила, јер си Господњи лик побожно
целивала, којег је Он у свету примио и из Младе Дјеве се јавио; Њега
у векове величамо.
Обоженог разума постала си гусле Пресветога Духа, сва
уневестена, дивно опевана славо, вернима висока похвало, куло и мудро
утврђење православља, правило цркве, монашка славо и свих
преподобних лепото, свима који певају Христу у векове.
Ти си мати постала чуварка мира Духа Пресветога, па изливаш
миро твојих мирисних и мудрих поука и уништаваш смрад пропадиве
обмане, а твојим наравом Параскево, замирисала си свету цркву која
кличе непрестано: у песмама те валичамо Христе у векове.
Богородичан: Ти си Дјево постала као богата гора Божија коју је у
давнини јасно праотац Давид предсказао и пророчки опевао, од које је
као угаони каменчић одсечен Христос и моћ идола уништио, зато Њему
непрестано појмо и величајмо га у векове.
Ини.
Ирмос: Царја небеснаго јегоже..
Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.

Одлучном вољом, са жељама као бестелесна, предала си тело
посту да живиш у векове.
Међу женскима си постала Богом богата, блажена Параскево, па
певаш Творцу: тебе величам у векове.
Много година парализованом подарила си света исцелење од
болести, зато је опевао тебе преподобна у векове.
Богородичан: Господа који је сишао са небеса и у твоју девичанску
утробу се уселио, појте и величајте га у векове.
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Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе називамо блаженом.
Човекоубица није могао гледати тебе као помоћницу у Христовој
цркви, зато ти је искушења подметао, али ти си непоколебива остала и
духовним непријатељима си се храбро успротивила, клањајући се
Христовом лику богомудра Параскево.
Богомудра ти си украшена неизрецивом лепотом, и блиставом
светлошћу окићена, па радосно стојиш преблажена пред престолом
Створитеља Бога, где је песма оних који га славе Параскево богомудра.
За твоје подвиге примила си достојну славу и сада си овенчана на
небесима па се са ангелима радујеш, где је сабор пророка и апостола
и заиста велика војска мученика, и где су хорови патријараха, тамо
помињи и нас преподобна мати Параскево.
Богородичан: Ти помажеш верним царевима и владарима у борбама, па
и нашем владару подари победе над противницима Богородитељко, и
одбрани од сваког напада противника, Мати Бога-Речи, неискусобрачна
и Чиста, да твоме Сину певамо, а тебе величамо у векове.
Ини.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповедујем..
Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо,
Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Преподобна мати, не престај да молиш Христа, да се ми слуге твоје
избавимо од невоља, јер ти из душе певамо и величамо те.
Постала си украс девојака, преподобна, јер си англески живот
следила, зато не престај да се молиш за твоју отаџбину.
Убројана си у саборе бестелесних, па са мудрим девојкама пред
Владиком радосно стојиш, зато му се за цео свет моли.
Богородичан: Испуни ме радишћу и весељем Дјево, јер си примила
Узрочника радости, и излила Га свима на радост.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Појавила си се Параскево као божанска светлост и у цркви си
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опевана, и лепотом њу обасјаваш, светлошћу твога лика предобра
невесто Христова, а ти се њему непрестано моли за све нас. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Мени давно подарени плашт бањом крштења, укаљах блудним
страстима, и сада сам бедник очајан, када помислим на час истинитог
и страшног Божијег суда, а ти ми Дјево Свенепорочна дођи тада, и
избави ме страшне осуде.
На хвалитним стихире на 4 глас 8.
Дођите сви богомудри из далеких земаља, и дотаците се кивота ове
преподобне, и своје дарове од душе принесите, и добићете од разних
страсти избављење, и од других грехова разрешење, а код Бога усвојење,
и све што нам је корисно за спасење. (два пута)
Узела си славна Параскево пут испосника, да би животне буре
избегла, зато си са мудрим дјевама као светлоносна ушла у дворе
Господа твога, и њему си се уневестила, па изливаш исцелења свима
који ти притичу, и избављаш их од душевних патњи твојим молитвама
Богу.
Охрабрена надом и вером у Христа, родитељско имање си одбацила
па се са бестелеснима радујеш преподобна мати Параскево славна, зато
и по смрти исцелења изливаш, а твоје мошти су постале пуне сваког
миомира, које ти је Христос подарио, јер си њега заволела и њега си
желела, а он те је прославио мати преподобна.
Слава, глас 8.
Отаџбину и сроднике и имање си Параскево оставила, а сву
безбожност на свету си омрзла, и само си Бога заволела, па си постом
његова невеста постала, и била си станиште Духа Светога, његовим
блистањем си се просветила, зато га моли да спасе душе наше.
И сада, богородичан:
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке
невоље и туге.
Велико Славословље.
Ако не појемо Полијелеј, онда појимо стиховње из Октоиха.
Слава, преподобној, глас 2:
Преподобна мати Параскево, из младости си саму себе Христу Богу
предала, и од њега охрабрена телесне страсти си савладала, и што је
лоше си бољем покорила, зато си и троструки венац примила, и моли
се за спасење душа наших.
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И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Јегда от древа..
Када је нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом
вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
На Литургији
Блажена од првог канона песма 3. и од другог канона песма 6.
Прокимен, глас 4.: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Галатима, зачало 208.: Браћо, пре доласка вере..
Алилуја, глас 4: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и
услиша мољење моје. (Пс.39,2)
Стих: И изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27)
Еванђеље по Матеју, зачало 104.: Рече Господ причу ову: царство
небеско је као десет девојака..
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

Овог месеца октобра 14. дан
Служба Назарију, Гервасију, Протасију и Келсију

На Господи воззвах.. стихире светима, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Као сведоци вере ови су подвиг завршили и венце победе добили,
храбри Назарије и велики Протасије, са мудрим Келсијем и богомудрим
Гервасијем. Њима певамо као храбрим војницима јер су наследници
вишњег царства и својевољна жртва.
Просвећеног разума и обасјан Духом, свети Назарије је више од
сунца свима у тами душама заблистао, божанском благодаћу је
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поучавао, просвећивао и светло упућивао: веровати у јединога Господа
и славити преславно од Дјеве Оваплоћенога, који је све на земљи
обасјао.
Са Назаријем увек помињани Келсије и славни Протасије и
Гервасије, храбро су пострадали и све војске демона су на земљи мушки
победили, зато изливају реке исцелења, и богато напајају божанском
благодаћу срца побожнима.
Нека се хвали Назарије, и нека се слави Протасије и божански
Келсије и Гервасије, јер су славно пострадали и лаж су сатрли и као
свети се у хорове ангела убројали; учешћем у Божанству су обожени и
венце победе су из Руке Животворне примили.
Ви сте живот завршили а веру сачували, и венцима страдалника се
овенчали, и међу ангеле се убројали, великим јунаштвом сте лажљивог
врага Христом победили, божански мученици, зато смо се сложно
сакупили, да би ваш светли спомен радосно прославили.
Богомудри Назарије са божанском проповеди је кроз градове
пролазио и њих просветио, њега је Келсије следио, и славу божанског
страдалника стекао јер је злога победио. Зато њих сви да похалним
песмама славимо, као звезде које светле у тами и као лекаре душа
наших.
Слава, глас 8.
Похвалимо као разумне жртве Назарија, Гервасија, Протасија и
Келсија, јер су сво мучитељско зловерије и идоле сатрли; зато њиним
молитвама Христе Боже мир подари целоме свету, а душама нашим
велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Мученици Господњи..
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 стиховње из Октоиха.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, у страдању своме су примили
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победише, а дрскост демона разорише. Молитвама мученика
спаси душе наше.
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Слава и сада, богородичан, а ако је среда или петак: крстобогородичан.
На Јутрењи
Оба канона из Октоиха и канон светих на 4. Његов акростих је:
Са вером ћу опевати овенчане мученике. Дело Јосифово.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Са вером сте пострадали и подвиг довршили, и венцима победе се
овенчали божански мученици, зато ваш божански спомен радосно
празнујемо.
Једрима напуњеним Духа Божијег сте пучину мучења неоквашено
прешли, славни мученици, па сте се сада у божанско пристаниште
вишње светлости уселили.
Крстом као оружијем снабдевени блажени, ви сте бестелесног
противника савладали јер сте у телу многоструке муке и неправедну
смрт претрпели.
Богородичан: Опевајмо свенепорочну Младу Дјеву као једину која је у
своју утробу сместила несместивог и превечног Господа, јер је тако
постала шира од небеса, и по доброти својој је Бога оваплотила.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор
твојих песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској
слави твојој, и венаца славе их удостоји.
Заиста сте као божанско грожђе Божијег винограда, јер вашим
страдањем мученици, изливате нама вино, које благодаћу духовно
весели срца свима.
Мучениче Христов Назарије ти си се храбро успротивио гонитељу,
који ти је наредио да жртвујеш мрским лаже-боговима, и био си
спреман славни као јагње на заклање.
Запевајмо данас сложно и са вером сви Назарију, Гервасију,
Протасију и Келсију, јер су заиста у духу сведоци Христови постали.
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Богородичан: Скинија Старога Закона је требала бити праобраз тебе
Чиста, као свето Божије станиште, из којега нам је очишћење, и дошла
си да нам свима подариш Светињу.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Назаријева страдања и гоњења, Протасијеве патње и ране славимо,
Гервасија и Келсија хвалимо, као часне сасуде Свете Тројице, и као
светле звезде и вернима куле, као стварне губитеље кривоверја и
стубове вере и тврђаве непоколебиве. Њима са вером кличимо: молите
Христа Бога да подари опроштај грехова, свима који са љубављу
славимо свети спомен ваш.
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.
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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје на престоље..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Љубав твојих светих мученика Речи-Божија превазилази сваки
разум и логику, јер су за веру претрпели храбре подвиге, борбе и бојеве
које си им попустио.
Сложну вољу су при разним рањавањима својих телеса Христови
ратници изобилно показали, када су Бога на стратишту исповедили, а
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лаж многобожија потпуно погубили.
Назарије, Протасије, Гервасије и Келсије славни мученици, у борби
и ангели задивише, јер мада телесни, бестелесног сплетоше и на земљу
храбро оборише.
Као храбри војници, као непобедиви мученици, као Христови
ратници и као праве вере браниоци, ви небеска насеља наследисте, и
са хровима ангела се зувек веселите.
Богородичан: Најбожанскија Очева недра није испразнио, када је
Пречиста Богородице, на твојим пречистим недрима седео, и божанско
место и славу увек постојећу је свима по својој доброти спремио.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна
Дјево, имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
Због окова и многих мука, твоје се тело Назарије све у ране
претворило, али нам зато мирисно миро излива, и замирисава душе
свих, који са несумњивом вером тебе славе, свехвални.
Токовима твоје крви погасио си страдалниче жар многобножија, а
Спаситељевом Божијом благодаћу и огњем божанских чуда свемудри,
гасиш нам блато страшних страсти Назарије.
Као мирисне цветове који миришу Божијом науком, и као ливаде
богопознања, и као рајска дрвета доброг и изврсног плода, похвалимо
сјајне мученике и верно их прославимо.
Певајмо о Назарију, величајмо Келсија са Протасијем, похвалимо
са вером храброг Гервасија, као непоколебиве стубове цркве и
неразориве њене темеље.
Богородичан: Оружије које је од давнине чувало улаз у Едем, окреће
леђа пред вернима, због Заблисталога из тебе Чиста, а потврђенога
часном крвљу изливеном из копљем прободених ребара.
Песма 6.
Ирмос: Божественоје сије..
Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога
прославимо.
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Силом Духа светог си ходао по води Назарије свеблажени а да
ниси остављао трага, и његовом силом си све противнике посрамио.
Благодаћу Божијом си од неизлечиве телесне патње исцелио
мучениче Назарије, и миро мирисно изливаш свима, који прилазе
твојим светим моштима.
Побожни Протасије, и са њиме велики Гервасије, одлучно су
привремено богатство и силу одбацили, и вечне славе се удостојили.
Богородичан: Само си ти обновила природне законе Дјево, јер си
родила бесмртнога Бога, у смртно тело одевенога, да би по својој
доброти мртве оживио.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Постали сте као блистава светила божански мученици, јер сву
творевину светлом својих чудеса обасјавате, а дубоку ноћ патњи увек
одгоните, и Христу јединоме Богу се непрестано за све нас молите.
Икос:
Као сјајна и божанска светила увек стојите пред Великом
светлости, богоблажени мученици, и отуда изливаним сјајем незалазног
божанства, увек сте просветљени и обожени; зато нас који са вером
ваш божански спомен славимо просветлите, и од мрака, страсти,
невоље и злоба избавите, и непрестано се за све нас молите.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени,
па опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.
Своје стопе сте утврдили на камену Божије науке славни, а ваша
срца демонским замке нису уловиле, и још сте кликтали: благословен
си најопеванији Господе и Боже отаца.
Када сте у крви пострадали, вама је великомученици незалазна
светлост заблистала и тамошња светла радост вас је примила, јер сте
појали: благословен си најопеванији Господе и Боже отаца.
Пролазећи кроз градове, ви сте их блажени најусрдније освештали,
а Христа сте и пред мучитељима исповедали, и свима којима требаше
исцелења сте благодаћу Свесветог Духа то даривали.
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Богородичан: Као најсветлију палату Бог је нашао твоју утробу, и у њу
се уселио, да би синовима учинио Свенепорочна све који кличу:
благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Поранили сте непобедиви мученици ка преславном и великом
Сунцу заблисталоме из Дјеве, и сами сте светлост постали, па сте
благодаћу таму обмане разорили, певајући: Господа појте дела и
величајте га у све векове.
Из давнине Рим прича о твојим подвизима Назарије
многострадални, а Константинов град пева о чудесима, која твоје свете
мошти поседују, певајући: Господа појте дела и величајте га у све
векове.
Побожни Назарије излива благодат мира, а свима који са вером
притичу да захвате ради просвећења и очишћења наређује да кличу:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Вас храбри страдалници Назарије, Келсије, Протасије и са њима
Гервасије, имамо као моћне молитвенике код Господа, па зато са
љубављу кличемо: Господа појте дела и величајте га у све векове.
Богородичан: У теби се Пречиста сјединио бићем са телом, да све
учини као што су били и целог ме је обновио, јер сам због преступа у
Рају цео и пропао, зато тебе Дјеву певамо и величамо у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..
Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато
те сви величамо.
Христом сте своје мишице ојачали, јер је он разорио злобу
нечастивога, и када сте своје вратове сагнули, крај живота сте мачем
примили, и од тела се раставили, зато сте достојно прослављени, и на
далеко чувени.
Украшени сте били телесним ранама, и били сте налик ангелима,
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а сада радосно стојите пред Лепотом свију, заједничарењем са Њим
јасно и најлепше украшени свечасни.
И пре краја живота и после краја, вас је Владика украсио знацима
и чудесима незаборавни, Назарије, Протасије, Келсије и Гервасије,
непобедиви мученици, зато сте достојно и слављени.
Вашом љубављу су сви освештани, који данас служе ваш спомен,
са нама се радују и празнују мученици и сви пророци, зато се са њима
молите за нас Доброчинитељу, свеблажени.
Богородичан: Весело ти приносим Пречиста Млада Дјево поздрав
Божијег Гаврила: радуј се обрадована, похвало мученика и апостола и
свих верних спасење, Дјево и Мати неискусобрачна.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Као бестелесан си претрпео неиздрживе муке, блажени Назарије,
славо мученика, са мудрим Гервасијем Протасијем и божанским
Келсијем. Зато са вером славимо свепразнични и часни спомен ваш.
Богородичан:
Над разумно рађање од тебе је чудо најславније, које сваки разум
и земних и ангела задивљује, јер си Дјева по природи родила, и Дјева
си као и пре порођаја остала. О, страшне ли тајне! О, дивног ли
рађања! О, пречудне ли трудноће!
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Месеца октобра 15.дан
Спомен преподобног оца нашег Евтимија новог;
Спомен светог преподобномученика Лукијана, презвитера
Велике Антиохије

На Господи воззвах.. стихире преподобног, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Ишао си тесним путем који води у живот, пловећи душом без буре;
ти си Евтимије испосника похвала, јер си трпљењем савладао демонске
хајке, зато си добио у неслеђе царство небеско, и његове непролазне
лепоте се наслађујеш.
Твој свети живот је зачудио и ангеле, а свирепе демоне је веома
поплашио; саборе верних си дивно украсио упутивши их да увек иду ка
Христовом небеском станишту; њега моли да избави од пропасти и
невоља све, који са вером твој свечасни спомен славе.
Певање песама и похвале, приносио си оче Христу свакога дана,
живећи у пустињи своју душу и помисли уручио си самоме Богу, као
велики Мојсеј ушао си у забрањено, јер си невидивог врага победио, и
чисто станиште и оруђе Божанскога Духа постао.
Ине стихире мученика, глас тај исти.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Речи Божије науке си вером обогатио, а верне си утврдио, да
многоструке муке и бес мучитељеву претрпе смело, ради будућег
живота и непролазне радости, зато те Лукијане достојни славе
прослављамо, и твој празник данас побожно служимо.
Дуговремену тамницу и страшну смрт си преподобни претрпео,
оковима си везиван и оштрим црепом стружен, и страшном глађу и
дуговременом жеђи исцрпен; али си зато небеску храну примио, као
непобедиви мученик и храбри страдалник.
Море те је у своја недра примило, и као давно Јону коме је неман
послужила, тако је и тебе после тридесет дана копну предало, ради
побожног погреба и због изливања божанских исцелења, јер си међу
мучницима нарочит и цркви си утврђење, молитвениче за душе наше,
богоносни и благодаћу пребогати.
Слава, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронела вест о твојој науци, и
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зато си на небу стекао плату за твоје подвиге; војске демона си погубио,
и до ангелских чинова си стигао, јер си њихов живот непорочно
подражавао, но пошто имаш смелост код Христа Бога, измоли 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 из Октоиха.
Слава, глас 5.
Преподобни оче, ниси дао својим очима сна, нити твојим веђама
дремања, докле си душу и тело од страсти ослободио, и себе за
станиште Духа припремио, дошавши Христос са Оцем стан је у теби
начинио, јер си јединосушне Тројице угодник био, велики
проповедниче Евтимије, моли се за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Радујсја..
И сама као јагње гледала је своје Јагње како као на заклање жури.
Усрдно га је следила и овако му говорила: „куда идеш, Чедо моје
најслађе Христе? Ради чега овако и без лењости журиш и хиташ
најжељенији Исусе? Реци ми реч безгрешни и многомилостиви
Господе, слушкињи твојој Сине мој највољенији. Не презри ћутањем
мене Милосрдни, јер сам те чудно родила Боже Животодавче који
дарујеш свету велику милост.
Тропар, глас 8.
У теби се оче свакако спасе боголикост, јер си примио крст и
следаовао Христу, делима си учио презирати тело, желећи више за душу
ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобни Евтимије радује се
дух твој.
Слава, мученика, глас 4.
Мученик твој Господе Лукијан, у страдању своме је примио
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победи, а разори немоћну дрскост демона. Молитвама
мученика спаси душе наше.
И сада, богородичан.
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На Јутрењи
Канон из Октоиха један и светима два.
Канон преподобног. Његов акростих је: Радуј се монашка побожна
славо.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим пјесањ..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који раздели море и
проведе људе које изведе из египатског ропства и јер се прославио.
Радуј се изворе који кипти током спасоносним, из којега сви који
са љубављу прилазимо теби незаборавни, захватамо благодат ицелења
од сагрешења.
Од Христа Бога си примио свети чин, славни, и још из утробе си
постао изабрани сасуд Духа, јер си сву благодат примио Оче Евтимије.
Да би постао учесник живота бесконачног оче премудри,
занемариоо си све привремено, и Богу си приступио, па се непрестано
молиш да се сви спасемо.
Богородичан: Следујући мудрим речима твојих уста, са радошћу
називамо блаженом тебе Најнепорочнија, јер си нам постала узрок
неизрецивог блаженства.
Ини канон мученика Лукијана. Његов акростих је: Певаћу о твојој
слави свеблажени Лукијане. Дело Јосифово.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје Господи Боже мој, јако извел..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из ропства
египатског, а потопио си кола и силу фараонову.
Мудрошћу и благодаћу и духовном силом си Лукијане заблистао, и
народ просветио, и ка познању Христа, мучениче, све их упутио.
Оружијем праве вере те је мучениче заштитио, Онај који је нашу
немоћ као милостив понео, и учинио те је непобедивим за противнике
у борбама.
Пропале у дубину кривоверја ти си страдалниче извукао на небеску
висину, мрежама твојих побожних речи, дични.
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Богородичан: Вечно постојећу Реч Очеву, изнад речи, разума и смисла
си без семена зачела и родила Чиста, за наше избављење.
Песма 3.
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.
Благодаћу Свецара постао си као светли стуб који упућује монашке
зборове, и као облак који осењује изабранике Божије, а лица невидивих
противника помрачује.
Стојиш пред лицем твога Владике, и немалаксалом силом се
молиш преподобни, да се твоје стадо избави од робовања тами и од
мучења страстима, а твоје молитве Бог услишава.
Великим постовима си богоречити умртвио жеље твога тела, и
постао си станиште Владике, зато га умоли да се избаве невоље и
смутњи од страсти сви који ти притичу.
Богородичан: Тебе је унапред видео Исаија као свитак, на којем је
телесно назначен Бог-Реч, да покида меницу првосазданога Адама,
чијим је преступом она потписана, и да нам подари опроштај од
робовања.
Ини.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато
се утврдило у Господу срце моје.
Од твоје душе мучениче ти си начинио Божији светли дом врлина,
а идолске храмове си твојом молитвом разорио.
Окружен искушењима мучениче и када су те патње мука снашле,
ти си опевао Онога као доброчинитеља, који те је удостојио ових
добара.
Своје тело си мучениче на муке предао, али си твоју душу без
саблазни сачувао, и као жртву непорочну си свеславни Владици себе
самог принео.
Богородичан: Од Дјеве се детенце родило, који је својом вољом
векове установио, зато њу са правом опевајмо као Богородицу и
блаженом је називајмо.
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Кондак мученика Лукијана, глас 2.
Подобан: В молитвах..
Поштујмо сви у песмама као свећњак просветљеног светог
Лукијана, који је прво кроз пост заблистао а касније кроз страдање
засветлио, и који се непрестано моли Богу за све нас.
Сједален преподобнога, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Ради Христа си се свога тела одрекао и показао и духовни вођа
народима си постао; чуо си речи тајне науке, и монасима си постао
правило живота; све си страсти моћно савладао, а замке демона си до
краја у прах претворио; Христа Бога увек гледаш богоносни Евтимије,
па га моли да подари греха очишћење, свима који са љубављу славе твој
свети спомен.
Слава, сједален мученика, глас тај исти.
Речима благодати си срца верних помазао, мучениче Лукијане ради
страдања и да победе мучитеља, и храбро и побожно си живот завршио,
а по смрти си се славе мученика удостојио, зато окупљени свето твоје
уснуће славимо а Спаситеља прослављамо: страдалниче прехвални,
моли Христа Бога да дарује опроштај сагрешења свима, који са
љубављу славе твој спомен.
И сада, богородичан:
Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.
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 божанским
страдањима.
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Песма 4.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи услишах..
О теби певам јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене
заблуделог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени и зато
те славим Многомилостиви.
Жеља за Богом те је разгорела и загрејала твоје срце, а жељено си
богомудри оче коначно достигао, када си земну сујету оставио и
сажитељ небеских служитеља постао.
Ласкања супружнице си преподобни на сваки начин савладао, јер
је у тебе богомудри ушла љубав Творца и загрејала те, па си дела
мрачна и жеље потпуно одбацио.
На чисту пашу уздржања си извео стадо твоје оче, и довео их на
незамућен извор безстрастија, а духовне звери си победио, зато твоје
стадо и сада твојим молитвама спасавај.
Богородичан: Гле тебе славе сва поколења, као што си и прорекла
Млада Дјево, јер си постала палата Створитеља и божански храм, у
који се уселио Узвишени обучен у тело, да спасе нас.
Ини.
Ирмос: Сједјај во славје на..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Показао си се блажени моћан према обмани, и увек многе упућујеш
на божанске подвиге, а трпљењем мука покорио си мучениче немоћну
силу гордога.
Био си притегнут на дрвету и каишима свезан, и гладом и жеђу
дуговремено мучен и оштрим цреповима струган, и све си претрпео
дични Христов мучениче.
Проповедао си Закон Божији и безаконике обратио, и указао им да
усрдно испију чашу мука, па си се са њима никад незаборављени у
Божије дворове уселио, насићујући се од дрвета Живота.
Богородичан: Из твоје утробе је Млада Дјево као божанско Сунце
заблистао, и све који су у тами многобоштва је просветлио, а све који
су у сенци смрти је обасјао; њему кличимо: слава Христе сили твојој.
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Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега
света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не
знам.
Сав одан Богу оче, ти си у пустињама ноћни мраз храбро претрпео,
а дневну жегу си поднео, и постао дом Божије мудрости, блистањем
врлина твојих разнобојно украшен.
У пост си смело ступио, а савет змије за стомако-угађања ниси оче
примио, него си се глађу и непрестаним молитвама и чистотом са
Богом сјединио и заједничар најбоље хране постао.
Врлинама си се блажени уздигао до облака, и примио таблице
исписане руком Божијом, па си монашко мноштво научио, да се свега
земнога одрекну, и узвео си их на гору богопознања.
Богородичан: Показала си се Чиста богопраоцу као лествица која
досеже до небеса, јер си имала у себи Саздатеља, из тебе се Бог
оваплоћени појавио и од пре растављене природе сјединио, зато тебе
Богородице верни славимо.
Ини.
Ирмос: Нечестивии не узрјат слави..
Нечестиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни
и блистање славе Очевог Божанства, и зато ти од раног јутра
појимо Човекољубче.
Знојем од поста попалио си преподобни трње страсти, а потоцима
твојих подвига угасио си пећ кривоверја, оче правоверни и свеблажени.
Честим патњама спопаднут, остао си непосустао, а на Бога си
свети који може спасти гледао; њему у руке си и твоју душу са весељем
предао.
Кривоверне и удаљене од Бога си изобличио, а дугим патњама и
великим злом спопаднут, ти си се славни Христу приближио, и његово
страдање си следовао.
Богородичан: После порођаја си остала као и пре Чиста, и када си
Бога родила ти си род човечански од пропасти ослободила, зато те са
вером православно славимо.
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Песма 6.
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.
Подстакнут љубављу Владике све си земно оставио, и њему си
следовао, уз то си на рамена његов лаки јарам храбро узео, по имену
твоме добродушни.
Поучен неизрецивим знањем блажени, научио си твоје стадо о
небеском стварима размишљати, а навале стасти твојим поукама
одгонити.
Твој живот је био налик на вишње силе оче, и теби је дата смелост
коју си увек и имао, да избављаш од страсти твоје стадо, за то Христа
умоли и сада.
Богородичан: Разумевши Чиста твоју неизрециву тајну, Авакум те је
као гору осењену предсказао, јер се из тебе Створитељ из милосрђа
оваплотио и тако стару осуду одбацио.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Неоквашено си прешао пучину мучења, а свесилном десницом је
твоје тело из дубине спасено, и свима који те воле блажени је
неповређено јављено.
Онај који је после три дана из китове утробе Јону избавио, и тебе
је из дубине мора спасао, мада си у њој тридесет дана међу морским
зверима провео.
Љубављу Христовом запаљен славни, ти си се свемудри до смрти
мучитељима противио, зато си се радосно царства небеског удостојио.
Богородичан: Тебе Чисту голубицу и једину неокаљану нашао је
Пречисти Бог-Реч, и из тебе да се роди одлучио, Пресвета Богомајко и
свенепорочна Дјево.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
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Кроз многе таласе си као по сувом прошао, а бестелесне демоне си
у потоцима твојих суза силно потопио, богомудри свети Ефтимије,
примио си дар чудеса да исељујеш од свих страсти, зато се моли
непрестано за све нас.
Икос:
Твојим богоугодним молитвама отвори моја уста, трипут блажени
и свеславни Евтимије, јер стојиш пред Богом, да бих опевао твоје
побожно житије и и достојно испричао о твојим врлинама, које си на
земљи ради Христа Бога преподобно чинио. Ти си светлећа кула и
правило монаха, јер си равноангелни живот стекао, и у незалазном
животу се уистину настанио, зато се моли непрестано за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Купина в горје огњенеопаљнаја и росоноснаја..
Несагорива купина на гори и росоносна пећ Халдејска, јасно су
тебе предсказали Богоневесто, јер си божански и нетварни огањ у
тварну утробу неспаљено примила, зато из тебе Рођеноме појимо:
благословен си Боже отаца наших.
Аврамову нарав си стекао премудри, и из твоје земље си се иселио,
и Бога си видео, који ти је обећао богату награду, зато си радосно и
усрдно певао: благословен си Боже отаца наших.
Успламтелим духом преподобни, ти си вражије замке покидао и
одолео им и победио их, ограђен оружијем Владике, који се нас ради
на крст приковао, зато си весело и усрдно певао: благословен си Боже
отаца наших.
На гору молитава си дошао и у облак ушао, и видео си са леђа
Духа Божијег, и примио си моћ да расуђујеш, па си оче непоколебив
стуб постао, зато моли усрдно, да се избаве од демонских искушења сви
који ти певају.
Богородичан: У последња времена си Пречиста надприродно телом
родила испунитеља Закона, и Господара свега од пре векова, Сина,
Мудрост и Силу, за обновљење земних, зато Дјево Чиста побожно
кличемо Рођеноме из тебе: благословени Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Спасиј во огњи аврамскија..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако правда праведнога лови, а ти си најопеванији
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Господе, Боже отаца наших и благословен си.
Гонитељ није могао поднети навалу твојих мудрих речи мучениче,
па те је убио, и у дубину мора те је бацио, и тако ти је храбри и
нехотице горње царство обезбедио и божанску славу.
Ниси се поклонио изрезаним киповима, и ниси преклонио колена
пред идолима, па си у огањ патњи бачен, али си у пећ за мучење ушао
орошен Духом, и росоподатељном силом, богомудри мучениче.
Твојим животворним речима, ти си дични умртвљене и у дубину
грчког безбожија жртвоване људе извукао певајући: благословен си
најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Благословен је плод твоје благословене утробе, којег
благосиљају и небеске силе и сабори земних, јер нас је Благословена
избавио од старе клетве.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огненују ко отроком јеврејским..
Бога, који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен
у росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га
у све векове.
Потоцима твојих суза си огњене сласти у пепео претворио, а страх
од пламена Геени си одагнао оче мудри савршеном љубављу уједно и
са страхом од Саздатеља твога, у све векове.
Као Енох си се ка Богу преставио, и он те је оче примио и са
вишњим зборовима настанио где појиш: Господу појте његова дела и
величајте га у све векове.
Сада уживаш у непролазним даровима, и пун си трисунчане
светлости блажени, зато твоје певаче од таме и страсти молитвама
избави, да достојно Христа славословимо.
Богородичан: За нас земне си Пречиста неизрециво у теби Бога
зачела, који се из милосрђа оваплотио, и тако си стару клетву укинула,
Најнепорочнија Владичице, зато њега величамо у векове.
Ини.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше тада
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Све који су патили од духовне глади, ти си твојим речима као
хлебом утврдио, и научио их славни да славе јединог Господа као Хлеба
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живота нашег, зато њему сви појмо: опевајте Господа његова дела и
величајте га у све векове.
Твојим страдањем си уништио демона, страшног мучитеља и
обманитеља, па си уздигнут на завидну висину дични, и доспео си до
ангелских чинова певајући: опевајте Господа његова дела и величајте га
у све векове.
О, чудних ли догађаја, која су се на теби десила Лукијане веома
трпељиви! Морско недро је твоје свето тело на дуго време примило и
није му нашкодило, па га је копну цело предало, где потоке исцелења
изливаш свима који те воле.
Богородичан: И језиком и срцем проповедам тебе Дјево чисту
Богородицу, јер си родила Господа телом обложенога и у две природе
схваћенога, њега све силе небеске славослове у све векове.
Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова, неизреченноју..
Бог Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови
Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; Богочовек се од
свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.
Просветљен лепотом испосништва оче Евтимије, и одевен одећом
непропадања и овенчан венцем надразумних дарова, ти стојиш пред
Владиком свију и радујеш се.
Уселио си се блажени у боравиште вечнога живота, где је сабор
апостола и мноштво мученика, сабрање преподобних и хорови пророка,
јер си богомудри и дични оче за патње примио достојну награду од
Бога.
Сав си блистав од зрака светлости Трисунчане, и њоме си светло
обасјан, зато измоли опроштај сагрешења, и избављење од невоља, и да
се удаљимо од зла, сви који са љубављу теби притичемо.
Богородичан: Неизрециво оваплоћени Владика свих из тебе је
Богородитељко Маријо постао савршени Човек, и родио се, али је тебе
као и пре рођења сачувао чистом Дјевом; њега моли да се спасу од
невоља душе наше.
Ини.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
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Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато
те сви величамо.
Твој свети спомен, мудри, се светли зрацима Духа, и разгони облак
страсти, а просвећује саборе верних, и спаљује војске демона, зато
сачувај нас који те славимо.
Када си се ослободио од окова тела блажени, ти си ка висини
небеској радосно узлетео, и постао диван, украшен ранама за Бога
Творца; пред њиме стојиш са мученицима и веселиш се.
Мученик Лукијан нас је окупио да његова страдања и светле
подвиге данас похвалимо, јер је храбар до самог краја био, и изобилну
благодат чудеса стекао, зато њега сви сложно прославимо.
Богородичан: Постала си Чиста млада Дјево станиште надразумне
Мудрости, и духовни престо и двери, зато тебе сабори народа и војске
ангела славе, јер си само ти изнад свих.
Светилен.
Подобан: Жени услишите..
Сујету света си преподобни као терет избегао, и гладовањем си
тело увенуо, али си душевну силу обновио, и славом небеском се увек
слављени оче обогатио, зато не престај да се молиш Господу за нас.
Богородичан:
Пречудно је твоје заступање красна Маријо, и дивна је твоја слава
по свој земљи Богородице, зато се сада тобом хвалимо, јер тебе као
заступницу код Сина и Творца твога имамо, и да се сви твојом
недреманом молитвом спасемо.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 2.
Преподобни оче из младости си врлину усрдно прихватио, па си
оруђе Светога Духа постао, и од њега си дар чудоторства примио, а
људе си научио да презиру животне сладости, и сада божанским
светлом чисто блисташ оче Евтимије, зато просветли и наше помисли.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Јегда от древа..
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.
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Месеца октобра 16.дан
Спомен светога мученика Лонгина капетана који беше код крста
Господњег

На Господи воззвах.. стихире, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Мучениче Лонгине свехвални, свој си плашт црвен од спаситељне
крви себи заруменио, јер си твојим великим страдањем најзлобнијег
разоружао, и сада у вишњем царству живиш, венцем неувелим си
овенчан као победник, зато твој славни спомен прослављамо.
Мучениче Лонгине свехвални, када си видео Сина Божијег како
својевољно нас крсту страда и да је смрт окусио, и када си видео са
се и сунце помрачило а горе затресле, тада си узвикнуо окупљеним
Јудејцима: заиста је ово Син Божији и Господ и Цар свима.
Мачем ти је народ Јудеје главу одсекао и у ђубре бацио као
безакони сабор и народ неблагодарни, али слепа жена је дошла и њу
узела и прогледала. О, свеблажени Лонгине свехвални, моли се за нас
Господу да се спасемо.
Слава, глас 6.
Дело Јована монаха.
Када је Лонгин капетан при страдању твоме Христе видео да се
храм располовио, тебе је као Сина Божијег Јудејцима проповедао. Зато
су зли божанску главу његову мачем посекли и у ђубре бацили, али нека
жена ју је пронашла и њене затворене зенице очију се отворише. Са
њоме и ми кличемо: Ти који си овенчао за тебе пострадалог, његовим
молитвама и наше душевне очи просветли да бисмо те славили, као
Бога телом разапетога за наше спасење.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Всју отложивше..
Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.
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На стиховње из Октоиха.
Слава, мученика, глас 6.
Дело Јована монаха.
Код крста си стајао и гледао шта се збивало: на дрвету разапетог
Бога и Човека си познао, и ка њему си узвикнуо: Сети ме се Господе у
царству твоме! А Спаситељ ти је одговорио: блажен си Лонгине и
спомен твој биће из поколења у поколење.
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?
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Лонгин у страдању своме примио је
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона; молитвама
мученика спаси душе наше.
На Јутрењи
Оба канона из Октоиха и канон светога. Његов акростих је:
Опеваћу велику славу Лонгинову. Дело Јосифа.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
Божанским сјајем си славни просветљен, и са ангелским чиновима
стојиш пред Христом Богом, зато просветли све који славе светли
спомен твој.
Ништа те није могло одвојити од јединства са Богом, јер си се
вером одвојио од сваке телесне сласти, да би се чисто насладио вечно
Жељеног.
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Чистотом разума служио си свемудри Богу живоме, а мртвим
кумирима блажени никако ниси службе приносио, зато си после смрти
у бескрајни живот прешао.
Богородичан: Очева Реч се у твојој утроби на реч зачео, да би од
безумља земне избавио, јер је то из своје доброте желео, Дјево и Мати
Пречиста и благословена и свенепорочна.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
Када си познао на крсту Сина Божијег и истинитог Господа који
за нас страда, у њега си из све душе поверовао.
Твоја душа мудри је као земља натопљена примила духовна семена,
и као зрео клас је божанском вером уродила.
Једрима мука на крсту си препливао славни пучину страсти, и
радосно си стигао у тиха пристаништа.
Богородичан: Моју душу напаћену навалама страсти, исцели Пречиста
Мати Божија и ка спасењу ме упути.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Видео си разапетог Избавитеља и његовим зрацима обасјан дубоку
таму незнања си напустио, па се са божанском науком сјединио, јер си
поверовао да је то виђени Бог. Зато си и пострадао и радосно убројан
у сабор мученика Лонгине блажени. Са њима се славни увек моли
Христу Богу, да подари опроштај сагрешења свима, који са љубављу
славе свети спомен твој.
Слава и сада, богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих
противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као
мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који достојно певају о
слави твојој.
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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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Вером си стекао моћни разум блажени, па си немоћну тврђаву
обмане порушио и радосно си кликтао: слава сили твојој Господе.
Када си славни видео нестрадалног Господа славе на дрво
подигнутог и прикованог, исповедио си га као Сина Божијега који
својом вољом страда.
Када си видео увелу смрт због смрти Бесмртнога, похитао си
Лонгине да за њега умреш, и да живиш и по смрти са славно
пострадалима.
Богородичан: Из твоје утробе си родила Реч изнад наших речи, једног
по ипостаси који је постао Човек, двострук по вољи и енергијама.
Песма 5.
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.
На земљи си заиста био дошљак Лонгине, а ранама страдања си
био украшен, и зато си се настанио у земљи кротких.
Успео си да победиш безумље и немоћ мучитеља, помогнут силом
крста страдални Лонгине.
Поставио си на чврстом темељу срце твоје свехвални, и зато си
под налетима валова искушења остао непоколебив.
Богородичан: Певам о јединој Дјеви која је неискусомужно
Богародила, јер смо њоме спасени и зато је са вером славимо.
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Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Видећи како се горе и земља потресају у дану страдања, дотле
стојећи у неверју, поколебао си се Лонгине, и утврдио у вери у
Страдалнога.
Када си видео Лонгине творевину промењену, стекао си прави,
савршени и истинити разум и ка познању Божанства си се Лонгине
изменио.
Радосно си претрпео страшне муке а врат свој си мачу одлучно
приклонио, али си својом вером главе демона посекао.
Богородичан: Осуши из корена и почупај трновите помисли мога срца
и покажи га плодоносним Свенепорочна, твојим заступањем млада
Дјево Свечиста.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Весело се радује црква, јер је данас спомен мученика Лонгина,
достојног слављења, јер је узвикнуо: ти си Господе Христе моја сила
и утврђење.
Икос:
Видевши небо великом тамом помрачено, и земљу која се тресла,
и камење које се распадало, и завесу која се подерала на двоје, при
божанском страдању Христовом, Лонгин је препознао Божијега Сина
који је страдао по својој доброти, а нестрадалан по божанској природи,
и који са славом са Оцем и Духом Светим све држи и обухвата као
истинити Бог и Цар. Зато је страдалник радосно узвикнуо: ти си сила
моја Христе и утврђење.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии 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.
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Када си мучениче за веру пострадао, храбром душом си све савете
безаконика посрамио, и законо си се овенчао кличући: благословен си
у храму славе твоје Господе.
Божанска благодат је дошла у мошти твоје па сваку патњу
разрешава, свима који ти побожно прилазе блажени, и који те
проповедају као непобедивог сведока Истине.
Тело ниси поштедео од смрти Лонгине, него си се због Христа
одрекао да принесеш жртве демонима, и самог себе си као жртву
непорочну радосно Богу принео, када си дични мачем посечен био.
Богородичан: Чисти Бог-Реч је тебе Дјево као чисту нашао па се
уселио, јер је хтео да тобом очисти од нечистоте људе, зато је
благословен плод твоје утробе.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Од пре си славни успавао телесне жеље бдењем за Господа, а уснуо
си сладким сном блажени, јер си умро за Христа, који је на дрвету
крста божански уснуо, а мртвима је живот излио.
Када си видео блажени копљем Прободеног у ребра и крв и воду
изливену из Христа који је из милосрђа Човек постао, био си коснут
његовом блаженим промислом и кликтао си: благословите сва дела
господња Господа.
Ревношћу за Бога си душу разгорео, и потоком своје крви Лонгине
свемудри, си идолско огњиште угасио, а њине кипове си спалио и
њихова демонска саборишта разорио, кличући: благословите сва дела
господња Господа.
Божанским сјајем Онога због кога се сунце помрачило ти си
просветлио очи свога срца, па си одушевљено напустио мрак кривоверја
и постао си мудри као звезда и просветљујеш све који певају:
благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Устима, језиком и из све душе своје проповедам тебе као
Богородитељку и молим те Пречиста: обасјај моје срце твојом
светлошћу, и из ужасне таме ме ослободи, јер и ја кличем: благословите
сва дела господња Господа.
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Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј от..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Ти си мучениче безаконицима певао: моја снага и моја песма је
Бог-Реч, који је на крсту руке раширио, његовом светом страдању
следујем и зато ћу смрт радо примити.
Као предивни страдалник, сав си постао обдарен и украшен светим
страдањем и пред красним Богом-Речи стојиш, да највећу награду за
твоје патње примиш.
Славимо те, јер ти се при твоме светлом страдању незалазно
Сунце јавило, који је зрацима исцелења сав свет просветлио а мрак
незнања одагнао.
Узет си у вечне обитељи и прибројан у војске свих светим
мученика, са њима мучениче свеблажени Лонгине помињи и нас који
побожно твој спомен славимо.
Богородичан: Ти си Богородице постала станиште незалазне Светлости,
њиме сви у тами и сенки греха светло угледаше, зато просветли и мога
срца осећаје.
Светилен:
Када је угледао на крсту како виси Онај који све држи својом
силом и неизрецивим промислом, задивио си се чуду, и њега назвао
Сином Бога небескога. Његове славе си достојно и како доликује
истинити причасник постао.
Богородичан:
У многа сагрешења сам безумно упао, а ти ми дођи брзо и твојом
силом ме избави из греховног пада, да бих славио Пречиста твоју
неисцрпну благодат, јер спасаваш када хоћеш од сваке невоље, силом
твојом непобедивом.
На Литургији
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 Тимотеју, зачало 292.
Алилуја, глас 4. Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
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Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Матеју, зачало 113.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

249

MINEJ OKTOBAR

Месеца октобра 17. дан
Спомен светог пророка Осије;
Спомен преподобномученика Андреја Критског

На Господи воззвах.. стихире, глас 1.
Подобан: Всехвалнии мученици..
Дух Свети који од Оца исходи твојим језиком си објаснио, и
Христов својевољни долазак у последња времена за обнову творевине.
А сада гледаш испуњење твога пророчанства, зато пророче твој спомен
славимо.
Нашу природу која је раније својевољно одлутала, обручио си
Човекољубче, јер си је избавио од нечистоте, и у самоме себи си је
надразумно и нераздвојно сјединио и здружио. Ово је твој пророк
одавно предсказао као увођење у целомудреност блуднице.
Богоречити пророче, сада видиш твоје речи благодаћу испуњене, и
стојиш пред Богом свију, зато се за све моли, који са вером твој спомен
празнују, па измоли њима опроштај грехова, мир и велику милост.
Ине стихире преподобнога, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Од младости си стао уз Господа блажени, па си тако до краја
живота чинио; крстом си се наоружао и руке си на рало господњих
заповести положио, као што је писано. Њега моли да избави од
пропасти и невоља све, који са вером славе твој свечасни спомен.
Вером си постао као драги камен који се не ломи, јер када си
бијен славни и по земљи вучен, тиме си углачао пут вере, и учинио га
добрим за ходање, и изобличио си оче учење Константина Копринима,
као злославно и трулежно.
Догматима апостола си васпитан блажени, и учењем божанских
Отаца; прославио си оваплоћенога Бога виђењем у светим знацима и
часним иконама, због чега си славни и пострадао, али се и показао као
учитељ праве вере а мученицима охрабрење.
Слава и сада, богородичан, глас 4.
Подобан тај исти.
Ти си Бога који је несместив у себе примила, а он се из
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човекољубља оваплотио и нашу природу из тебе примио и сасвим
обожио, зато не презри мене Најчистија, јер сада патим, него се убрзо
смилуј, и од сваког напада и повреде од злога ме ослободи.
Крстобогородичан
Подобан тај исти.
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.
Постом си се на гори подвизавао, а духовне нападе демонских
војски си оружијем крста победио, свеблажени; опет си се за страдање
храброшћу обукао и мачем вере си Копронима убио, и због обојег си од
Бога овенчан, свеславни преподобномучениче Андреје.
Слава и сада..богородичан или крстобогородичан
На Јутрењи
Један канон из Октоиха и два канона светих. Канон пророка има
акростих: Опеваћу Осијине богонадахнуте речи. Дело Теофаново.
Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Помогшему Богу во Египте..
Певајмо победничку песму Богу помоћнику Мојсеовом у Египту,
јер је фараона са свом војском потопио и тако се прославио.
Заиста као богоречит пророк стојиш Осијо пред Животодавцем и
моли се усрдно да се избаве од искушења сви који те са вером хвале.
Очистио си потпуно своју душу од нечистоте, па си се удостојио да
јасно будућност сагледаш и да предскажеш славни шта ће се догодити.
Божија Мудрост као извор предсказања показао је богојављеног
Осију као непресушну реку пророштва, који изобилује божијом науком.
Богородичан: Христа који се ради нас из Дјеве појавио, из Египта
јасно је Отац дозвао, као што је давно боговидац Осија прорекао.
Ини канон преподобног Андреја. Његов акростих је: Са љубављу ћу
певати о истоименитом са мужеством. Дело Јосифа.
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Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубинје постла иногда фараонитскоје..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло греха
целог света, најславнији Господ се славно прославио.
Храбро си страсти телесне покорио, јер си имењак са храброшћу
био, суровост мучитеља си поразио, и за веру пострадао, зато окупљени
тебе сложно славимо.
Од топлоте Божијега Духа си се душом као жар разгорео, па си лед
страсти истопио, а потоцима крви си туђи огањ зловерија погасио,
велики Андреје исповедниче богоблажени.
Свезан љубављу Христовом оче, ти си из младости радосно крст
твој примио, за њиме си следовао, а испосништвом и потпуним
страдањем си се сам себе одрекао.
Богородичан: Душа ми је увек оптерећена учмалим сном, али ка твојој
заштити притичем Пречиста Мати и Дјево, а ти ме покрени ка
будности покајања, па ме тако избави од вечног мучења.
Песма 3.
Ирмос: Утверди мене Христе на недвижимом..
Утврди ме Христе на непоколебивом камену твојих заповести, и
обасјај ме светлом лица твога, јер нема светога као што си ти
Човекољубче.
Сведочио си о Богу Божанском науком научен, и позив си народима
објавио, Духом Светим упућен пророче.
Удостојен си богомудри да сагледаш будуће као да је сада, и
одпадање јудејско си најавио, као и укидање Старог Завета.
Прорекао си избављење Израиљу, али не ратом, ни луковима, ни
наоружањем, него помоћу Господа Бога Сведржитеља, и дао си знаке
оваплоћења Бога-Речи.
Богородичан: Радуј се света Дјево, јер си зачела оваплоћену Реч, који
је избавио нас својим светим телом крвљу од обмане.
Ини.
Ирмос: На камени мја вјери..
Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста (да говоре)
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против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема
светог као што си ти Боже наш и нема никог праведнијег од тебе.
На камену Христове љубави, утврдио си оче стопе твога разума,
зато се ниси духвно поколебао од противника, него си своме Творцу
кликтао: ти си Бог наш и нема праведног као што си ти Господе.
И пре смрти и после смрти изливаш исцелења и помажеш
болеснима и одгониш нечисте духове, Андреје преподобни, кличући
твоме Створитељу: ти си Бог наш и нема праведног као што си ти
Господе.
Умивен твојим испосничким сузама и улепшан крвљу мученика,
сав си постао украшен, и похитао си ка Жељеноме кличући: ти си Бог
наш и нема праведног као што си ти Господе.
Богородичан: Родила си Свенепорочна Бога-Реч телом као ми, али и
јединосушног са Оцем, и мимо природе си остала Дјева и после
рађања, зато те са вером славимо.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Данас царски град празнује пресветли празник светле твоје
успомене, зовући сваки други град и крај: радујте се, јер имамо велико
благо, многострадално твоје тело Андреје мучениче, и православља
светилниче.
Затим Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Стекао си пророче срце чисто од страсти и постао истинито оруђе
сагласно Духу, од њега си мудри богато просвећен, јер си знање свега
будућег примио; зато окупљени твој свети спомен верно славимо, а
Спаситеља прослављамо: Осијо увек помињани моли Христа Бога, да
подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава, преподобног, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Похвалимо верни како доликује у посту и страдању дивнога и
праве вере проповедника и бранитеља моћнога, јер се овај без страха
ђубрезваном цару успротивио, и проповедао да се поштује Христова
икона, он је свих испосника похвала и углед за охрабрење мученика.
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И сада, богородичан:
На престолу херувимском седи и у недрима Очевим се налази, и
као на престолу светом седи Владичице у недрима твојим, уистину
оваплоћени Бог. Зацарио се над свим народима, и ми сада њему јасно
појимо, а ти га умоли да спасе слуге твоје.
Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на
послетку телом родила, на крсту повешеног Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапнут? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.
Песма 4.
Ирмос: Разумјех всесилни твоје..
Разумео сам Свесилни твој промисао и са страхом те прославих
Спаситељу.
Осијо, ти си око цркви који виде Бога, избави од невоља све који
те хвале.
Најсветлије и најјаче Духа станиште, моли се да се спасу сви који
ти поје.
Као Божији пророк, ти стојиш пред Судијом свију, зато ме твојим
молитвама избави од страсти.
Богородичан: Надвисила си и ангелске чинове Увекдјево, јер си њиног
Творца у утроби носила.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви не ходатај..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.
Био си послушан Христовим заповестима, па си се његовој икони
часно клањао, зато те је безаконик многим ранама усмртио.
Због твојих врлина си миомирисан постао, и мада у гробу, ти си
лица свих који те без сумње у срцу призивају, оче преподобни,
замирисао.
Андреје дични, ти си најгорег мамона који је боловао од бедне
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иконоборне јереси са смелошћу изобличио, и постао си преподобни,
бранитељ православних.
Богородичан: Као веома плодна, уродила си добрим класом којим се
хране сви православни који те славе, Богородице свеопевана, као и
Бога-Реч, из тебе оваплоћенога Свечиста.
Песма 5.
Ирмос: От ношчи утрењујушче..
Иза ноћи смо поранили и певамо ти Христе, јер си са Оцем
беспочетан, ти си Спаситељ душа наших, зато подари мир свету
Човекољубче.
Покренут милошћу, научио си нас богоречити пророче Божијем
дуготрпљењу, доброти и благости, којом Он све нас поштеђује.
Христос је устао и смрт умртвио као што је твоје мудро
пророчанство богоречити објавило, и свима душама које беху у аду, је
живот даровао.
Твојим молитвама пророче Осијо, из дубине греховне нас избави,
јер ти имаш безазорну смелост код Христа, богомудри и даровити.
Богородичан: Господ свију и Цар свију, са Оцем беспочетан, у времену
је из тебе Богородице Дјево постао и у телу се појавио.
Ини.
Ирмос: Просвјешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам, као цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем
тебе не знам.
Помраченост греха си оче омрзнуо, и сав си се обасјан светлошћу
безстрастија показао, па верне који прилазе твоме светом гробу
просвећујеш зрацима исцелења, и Божијом благодаћу.
Постао си потпуно станиште Божије, јер си свето поживео и
храбро пострадао, па сада блажени лежиш у гробу цео и несатруо, и све
верне разрешаваш од страсти.
Храбро си се борио против демона и људи јеретика, и удостојио се
вечне славе и венаца Андреје преподбни, зато те верни увек славимо.
Богородичан: У наручју носиш Христа којег си неизрециво родила,
који је себи привукао све склоне ка злу и беднике који су робовали
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Зломе, зато те свенепорочна млада Дјево сви верни увек славимо.
Песма 6.
Ирмос: Пророка спасал јеси от кита..
Ти си спасао пророка из кита Човекољубче, зато и мене изведи из
дубине сагрешења, молим те.
Јављајући будућност свеблажени Осијо, ти си људима и силазак
Бога-Речи најавио.
Живот бесмртни је, као што си прорекао, све усмрћене гресима из
адових крајева извео.
Ти си пророче најавио одбацивање законитих и Јудејско отпадање,
а незнабожаца у веру увођење.
Богородичан: Из твоје утробе Свенепорочна, а ради нас, је заблистао
Бог-Реч, неизрециво у тело обучен, јер је милосрдан.
Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Тебе је Андреје безаконик у тамницу бацио, али те је Владика
Господ сачувао, јер си његову божанску вољу неизмењену сачувао.
За кидање свога тела блажени ниси марио, мада је ранама
дробљено, него као да си у туђем телу, тако си трпео, јер те је Бог
крепио.
Постао си оче као скривено скупоцено благо које лежи пред лицем
верних, и обогаћујеш чудесима све који те славе.
Богородичан: Тебе је у давнини пророк као духовни свећњак
предсказао, који у чистоти носиш божанску свећу Христа, којим се сви
ми просветисмо.
Кондак, глас 8.
Подобан: Возбраној..
Као истоименитом са храброшћу, и као беседнику великих тајни
побожности, узносимо ти благодарност, и са љубављу ти кличемо
похвале богоблажени, а пошто имаш слободу пред Господем, од свих
опасности нас спаси да ти кличемо: радуј се оче славни.
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Икос:
Као истинити ангел са Крита си оче дошао, и кривоверје си
изобличио, и који су те рањавали видећи твоја ужасна страдања
свемудри, богословским гласом су кликтали и овако узвикнули: Радуј
се моћни Божији вјниче, радуј се Господњи верни угодниче; Радуј се
хулних демона противниче, радуј се јер си јеретицима обуздање; Радуј
се јер си за икону Христову пострадао, радуј се нежењени јер си
сласти телесне савладао; Радуј се јер си постом вође таме победио,
радуј се јер си се страдањем Коприниму успротивио; Радуј се изворе
непресушни, радуј се јер си земљу обасјао страдањем твојим; Радуј се
верних станиште, радуј се наш избавитељу и заступниче, радуј се
незаборављени оче.
Песма 7.
Ирмос: Авраамстии отроци в пешчи..
Аврамова деца у пећи Тројицу унапред објавише, и пламен огња
у росу претворише и песмом кликташе: благословен си Боже отаца
наших.
Надприродним просветлењем ти си Осијо твој разум просветлио, и
познањем будућности се обогатио, па кличеш Владици: благословен си
Боже отаца наших.
Ти си бесмртни Спасе у рукама пророка умножио виђења,
различито изображаван за све који ти са вером кличу: благословен си
Боже отаца наших.
Ти си Осијо проповедао Христа као извор који излива Израиљу
воде спасења, и као мирну реку, а ми му кличемо: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Заблистали из беспочетног Оца, из тебе се Богомати и
млада Дјево по неизрецивој милости оваплотио, зато њему певамо и
кличемо: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније беззаконујушчаго..
Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре не побожне младиће росу духовну;
Зато је Он благословен и највише прослављен.
Подигнути валови мука нису твој разум поколебали Андреје
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славни, јер си стајао на камену науке Христове, зато си свима у бурама
постао пристаниште без буре.
Глупим понудама је покушао лукаво-мудри и помраченог ума да те
украде, јер си мудри био украшен светлошћу богословља, али је постао
достојан подсмеха, јер се испунио стидом због твоје смелости.
Твој разум Андреје дични је украшен Божијим законом, и постао
је као веома светла звезда свима, јер свакога верника који те хвали
обасјава чудесима.
Богородичан: Била си храм Бога живога у којем је Он себи створио
неизрециво станиште Дјево свеопевана, и мада на небесима обитава, Он
је из велике доброте решио да постане Човек.
Песма 8.
Ирмос: В пламени огњенеј горјашчија..
Појте Господу јер је у виду ангела сишао деци у распаљеној
пламеној пећи и спасао их, зато га величајте у све векове.
Божанство је недокучиво даровало пророцима сила предзнања, и
знање будућности, да певају Господу и величају га у векове.
Стекавши богонадахнута уста и богоречит језик Осијо, који блиста
светлошћу праве вере, ти певаш: појте Господа и величајте га у векове.
Пророкујући и речима и делима, изобличио си народ у заблуди и
научио их даровити да јасно певају: појте Господа и величајте га у
векове.
Богородичан: Увек постојећи Божија Бог-Реч се из Свете Дјеве
оваплоћен појавио, свима који са вером кличу: појте Господа и
величајте га у векове.
Ини.
Ирмос: Пешч иногда огњенаја в Вавилоње..
У давнини пећ вавилонска пламен је разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила када појаху:
благословите сва дела господња Господа.
Страсти телесне мудри си унапред подвизима испосништва
умртвио, и силно си пострадао, јер си преподобни икону Спаситеља,
Увекдјеве и светитеља побожно целивао.
Побеснели против Христа махнито су као свирепе звери решили да
те усмрте оче, зато су те вукли, тукли и у провалију бацили, али су те
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тако јавним сведоком Истине учинили.
Верне чудесима као водом напајаш, и одгониш свеблажени зле
духове, а уклањаш патње, јер си благодат лечења са висине примио, од
Христа Бога нашега.
Богородичан: Постала си Дјево шира од небеса, јер си Бога у своју
утробу сместила, који није нигде сместив, Њега моли да избави од
душепагубне скучености све који ти побожно поје.
Песма 9.
Ирмос: Радујсја девственнаја похвало..
Радуј се похвало девства, радуј се Мати Пречиста, ми и цела
творевина те побожним песмама величамо.
Као пророк примио си свеблажени Осијо од Бога почасти и венац
лепоте.
Твојим молитвама изузетни пророче подари да сви буду обасјани
Христовом светлошћу и учини Га милостивим ка твојим појцима.
Са чиновима ангела стојиш Осијо пред Владиком похвалама га
хвалећи, јер си равноангелним животом поживео.
Богородичан: Желећи да спасе човека, Син и Господ се од Пречисте
Дјеве у наше тело оденуо.
Ини.
Ирмос: Безначална родитеља Син, Бог и Гспод..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Ево оче преподобни ток твога живота си завршио, православну веру
си нетакнуту сачувао, и ради ње си неправедно пострадао и двоструки
венац са висине примио: као непобедиви мученик и као неклонули
испосник.
Процаво си оче као мирисни крин и као ружа у врту побожног
испосништва, и шириш мирис као кедар мучеништвом обасјан, Андреје
свехвални, лепото монашка.
Знацима и чудесима си веома украшен, и непропадив лежиш пред
свима да те виде, свеблажени Андреје, и просветљујеш душе свима које
ти са жарком вером прилазе и који те увек славе.
Дан празника и пун радости је свима који данас твој свети спомен
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славе, па са вером кличемо теби оче: твојим светим молитвама ка Богу
све нас избави од животних невоља.
Богородичан: Станиште светлости је постала твоја утроба и Онога који
зрацима божанства цео свет просветљује, а таму незнања са земље
потпуно одгони, Свенепорочна млада Дјево, због тога тебе славимо.
Светилен.
Подобан: Со ученики взидем..
Похвалимо сви Андреја доброг проповедника, и побожно
прославимо његов свети празник, да би се избавили од невоља, јер је
он проповадао правоверно поштовати Спаситељеве часне иконе и свих
светих, зато је венац на небесима примио и са ангелима се радује.
Богородичан:
Опевајмо богом умудрени Чисту Дјеву као Пресвету Гору Божију и
као светилник и посуду, и као трапезу и мост и жезал и свећу, и као
божански престо и двери и храм и палату, јер се христос из ње
оваплотио безгрешно и надприродно, и обожио је оно што је примио
неизрецивим сједињењем.
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Месеца октобра 18. дан
Спомен светог апостола и евангелисте Луке;
Спомен светог Петра Цетињског
(његова служба писана иза ове)

На вечерњи
Певамо Блажен муж..први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 8 глас 8.
Подобан: Что вас наречем..
Како да те сада назовем апостоле: небом? Јер си славу Божију
проповедао. Светлом? Јер си цео свет светлом обајсјао. Облаком? јер
нам изливаш воду божанства. Чашом божанске мудрости? Јер нам
истачеш вино које срца весели. А ти се моли да се спасу душе наше.
(два пута)
Како да те назовем богоугодни? Златним кивотом Завета, којега је
завештао Христос? Реком, која нам из раја извире? Светилом која
духовно блиста? Светиоником, јер цркву сву обасјаваш? Хлебом живота
на Божијој трапези? Путирем духовнога пића? А ти се моли да се спасу
душе наше.
(два пута)
Како да те сада назовемо боговидче? Вредним служитељем тајни
Христових? Духовном скинијом мудрога зачетника и уметника.
Таблицом исеченом благодаћу и исписаном Новим Законом који са
Сиона долази и тобом се проповеда. А ти се моли да се спасу душе
наше.
Како да те сада назовемо славни? Безбедном ризницом небеских
дарова? Извесним лекарем душа и тела? Павловим сарадником и
сапутником? Приповедачем Дела апостолских? Многа су имена Луко
која си врлинама начинио. А ти се моли да се спасу душе наше.
Како да те сада богоречити објавим? Као ученика, јер си нам
благовестио Христа? Као лекара, јер исцељујеш страсти душа? Као
светионика, јер духовном светлости обасјаваш? Степеником и темељем
вере, јер си нам написао Свето Еванђеље? А ти се моли да се спасу
душе наше.
Како да те сада назовем, чудни? Очевидцем Мудрости нелажне науке?
Писцем Дела апостолских? Или непоколебивим стубом правоверја?
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Или бедем цркве неразориви? Многа су твоја имена Луко и још већи
дарове. А ти се моли да се спасу душе наше.
Слава, глас 6.
Дело Анатолија.
Апостоле Христов и списатељу божанских догмата и тврђаво
цркве, јављањем о Богу си заиста излечио све у мраку незнања и срца
запала у дубину очаја, и спасао си их као од олујне буре. Следбеник си
био и ученик Богом изабраног сасуда Павла. Зато те молимо Луко
свети, похвало Антиохијаца: моли се Спаситељу и Богу за све, који са
вером увек служе твој часни спомен.
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 три чтенија.
Из Саборне посланице Јованове читање. (гл.1.)
Што бјеше испочетка, што чусмо, што видјесмо очима својима,
што размотрисмо и руке наше опипаше, о ријечи живота: И живот се
јави, и видјесмо, и свједочимо, и јављамо вам живот вјечни, који бјеше
у оца, и јави се нама; Што видјесмо и чусмо то јављамо вама да и ви
с нама имате заједницу; а наша је заједница с оцем и са сином
његовијем Исусом Христом. И ово вам пишемо да радост ваша буде
испуњена. И ово је обећање које чусмо од њега и јављамо вама, да је
Бог видјело, и таме у њему нема никакве. Ако речемо да имамо
заједницу с њим а у тами ходимо, лажемо и не творимо истине. Ако
ли у видјелу ходимо, као што је он сам у видјелу, имамо заједницу
један с другијем, и крв Исуса Христа, сина његова, очишћава нас од
свакога гријеха.
Из Саборне посланице Јаковљеве читање. (гл.1.)
Од Јакова, Бога и Господа Исуса Христа слуге, свима дванаест
кољена расијанијем по свијету поздравље. Сваку радост имајте, браћо
моја, кад падате у различне напасти, знајући да кушање ваше вјере
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гради трпљење; а трпљење нека дјело довршује, да будете савршени и
цијели без икаке мане. Ако ли коме од вас недостаје премудрости, нека
иште у Бога који даје свакоме без разлике и не кори никога, и даће му
се. Али нека иште с вјером, не сумњајући ништа; јер који се сумња он
је као морски валови, које вјетрови подижу и размећу. Јер такови човјек
нека не мисли да ће примити што од Бога. Који двоуми непостојан је
у свима путовима својијем. А понижени брат нека се хвали висином
својом; А богати својом понизношћу; јер ће проћи као цвијет травни.
Јер сунце огрија с врућином, и осуши траву, и цвијет њезин отпаде, и
красота лица њезина погибе; тако ће и богати у хођењу својему
увенути.Благо човјеку који претрпи напаст; јер кад буде кушан примиће
вијенац живота, који Бог обећа онима који га љубе.
Из Саборне посланице Јудине читање. (гл.1.)
Од Јуде, Исуса Христа слуге, а брата Јаковљева, званима, који су
освећени Богом оцем и одржани Исусом Христом: Милост и мир и
љубав да вам се умножи. Љубазни! старајући се једнако да вам пишем
за опште ваше спасеније, би ми потребно да вам пишем молећи да се
борите за праведну вјеру, која је једанпут дана светима. Јер се увукоше
неки безбожни људи, који су давно одређени на ово суђење, и Бога
нашега благодат претварају у нечистоту, и јединога господара Бога и
Господа нашега Исуса Христа одричу се. Али ћу вам напоменути, кад
и ви знате ово једанпут, да Господ избави народ из земље Мисирске,
потом погуби оне који не вјероваше. И анђеле који не држаше својега
старјешинства него оставише свој стан чува у вјечнијем оковима под
мраком за суд великога дана. Као што Содом и Гомор, и околни њихови
градови, који су се прокурвали онако као и они, и ходили за другијем
месом, поставише се углед и муче се у вјечном огњу: Тако дакле и ови
што сањајући тијело погане, а поглаварства се одричу, и на славу хуле.
А Михаило Аранђел, кад се препираше с ђаволом и говораше за
Мојсијево тијело, не смијаше проклета суда да изговори, него рече:
Господ нека ти запријети. А ови хуле на оно што не знаду; а што знаду
по природи као неразумна животиња, у оном се распадају. Тешко њима!
јер путем Каиновим пођоше и у пријевару Валаамове плате падоше, и
у буни Кореовој изгибоше. Ово су они што погане ваше милостиње
једући с вама без страха и гојећи се; облаци безводни, које вјетрови
преносе; јесенска дрвета неродљива, која су двапут умрла, и из коријена
ишчупана; Бијесни валови морски, који се пјене својијем срамотама,
звијезде лажне, којима се чува мрак вјечне таме. Али и за овакве
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пророкова Енох, седми од Адама, говорећи: гле, иде Господ с хиљадама
светијех анђела својијех Да учини суд свима, и да покара све
безбожнике за сва њихова безбожна дјела којима безбожност чинише,
и за све ружне ријечи њихове које безбожни грјешници говорише на њ.
Ово су незадовољни викачи, који по жељама својијем живе, и уста
њихова говоре поносите ријечи, и за добитак гледају ко је ко. А ви,
љубазни, опомињите се ријечи које напријед казаше апостоли Господа
нашега Исуса Христа, Јер вам казаше да ће у пошљедње вријеме
постати ругачи, који ће ходити по својијем жељама и безбожностима.
Ово су они што се одвајају од једине вјере, и јесу тјелесни, који духа
немају. А ви, љубазни, назиђујте се својом светом вјером, и молите се
Богу Духом светијем. И сами себе држите у љубави Божијој, чекајући
милости Господа нашега Исуса Христа за живот вјечни.И тако
разликујући једне милујте. А једне страхом избављајте и из огња
вадите; а карајте са страхом, мрзећи и на хаљину опогањену од
тијела.А ономе који вас може сачувати без гријеха и без мане, и
поставити праве пред славом својом у радости, Јединоме премудроме
Богу и спасу нашему, кроз Исуса Христа Господа нашега, слава и
величанство, држава и власт прије свију вијекова и сад и у све вијекове.
Амин.
Ако настојатељ нареди да се пева литија: стихира храма и
апостола глас 4.
Подобан: Јако добља..
Трском благодати из дубине сујете извукао си људе чудотворче,
закону Учитеља си се покорио Луко, који је потпуно просветлио твој
разум и часним апостолом и богопроповедником тебе свеблажени
учинио његовог недостижног божанства.
Блистање Духа сишло је на тебе у виду огња и тебе блажени је
учинио стаништем Божанства, брзо си одгонио маглу безбоштва а свет
си просветлио блистањем твојих мудрих поука, проповедниче светих
тајни, украсе апостола и очевидче Христа блажени.
Муњама проповеди ти си славни просветио оне који седе у тами
незнања и учинио их синовима Владике и Бога ради вере. Његовим
страдањима и смрти си следовао и постао си наследник славе, као
мудар и богоречит и као ученик Истине.
Слава, глас 2.
Све си земно оставио да би за Христом следовао, и назначен и
надахнут Светим Духом послан си од њега у пропале народе, да и они
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људи нађу светлост богопознања апостоле Луко, и завршио си подвиг
твојим за Бога страдањем и разним мукама, па си предао душу твоју
Христу, зато га моли свеблажени, да нам подари велику милост.
И сада богородичан:
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.
На стиховње стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја постников..
Благодат из твојих уста Луко апостоле, излила се као огњеним
језиком. Ти си се показао као језик огњени, дајући речи светлости,
проповедима светлости подобним. Ове су као стреле које пале
љубитеље таме, како пише и учи свето Еванђеље. Јавио си се, како
Павле рече који ти је био учитељ, као мирис живота, свима који заиста
Живот желе, а мирис смрти пак за све који Живот не заволеше. А нама
подари мир и живот и светлост и велику милост.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески.
И твојих речи божански учениче, сазнали смо као што си рекао,
потврду ствари о којима си по том нама писао, а којих си из почетка
очевидац био. По њима си и ти био једнак служитељ оваплоћенога
Бога-Речи. Њега си по васкрсењу видео у Емаусу, када си са Клеопом
горућим срцем са Христом хлеба јео. Његове божанске топлоте испуни
и наше душе које те славе.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове.
Радуј се једини који си нам са радошћу записао „радуј се“, при
балговести Пречистој, а њу је Крститељ чије си зачеће описао још из
утробе назвао Господородитељком. Ти си описао и оваплоћење БогаРечи, његова дивна чуда и речи и страдања: крст и смрт и васкрсење
и вазнесење које си видео. Силазак Духа си проповедник и дела а
посебно Павлових, јер си његов пратиоц постао, и лекар си и ученик и
светило цркве, коју заувек сачувај.
Слава, глас 6.
Свемудри ловче, свети учениче, делатељу Спаситељев и
проповедниче његових страдања, цео свет си са вером прошао и из
обмане народе окупио и Богу привео, као добром мирису. На небеса си
доспео, и стојиш пред Судијом свих, па се моли да се избавимо од
безаконих дела наших и да се у дан суда ослободимо мука.
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И сада, богородичан
Удостојена си, Пречиста Дјево и Богомати, великих дарова, јер и
телом родила једнога од Тројице: Христа Животодавца, за спасење
душа наших.
Тропар, глас 3.
Свети апостоле и еванђелисто Лука моли милостивога Бога да
опроштај грехова подари душама нашим.
или овај, глас 5.
Похвалимо светим песмама светог апостола, свеславног Луку, као
проповедника Дела Апостолских и сјајног писца Еванђеља Христовог,
неописиве истине Христове цркве и као истинитог лекара људских
немоћи, природних болести и исцелитеља мука душевних, који се
непрестано моли за душе наше.
Слава и сада, богородичан васкрсан.
На Јутрењи
На Бог Господ.. тропар два пута.
Слава и сада, богородичан
После првог стихословија сједален, глас 3.
Ходите сви да похвалимо апостола Луку као кормилара, јер је
идолску лаж укинуо и ка светлу живота све узнео и у Тројицу веровати
поучио, зато данас сви верни њега побожно поштујемо а Христа Бога
нашега прославимо. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Радуј се Маријо, Дјево и Мати, горо света и Едемски рају, из које
се бесемено Христос Бог-Реч родио, и кроз њега целом свету живот
процвао.
После другог стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Красотје дјевства..
Док си после васкрсења за Емаус путовао, и са тобом свети Луко
Клеопа, пришао ти је Господ прикривено па те питао, а када си хлеб
примио, одмах си Спаситеља препознао. Њега моли да подари нама
велику милост. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Као необрађивана лоза Дјево, најлепши си грозд уродила, који нама
вино спасења излива, и весели свима и душе и тела. Зато тебе Дјево као
узрока добра увек славимо, и са ангелом кличемо: радуј се благодатна.
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После Полијелеја сједален, глас 4.
Премудрошћу као удицом у дубину духовног мора си захватио, и из
смртоносне дубине душе верних за живот уловио, Луко свеблажени, а
од Павла научен ти си твоје срце блистањем Духа очистио, и твојим
догматима си народе просветио, а све које су мучиле страсти ти си
чудесно исцелио, и увек молиш за нас Христа Бога да се спасу душе
наше.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
Када имамо тебе Богородице као наду и заступницу, напада врага
се не бојимо, јер ћеш ти спасти душе наше.
Степена, први антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4. По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески.
Све што дише..
Еванђеље по Јовану, зачало 67.
После 50. псалма стихира, глас 3.
Док си после Христовог васкрса Луко свети са Клеопом у град
Емаус путовао, пришао ти је Господ ликом непознат па те испитивао,
а ти чим си хлеб примио Спаситеља си препознао. Њему се моли да
нам подари велику милост.
Оба канона из Октоиха, без мученичних, и апостола на 6.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Пјесањ возсљем људије..
Узнесимо песму народи, чудноме Богу нашем, који је осободио
Израиља од робовања када му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.
Био си као сјајна Божија кочија јер си пред народе пресвето Име
донео, Луко свечасни, а кочије и војсковође обмане си моћно потопио.
Реку живота си примио и њоме цео свет напојио, а жегом си
неверје исушио, Луко свеблажени, облацима богопознања који излазе из
твоје утробе.
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Блистањем духа Луко трипут блажени, и чистотом живота свога
као муња обасјан, богодано си обасјао васељену и просветлио срца
верних.
Богородичан: Радуј се пресвети храме, и руно богоносно, запечаћени
изворе реке бесмртности, па сачувај Владичице твоје стадо у свим
ратовима незаробљено.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Нјест свјат јако Господ, и нјест..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.
Својом проповеди си заблистао као сунце Луко свеблажени и
украсио си бедеме цркве, а жарком вером си истопио маглу обмане.
Исклесао си таблице божанске од камена даровити, од камена
Божијег оваплоћења, имајући твој побожни језик као секиру и уста
богонадахнута.
Ушавши у облак веома сјајни и облаком покривен, примио си
премудри Нови Закон писан прстом Духа на срцу твоме.
Богородичан: Нема непорочне као што си ти Владичице, и нема
пречисте више од тебе Свенепорочна, јер си у твоју утробу примила
Бога-Реч, јединог Многомилостивог.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости.
Као Павлов сапутник разне си невоље трпељиво поднео, свехвални
Господњи апостоле, и живот си страдањем за веру завршио, са њим се
на небеској висини веселиш блажени, јер си ти у свету Христово
Еванђеље проповедао и све си под сунцем просветио, Луко свехвални,
зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са
љубављу празнују твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
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призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.
Песма 4.
Ирмос: Из гори приосенненија слове, пророк..
Као из осењене горе, тако је само у Богородици, Божијим
провиђењем пророк угледао твоје вољно оваплоћење Речи-Божија,
и са страхом славословљаше силу твоју.
Море незнабожаца си помутио богомудри, као што би то коњ
Свецара, и горко неверје си увекславни зачинио сољу божанства.
Христос је затегао лук и пустио тебе Луко као стрелу добро
наоштрену, јер блисташ зрацима побожности и просветљујеш душе
наше.
Исцели свеблажени твојим певачима страсти душевне а уједно и
телесне, а трулеж тајних плодова греха одсеци свемудри.
Богородичан: Невесто Божија, Маријо Богородитељко, избави ме од
страшних сагрешења и невоља, и твојим молитвама упути ме ка тихом
пристаништу спасења.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
Постао си као роса која пада са неба, јер жегу обмане разараш
твојим речима.
У теби се апостоле зачео побожан страх и родио спасење свима
залуталима.
Попео си се на гору врлина свеблажени и свима си проповедао
Еванђеље небеског Царства.
Богородичан: Маријо Богородице безневесна, сва надања противника
осујети а све који ти певају развесели.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
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Испио си чашу мудрости и све си напојио познањем Христа Спаса,
Луко свемудри.
Павле те је одабрао за сапутника, Луко свеблажени, а ти си народе
уловио мрежом догмата твојих, богоречити.
Постао си апостоле као облак који нам као кишу излива живот,
који нам долази из Извора спасења.
Богородичан: Твој Пород Маријо Богоневесто је као Бог постао
разоритељ идола, зато му се клањамо са Оцем и Духом.
Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
Похвалимо као истинског проповедника побожности, и весника
неизрецивих тајни, звезду цркве Луку божанскога, јер Господ Христос
који једини зна тајне срца, изабрао га је са мудрим Павлем, да буду
учитељи народа.
Икос:
Знањем си обогаћен са висине из руку Владике, и предан си био
народима као изабраник свехвални, па си живот запалио Логосом и
земљама си Луко законодавац постао, више него Мојсеј, прстом
Божијим као богонаписане таблице ти си Духом писао и божанску веру
си објаснио, зато те је Христос прослави,о који једини зна тајне срца.
Песма 7.
Ирмос: Отроци благочестивии в Вавилоње образу..
Побожни младићи у Вавилону идолу златноме се не поклонише,
него у сред пећи огњене орошени певаху песму говорећи:
благословен си узвишени Боже наш и отаца наших.
Постао си свемудри верни ученик неизрецивих тајни Христа Бога,
јер си Божије Еванђеље вернима проповедао и говорио: благословен си
узвишени Боже наш и отаца.
Постао си украшен вршењем врлина Луко свеблажени, и зрацима
божанске лепоте обасјан, непрестано си твоме Творцу кликтао:
благословен си узвишени Боже наш и отаца.
Пуштајући светле зраке постао си као зора у ноћи, јер си таму
обмане сјајем твојих речи одагнао, побожно кличући: благословен си
узвишени Боже наш и отаца.
Богородичан: Имајући живот просвећен речју мудрости боговидче
Луко, рођење из Дјеве си јасно описао и иконама са љубављу приказао;
њој се верно клањамо и Христа славимо.
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Песма 8.
Ирмос: На горје свјатјеј прославаљшасја и в..
На гори светој Господ се прославио и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.
Росоподатељном мудрошћу твојих речи богомудри и облацима
божанске благодати, угасио си пећ обмане и постао Господњи
благовесник и свети проповедник.
Како су дивни кораци твојих нову твоји свеблажени јер си Христов
мир благовестио, који сваки разум превазилази; њега величамо и
славимо у све векове.
Тебе је Христос учинио као светлост света да просветљијеш оне
који у тами седе, јер он је блистање Очеве суштине и Господ славе;
њега величамо у све векове.
Богородичан: Господу који се у утробу Дјеве уселио, и из ње
величанствено и неизрециво древног Адама обновио, певајмо њему и
славословимо га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер..
Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно
Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила,
неућутним славословима величамо.
Својом еванђелском проповеди постао си проповедник спасења
целог света, и показао си се светоречити и свечасни као света и
знаменита труба Духом надахнута.
Украшен си Делима Спаситељевих апостола, јер си то написао
вернима Богом подстакнут, и објавио си као живи узор који увек остаје,
свети и свеславни проповедниче.
Када си испунио коначни циљ Божији, ти си Луко пред Христа
стао, који даје од себе боговиђења, и којима се насићујеш, па те зато
те сви славимо.
Богородичан: Величамо тебе Богомати која носиш у наручју
недоступног Бога и коме на небесима све силе певају, а он нам због
тебе увек дарује спасење.
Светилен.
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Подобан: Со ученики..
Луко Христов апостоле и познаваоче тајни неизрецивих, и
учитељу народа, са светим Павлом и Пречистом Богородицом чију си
божанску икону из љубави насликао, моли боговидче за нас, који те
славимо и празнујемо твоје свето уснуће, свемудри објавитељу тајне.
Слава, ини
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Похвалимо као ученика благодати и пратиоца Павловог, и писца
који је објавио божанско Еванђеље, и оваплоћење Бога-Речи и
очовечење и страдање, то си блажени проповадао, зато верно окупљени
Луко ми те достојно прослављамо.
И сада, богородичан:
Неизрециво је рађање од непорочне невесте, јер си ти као
најчистији храм Богородице, по Превечном Савету се у тебе Бог-Реч
уселио, па си га родила, зато певамо пород твој и величамо те као
достојну Свенепорочна.
На хвалитне стихире на 4 глас 1.
Подобан: Облак тја свјета..
Прославимо верни у песмама Христовог ученика, Луку апостола,
мудрога писца Еванђеља, сасуд изабрани и дивни, лик продуховљен, јер
његова је у свим црквама похвала, јер он је проповедао преславна
Божија чудеса, и просветио је све на земљи зрацима богословља по
својој доброти.
Научио си мудри умеће лечење душа више него тела, и у обоје си
се веома добар показао, Божијом мудрошћу надахнут, ти си душе и тела
лечио, Луко свеблажени, и све призиваш ка богопознању и надахњујеш
жељом за Богом, људе увек узносиш ка небу, и за све се молиш који те
славе.
Удицом разумном си све у дубини незнања као рибе уловио, и када
си их имао, ти си их свеблажени ка познању Бога привукао, и као
добру храну Христу принео, зато си част и живот непролазни Луко
свети заслужио, јер си апостол Христов и мудри благовесник и
приповедач учињених дела благодати био.
Глас 4.
Дело Леонтија магистра.
Ходите сва створења да песмама похвалимо истинитог лекара
духовног и Спасовог ученика Луку увекслављеног, јер је он болест
безбожија Христовом бањом помазао и излечио, а рекама боготочних
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вода из својих уста духовна станишта Еванђељем напојио, зато је
пророчки изашла вест његова по целом свету, а он се моли да се спасу
душе наше.
Слава, глас тај исти.
Окупимо се верни на Давидско певање тајних речи и стихова Луки
па кличимо: језик твој је као перо писца, јер си лик Христа брзописца
украсио а народе на познање Божанства уразумио, ти си Еванђеље
проповедао, уједно и Апостолска Дела описао, зато стојиш пред
Тројицом и Богом и молиш се за душе наше.
И сада, богородичан:
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од
сваке невоље и туге.
Велико Славословље и отпуст.
На Литургији
Блажена од канона апостола песме 3. и 6.
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 Колошанима, зачало 160. од половине
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 51.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Овог месеца октобра 18.
Спомен светог Петра Цетињског Митрополита црногорског,
чудотворца
На великој вечерњи
Блажен муж, први антифон.
На Господи воззвах..,стихире глас 4.
Прославимо оца нашег светога Петра, јер га је Господ поставио на
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свећњак, да зрацима чудеса обасјава Црну Гору и све српске крајеве и
као украс цркве; зато њему кличимо и рецимо: моли се Господу да нам
подари мир и велику милост.
У давнини је пророк рекао: праведник ће процветати палма и као
кедар на Либану ће се умножити, и биће као дрво засађено крај извора
вода, а ти о, блажени оче Петре, процвао си побожним врлинама, зато
те славимо и молимо ти се: осени твојим молитвама ово место, и твоју
црногорску паству и све православне хришћане.
Имамо вас светитељи: новопрослављени Петре чудотворче цетињски, Василије острошки, Стефане пиперски и Арсеније косијеревски,
који својим моштима освештавате земљу нашу и као угодници Божији
стојите пред престолом Сведржитеља Бога, зато вас усрдно молимо:
сачувајте отаџбину нашу и сав народ српски крстоносни.
Када су злобни агарјани напали на твоју паству, ти си светитељу
Петре уз помоћ вере њих одагнао и Црну Гору уредио, дао си тврде
основе држави коју животворна Тројица помаже, чувајући њен верни
народ, зато молитвама твојим штити их увек ради добра и ради
спасења.
Непријатељ рода људскога тражи увек кога ће прогутати, па је
подигао у твоме народу, преосвештени Петре, међусобну заваду и злобу.
Због тога устадоше људи твоји један против другога опадањем и
прогоњењем и спремаху велико крвопролиће, којим хтеде убити многу
твоју децу. Тада си ти пастиру добри испунио науку Христову:
„блажени миротворци“ па си мудрим саветима, молитвама са сузама и
молењем ка Богу твој народ измирио, зато славећи тебе молимо те
умоли Христа Бога, да сачува народ српски од замки вражијих, па
утврди међу њима слогу и љубав, а удаљи сваку злобу и погубну
неслогу.
Похвалимо сви славу јерараха: светога Петра, српске цркве
блистави украс, а своје отаџбине предивног заштитника, јер је он многе
напоре поднео да заштити паству своју од видивих и невидивих
противника, и да утврди православље и просветли их светлошћу
Истине. Зато угледајући се на твој ангелски живот кличемо ти: не
заборави отечество твоје и народ српски, него се моли Господу са
светим Василијем, Стефаном, Арсенијем и осталим угодницима, да
спасе слуге твоје који славе твоје свето уснуће.
Наишла је бура која је твоју паству блажени оче Петре угрозила,
јер Гали хтедоше завладати твојом земљом, али милошћу Свевишњега
нису смели да је нападну па су се залудни вратили у своју земљу, а ти
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са твојим чедима узнео си хвалу Богу. У твојој обитељи си поживео и
народ твој учио и државу уредио коју ти је Бог поверио, зато те молимо
да је чуваш твојим молитвама.
Петре чудотворче, ти си лаки Христов јарам на рамена узео, и
смирено га носио. Постом, молитвама, незлобивошћу и другим
врлинама си душу твоју украсио, а великим старањем си државу твоју
заштитио и твој народ законима умирио, и просвећењем га у слободи
утврдио. Зато твоја чеда тебе величају и кличу: о, свеблажени оче, моли
се Христу Богу који те је прославио на небесима пред ангелима и на
земљи пред људима, да спасе душе наше.
Слава, глас 8.:
Када си се после многих мука и подвига свети Петре душом
спремио за твој одлазак, тада љубећи народ твој ти си се за њега
усрдно молио, јер је горко плакао и говорио: о, добри наш Владико, не
остави нас сироте него нас чувај твојим молитвама од свакога зла. А
ми целивајући твоје мошти молимо те угодниче Божији и пастиру
ревносни и украсе архијереја учини нас да будемо угодници Свете
Тројице, коју си на земљи честитим животом и мудошћу прославио, јер
пред њом сада стојиш па се за нас молиш и за спасење целог српског
народа који те слави као свога владику који воли род свој.
И сада..богородичан: Кто тебе не ублажит Пресвајатаја Дјево..
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. Три паримије светитељу.
Читање из Премудрости Соломонових (главе 10. и 8.)
Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на
глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године у десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на
језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости;
и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим вас, и
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предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних савет,
знање и мисао ја призвах. Мој савет и сигурност, моја је разумност,
моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који ме траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из уста
правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.
Читање из Премудрости Соломонових (главе 10,31-32 и 11,1-12)
Уста праведнога капљу мудрост, а језик неправеднога пропашће.
Уста људи праведних капљу благодат, а уста безбожних развраћају се.
Мерила лажна мрзост су пред Господом, а мерило праведно пријатно
Му је. Где уђе дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак смирених
поучавају се мудрости. Савршење правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с лакоћом примљена. Правда
непорочнога просеца праве путеве, а безбожност упада у неправду.
Правда људи праведних избавиће их, а безсаветношћу заробљују се
безаконици. Када сконча човек праведан не пропада му нада, а похвала
безбожних пропада. Праведни ће избећи уловљење, уместо њега предаје
се безбожник. У устима безбожних је замка грађанима, а осећање
праведних је добар пут свима. У добрима праведних утврдиће се град,
а у погибељи безбожних је весеље; у благослову правих узвисиће се
град, а устима безбожних раскопаће се. Руга се грађанима оскудни
памећу, а муж разборит у проводи живот у спокојству.
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
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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 5.
Ходи народе ка Петру који је освештао престони град Цетиње
својим нетрулежним моштима, па му овако кличимо: радуј се Црне
Горе светило, који сву земљу обасјаваш, и реке благодати изливаш и
свима исцелења дарујеш.
Благодат Светог Духа те је Петре свештеноначалниче осенила и
поставила те за душеспасоносног вођу свога народа, а ти си све
поучавао, сироте и удовице хранио, на милосрђе Спаситељево си се
угледао, а себе си постом и великим одрицањем за небеско царство
спремио, где си како и доликује достигао, па се непрестано молиш
Господу да спасе и просветли душе наше.
Слава, глас 8.:
Шта да ти принесемо преблажени јерарше Петре? Јер ти
неисцрпно изливаш благодат и одгониш демоне који устају против нас,
зато те ми величамо и кличемо: сачувај нас од свих зала и твојим
молитвама измоли мир свету а душама нашим велику милост.
И сада.. богородичан: Творец и Изавитељ мој Пречистаја..
Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила
Пречиста дошао 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.
На стиховње стихире, глас 1.
Славимо твој часни спомен богоносни јерарше Петре, јер се теби
као истинитом следбенику апостола, даде од Христа Бога велика
багодат, да вернима блисташ, да болести лечиш а демоне одгониш, зато
се кивоту са твојим моштима клањамо и умилно говоримо: светитељу
Петре моли се Богу, да се смилује душама нашим.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Од младости си оче Петре Христа заволео, и телесно размишљање
си у себи умртвио, похитао да лоше покориш доброме и тело души, зато
си постао чист сасуд Богу посвећен, и миро Духа Светога си у себе
примио, а он те је изворем чудеса учинио, зато се моли за нас, да се
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смилује душама нашим.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Господ је прославио свога угодника, и наредио је да се после
четири године лежања изваде из гроба нетрулежне мошти светога
Петра, а ми видећи их сада, славимо оца нашега, чијим молитвама
Боже помилуј нас.
Слава, глас 4.
Показао си оче Петре силу свете вере која проповеда бесмртност,
а ми гледајући свете мошти као живоме са нама молитвено ти
вапијемо: ангела сабеседниче и народу наставниче, упути нас да
ходимо путем подвига у славу Божију, и твојим молитвама учини нас
да добијемо удео у царству небеском.
И сада..богородичан: Безневестнаја Дјево, јаже Бога…
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 светитеља, глас 8.
Приђите данас православни, да се свечано радујемо и да видимо
свечасне и свеславне врлине, трпљења и подвиге, светила пресветлог из
црногорске земље, међу архијерејима великога Петра, многохваљеног
пастира и учитеља, јер га дивним учини Господ међу својим светима,
истински сачуваног га је после четири године из земље пројавио.
Његовим молитвама, Христе Боже спаси душе наше. (два пута)
И Богородице Дјево.. (један пут)
На јутрењи
После шестопсалмија јектенија и затим Бог Господ.. Тропар светога
два пута. Слава и сада.. богородичан.
После првог стихословија, сједален глас 1.
Из младости си о, светитељу Христа заволео, и његовом силом
помогнут, молитвом и богоугодним врлинама си као копљем, и видиве
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и невидиве противнике оборио, и победним венцем славе се овенчао из
руке Христа Бога свију, зато и славимо твој свети спомен.
Слава и сада, богородичан:
Ко може испричати моје бројне нечисте помисли, и неизмерне буре
мојих мисли ко може исказати свепорочан Дјево? Ко може изрећи
намере бестелесних противника мојих и од њих невоље? Али твојом
молитвом даруј ми избављење од свих њих.
После другог стихословија, сједален глас 1.
Као што се миро излива на главу и браду Аронову и стаче на
рубове одеће његове, и као што роса силази на горе Синонске, тако
благодат Духа Светога увек мириши из прослављеног нетрулежног
твога тела, свима који са вером притичу кивоту моштију твојих, и
напаја их радошћу од Господа који те је прославио.
Слава и сада..богородичан:
Пресвета Дјево, узданице хришћана, моли Бога кога си надразумно
и неизрециво родила, са овим светитељем и небеским силама, да нас
освешта и подари свим нама који га славословимо опроштај грехова и
поправак живота, јер га увек са вером и љубављу прослављамо.

Полијелеј
Величаније светитељу:
Величамо те светитељу оче Петре, и славимо твој свети спомен, а ти
молиш за нас Христа Бога нашега.
Псалам: Услишите сија вси јазици..
После Полијелеја сједален, глас 3.
Господ који не лишава добара све који иду у незлобивости, дао ти
је благодат и славу свети Петре, коју си уселио у земљу нашу. Твојим
молитвама удостој нас и на небу вечне славе, са тобом и са свима
светима који су Богу угодили.
Слава и сада:
Буди ми покров и заступница и похвала Дјево, јер ти си
беспомоћнима сила необорива и нада безнадежнима, зато те славим
увек са светим ангелима и кличем ти: радуј се благодатна.
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Затим први 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)
Затим: Све што дише..
Еванђеље по Матеју, зачало 11.
После Еванђеља
Стихира глас 6.
Прославимо данас часни празник оца нашега Петра, јер је својим
делима на корист народа и цркве прослављен од Бога, зато
проославимо његов свечасни спомен, да обрадује срца наша и
молитвама спасе душе наше.
Канон Богородици са Ирмосем на 6 и светога на 8
Канон светога, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Море огустил јеси погрузивиј со оружијем..
Море си скупио и подавио гордог фараона са оружницима, а свој
народ си на сувом спасао Господе, и увео си га у гору светиње, па
ти је појао: певамо ти Боже наш победничку песму, јер си се
прославио.
На пучини у олуји мора страсти, притичем ка теби Исусе свеблаги
и вапијем: из блата страсти нас избави, да у спокојству духа, твоме
угднику похвалну песму принесемо, јер се славно прославио.
Господ који је море песком оградио, тебе је свети Петре одабрао,
јер си му од младости угодио, зато те је на науке у Русију послао, где
си дуго поживео, и у завичај се свој вратио и наследник Саве
архијереја постао, да би свој вољени народ измирио, који ти пева:
славно се прославио.
Слава: Буре животнога мора нису ти потопиле спасоносну лађу оче
свети, него си бденијем Духа Божијега управљан у тихо пристаниште
спасења, где си ушао и многим се чудесима од Господа прославио.
И сада: Измоли нам Владичице преблага од милостивог Сина твога и
Бога нашег море суза, да њима угасим пећ страсти, па умиј греховну
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нечистоту душа наших да добијемо вечно спасење и певамо Христу
победничку песму јер се прославио.
Песма 3.
Ирмос: Утвердисја сердце моје ко Господје..
Утврдило се моје срце у Господу и подигла се снага моја уз Бога
мога, раширила се уста моја на противнике моје и обрадовах се
спасењу од тебе.
Утврдио си на камену Христових заповести твоје срце свети Петре,
и уским и тегобним путем си ишао, трудећи се за спасење и уређење
твоје Отаџбине, зато си добио блажени покој, веселећи се са светим
Божијим угодницима.
Богоносни архијереје Петре, ти си много туге, поруга и невоља
поднео, али си ипак све истрпео, и твоју паству си од робовања
агарјанима спасао.
Слава: Утврдио си се благословима, поукама и молитвама
митрополита српског Мојсеја, па си оче као Мојсеј постао, и свој си
народ спасао, јер си га веома волео.
И сада: Тебе Богородице имамо као извесно и непромениво уздање,
тога се држимо и са надом молимо: сачувај побожни народ наш, ово
место и све градове и крајеве хришћанске, од сваке невоље које на
грешне људе наилазе, да твојим молитвама одмах добију од греха
опроштење.
Сједален, глас 3.
Такав нам приличи архијереј: преподобан, незлобив, кротак, далек
од греха, који се пред вечним архијерејем Исусом Христом увек моли
за спасење стада свога, јер много је моћна молитва праведника и
помаже на добро.
Сава и сада: Твоју брзу заштиту и помоћ покажи на слугама твојим
Чиста, и укроти валове сујетних помисли, а моју палу душу подигни
Богородице, јер знамо Пресвета Дјево да можеш све што хоћеш.
Песма 4.
Ирмос: Пророк Авакум умнима очима..
Пророк Авакум је очима разума предвидео Господе твој долазак,
зато је кликтао: Бог ће са југа доћи, слава сили твојој, слава
снисхођењу твоме.
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Зрацима чудеса си обасјан свети Петре, зато гресима помрачено
моје срце светлом твојих молитава просветли, да бих и ја благодарно
певао о твојој слави.
Некада су се верни лечили од патњи Павловим убрусима ношеним
око главе, а ти оче Петре, архијереју Божији, својим молитвама дарујеш
исецење свима, који долазе кивоту са твојим моштима.
Слава: Молитва вере је спасла тешко болеснога, који је исповедио да
лекари не могу друге подизати, а уздање у тебе добри оче, неће
посрамити оне који те са вером призивају на благовремену помоћ.
И сада: Господ је сишао у утробу твоју Свенепорочна као киша на руно,
баш како и рече у давнини пророк, зато и ми кличемо: слава сили
твојој Господе.
Песма 5.
Ирмос: Господи Боже наш, мир дажд нам, Господи..
Господе Боже наш мир твој даруј нам, Господе Боже наш присвој
нас, Господе осим тебе за другог незнамо, именом се твојим
називамо.
Господем Богом си освештао твоју душу блажени оче, и твоју душу
си духовним жртвеником учинио, на којем си жртву хвале Господу
узнео са смиреном душом, и неућутно си призивао Име Божије
спасоносно.
Извесно познавање благодати утврдио си у вернима, и научио си
нас свети Петре да те познамо као милостивог наставника, ризницу
доброте и учитеља правоверја, похвалу архијереја, беспомоћнима
заступника, који се увек молиш за спасење народа свога и свих који ти
са вером притичу.
Слава: Животворне заповести Господње имао си записане на
таблицама срца твога богомудри оче Петре, и био си проповедник
пастви твојој Евангелске науке која ка небу људе узноси, који то
слушају и у молитвама божанско Име Христово призивају.
И сада: Поломљени су вечни ланци и локоти изломљени Рођеним из
тебе Преблагословена Мати, зато те молимо: твојим заступањем избави
нас од вечне смрти и усели нас у светлост Сина твога, који као
светлост искупитељска целом свету засјао.
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Песма 6.
Ирмос: Јако води морскија, Человјекољубче..
Снашле су ме олује живота, а ја сам као у води и валовима мора,
али као Јона вапим ти Човекољубче: избави из пропасти живот
мој, милосрдни Господе.
Твој хваљени живот и чистоту, уз то и неизмерно смирење, је
Пресвети Дух предсказао и прослављеним те је показао, зато си из овог
живота у онај прешао, и тамо си са праведнима радост добио.
Данас се прославља твој свети спомен светитељу Петре, а он
весели народ твој који са љубављу пева о твојим подвизима, и слави
твоје свето уснуће, и моли се теби да га сачуваш од свих беда и
невоља.
Слава: Ко може испричати све подвиге твоје и бдења, ради спасења
пастве твоје богомудри Петре? Због њих си после смрти твоје плату од
Бога како доликује примио, да лечиш од разних болести.
И сада: Дај нам твоју помоћ Владичице Богомати, и избави ме од свих
невоља и мојих сагрешења, јер ти си родила Избавитеља свима.
Кондак, глас 3.
Насладимо се данас побожно, о љубитељи светих, јер када настаде
време, показа нам Небо предивне и нетрулежне мошти, великога
светитеља и служитеља Божијих тајни: светог Петра, јерарха
Христовог. Зато га данас величајмо песмама као пресветлу звезду Црне
Горе и српских земља, јер нам из гроба заблиста. Молимо га као
великог светитеља за наше душе, и као топлог молитвеника, ка њему
вапијући умилно рецимо: новојављени међу светима, свети Петре
премудри, похвало Црне Горе, молимо те, да твојим молитвама спасеш
стадо твоје, које си многим напорима и подвизима напасао, као и све
нас, а и све православне хришћане.
Икос:
Као верни ученик божанског Спаситеља, Господа Исуса Христа,
неуморно си испуњавао његове свете заповести. Њему си следовао и
увек за њим ишао, и вољеној ти Црној Гори помоћ тражио. Посетио си
и Беч и Берлин, али си се отуда без ичега вратио, и притекао си
свемоћном помоћнику твоме Богу, који ти је помогао да победиш
Агарјане и донесеш мир твоме народу. Учио си га дан и ноћ да буде
веран Богу, да живе међу собом у слози и братској љубави, јер ко воли
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брата, тај воли и Бога. Државу си уредио и свој народ ујединио, да би
могао да одбије велику агарјанску силу и да се избави од многих
противника са Запада, који су смишљали зле замисли Црној Гори. Зато
тебе славимо и кличемо: радуј се свети Петре, похвало, радости и утехо
наша; радуј се ка Богу за нас усрдни молитвениче; Радуј се учитељу
који упиреш наше погледе ка небу, где је свих радосних станиште, као
и твоје; моли се за децу твоју да сви стекну вечно спасење и живе
богоугодно.
Песма 7.
Ирмос: Халдејска пешч огњем распаљајема..
Огњем ужарена халдејска пећ, беше Духом орошена због Божијег
присуства, зато деца певаху: благословен си Боже отаца наших.
Кроз пећ свакојаких искушења си прошао блажени наш оче Петре,
али си ипак благодаћу Божијом сачуван, и све си своје непријатеље
савладао, јер си неућутно кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Угледајући се на ревност Христовог апостола Петра, ти си свети
Петре чинио добра дела, а када је то видела паства твоја прославише
Онога који кроз тебе чини чуда, дивнога у својим светима, Бога
Израиљева.
Слава: Исцели наше душевне патње, умири наше смутње, утврди слогу
међу нашим ближњима, ради молитава тобом Боже прослављенога
твога угодника, који хита на помоћ нама из душе покајанима, јер
требамо пред тобом заступање за нас.
И сада: У пећи Халдејској тајна Порода твога предсказала је
Богородице Дјево, рођенога из тебе Искупитеља, њиме смо стекли
спасење, па попут дечака Сину твоме и Господу и Спасу нашем
благодарно узвикујемо: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Ангели и небеса на престоље слави сједјашчаго..
Бога који седи на престолу, небеса и ангели непрестано славе, зато
га благословите, појте му и величајте га у векове.
Из детињства и мадости похитао си свети Петре, да своју савест и
своје срце са душом чисте пред Богом имаш, зато те је Христос
прославио, па му кличемо: Господу певајте и величајте га у векове.
Показао си нам се као ангел у телу, јер си чистоту душе и тела
ревносно сачувао, и сада си се настанио тамо где ништа нечисто не
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улази, па неућутно певаш песму Богу најопеванијем и величаноме у
векове.
Слава: Творац ангела и свега што постоји, показао је тебе као светило
врлина, блажени оче Петре, помоћу његове силе достигао си духовно
савршенство, и наследио си царство Христово, па са светима радосно
певаш: Господу појте и величајте га у векове.
И сада: Ангелски поздрав ти приносимо са љубављу Богородице
Пречиста: радуј се благодатна, Господ је са тобом! А ти радости
непролазне удостоји све који те како доликује славе, и који певају
рођеноме из тебе Господу, и величају га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Чужде матерем девство и странно дјевам..
Страна је мајкама девственост, а девојкама рађање деце, а то се
обоје на теби догодило Богородице, зато тебе сва племена на земљи
непрестано величају.
Био си туђ за празно узношење свети Петре, и дао си свима углед
смирења, да избегавају гордост и смиреним духом величају Христа
Животодавца.
Светитељу Петре ти си био туђ за празну охолост и свима си дао
узор смирења, и да избегавају гордост и са смиренимцдухом да величају
Господа.
Увек чувај народ и род твој од колебања страстима и потапања у
бури греха, јер имаш смелост код Господа, па се моли за све који
побожно поје и славе Бога.
Слава: Увек си се удаљавао од сујете блажени оче Петре, увек у
молитвама и продвизима, а живео си за устројство и спасење од Бога
ти повереног народа, помоћју и силом од Господа, кога си похвалним
песмама нућутно величао.
И сада: Удаљи нас Владичице од власти злога господара поднебеског
света, а у час краја нашег живота похитај на помоћ нама беспомоћнима,
јер много може материнска молитва код Господа; пред тобом дрхте
духови таме, зато сав народ твој избави од њиног насиља и сачувај нас
Преблага од њиних злих напада, да би те радосним славословима
величали.
Светилен:
Богомудри и свети јерарше Петре, славо Црне Горе, твој спомен
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свечано славимо, и молимо те усрдно: сав народ твој, за који си се
много потрудио, утврди у вери, у љубави и у нади, да бисмо њима
чувани у своме животу Бога нашег величали.
Слава и сада:
Светлост си целом свету обасјала, у Породу твоме Пречиста
Богомати, па обасјај наш разум познањем Сина твога, а срце наше
косни љубављу ка божанским заповестима, и помогни нам твојим
молитвама у вери и добрим делима.
На хвалитне стихире на 4 глас 5.
Светлије од сунца нам је заблистао твој празнични спомен свети
Петре, као зраци блистају твоја врлинска дела, и просветљују осећања
верника светлошћу твојих чудеса, па радосно празнујемо и тебе хвалимо
и са вером славимо.
Радуј се освештана главо и станиште Духа Пресветога, изабрани
сасуде Божије благодати, и упути све нас да идемо путем твојих
богоугодних поука, па послушај милостиво гласове оних који те хвале,
којима славимо твој свети спомен светитељу Петре, јер си ти лекар
болеснима и утеха жалоснима, и помињи све нас у твојим ка Госоду
молитвама, и измоли нам од њега велику милост.
Твојим усрдним молитвама Богу и уздржањем, ти си телесне
страсти и непријатеље твоје државе савладао, лукаву змију си сузним
подвизима умртвио, богоносни Петре и мимо свих ти си дични Богу
угодио, а он те је небеским даровима украсио, Госод Исус и Спаситељ
душа наших.
Радуј се правило вере, радуј се љубитељу рода српскога, блажени
јерарше Петре, јер си твоју земну Отаџбину обасјао чудесима,
прослављаш и по твојој смрти утврђујеш народ твој у вери
православној, исцељујеш болести и молиш се Христу Богу да подари
свима нама велику милост.
Слава и сада, глас 4.
У давнини је Бог говорио оцима кроз пророке, а у последње време
нам је говорио кроз Сина, његовом благодаћу и до данас говори нам
кроз наше учитеље, који нас својим животом уче вери и нади, а после
смрти својој уверавају нас у савршеној љубави, да никада не
одпаднемо, зато њиним молитвама Христе сачувај и спаси душе наше.
Велико славословље, Тропар светога, јектенија и отпуст.
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На Литургији
Блажена од канона светога, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 1: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)
Апостол Јеврејима, зачало 318.
Алилуја, глас 2: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)
Еванђеље по Јовану, зачало 35.
Причастен: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. (Пс.67,36)
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Месеца октобра 19. дан
Спомен светога пророка Јоила и светог мученика Вара;
Спомен преподобног оца нашег Прохора пчињског
(Служба његова писана иза ове)

На Господи воззвах.. стихире пророка, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Божански Дух се излио на нас верујуће, као што је свети Јоил
њиме покренут у пророштву казао, и открио им је и објавио божанске
тајне и пророкују, јер су његову силу примили и божанским зрацима и
благодаћу се просветлили.
Богојављењем испуњен дивни Јоил, као извор из твога дома
Владико извире и душе напаја и сладост нам капље, и мисли заслађује,
сав је духом узвишен, и врлинама узнесен на божанске висине.
Твојом пророчком смелошћу Јоиле и духовним ка Богу
приближавањем, видиш небеска виђења, зато га умилостиви према
нама, који твој спомен славимо, па нам измоли славни разрешење од
грехова, и удео у божанској сладости и велике милости.
Ине стихире мученика, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Гледајући страдања храбрих мученика, смелошћу божанском си
био испуњен Варе, па си изашао на стратиште и проповедао Христа
који је ради нас постао Човек; ниси се смрти бојао нити претњи
мукама, зато када си изранављен и немилосрдно ломљен, радовао си се
савршеним разумом гледајући мудри на непролазно славље за оне који
Бога заволеше.
Гледао си како ти крваве делове тела кидају, и остао си храбар као
да други неко страда; привезан си за дрво и трпео кидања која су ти
спремили безаконици; Богу у руке си душу твоју предао, а задивио си
оне који су те гледали чврстог и истрајног, зато тебе мудри славимо као
веома храброг и јер си Варе твојим страдањем мучитеља надвладао.
Побожна Клеопатра те је миром помазала и под земљу те је
положила, а храм теби светитељу сазидала, и твој дивни празник Варе
је празновала, и са вером те молила; њено детенце заиста си војсци
духовној убројао и са славом прославио, и хору светих га прибројао.
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Његовог удела удостоји нас који побожно славимо твој празник,
мучениче најдивнији.
Слава и сада, богородичан:
Подобан, тај исти глас 6.
Радуј се корене росни, радуј се жезле Аронов процвали цветом
неувелим и увек живим, радуј се рају доброг плода и дрво живота, јер
си из корена Јесејевог заблистала Чиста млада Дјево, и земне
нахранила хлебом духовним. Радуј се плаште свечасни и Цара свих
Богоневесто, венче најсветлији, архијереја лепото, радуј се једина
Пречиста.
Крстобогородичан:
Подобан тај исти.
Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Вар, у страдању своме је примио
непропадив венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље је победио, и разорио немоћну дрскост демона. Молитвама
мученика твога спаси душе наше.
Слава и сада, богородичан или крстобогородичан.

На Јутрењи
Канон из Октоиха један и светима два.
Канон пророка. Његов акростих је: Дивим се пророштву пророка
Јоила. Дело Теофаново.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим пјесањ..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који раздели море и
проведе људе које изведе из египатског ропства и јер се прославио.
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Са нама се весели војска пророка када хвалимо тебе, небом
умудрени, Јиоле богоречити, зато се са њима моли блажени да се
спасемо.
Божије речи предсказујући богонадахнути, прорекао си љути и
праведни гнев који ће бити због безбожности народу твоме сујетном.
Дивно надахнуће светлоносног и животворног Духа је тебе осенило
и знање будућности ти удахнуло пророче блажени.
Богородичан: Тебе је скиниија сведочанства многоструко предозначила,
јер је Оваплоћенога од тебе и неизмењенога најавила, Богомати и
Владичице Пречиста.
Ини канон мученика. Његов акростих је: Похвалићу страдања и
велику славу Вара. Дело Јосифово.
Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу
певаше и кликташе.
На висини Христове цркве показао си се Варе као светло сунце,
твојим сјајем и блиставом твојом борбом блажени си земљу испунио.
Обузет љубављу ка Богу свеблажени и његовом слатком утехом, ти
си се себе одрекао, и пошао на сваку муку тела и јуначки се
подвизавао.
Својевољно си завезао себе страдалниче оковима Божијих
подвижника, и покидао си окове лажи, јуначким трпљењем многих
мука.
Богородичан: Надсуштаствени Бог-Реч се у твоју утробу неизрециво
уселио, и божански родио, а војске мученика је привео, и са њима ти
Чиста певамо.
Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом грех
умртвио и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Научени твојим догматима мудри пророче пост и служење побожно
проповедамо када у дом Господњи идемо.
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Следујући твојим поукама дични, из свега срца и душе плачемо и
молитвено Бога тражимо.
Објавио си нам пророче дуготрпљење Владике и његову божанску
благост и благодат.
Богородичан: Зачела си Пречиста Бога, и родила си Бога-Реч
неизрециво оваплоћенога, који је кроз пророке говорио, и њихове
проповеди испунио.
Ини.
Ирмос: Нјест свјат јакоже..
Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Пошао си блажени одлучне воље у јуначке подвиге, утврђен надом
будућих добара, и свемудрим поукама Христових мученика.
Гледајући војску светих страдалника где за веру страда, и ти си
показао њихову јуначку снагу када си бачен на разне муке Варе.
Као добри војник Варе нашао си се међу пуковима светих, и мачем
јунаштва си посекао мноштво противника, зато си кроз победе слављен.
Богородичан: Дјево Мати Божија, благодатним просветљењем које је
од тебе, молим те одагнај дубоку таму мога очаја и облаке страсти.
Сједален пророка, глас 8.
Богоречити пророче, испуњен надахнућем Утешитеља, прорекао си
да ће у последња времена бити просвећење народима, зато те сада
побожно хвалимо и твој спомен славимо и кличемо: моли Христа Бога
за душе наше.
Слава, мученика, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Видећи страдања светих мученика, њихове си окове са љубављу
целивао и на висину сведочења се свечудни узнео, јер си на дрвету
вешан и ране претрпео док си душу у руке Господа предао.
И сада, богородичан:
Узданицо хришћана, Пресвета Дјево, моли непрестано Бога којег си
родила надразумно и неизрециво за све који ти поје, да нам подари
опроштај грехова наших, и исправан живот свима који те са вером и
љубављу увек прослављају.
Крстобогородичан:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
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распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух твојего..
Чуо сам Господе глас о твоме промислу и прославих те, једини
Човекољубче.
Буди милостив Госппде онима који се искрено кају, јер си само ти
милосрдан и много милостив.
Као што си и предсказао славни, на сваког верујућег је Бог излио
Светога Духа.
Силаском Духа су ученици Господњи умудрени, и тако су твоје
богонадахнуте речи испуњене.
Богородичан: Твојим божанским прородом Пречиста, избављени смо
из мрачних адових јама, и зато те славимо.
Ини.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто учећи и Господа празнујући.
Украшен светим ранама показао си се најлепшим Варе и Бог те је
заволео, па је зато дични, твоју главу овенчао.
На крсту си славни растезан и на земљу бацан и страшне си патње
претрпео, али си зато живот без патње и у радости наследио.
Побожни мученици су гледајући тебе блажени како за веру
страдаш, па су се речима трпљења осмелили а ти си са њима дуга
страдања прошао и посветио се.
Похвалама овенчајмо божанске мученике које је Божија благодат
овенчала, јер су за Бога мучени, али су и демонско високоумље
оборили.
Богородичан: Извуци ме Владичице из блата страсти и из страсних
помисли које ме удаљују од Бога јединог чистог, да бих те са вером
славио.
Песма 5.
Ирмос: Ношчи прешедшеј приближисја ден..
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Ноћ је прошла и дошао је дан, и светлост је свету заблистала, зато
те хвале војске ангела, и све што постоји те славослови.
Божански Јоил је свима јасно прорекао долазак Христов: да ће
доћи и спасти човечанство, од идолске лажи.
Сав си поникао славни пророче на надразумној и недокучивој
светлости, и отуда си благодат пророштва извукао и истину си
проповедао.
Даровити Јоиле, моли се за твоје певаче да се спасу од свакога зла,
и умоли Господа да се удостоје божанске благодати и светлости.
Богородичан: Пресвета Дјево и Владарко целога света, моли се за све
који те исповедају као Богородицу, и да се спасу од безбројних грехова
и животних невоља.
Ини.
Ирмос: Божијим свјетом твојим блаже..
Твојом божанском светлошћу озари нам душе Благи, јер од јутра
ти се са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинскога Бога који из мрака греховног нас призива.
Укрепљен божанском заповешћу Варе, храбром вољом си истрпео
и неиздржива растрзања, али си растргнуо срце гордога који је зло
створио.
Гледајући славни мученик како му делови тело на земљу падају
радовао се, јер је бистрим разумом Божију награду предвиђао.
Певам теби Господе Боже и савословим и клањам се, удостојен
спремљених дарова за све који су те заволели; тако је мученик при
страдању своме узвикивао.
Богородичан: Заиста си постала светија од херувима и серафима,
Свенепорочна, зато освештај сада све који те славе, и спаси их твојим
заступањем.
Песма 6.
Ирмос: Бездна мја многа грјеховнаја..
Снашао ме јевелики бездан греха, па ти вапијем попут пророка:
избави ме из пропасти Господе!
Твоје речи славни су као капље извора које изливају Божију науку
и душехраниву сладост, и напајају све који са вером прилазе.
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Стекли смо тебе богоречити пророче Јоиле и свемудри
проповедниче, као гору пророчанстава која извире сладост и
побожност.
Богородичан: Просветли срца свих који те славослове, јер си
неизрециво родила незалазну светлост, Пречиста Владичице.
Ини.
Ирмос: Житејскје море..
Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу
твоме
притекох;
вапијем
ти:
изведи
из
пропадљивости живот мој, Многомилостиви.
Ниси марио за речи безаконог противника и храбро си претрпео
пламен неиздрживих патњи, многострадални Варе, молитвениче за све
који те са вером хвале.
Безумни мучитељ није престао да те немилостиво кида и рањава
све док ниси твоју свету душу у Божије руке предао, украшену
лепотама твојих подвига.
Попут Христа на дрво си пропет и на њему висећи твоју душу си
Богу предао, а он те је овенчао, страдалниче, јер си за веру пропатио.
Богородичан: На пучини зала и у сталним бурама, управљај Владичице
мојом понизном душом, и доведи је у тихо пристаниште, јер те славим
са несумњивом.
Кондак мученику, глас 4.
Следовао си Господу Христу и његову чашу страдања си испио,
мучениче Варе, и венцем мучеништва се овенчао, зато се сада са
ангелима радујеш, па се моли за душе наше.
Песма 7.
Ирмос: Пешч древље всегремјашчу..
У давнини си захукталу пећ угасио, а три детета духовним облаком
оросио, благословен си Боже отаца наших.
Појавио се извор који истиче из дома Господњег и напаја, као што
си и прорекао пророче свечасни.
Учинио си да поток са трском буде пшеничан и извор хране, као
што је Јоил прорекао, зато си благословен Боже отаца наших.
Богородичан: Онај који је све створио из Дјеве се родио, да спасе свет
и све који побожно певају: благословен си Боже отаца наших.
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Ини.
Ирмос: Росодатељну оубо пешч..
Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце опали наредба Божија и мучитеља научи да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
Предивна Клеопатра просвећена од твојих тешких подвига, због
тебе је стекла славу, јер је јаку веру показала при твоме престављењу.
Побожна жена је излила на тебе сузе и светим мирисима те
помазала, и склонила те је под земљу, а ти си покопао обману зла и
блистањем из свога гроба просвећујеш и нас.
Никада не заборављена жена није престајала преподобни да служи
теби Христовом угоднику, све док јој се ниси мудри јавио и царство
небеско јој обезбедио, којег се због тебе удостојила са вољеним сином.
Богородичан: Твојим заступањем Дјево, обнови мене сломљеног због
безбројних греха, па исцели моју душу и подари јој речи да кличе:
благословена си, јер си Бога телом рдила.
Песма 8.
Ирмос: Древље оросившаго Јеврејскија отроки..
Господа који је у давнини оросио јеврејску децу у пламену, и у
њему страшно спалио Халдејце, опевајмо га и рецимо:
благословите га и величајте га у векове.
Јасно си показао узор покајања славни, ка милосрдном Господу,
који прима све који му са вером долазе и певају: благословите дела
господња Господа.
Постао си слуга Господњи пророче Јоиле, његове тајне су ти
уручене да их проричеш људима, који хвале и певају: благословите дела
господња Господа.
Преславни Господњи апостоли као реке изливају чудеса опроштаја
Јудејцима, као што је пророкаовао Јоил, и који напајају све који кличу:
благословите дела господња Господа.
Богородичан: Родила си Свенепорочна Христа као једну ипостас
састављену од две природе, и остала си чиста Дјева, зато њему песмом
кличимо: благословите дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: Из пламене преподобним росу..
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Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо
у све векове.
За небеску војску си светло војевао, али си мучениче и молбе
једне матере послушао, јер си њено часно дете нераздвојно од твоје
славе показао, по твоме неизрецивом милосрђу.
Као скупоцено благо Египта донела те је Кеопатра мучениче, а ти
обогаћујеш скупоценим даровима исцелења целу Палестину, која те са
љубављу слави.
Радосно си твоје одвиге завршио, дивни војниче Сведржитеља, и
као победник си од њега овенчан Варе свеблажени, велика славо
мученика.
Богородичан: Грех на грехове ддајем и не бојим се будућега страшног
суда, а ти Пречиста савладај слепоћу душе моје и твојом молитвом ме
обрати и спаси.
Песма 9.
Ирмос: На небесјех благословеннаја..
Ти си на небесима благословена а на земљи прослављена, зато се
радуј Невесто неневесна.
Као пророк међу пророцима, ти се сада радосно веселиш у
небеским обитељима.
Богоречити и даровити, погледај са висине на нас који те побожно
слваословимо.
Скраћени пут до спасења нам је богомудро показао Јоил кроз
покајање.
Богородичан: Подигла си нас пале Мати Божија, када си милосрдног
Владику и Спаситеља родила.
Ини.
Ирмос: Бог человјеком невозможно..
Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе називамо блаженом.
Опашен божанском силом храбри страдалниче Варе, савладао си
моћ противника, зато те и хвалимо, јер изобилна исцелења од твојих
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моштију захватамо.
Као светлост, и као јутро, и као велико сунце, раширио се твој
спомен по целој земљи, па просветљује светлим сјајем твојих светих
подвига прехвални, а мрак са срца свих одгони.
Видећи човекољубива свога сина са тобом у сјају велике славе,
величала је Бога свих, који је јасно обогатио све тобом искрени
мучениче, и прославила те је као великог заступника.
Божански је освештана земља у којој измучено твоје тело лежи
мудри, а ти нам Варе подари твојим молитвама опроштај грехова и
исправак живота и избављење од свих искушења.
Богородичан: Из тебе се појавио Дјево Господ као из светлог облака,
и египатске идоле је потпуном уништењу предао, а мноштво
страдалника је удостојио, да му наликују својим часним страдањима.
Господи воззвах..

Овога месеца октобра 19
Служба светом Прохору Пчињском
Мало вечерње
Стихире на Господи воззвах..Глас 4.
Када се у Теби жеља за вечним светло разгорела, и када си вишње
Царство зажелео да наследиш, свој разум си оче ка надсветском
уперио. Тада си жељу за доњим одбацио, преподобни Прохоре, и
одлучно следујући примеру усиновљења, тражио си овде крст да на
раме своје ставиш, и еванђелски да као добар војник следујеш Христу
Богу, Кога моли да се спасу и просвете душе наше. (два пута)
Као што заиста приличи сину светлости, побожно си поживео, и
поредак пустињачког живота си мудро устројио, угледајући се на
путовођу Христа, оче Прохоре. Увек украшавајући се страхом Божијим
и смирењем, и постао си ревнитељ за добро и сапатник оцима
ангелима подобним; задивио си свет небеским животом на земљи,
Христом који те је укрепљавао. Његовом благодаћу обасјај душе наше.
За миомирисом мира Жениховог си потекао оче Прохоре, и
миомирисом Христове благодати и његовом вољом си, као ризница
врлина из свога тела исцељења излио, и светим моштима твојим си
тела и душе наше помазао, и у живот увео. Спасење си нам у Христу,
Прославитељу твоме, Кога си прославио натприродним подвизима.
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Слава: Глас 8.
Славимо те као учитеља мноштва монаха, оче наш Прохоре, јер
твојом стазом, заиста, научисмо да право ходимо. Блажен си ти који си
Христу послужио, и вражију силу разорио, ангела сабеседниче,
преподобних и праведних сапричасниче. Са њима се моли Господу да
помилује душе наше.
И сада:
Владичице, прими молитве слугу твојих и избави нас од сваке
невоље и жалости.
На стиховње стихире. Глас 2.
Подобен: Доме Ефратов.
Показао си се, од мајчиних пелена, сасуд Богом освећен н
обиталиште Пресветог Духа, богоносни оче наш Прохоре.
Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.
Носећи на своме рамену крст Господњи, Прохоре, демонске
обмане си уништио до краја, оче наш.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, за заповестима Његовим
он жуди веома.
Силом крста си замке лукавих демона изобличио, а мудрошћу вере
си славу Христову осветлио, Прохоре оче наш.
Слава.. Глас 6.
Преподобни Оче, по свој земљи пронесе се казивање о делима
твојим. Зато си на небесима награду за трудове твоје стекао, војске
демона си погубио и ангелске си чинове достигао, на њих си се својим
непорочним животом угледао. Имајући смелост ка Христу Богу, мир
испроси душама нашим.
И сада:
Творац и Избавитељ мој, Пречиста, Христос Господ, из твоје
утробе изишавши, у мене се телом обуче, и првобитне клетве адамовске
ослободи. Стога теби, Пречиста, као Божијој Мајци и Дјеви, заиста
неућутно кличемо: радуј се ангелски, радуј се Владичице, заступнице
и покрове и спасење душа наших.
Тропар глас 1.
Пустиње житељ и у телу ангел и чудотворац показао си се,
богоносни оче наш Прохоре. Постом бдењем, молитвом, небесне дарове
примивши, исцелљујеш болесне и душе које ти са вером притичу. Слава
Укрепитељу твоме, слава Увенчатељу твоме, слава Ономе Који тобом
свима дарује исцељење.
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Слава.. и сада..Богородичан, глас исти:
Гавриловим гласом који говораше теби, Дјево: радуј се,
оваплоћаваше се свих Владика, у теби светом кивоту. Као што рече
праведни Давид. Јавила си се шира од небеса поневши Створитеља
свога. Слава уселившему се у тебе, слава произашавшему из тебе, слава
ослободившему нас рођењем твојим.
Велико вечерње
Благо човеку... 1 антифон
Стихире на Господи воззвах..Стихире на 8, глас 8.
Подобен: Опреславог чуда...
Преподобни оче Прохоре, показао си се, заиста, похвала
испосника, снага Православља, незалазно светило васељене, јер се ниси
устрашио лажљивог врага, нити његове претње и мука. Дарованом ти
благодаћу све си победио, Блажени, зато њеним покровом огради све
нас, и молитвама својим од ђаволских замки избави.
Преподобни оче Прохоре, Бога си заволео, и Његовом светлошћу
си побожно засијао. Оставио си лепоту царског дворца на земљи, а
стекао си, премудро, лепоту бесмртног наслеђа на небу. Са Христом
сада обитавајући, Богоблажени, и нас тога удостој молитвама својим.
Богомудри оче Прохоре, рекама Христовог учења обасјао си свој
разум, и блистањем праве вере га узнео ка Богу, као стубом огњеним
привукао си свој народ. Подвигом уздржања, чистоте и молитве,
показао си се учитељ монаха, те сада и све нас сачувај молитвама
својим.
Блажени оче наш Прохоре, имао си душу свету и помисао чисту,
срце крепко и бодро, вером несаломивом и љубављу нелицемерном од
земље представио си се на небеса, где прибројан беше збору Светих.
Стога те поштујемо у светим песмама и побожно те сви славимо,
светитељу дични.
Дични оче Прохоре, твоја чиста душа правоверјем сијајући, умом
блиста и светлошћу врлина обасјава верне, а демонску таму одгони.
Усрдно целивајући часно многопоштоване мошти твоје, које нетакнуте
пребивају, величамо те, свети оче наш.
Божанском науком си се крепио, а уздржањем си светске насладе
од душе одагнао, оче Прохоре, и уготовљено обиталиште Тројице си
постао. Када си се кончини приближио, показао си се сасудом
неразоривим и молитвеником топлим. Тога ради и ми, имајући таквог
заступника спасења, радосним срцима ти приносимо похвалну песму, и
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громко те прослављамо.
Покрени са собом, преподобни оче Прохоре, све бестелесне силе,
пророке, апостоле, мученике, светитеље и испоснике, и молите се за
нас Христу, да опроштај сагрешења дарује свима који са љубављу
празнују свети спомен твој.
С вером стецимо се верни, и прославимо Христа Бога нашега,
псалмима и песмама духовним, припевајући и певајући у срцима нашим
Господу. Он нам свима даје заједнички дар исцељења преподобним
Својим угодником Прохором, кога нам подари на помоћ и избављење.
Стога се клањамо кивоту моштију твојих светих, иштући избављење од
зловерног врага којим смо угњетени, али теби вапијемо: моли Христа
Бога, да дарује душама нашим мир и велику милост.
Слава..Глас 6.
Сачувавши разум узорно целомудрен, испосничким подвизима
поставио си га владарем над пагубним страстима, оче наш Прохоре. И
када си достигао телесну зрелост, одлучно си своју природу принудио
да ватрено покори оно што је лошије бољем, и тело да потчини духу.
Стога си се показао врхунац монаштва, житељ пустиње, помоћник
свима који ка добру хитају, жалоснима утешитељ, јасни образац врлина
свима ближњим и даљним. Сада, пак, на небесима ослободивши
се,,огледала“, јасно гледаш Свету Тројицу. Коју моли за оне што те са
вером и љубављу поштују.
И сада..
Ко да те не узвелича, Пресвета Дјево? Ко да не опева Твоје
пречисто роћење. Пре свих векова од Оца просијавши Син Јединородни,
из Тебе се Чиста роди неисказано оваплотивши се по природи Он је
Бог, и по природи постаде човек нас ради, нераздељен у два лица, но
у две природе, несливене, јављен. Њега моли, Чиста, Свеблажена, да
помилује душе наше.
Вход. Прокимен дана.
ПАРИМИЈЕ
1. Читање из Премудрости Соломонових
(Глава 5, 15–24 и 6, 1–3)
Праведници ће до века живети, и у Господа је плата њихо-ва,
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија,
венац лепоте из руке Господње; јер ће их дес-ницом покрити,
мишицом Својом заштитити их. Узеће за свеоружје ревност Своју,
300

и
и
и
и

DAN 19.
наоружаће твар за освету неприја-тељима. Обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви
светост; пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се зајед-но са њиме
свет на безумнике; полетеће праволучне стреле муњеви-те, и као из
благокруглог лука, из облакв, на циљ поле-теће, од каменометног
гњева, тешки ће падати гргд. Узнегодо-ваће на њих вода морска, реке ће
их потопити нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као вихор
развејаће их; и опусто-шиће 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 гор-дите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата од Господа
власт, и моћ од Вишњега.
2. Читање из Премудрости Соломонових (Гл. 3, 1–9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматра-ше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лице 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 незнабожним
наро-дима, и овладаће људима, и зацариће се Го-спод у њима до века.
Који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему.
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета (Његова)
у изабранима Његовим.
3. Читање из Премудрости Соломонових (Гл. 4, 7–15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер ста-рост
часна није у многолетности, нити се бројем година одме-рава. Него је
мудрост седина људима, и узраст старости је жи-вот непорочан.
(Праведник) благоугодан поставши Богу, заво-љен би; и жи-већи посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не изме-ни памет његову, или
да лаж не обмане душу ње-гову. Јер завист зло-бе помрачује добра, а
маштање похоте из-мењује ум незло-бив. Скончавши за мало, испуни
године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури (да
изађе) из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити
ста-више на мисао тако нешто: да је благодат и милост на изабра-нима
Ње-говим, и посета (Његова) у преподобнима Његовим.
Стихире на литији.
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Глас 1. самогласно
Стеците се данас сви празникољубци, да сачинивши збор побожно
празнујемо славећи преподобног оца нашег Прохора, у гори Козјаку
засијавшег светилника. Преславни и часни спомен његов свечано
прославимо и рецимо: радуј се оче, преподобних и праведних
сажитељу; радуј се, часни оче, јер цар који свете мошти твоје пронађе
сабра пресветли пук и Мајци Божијој велелепни храм подиже. У њему
кивот твој положи, од којег миро мирисно точећи, вернима непрестано
дајеш различита исцељења. Стога те оче молимо, не престај да нам
дајеш душевно и телесно исцељење, молећи се да се избавимо од
сваког искушења, невоље и најезде непријатеља, и да се спасу душе
наше.
Дању и ноћу поучавајући се у заповестима Господњим, удостојио
си се, блажени оче Прохоре, да пронађеш небеску лествицу уз коју
узишавши, стигао си до горњег Јерусалима. Починувши од својих
болова и подвига, удостојио си се почасти: са ангелским зборовима се
сада радујеш, и гледањем божанске и једносуштне Тројице се
наслађујеш. Стога се и нас сећај стојећи пред престолом Цара свих.
Иако твој телесни језик ћути, чудеса твоја сведоче. Српска земља се
тобом веома хвали, имајући у себи тебе као ризницу непотрошиву. Ми,
пак, глелајући чесни кивот моштију твојих и чудеса која се догађају,
прослављамо Господа Који те је прославио. Стога имајући смелост к
Њему, испроси нам опроштај грехова и обилну милост.
Твоје чисто срце, Блажени, постало је обиталиште Духа Божијег.
Стога дарове исцељења дајеш свима који долазе и помазују се миром
које се из твога гроба излива, и болести и страсти њихове брзо
исцељујеш. Зато те с љубављу ми, сународници твоји, усрдно молимо:
светилниче козјачке пустиње коју обасјаваш, и све околне земље и
градове облиставаш, смело и непрестано моли Господа за отачаство и
храм твој, тако да и нама, који овде недостојно служимо, увек дарива
своју велику милост.
друге стихире
Глас 8.
Сабравши се као верно Христово стадо око кивота преблаженог
оца нашег Прохора, побожно се поклонимо, достојну хвалу у песмама
узносећи му и молећи се усрдно да подари свима вернима исцељење
благодаћу Господа. Коме се побожно поклањамо.
Христово изабрано стадо, новоосвећени народе, ходите да
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прославимо успомену преблаженог оца нашег Прохора, у пећини
засијавшег и нама дошавшег, који по смрти даје слепима вид, хромима
ход, глувима слух, згрченим исправљење, бесове, пак, изгони,
правоверне цареве наше крепи на противнике и духом предстојећи
Владици, моли се за спасење душа наших.
Што око не виде и ухо не чу, нити на срце човеково доће, што
припреми Бог онима који Га љубе, све ово узажелео си, оче Прохоре,
богонадахнути. Пристрашће према светском презревши, к једном Богу
притекао си. Његовом добротом увек ситећи се, моли се приљежно да
се спасу душе наше.
Слава..Глас 5.
Радуј се блистајући светилниче, богозрачни украсе цркве!
Процветао си као мирисни цвет, угледајући се на Владику Христа и
предајући се Његовој благодати. Стога чисти ангелски живот стекавши,
и планине и долине, пећине и градове и села си светло украсио. Зато
си богоугодни венац примио, и реке богонадахнутог учења источио;
преподобни оче Прохоре, Христу се моли за нас, чеда твоја, да дарује
душама нашим мир и велику милост.
И сада..Глас тај исти, богородичан:
Затрубимо трубом песме, јер приклонивши се свише Свецарица
Мати Дјева, благословима увенчава оне који јој певају. Нека се саберу
цареви и владари и нека запљескају у песмама Царици што роди Цара.
Који је благоизволео да нас, у почетку везане смрћу, човекољубиво
разреши. Пастири и учитељи, саберите се да прославимо Пречисту
Мајку доброг Пастира: златни и блистави свећњак, светлоносни облак,
ширу од небеса, одушевљени кивот, као огањ светли Владикин престо,
златни сасуд у коме стајаше мана, затворену двер Слова, свих хришћана
уточииште. Побожним песмама хвалећи је рецимо ово: палато Слова,
удостој нас смирене небеског Царства, јер ништа није немогуће
заступању твоме.
На стиховње стихире. Глас 2. Самогласно.
Умом беше очевидац небеских сила, као вршиоц божанствених
речи, слажући их у своме срцу; у срцу си узлажење као по лествици
утврдио, преподобни оче наш Прохоре. Моли да нам се дарује мир и
велика милост.
Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.
Оче Прохоре, од детињства си посветио живот свој Христу Богу
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нашем, Који ти је помогао, да телесне страсти разумно покориш, и
лошије бољем потчиниш. Зато моли да се спасу душе наше.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, за заповестима његовим
он жуди веома.
Постао си велико светило, богомудри оче наш Прохоре,
просвећујући све под сунцем, сијањем чудеса и божаственим делима.
Стога си по уснућу незалазну светлост примио, зато се моли да се спасу
душе наше.
Слава: Глас 8.
Созерцаваше, дакле, божанствена и непорочна твоја душа,
незаборавни Прохоре, и узлете горе у небески Јерусалим, у тихо
боравиште, чији су зидови живописани руком невидљивог Бога. Часно,
пак, твоје тело има велелепан храм на земљи, неодузиво скровиште
чудеса и од патњи исцељење, где притичући излечење црпимо. Зато
сачувај, свеопевани, од противничког утицаја оне који те, песмама
величају, јер имаш слободу ка Христу Који те је прославио.
И сада..Глас тај исти, богородичан:
Безмужна Дјево, која си Бога неизрециво зачела телом, Мајко Бога
Вишњега, твојих слугу молбе прими, Свебеспрекорна, свима дарујући
очишћење прегрешења. Сада наше молбе примивши моли за све нас да
се спасемо.
На благосиљању петохлебнице
Тропар. Гдас 1.: Пустиње житељ... два пута,
Пустиње житељ и у телу ангел и чудотворац показао си се,
богоносни оче наш Прохоре. Постом бдењем, молитвом, небесне дарове
примивши, исцелљујеш болесне и душе које ти са вером притичу. Слава
Укрепитељу твоме, слава Увенчатељу твоме, слава Ономе Који тобом
свима дарује исцељење.
Богородице Дјево једанпут.
Јутрење
Шестопсалмије. Јектенија. Потом: Бог је Господ...
Тропар Преподобног (два пута).
Слава.. и сада..Богородичан, глас исти:
Гавриловим гласом који говораше теби, Дјево: радуј се,
оваплоћаваше се свих Владика, у теби светом кивоту. Као што рече
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праведни Давид. Јавила си се шира од небеса поневши Створитеља
свога. Слава уселившему се у тебе, слава произашавшему из тебе, слава
ослободившему нас рођењем твојим.
По првој катизми, сједален, Глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе...
Гроб твој, преподобни оче Прохоре, показа се заиста као извор,
точећи благодат исцељења свима који са вером прилазе кивоту моштију
твојих. Стога ти кличемо: молитвама твојим подај нам телесно и
душевно исцељење.
Слава: Исто
И сада: Глас исти, Богородичан:
Духом божанственим у утроби зачевши Творца, Господа и
Саздатеља света. Свебеспрекорна, Чиста, натприродно си родила Онога
Кога славећи, о теби певамо Дјево, као палати Цара свих и спасењу
света.
По другој катизми, сједален, Глас 5.
Подобен: Сапеспочетно слово...
Песмама славимо великог нспосника, јер умртви нападе страсти,
уздржањем строгим и трпљењем, заиста, посрами мрског врага, и сву
његову гордост сатре, а сада се моли за спасење душа наших.
Слава: исто.
И сада: Глас исти, Богородичан:
Пресвета Дјево, помилуј нас који ти са вером припадамо, сажали
се на оне који ишту моћно заступништво твоје. Као блага, све можеш
да спасеш, јер си Мати Бога, Сина Вишњега, и својим материнским
молитвама непрестано покриваш сав верни народ, Богообрадована.
Полијелеј. Величаније и изабрани псалам Преподобноме.
После Полијелеја, сједален Глас 8.
Подобан: Премудрости Слова...
Мудрост пастира стекавши, монаштва си стуб и темељ постао,
дични Прохоре, зажелевши Христова божанска учења, њима си се
просветио; стога ревнујући у ангелском животу непрестано и усрдно
хитајући, даноноћно си Бога прослављао. Од Њега примивши дарове,
моли се за нас, да подари опроштај грехова онима који с’ љубављу
празнују свети спомен твој.
Слава: исто.
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И сада, глас исти, Богородичан:
Пресвета Дјево, Мати Божија, молим те исцели љуте страсти душе
моје, и опроштај прегрешења која у безумљу учиних, душу и тело
прљајући, даруј мени бедном. Тешко мени! шта да радим у онај час,
када ангели буду душу моју одвајали од страсног тела? Тада нам буди
помоћница и најтоплија заступница, јер се у тебе, као слуге твоје,
уздамо.
Степена
Прокимен, Глас 4.: Часна је пред Господом смрт, преподобних
Његових.
Стих: Чиме ћу узвратити Господу за све што ми је дао.
Тада: Све што дише...
Јеванђеље: по Луки, зачало 24.
После 50. псалма, стихира
Глас 6.
Преподобни оче по свој земљи пронесе се казивање о делима
твојим зато си на небесима стекао награду за трудове твоје. Демонске
си војске погубио, и достигао ангелске чинове, чијим си животима
непорочно подражавао. Имајући смелост ка Христу Богу, мир испроси
душама нашим.
Канон Богородици са ирмосом на 6, и Преподобном два. Глас 1., на
8
Канон преподобног
Песма 1.
Ирмос: Тешког ропства избавивши се, непроходно (море) као по сувом
пређе Израиљ. Непријатеља видевши потопљена, Богу Који чуда твори
мишицом уздигнутом, певаше песму као доброчинитељу, јер се
прослави.
Тешким недузима мучен, туђинима сам побеђен, бедник. Стога те
молим, Христе Боже: од њих ме избави, како бих достојно могао да
прославим Твога угодника, преподобног Прохора.
Жестоких ме немира ослободи, Оче, да бих твојим молитвама
вођен, светло опевао славље твоје.
Достојну хвалу узнесимо Богу Који је осветио прославитеље Своје,
и дао нам обилно исцељење, преподобним Својим Прохором.
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Богородичан: Жестоких искушења и многих грехова ослободи ме,
Владичице, и опроштај ми даруј, јер се усудих да својом нечистом
десницом напишем свето име твоје.
Други канон
Ирмос исти.
У недоумици сам које достојно хвале слово да ти принесем,
преподобни оче Прохоре. Ипак, величајући часну успомену твоју, молим
те, подај ми мисао како да те достојно прославим.
Чувши јеванђелски глас, чудни Оче, похитао си усрдно да
нспуниш речи Господње. Узевши крст на раме, у непреходну пустињу
населио си се.
Слава: Од младости своје Оче, био си пустиножитељ, и нико те не
пронађе, док ловац Богом вођен, за срном у пећину ушавши не нађе те.
И угледавши те, уплашен, хтеде побећи напоље. А ти си га, Оче, својим
речима успокојио.
И сада: Исцели свога слугу, душом и телом болујућег,Владичице,
молитвама блаженог Прохора; јер у теби, сви ми тужни, стекосмо
заступницу, пошто си родила Спасење наше.
Катавасија: Отворићу уста моја...
Песма 3.
Ирмос: Нека се утврди срце моје у вољи Твојој, Христе Боже,
свемоћни утврдитељу другог неба над водама и основатељу земље на
води.
Нека се утврди срце моје, молитвама твојим, Свети, и научи мене
недостојног да достојно прославим преславну успомену твоју,
богоносни оче Прохоре.
Тебе, преподобни Оче, дарова Христос на помоћ народу своме,
павшем у велике невоље. Сада видевши дарове чудесних нсцељења,
дивимо се и кличемо: нема светијег од Оног Који ти је дао моћ.
Пророчки дар од Бога примивши, објавио си да ће Диоген царем
постати, и заповедио му да иде у Цариград. Он, пак, видевши да се
речи твоје обистињују, силно дивећи се ускликну: слава Прославитељу
твоме, Преподобни!
Пошто је постављен на престолу цар Диоген, јавио си му се у сну,
Свети, обличавајући га, због заборављања одеће. Он, пак, од сна
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пренувши се, дивећи се ускликну ка Христу: слава Прославитељу твоме,
оче Прохоре.
Богородичан: У теби сви стекосмо уточиште и бедем наш, Богородице
Дјево, и прослављамо те неућутно, као верни хришћани, Безмужна.
Ини.
Ирмос исти.
Укрепи нас, Богомудри да бестелесне непријатеље прогнамо,
узвеличамо успомену твоју и прославимо Христа. Који те је прославио,
оче наш Прохоре.
Побожном ревношћу горећи, подиже се цар, и у Жеглиговску
пустињу дошавши, подиже пречасни храм у име светог Георгија, желећи
да теби обиталиште начини. Не знађаше да тамо не пребиваш,
Преподобни.
Слава: Ти си се, пак, опет јавио Диогену, казујући му да у козјачкој
пустињи потражи пречасно тело твоје, Преподобни.
И сада: На пут покајања упути мене, који прогневих преблагог
Господа, неискусобрачна и благословена Марије, као она која је
прибежиште безнадежних, јер си Божије обиталиште.
Сједален, Глас 1.
Подобен: Гроб Твој Спасе...
Огњем уздржања као злато у пећи окушао си се, преподобни
Прохоре, показавши се још светлијим. Стога си се небесноме
представио царству. Тога ради кличемо, верно хвалећи те: испроси нам,
Оче, благодат и милост и очишћење сагрешења.
Слава и сада:
Прими молитве слугу твојих, Богородице заступнице наша и
прибежиште. Коме да прибегнемо, ако не теби Владичице? Ти си
покров и заступништво наше. и сада нас не остављај до краја да
пропаднемо, да се твојим молитвама од невоље сачувамо, јер на тебе
наду полажемо, Богородице.
Песма 4.
Ирмос: Сватих, Свесилни, Твоје промишљање, и са страхом прославих
Те, Спасе.
Спознах, Преподобни, своју недостојност, и са страхом коснух се
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твога прослављања али, ти, Свети, прими као две удовичине лепте,
хвалу коју ти са вером приносим, свехвални оче Прохоре.
Схвативиш да у даљној пустињи обитаваш, цар похита да те нађе.
И врх горе стражом опколивши, усрдно к’ Богу завапи: откри нам,
Господе, прославитеља Твога, Прохора.
Прозрео си, преподобни Оче, лукавство ђавола, ког си до краја
мужествено поразио. На молитву нас подигни данас, да би са вером
прослављали успомену твоју преблажени Прохоре.
Богородичан: Спознала си, Владичице, оваплоћеног из тебе Христа
Бога нашег, Њега моли, Богоблажена, да нас твојим миолитвама сачува
од сваког напада лажљивца.
Ини.
Ирмос исти.
Твоја душа показа се као велики орао над пештером, у којој си
много година постио, Оче. Војници који те тражише то видеше и цару
јавише. Он, пак, дошавши нађе пречасне мошти твоје и радостан
клицаше: радуј се, Оче, красото пустиње и новозасијавше свстило.
Ангелски поживевши на земљи, част раноангелну достојно си
стекао. Са свим ангелима Богу предстојећи,не престај да се молиш за
све нас, Преподобни.
Слава: Имајући велику љубав према теби, Преподобни, цар жељаше да
са славом пренесе свето тело твоје у Цариград. Али будући да ти остаде
непокретан, разуме вољу твоју, и заповеди да се на месту обретења
подигне красан храм. У њему и ми данас свечасно празнујући,
прослављамо тебе, оче Прохоре.
И сада: Покров и заступништво и прибежиште буди, Дјево, мени, слузи
твоме, и исцели ме од безмерних зала, да бих простављао тебе,
Пречиста, славећи Пород твој.
Песма 5.
Ирмос: Од ноћи јутрењући хвалимо те Христе Боже, осиромашившег
нас ради, и крст и смрт телом претрпевшег.
Божанственом светлошћу осветљаван, са ангелима, Оче, сада
пребиваш. Молитвама твојим спасавај оне који увек светкују свештени
спомен твој, и радосно поју: певајмо Богу нашем, јер се проспави.
Имајући ум горе, у Богу, Оче, оно што је на земљи оставио си,
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боловима уздржања непрестано одевен.
Раскинуо си узе природе, натприродним чистим животом,
богоносни Прохоре, примио си моћ надприродних, Свеблажени.
Богородичан: Из мрачог ада најдубљега ијведе нас Син твој, Дјево
пречиста, поново нас учинивши житељима Раја. Тога ради, клањајући
се Њему, тебе Дјево славимо.
Ини.
Ирмос исти.
Од младости да водиш чист живот потрудио си се, Преподобни. А
Дух Пресвети видевши чистоту твоју усели се у тебе.
Презревши трулежно, удостојио си се да примиш вечно, Оче, по
речима непреварним: иштите и даће вам се. Зато си, као што приличи.
примио оно што си и искао.
Слава: Место које се удостоји да прими часне мошти твоје,
Преподобни, освети се, и прослави се по многим земљама као оно које
у себи свете мошти твоје има.
И сада: Непрестано моли Оног Кога си родила, Богоневесто, као Спаса
и Владику, да ме ослободи невоља и олакша ми болове, да бих
примивши опроштај славио те у векове.
Песма 6.
Ирмос: Бацио си ме у дубину срца морског, и спасао си ме, Спасе, од
смртног дела, и разрешио си узе безакоња мојих.
Далеко сам у безнађе одгурнут, многострасни. Али ти, ме, Свети,
изведи на пут покајања, да бих са себе збацио сва моја зла дела и
обукао се светлошћу молитава твојих, Достоблажени.
Речи Исусове испунивши, врага који ти се у виду змије јавио,
желећи да те уплаши, до краја си поразио молитвом и сво дело његово
си уништио, Оче.
Ти подајеш, оче, обилно исцељење свима који са вером и
љубављу прилазе и побожно се клањају кивоту твоме. Зато те молимо,
неодвраћај своје лице од нас, већ нас твојим молитвама, посете удостој.
Богородичан: Неискусомужно си, Дјево, неограниченог природом
божанства, оваплоћено Слово, нас ради зачела од девствене крви,
примившег тело неизрециво изнад закона природе.
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Ини.
Ирмос исти.
Исопом молитава твојих огради ме, оче, молим ти се из дубине
срца, да бих, избавивши се од својих злих дела, и од лењости
ослободивши се, у песмама те хвалио, Блажени.
Сачувавши ум слободан од страсти, освећени сасуд Духа Пресветог
постао си, и примивши Христа у срце своје, чудотворцем показао си се,
демоне изгонећи. Тога ради, молимо се, да се твојим светим молитвама
избавимо од ђаволских замки.
Слава: Заволевши живот монашки, узор монаштва постао си,
Преподобни, и пустињу уместо града имао си, украшавајући је светим
молитвама, Блажени.
И сада: Адамов Створитељ од твоје чисте крви сазда се, и млеком се
храни, Хранитељ свега што дише, Дјево Богородице. Зато те као Матер
Божију прослављамо.
Кондак. Глас 4.
Велику победу храбро си показао, од које божанском, љубављу
разгоревши се, цара трулежног и све лепоте презрео си. Населио си се
у Гори Козјачкој, из које си се у небесно к Цару царева, узнео, Прохоре;
моли се непрестано за све нас.
Икос.
Удаљивши се од Овчег Поља и населивши се у пустињу, где си се
у пећини настанио, свима показјући жесток живот. Многе житеље
удивио си, одакле си дар чудеса од Христа примио. Помињи нас који
спомен твој прослављамо, да би смо ти клицали: радуј се, Прохоре оче
наш.
Песма 7.
Ирмос: Јавио си се огњем у купини законоположнику, рођење Дјеве
предображавајући у њој, благословен си Боже отаца наших.
Показао си се пресветлим светилником Србије, оче Прохоре,
тросунчаном светлошћу к богопознању приводећи нас и учећи нас да
певамо: благостовен је Бог отаца наших.
Вишњом силом Божије помоћи непријатеље си поразио и као
победник клицао си: свеопевани Господе Боже отаца наших,
благословен јеси.
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Показао си се реком што нам точи различита исцељења и
благоуханим миром гроба твога све нас призиваш да кличемо:
благословен си Боже отана наших.
Твој часни гроб, благодаћу богат, Преподобни, точи исцељења и
здравље дарује онима који с’ вером долазе, и Христу из душе кличу,
благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Облаком умним називамо те, јер из тебе Христос засија,
Свебеспрекорна, и показа те од небеса пространијом, Кога си
неискусомужно родила, Чиста, оваплоћсног ради милосрђа неизрецивог.
Ини.
Ирмос исти.
Јединог Доброчинитеља моли да милостив буде, богоносни, нама
који пречасни спомен твој празнујемо, да би смо удостојивши се
опроштаја клицали: благословите сва дела Господња Гослода,
Ранивши душу лепотама врлина, био си диван добротом, Господу
појући, радујући се и кличући: свеопевани Господе Боже отаца наших,
благословен јеси.
Слава: Огањ мојих страсти угаси, Оче, росом молитава твојих, како
бих ослободивши се, у песмама хвалио те, кличући: благостовен јеси
Господе Боже отаца наших.
И сада: Тебе сви ми грешни као заступницу имамо о Пресвета Дјево,
јер ти умилостивљујеш Сина твога матерњим твојим молитвама.
Песма 8.
Ирмос: Приносимо ти песму бестелесних, као младићи у пећи, и појући
говоримо: благословите сва дела Господња Господа.
Горње царство, вишњи град, Божији рај, праведних насладу и
храну невештаствену, богатство неодузимљиво, светлост незалазну да
стекнеш удостојио си се. Преподобни, због чега појеш: благословите сва
дела Господња Господа.
Да бих опевао твога угодника Прохора, дај ми речитост, разума,
пребеспочетно Слово; јер имаш неизмерно богатство милосрђа, Христе
мој, и судови су твоји бездан; сваку нечистоту ума мога узми од мене,
да бих и ја, душевног мрака очистивши се, певао: благословите сва дела
Господња Господа.
Песму ти приносим, оче богоносни Прохоре, којом приповедам
твоје подвиге и чудеса, и прослављам величину твоју, кличући:
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благословите сва дела Господња Господа.
Богородичан: Надишавши законе природе, божанственим зачећем,
Дјево. Бога си надприродно родила, и зато кличемо: благословен си
Господе Боже у векове.
Ини.
Ирмос исти.
Јездећи колесницом врлина твојих, оче Преподобни, у пресветлу
ложницу уселио си се и у храм небески, где пребиваш, Свети. и са
ангелима ликујући, појеш: благословен си Господе Боже Отаца наших
у векове.
Свештено прекрасно живљење и живот частан проводио си
неукрадивом ризницоц, скривеном добротом, украсом боголиким,
показао си се, Богонадахнути, кличући: благословен си Боже Отаца
наших у векове.
Слава: Поразивши нападе звероликог врага, началника зла, почаст
победе примио си, досточудни Оче, појући: благословен си Господе
Боже Отаца наших у векове.
И сада: Умртви страсти моје душе, Свебеспрекорна, која си живот свих
неисказано речју родила, и ум мој смућен, Дјево умири.
Песма 9.
Ирмос: Живоносни извор, непресушни, светлоносни светилник
благодати, храм одушевљени, пречисту сен, од неба и земље прстранију
Богородицу сви верни величамо.
К Богу непрестано погледајући, примио си зраке, светлост
неугасиву, коју као огледало шаљеш онима што поју: Господа опевајте
дела и величајте Га у све векове.
Срце своје учинио си обиталиштем Тројице; стога си о
монахујућим поднео, богоносни, неопходну бригу, кличући: благословен
си Господе у храму славе твоје.
Испуњен духовним даровима, недуге болесних лечиш, заустављаш
грехом опаљивање душе, одгониш демоне и свима у невољама
помажеш, Досточудни.
Богородичан: Снисходљиво примивши појање с песмом и хвалу
исплетену од болне душе моје, с љубављу приношену теби, која роди
Христа, Бога по природи, молбе наше испуни Богородице, и молитвама
твојим и мене недостојног сачувај.
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Ини.
Ирмос исти.
Врлинским прохођењем показаио си живот узвишен, и сада се на
теби чудо велико вид, како се и по смрти твоје тело сачува нетрулежно,
Блажени, и како се миро благоухано за исцељење недуга наших излива.
Ми, пак узносећи ти песму кличемо: благословите сва дела Господња
Господа.
У дубину греховну потонуо сам, Преподобни. Стога те од срца
молим, да твојим топлим молитвама избавиш мене који те у песмама
славим, Блажени.
Ако и не могох да достојно испевам угодну ти хвалу, оче Прохоре,
али ти, Свети, прими ову малу и убогу молитву моју и великом је
учини, и када са ангелима будеш предстојао престолу Владике, мене
недостојног помени, да бих замке демонске избегнувши, наследник
Царства постао, и са свима праведнима кликтао: Господа појте и
величајте у све векове.
Слава: Исповедао си у лицима Тројицу, познавану по божанству
Јединицу, и опевану у три ипостаси, богомудри, и појући клицао си:
Господа појте и величајте у све векове.
И сада: Песмама неућутним величам тебе, Дјево, која си примила у
утробу Једног од Тројице, Богородице, и божанственим рукама носила
божанско Слово непроменљиво н неизменљиво.
Светилен
Подобен: Жене почујте...
Процветао си као финикс оче, и као велики кедар у пустињи
Козјака, и постао си обиталиште Пресветог Духа, Који те прослави по
васељени. Њега моли непрестано за нас, који с вером поштујемо
пречасни спомен твој, преподобни Прохоре.
Слава: исто.
И сада, богородичан: Богородице, светилниче светлости тросунчане,
зраком милосрђа твог уклони таму грехова мојих, дајући избављење од
болести, невољнима који са вером прослављају пречисти Пород твој.
Хвалитне стихире на 6. Глас 8.
Подобан: О преславнога чуда,
Преподобни оче Прохоре, ти јарам Христов на раме узевши,
храбро уништи налет вражији. Стога те сви верно славимо, о,
преблажени, похвало монаштва. Христа моли непрестано да се спасу
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душе наше.
Сабравши се с’ вером сви тебе испосника Христовог
прослављамо, Прохоре; радуј се, јер си ходио по пустињи непроходној,
мудри, поставши часни вођ. Стога ти верно кличемо, Блажени, похвало
испосника, моли се за нас Господу, да помилује душе наше.
Преподобни оче наш Прохоре, ради будућег живота у каменим
врлетима и долинама затворио си се, никако не бојећи се невидљивих
непријатеља, који су те много пута нападали. Ти си их молитвама без
речи прогонио, о, душом трпељиви, у пустињи козјачкој као необична
овца, која јагње Христа за пастира имаше. Стога те верно сви славимо
и прослављамо, оче Прохоре. (два пута)
Знајући те као реку пуну воде духовне, Свети, молимо те: душе
наше изнемогле преступима страсти, великом милошћу својом свето
ороси, и уми оне који су у нечистоти, и многих избави невоља и
вечних мука.
(два пута)
Слава: Глас 8.
Приђите сабори празникољубаца, приђи православни народе,
приђи добросабрани зборе монаха, приђите овце духовног тора
Господњег, приђите сви да светло прославимо спомен оца нашег: јер се
данас богоносни Прохор радује са бестелесним силама, стојећи пред
престолом Цара свих, Христа Бога, и моли се за душе наше.
И сада, глас исти, Богородичан:
Владичице, прими молитве слугу тојих, и избави нас од сваке
невоље и туге.
Велико славословље
На Литургији
Блажена: 1. канона од треће песме, и 2. канона од шесте песме.
Прокимен, глас 7.: Радоваће се праведннк у Господу, и уздаће се у
Њега.
Стих: Услиши Боже глас мој, када ти се молим.
Апостол: Јеврејима зач. 335.
Алилуја: Свештеници Твоји обућиће се у правду, и преподобни твоји
радоваће се.
Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: Спомен Праведника биће вечан.
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Месеца октобра 20. дан
Спомен светог великомученика Артемија

На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Твоје трпељиво тело многострадални, неправедно је предано
казни, на разне муке и страшне ране, али се ти богомудри Артемије
ниси Христа одрекао, нити идолима жрвовао, него си као да други
страда све отрпео, очекујући будућу награду и бесмртни благослов.
Вешан си, струган, камењем ломљен и жељезом мрцварен и
мачем посечен, али си ипак непоколебив остао, јер си стопе твоје душе
славни на духовном камену поставио, зато си победио и међу ангеле и
мученике се убројао, испуњен светлошћу незалазном.
Твоје мошти славни, увек изливају благодат исцелења свима који
те воле, и потапају страсти и болести Артемије, те прогоне војске злих
демона, а напајају срца верних, да донесу плодове божанских врлина и
познања праве вере.
Слава, глас 2.
Дело Студитово.
Прославимо Артемија као духовно светило вере, јер је он
омрзнутог цара изобличио, а крвљу мучења Артемијевих Бог је цркву
украсио, зато је неисцрпну благодат исцелења добио, да лечи болести
свих, који са вером прилазе кивоту моштију његових.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Јегда от древа..
Када је Нескверна као јагње, видела своје Јагње где га његовом
вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 6.
За веру Христову си пострадао Артемије, па си и телесног цара и
духовног врага савладао, зато си од првострадалног Спаса венац
достојно примио, и сада се на небесима радујеш са ангелским
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чиновима, у вишњем сјају јасно и изобилно благујеш у триипостаној и
првој Светлости; зато и ми благодарни народ и мученикољубци
песмама ти кличемо: радуј се, јер ти је душа као дијамант непобедива,
радуј се јер си уништио лаж идола, радуј се моћни Христов војниче и
светли за истину ратниче, и моли се Господу да и наш живот буде
богољубив, и да добијемо да са тобом стојимо код престола узвишеног
Бога.
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?
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Артемије, у страдању своме је примио
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победи а разори и немоћну дрскост демона. Молитвама
мученика спаси душе наше.
Слава и сада, богородичан или крстобогородичан.
На Јутрењу
Оба канона из Октоиха, без мученичних, и канон светога на 6.
Његов акростих је: Дај ми твоју богату благодат, блажени. Дело
Јосифа.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубинје постла..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло греха
целог света, најславнији Господ се славно прославио.
Добрим подвигом си се подвизавао, и зато си светле венце примио,
и пред Светлим стојиш обасјан, где си примио духовне дарове, зато те
молимо просвети и нас твојим молитвама.
Твој светли празник мучениче све нас радосно позива данас на
трпезу, и износи нам твоја страдања и патње, храброст и истрајност;
њима се насићујемо а тебе са вером и љубављу славимо.
Схватио си блажени да је на крсту усмрћени и телом недокучиви
Господ и узрочник живота, зато си одлучио и заволео да умреш кроз
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страдање, и зато си бесмртну славу добио.
Богородичан: Божански овапоћени из тебе Пречиста, а бестелесни БогРеч из превеликог човекољубља је дошао на страдање, и нестрадалност
је људима излио, као најславнији Господ, јер се славно прославио.
Песма 3.
Ирмос: Процвјела јест пустиња јако крин..
Доласком твојим процвала је пустиња, као крин Господе, раније
незнабожачка неплодна црква, и у њој се утврдило срце моје.
Желео си славни да се украсиш венцима мучеништва, и зато си,
помоћу божанске благодати, ране и мрцварење и тешке патње поднео.
Навала најтежих мука нису поколебале кулу твога срца свемудри,
јер си се учврстио на Христу као духовном и непомичном камену.
Када си на дрво био обешен и са свих страна мрцварен, ти си
твојим очима дични гледао ка Ономе који једини може да спасе.
Богородичан: Господ својом вољом оваплоћени из твоје пречисте крви
Владичице, спасава људе а мноштво мученика окупља.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Цару векова си угодио, а сваки наговор цара безаконог, ти си
славни одбацио, и идолима ниси жртвовао, него си себе самог на жртву
Богу-Речи принео и страшно пострадао; зато изливаш реке чудеса и
страсти исцељујеш свима, који са вером теби долазе, страдалниче
Артемије, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са
љубављу славе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.
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
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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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви, не ходатај ни ангел..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.
Попут својевољно Разапетоме на дрво крста, и ти си пропет и
растегнут, сурово си струган и тако си скинуо кожу као смртну одећу.
Твоје телесне патње и ужасно истјазавање, дале су ти мучениче
покој без патње, њиме се сада насићујеш, и сваку патњу душа наших
олакшаваш.
У своме светом страдању био си равноангелан, па ти је руком
ангела послао храну Небески Хлеб и Живот наш, којим те је укрепио
дични мучениче.
Украшен си свемудри богатим даровима благодати Духа, зато сваку
невољу свечасни мучениче одгониш од свих који ти са вером притичу.
Богородичан: После свога рађања Христос те је сачувао као Дјеву
нетакнуту, јер је из крајње доброте одлучио да у твојој утроби прими
све моје људско.
Песма 5.
Ирмос: Ходатај Богу и человјеком..
Божији заступник био си људима, Христе Боже, и ти нас Владико
приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо
из мрака незнања.
По духу си постао Артемије као сјајна светило које верне
просвећује, и одгони лукавства мрачних и пуних таме духова.
Утврдио си стопе своје душе на Камену Живота, и када си каменом
притискан и патњама опхрван, ти си као страдалник за истину остао
непоколебан.
Наоружан светим силама Духа храбри мучениче, ниси марио за
муке од оштрог трозубца, него си њиме победио жаоке демона.
Богородичан: Због нас је Рођени из тебе Владичице својевољно
претрпео крст и погребење, а храброг Артемија је учинио извесним
сведоком својих страдања.
319

MINEJ OKTOBAR
Песма 6.
Ирмос: В бездње греховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
За Онога који је ради нашег повратка свјевољно примио распеће,
и ти си мучениче Артемије као савршена жртва и јагње принео себе.
Твоје тело трпељиви Артемије је непоштедним ранама напаћено,
али си ти племенитост своје душе са вером неповређену сачувао.
Избави нас мучениче од патњи, искушења, страсти и жалости, јер
теби притичемо Артемије као Спаситељевом подражатељу.
Богородичан: Спаси мене слугу твога Богородице Дјево, јер су ме на
пучини невоља снашле буре и потапају ме олује.
Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
Похвалимо достојно песмама сви који се окуписмо светог
Артемија, мученика побожног и венцем украшеног, који је победио
ђавола. Велики је међу мученицима и милостив даваоц чудеса и се
моли Богу за све нас.
Икос:
Ко може испричати све твоје подвиге страдалниче, и патње твоје
које си храбро за веру Господњу претрпео, али и дарове којих си се
удостојио? Не могу уста човекова све испричати, јер си украшен
мудрошћу и храброшћу, а богатство си презрео и привремену славу, и
био си искрени војник Христов, зато се моли Господу за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Богоротивноје вељеније..
Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре не побожне младиће росу духовну;
Зато је Он благословен и највише прослављен.
Непобедиву вољу и неразориво чврстину душе стекао си Артемије,
па си демонске замке мучениче савладао и нарочито појао:
благословен је препрослављен Онај који јесте.
Потоцима твоје крви угасио си огањ мука који се на тебе устремио,
а обливен росом Духа радосно си кликтао: благословен је
препрослављен Онај који јесте.
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Божијом благодаћу изливаш дарове исцелења и гасиш распаљене
страсти, и твојим надзором одгониш демоне, па кличеш увек речити:
благословен је препрослављен Онај који јесте.
Богородичан: Божански дивно си родила Свенепорочна Дјево Онога
који је мртвима излио бесмртност; њега моли Чиста, да умртви наше
пропадиве страсти и да се удостојимо вечнога живота.
Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја в Вавилоње..
У давнини пећ вавилонска пламен је разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила када појаху:
благословите сва дела господња Господа.
Претрпео си страшне ране јер је твоје тело трозубцима измучено,
али си гледао на награду која те чека, а коју дарује теби славни који
кличеш, Бог свију Владика и Господ.
Твојом крвљу многострадални је земља освештана, и твоје тело је
постало целебно, јер сваку болест и сваку невољу и сваку демонски
насртај одгони од свих који ти са вером притичу.
Постао си украс страдалника, јер си све овосветско мудро одбацио,
и светом крвљу прехвални си небеско, уместо лошијег, купио, кличући:
благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Када си родила Саздатеља и ипостасног Бога-Реч Чиста,
тада си нас истеране због горког залогаја са дрвета, и пале ничице,
опет подигла Пречиста. Њему кличемо: благословите сва дела господња
Господа.
Песма 9.
Ирмос: Безначална родитеља Син..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Видиве лепоте овога света си оставио, да би небеске лепоте видео,
и јуначким страдањем си се мучениче храбри украсио, али си зато
вечна добра радосно примио.
Као јутро и као сунце, твој празник блажени је засјао и просветио
срца верних, а ти си Артемије постао наследник дана и светлости, и
одагнао си маглу са душа наших.
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Заплешимо народи и духовно се развеселимо, и у похвалама
опевајмо празник Божијег мученика Артемија, дивнога међу светима,
јер освештава све који га са вером славе.
Твој кивот излива непрестано исцелења, и верне позива да са
љубављу захватају, ради телесног и душевног здравља и спасења,
свеблажени Артемије, молитвениче за све који те славе.
Богородичан: Просвети ме светлом лица твога Господе, јер сам
окривен очајем, али имам молитвенике код тебе Божија-Речи: истиниту
и Чисту Матер твоју и ангелске силе и преславног Артемија.
Светилен:
Подобан: Свјете неизмјенниј..
Светлост је засијала у срцу твоме Артемије страдалниче, када си
најтеже муке храбро претрпео, и са висине си благодат исцеливања
примио, и болести увек исцељујеш.
Богородичан:
Као надвремена Светлост је заблистао из Оца пре свих векова, а на
крају у наше време је из тебе Дјево процвао за спасење света; Њему не
престај да се молиш за цео свет.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 6.
Данас је цео свет обасјан зрацима страдалника, и Божија црква се
цвећем украшава, и пева теби Артемије: угодниче Христов и усрдни
заступниче, не престај да се молиш за слуге твоје.
И сада, богородичан, или крстобогородичан:
Подобан: Тридневен..
Видећи тебе разапетог Христе, твоја Родитељка је закукала: Каква
је ово страшна тајна коју видим Сине мој? Зашто умиреш на дрвету
крста телом разапет, Даваоче живота?
На Литургији
Блажена из Октоиха на 4 и мученика песма 3. 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: Друга Тимотеју, зачало 292.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
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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: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца октобра 21. дан
Спомен преподобног оца нашег Илариона великог;
Спомен Висариона Сарајског и Ердељског
(служба њему писана иза ове)

На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Био си кротак и душом и срцем, када је тебе божанска љубав
коснула, и од светског метежа одвојила, а светињи и узвишеном
покорила, тада си се наоружао силом крста на демоне, и устремио се
у борбу свеблажени, па си исплео дијадему победе, и сада се уселио у
светлост светих. Са њима и нама измоли просвећење и избављење од
грехова.
Твојим светлоподатељним зрацима чудесно просветљујеш
исцелењима све под сунцем оче славни, а дубоку таму искушења
разгониш, зато смо те као друго сунце познали, ти си монаштву
тврђава, и наставник Духом Божанским за оне који се спасавају. Зато
сада славимо твој светли и спасоносни спомен Иларионе, јер због тебе
добијамо опроштај од сагрешења.
Уздржањем телесних страсти оче, покорио си и разум и душу, па
си украшен крилима бестрастија, примио благодат исцељивати људске
немоћи преподобни, и одгонити зле духове и спасавати све који ти
притичу. Зато те сабори монаштва славе светитељу и сва твар Иларионе
поштује твоје подвиге.
Слава, глас 2.
Дело Анатолијево.
Од своје младости имао си Иларионе савршену мудрост, и узео си
на себе јарам Христов, и следовао си побожном животу Антонија,
једнак са њиме истом мером врлина. Осушио си своје тело које се као
ждребе отимало, јер дужно беше души га покорити, ток поста си
завршио. Али о, најблаженији оче и богоносни чудотворче, за нас који
твој спомен са љубављу служимо, моли очишћење и велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: Јегда от древа..
Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,
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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.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8. самогласно.
Био си пун Духа Светога преподобни Иларионе, наоружан крстом
смело си замке демона уништио, све болести си речима исцелио и
душевне страсти и сваку бољку телесну. Молитвама Илариона
низпошаљи нам Христе мир као Човекољубац.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: О, преславнаго чудесе!
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.
Тропар, глас 8.
Потоцима твојих суза си бесплодну пустињу обрађивао и уздасима
из дубине душе умножио си великим трудом своје таланте, био си
светило света сијајући својим чудесима Иларионе оче наш, моли
Христа Бога да спасе душе наше.
Слава и сада, богородичан или крстобогородичан.
На Јутрењи
Оба канона из Октоиха, без мученичних, и светога на 6. Његов
акростих је: Опеваћу светлост твојих чуда свеблажени. Дело
Теофаново.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубинје постла..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
у дубину послао, тако је оваплоћени Бог-Реч зло греха целог света
истребио, и најславнији Господ се славно прославио.
Просветли ме оче твојом тихом светлошћу, да би твој светли и
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сјајни живот блажени радосно и од срца похвалио, и одагнај ми оче
лењост и грех, молим те.
Свим својим срцем си Богу пришао блажени, и био си као ван тела
и света, твој разум си уздржањем несмућеним и утврђеним сачувао, а
побожношћу си безстрастије усвојио.
Обасјан светлим зрацима безпочетног и несазданог Божанства, за
очево невреје ниси марио, него си се од његовог веома смутног
незнања одвратио и јединој Тројици си приступио.
Богородичан: Из Оца пре свих векова и Невидив, забистао је као сунце
из тебе Мати Увекдјево, и у ограниченом и видивом телу људе је
светлошћу побожности просветио.
Песма 3.
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.
Отровне нападе страсти, ти си никад не заборављени оче наоружан
леком испосништва исушио, и кликтао си: нема светог као што је Бог
наш и нема праведног мимо тебе Господе.
Смртну одећу од коже ти си исекао ножем уздржања, а изаткао си
огртач спасења, кличући твоме Творцу: ти си Бог наш и нема светог
осим тебе Господе.
Укрепљен си надом на вечна добра богоносни, и приведен си Богу
руком богомудрог Антонија, коме си следовао и постао светило које
светли преславним чудима.
Богородичан: Који је све уобличио својом божанском вољом, одлучио
је да се уобличи у човека и саздао се у твојој утроби Богородице; њему
сада кличемо: ти си Бог наш и нема праведног осим тебе Господе.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Следовао си духовном и врлинском животу божанскога Антонија,
па си на рамена своја узео крст Господа твога, оставио си све животне
бриге и страсти умртвио, и духовно си поживео. Зато си преподобни
испунио творевину великим чудесима благодаћу Духа, Иларионе оче
наш, моли Христа Бога да подари опроштај грехова свима који са
љубављу славе твој свети спомен. (два пута)
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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.
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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Поју тја слухом Господи..
О теби певам јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене
заблуделог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени и зато
те славим Многомилостиви.
Ти си преподобни телесно мудровање умртвио, и тако си мутне
потоке безакоња и демонске замке избегао, па си оче у тишини
Божанскога Духа са праведнима починуо.
Водом од потока суза напојио си њиву душе своје преподобни, а
делима Спаситељевим си је учинио многоплодном оче, јер си умножио
зборове испосника.
Укрепљен јединством са Духом Светим богоносни, ти си зле
духове савладао, а силом Христовом си болесне исцељивао, јер си се
пророчком чистотом обогатио.
Богородичан: Схватили смо благословена Богомати, да си ти храм и
палата и духовна трпеза и светилник, одакле је свима у тами као
светлост заблистао, као Заблистали из Очевог бића.
Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, Спасе мој,
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спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега
света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не
знам.
Као муња ти си чистотом живота и понашањем богоблажени,
налик бестелеснима, па си у свету заблистао, јер си светлошћу
побожности просветљен, и заступника таме си одагнао.
Светлећи се разним чудотворствима, богомудри, и благодаћу
Божијом обасјан, ти си свима који те воле, оче богоугодни, постао
ризница исцелења и показао се као неки нови пророк Божији.
Светлошћу твојих смирених поука оче, ти си мрачне демонске силе
прогнао, а си све који ти притичу њиног беса избавио, и још си их
твојим побожним поукама ка вери просветлио.
Богородичан: Само си нам ти Багословена неизрециво родила једну
видиву Личност а са две суштине: Божијег Бога-Реч, који се по
неизрецивој милости оваплотио. Њега моли да сачува све који ти поје.
Песма 6.
Ирмос: В безднје грјеховнјеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Служио си јединоузрочном и беспочетном Божанству, па си
изобличио учење о вишеузрочности, а идолску гадост си богомудри
благодаћу уништио.
У цркви си оче свеблажени и богомудри, изникао и процвао као
палма, и пуноћу верних веселиш слатким плодовима.
Непобедиви победник си постао злих духова свеславни, и богате
дарове си од Христа добио блажени.
Богородичан: Неискусомужно си родила Дјево и заувек си дјева, и
јавила си истинито божанство Сина и Бога твога.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Окупили смо се данас да те песмама похвалимо, као незалазну
светлост духовног Сунца. Засијао си онима у тами незнања, све
узводећи ка божанским висинама, свети Иларионе, зато ти кличемо:
радуј се оче, темељу свих испосника.
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Икос:
Заволео си Христове божанске заповести, а презрео целог света
сладости, усрдно си Христу пришао, и постао светило које просвећује
све крајеве света блистањем духа. Зато ти притичем и молим те:
просветли и моје душевне очи, да бих певао о твојим подвизима које
си учинио на земљи ради будућег живота. Док се њиме сада
наслађујеш, помињи све који ти кличу: радуј се оче, темеље свих
испосника.
Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну;
Зато је Он благословен и највише прослављен.
Јављање твојих речи и божанска благодат чудеса, чула се блажени
на све стране света, побожношћу свима верно сија и даје мир и
исцелења.
Ограђен крстом Спаситеља остао си неповређен, када су тебе
свемудри хтели безумни и свирепи демони искушати, јер зна вишњи
Бог своје угоднике сачувати.
Постом си се показа као кула непоколебива и до неба висока, и
као стена непомична, који просвећујеш чудима и дајеш исцелења, а у
богонадахнутим списима изливаш божанске догмате, као из извора
непресушнога.
Богородичан: Као Сунце правде родила Га је Дјева као облак и дјевом
је остала. Он се са грубим телом сјединио и из доброте и снисхођења
Човек постао, зато му певајмо јер се прославио.
Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда..
У давнини пећ вавилонска пламен је разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила када појаху:
благословите сва дела господња Господа.
Заиста си постао телесни престо, али божанским разумом
просветљен и Божијом наредбама богомудро вођен, и блисташ врлинама
и кличеш: благословите сва дела господња Господа.
Светлим делима и показаним чудесима и чистотом живота, постао
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си преподобни као тајанствена кочија која носи име Господње, па
кличеш: благословите сва дела господња Господа.
Божанском благодаћу си посињен и постао си Христов
санаследник, и богатство небеско и царство непролазно си примио
богоречити, кличући: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Као духовно миро изливено Дјево, названога Сина си у
утроби носила, божанским тамјаном замирисаног, који избавља од
пропасти све који кличу: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Безначална родитеља Син Бог и Господ..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.

Удостојен си преподобни да походиш станишта светих, јер си
живот свето завршио, и теби је као праведном заблистала Трисветла
светлост, и тамо су те у заједницу са весељем примили.
Награду за подвиге си од Христа примио, и учесник вечнога живота
си постао, и надразумне и изузетне лепоте оче, зато се моли Владици
за твоје појце.
Висином врлина постао си богоносни оче као високи кедар,
засађен и закључан у Божијим дворима, и као дивни расцветали рај, и
као извор и врело које излива дарове исцелења.
Богородичан: Дјево и Богородитељко, ти си надразумно постала палата
оваплоћенога Бога-Речи, одевена и украшена славом врлина, зато те
свенепорочна као Богородицу проповедамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Од наклоности ка страсном свету си се удаљио, а гладовањем си
тело своје увенуо и обновио узде које га спутавају. Славом си се
обогатио и изузетним чудотворством, и у врху си вођа пастира,
богоугодни Иларионе.
Богородичан:
Родила си Свенепорочна неизрециво Бога, у две воље и природе а
једној ипостаси, он се ради нас својевољно понизио до крста и даровао
нам божанско богатство, Богомати и Дјево.
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На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 2. самогласно.
Твој тихи и чисти живот Христос је видео, и кротост и ћутљивост,
па је у теби обитељ створио, и постао си станиште Божанства; и зато
си на небесима са ангелима настањен, блажени.
И сада, богородичан, или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Када је нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом
вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
На Литургији
Блажена из Октоиха на 4 и светога песма 3. на 4
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 Коринћанима, зачало 188.
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 Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овога месеца октобра 21. дан
Служба Висариона Сараја, ердељског
Велико Вечерње
Блажен муж..први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 6 глас 1.
Подобан: Прехвални мученици..
Неустрашивог весника праве вере показао си Цркви, Господе,
преподобног оца нашег Висариона, који примером храбрости против
клеветника праве вере, непрестано утврђује твој народ. Његовом
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заслугом просвети нас божанском светлошћу, да Те хвалимо, Христе,
Спаситељу душа наших.
Божанском силом обукао си, Господе, Висариона заштитника
праве вере, и ојачао си га да може да претрпи мучења од стране
злочестивих непријатеља, и да прими мученички венац. Ради његових
молитава, Христе Боље, пошаљи и нама опроштај грехова.
Исповедник Твоје праве вере, Господе, наоружавши се истинским
исповедањем и загрејавши се ревношћу за Православље, срушио је
сплетке гонитеља, и благочестиви народ утврдио у исповедању Твоје
истине. За све ово, преславни отац Висарион добио је од Тебе, Господе,
наслеђе небеског царства, и моли се за спасење наше.
Радуј се, преподобни исповедниче и мучениче, јер жеља твоја
сада се испуни. Ни бес тиранског цара, ни жеља противника није
успела да уздрма темеље праве вере. Прекинута је мржња међу браћом
и дошло је до сједињења, и опет је васпостављена једна прадедовска
Црква. Моли се, дакле, Господу Исусу Христу да спасе душе наше.
Слава глас 5
Радуј се, преподобни исповедниче и мучениче, јер жеља твоја сада
се испуни. Ни бес тиранског цара, ни жеља противника није успела да
уздрма темеље праве вере. Прекинута је мржња међу браћом и дошло
је до сједињења, и опет је васпостављена једна прадедовска Црква.
Моли се, дакле, Господу Исусу Христу да спасе душе наше.
И сада, догматик 5. глас.
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.
Вход. Прокимен дана. Паримије преподобном
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
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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 незнабожним
народима, и овладаће народом, и 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 у преподобнима Његовим, и посета (Његова)
у изабранима његовим.
Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5, 15-24 и 6, 1-3):
Праведници ће до века 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 заштитити 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 –
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
потопити нагло. Стаће им насупрот ветар силни, 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 од Господа власт, и моћ од
Вишњега.
Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4, 7-15):
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост
честна није у многолетности, нити се бројем година одмерава. Него је
мудрост седина људима, и узраст старости је живот непорочан.
Праведник благоугодан поставши Богу, завољен би; и живећи посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или
лаж не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а
маштање похоте измењује ум незлобив. Скончавши за мало, испуни
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, стихира храма,
и преподобног исповедника глас 1. Самогласно.
Трубним гласом подигао си народ у борбу за очишћење праве вере.
Поставио си јаку стражу око себе од оних који прослављају Господа са
одлучном преданошћу, и они су примили преко тебе двоструку ревност
за одбрану отачке вере. Сачувај и нас од ђаволских искушења,
преподобни Висарионе, и моли се небеском Оцу да нам подари велику
милост.
Тебе неустрашивог исповедника и искреног богопоштоваоца, нису
збуниле многобројне претње прогонитеља, нити уздрмало неваљалство
оговарача, ни тежина мука сломила. Као непоколебив, остао си пример
чврстине у исповедању вере.
Срушио си, Господе, силу прогонитеља праве вере у Ердељу.
Давна жеља Твога светог мученика и исповедника испунила се у наше
време. Утврди и нас на камену исповедања Твога, да и ми будемо
непоколебиви у исповедању праве вере, као што су били наши праоци
и оци.
Слава, глас 8.
Од детињства био си настројен ка добру, показавши се Господу
као изабрани сасуд, и душа твоја постаде обиталиште Духа Светога.
Врлинама својим храбрио си благочестиви народ хришћански, и живот
си свој положио за одбрану вере. Венцем неувеле славе венчао си се.
Моли Јагње Божије, ти који стојиш у подножју престола Његовог, да
нас избави из греховне пропасти.
И сада, богородичан.
Тебе Преблагословену Богородицу, купину несагориву, и царски
престо, на коме је седео Господар над господарима и Цар над царевима,
хвали свака душа. Принеси наше молитве Сину твоме, да нас избави од
сваког безакоња.
Стиховање стихире, глас 4.
Подобан: Као витеза међу мученицима:
Преподобни оче Висарионе, положио си срце своје у службу праве
вере, очишћено сладошћу тихе молитве, и тело оснажено строгим
постом, борећи се непоколебиво за неразрушиви темељ Цркве Христове,
зато си овенчан венцем славе.
Стих: Часна је пред Господом смрт, преподобних Његових.
Учврстио си Господе слугу твога Висариона на камену исповедања
Твога, и учинио си га чуваром истините вере кроз дуги подвиг. Душа
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се његова весели пред светим Твојим престолом, и православни народ
славиће га непрестано.
Стих: Чекајући сачекао сам Господа, и погледао је на мене.
Величамо Христовог војника Висариона, славећи данас његов
помен, јер је јуначки у невољама положио живот свој за праву веру.
Победивши силу људске власти, он се сада непрестано радује, видећи
да је престала мржња која је раздвајала браћу, и моли се за спасење
душа наших.
Слава, глас 8.
Оставивши на неко време монашку тишину, преподобни
Висарионе, отишао си у свет да подигнеш на борбу и на одбрану праве
вере благочестиве Румуне из Ердеља. Лисице имају јазбине и птице
небеске гнезда, али ти, као некада Господ, ниси имао где да склониш
главу од злих прогонитеља.
И сада, богородичан.
Пресвета Богородице Дјево, наша заштитнице и брза помоћнице,
моли се, Владичице, за спасење душа наших.
На благосиљању хлеба
Тропар светога, глас 3.
Борче за Православље, анђелском трубом будио си у душама
верних смелост, да исповедају праву веру, и хранио народ истинитом и
јасном науком. Велика су била дела труда твојега; велика усрдност за
проповедање; велики је био и плод твоје праведне борбе, увек
помињани војниче Христов. (Двапут)
И Богородице Дјево: (једанпут.)
На јутрењи,
После првог стихословља, сједалан глас 4.
Подобан: Дао си знак:
Избави нас, преподобни оче Висарионе, од свих невоља које нас
окружују. Брзо услиши молитву нашу и моли се Господу да спасе душе
наше.
Слава, и сада, богородичан истог гласа.
Пресвета Богородице Дјево, пристаниште напаћених, измоли нам
милост твојим молитвама, и принеси Сину твоме и Спаситељу нашем
уздах душа наших, и спаси нас.
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После другог стихословља, сједалан глас 4.
Подобан: Показао си се данас у свету:
Са искреношћу хвалимо те и величамо, преподобни оче
Висарионе, јер сав свој живот поклонио си Господу бранећи веру. У
врлинама си напредовао, Православље бранио, био и остао војник
Христов, и од Бога ти одређени посао свршио.
Слава, и сада, богородичан истог гласа.
Непрозирна је тајна твога непорочног дјевства, Преблагословена
Богородице. У Тебе анђели гледају, диве се и прослављају Те великим
гласом.
После полијелеја, сједални глас 8.
Подобан: О преславно чудо:
Преподобни оче Висарионе, пред Оцем небеским, сачувај
молитвама твојим, и од беде избави нас и сав благочестиви народ од
свакога зла, јер си многомилостив.
Слава, и сада, глас 3.
Твоје смо наслеђе, Пречиста Мајко, и од Тебе просимо помоћ у
нашим страдањима. Усрдно погледај на наше немоћи и помилуј оне
који Те непрестано славе.
Прокимен, глас 4. Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев.
Стих: За светима који су на Његовој земљи, сав пламтим од чежње.
Јеванђеље по Луки, зач. 106.
После 50. псалма стихира, глас 6.
По свој земљи изашла је вест о твоме подвигу у одбрани праве
вере. Победио си све непријатеље Христовог Закона и, откривши
непријатељска сплеткарења, посрамио си их, а вође њихове обуздао си
уздигнутом мишицом. Пошто си пун благодати, измоли мир душама
нашим на дан страшног суда Божијег.
Канон светога Исповедника, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из ропства
египатског, а потопио си кола и силу фараонову.
Прво си, премуди, победио страсти тела монашким подвизима,
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заблиставши чистотом живота, а затим си, страдајући за праву веру,
постао становник раја са свима светима. Са њима се моли да Господ
дарује душама нашим велику милост.
Показао си се непобедива тврђава за непријатељске нападе. Ти си
православнима утврђење, неразрушиви зид и сигурно окриље,
преподобни исповедниче Висарионе, и зато те увек прослављамо. Моли
се Христу да свету дарује мир и душама нашим велику милост.
Нетакнут си прошао кроз огањ и мучења уз помоћ Светога Духа,
и стигао си на обалу божанског пристаништа, преподобни Висарионе.
Светлошћу вере био си просвећен на свим путевима својим, а сада
просвећујеш својим молитвама оне који са усрдношћу прослављају свету
твоју успомену.
Богородичан: Умртви страсти душе моје, ти која си родила Христа
неизречено. Животе наш, Дјево неневесна, надо оних који ти
прибегавају.
Катавасија: Отворићу уста моја:
Песма 3.
Ирмос: Као што је неплодна родила, тако је и од незнабожаца настала
црква, а јудејски сабор је много у чедима својим онемоћао, зато
дивноме Богу нашем кличемо: ти си свети Господе.
Наоружавши се штитом вере, јуначки си раскинуо све стеге тирана
и твоју си браћу бодрио да у правом вероисповедању кличу: свет си,
Господе.
Прво си кишом суза опрао душевне страсти, и двоструки си венац
страдањем задобио, преподобни исповедниче праве вере, зато те
прослављамо.
Одбацивши светске сласти и покидавши варљиве замке, изабрао
си истинити пут трпљења и борбе за праву Христову веру, зато си
наследио надземаљску славу.
Богородичан: Отвори ми врата покајања, ти која си врата спасења. Као
блага посредница избави ме од окова греха, штитећи ме твојом
божанском силом.
Сједалан, глас 4.
Подобан: Јавио си се данас свету:
Дођите да похвалним песмама величамо подвиге и страдања
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ревносног борца Православља, преподобног Висариона. Ватреном
ревношћу чувајмо и ми непроменљиво Прави Закон, да кроз њега
задобијемо спасење душа наших.
Слава, и сада, богородичан.
Не престај се молити за нас, Пресвета Дјево, већ нас твојим
заступништвом избави од свих беда.
Песма 4.
Ирмос: На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по
твоме лику и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја сила
и похвала.
Теби, Господе, приличи да приносимо песму, као пророк Авакум.
Али пошто не умемо да те достојно хвалимо, прими само смерност
нашег срца и спаси нас.
Будући загрејан љубављу према Господу и љубављу према браћи,
болове мучења и сва гоњења непријатеља јуначки си победио,
преподобни исповедниче, славећи Христа.
Како је величанствена била твоја борба, Висарионе. Старешине су
се бојале силе твојих речи, а верници су се сабирали на хиљаде да би
те слушали и ишли за тобом. Јер је кроз твоја уста говорио Дух Христа,
Спаситеља душа наших.
Богородичан: У утроби твојој оваплотио се Бог, Богородице Дјево.
Јавио се као дете и свима даровао чудесно обновљење.
Песма 5.
Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
светлости из мрачног незнања обратио све који ти са вером певају.
Нису те могле победити муке, болови и гоњења, Христољубиви
исповедниче. И до крви си се противио злу тиранских прогонитеља,
будући ојачан Духом Светим у одбрани праве вере.
Врати, Господе, у лађу Своје Цркве, све оне који су је напустили
због слабе вере и мале љубави. Неуке просвети, онима који су хладна
срца пошаљи топлоту љубави, и све нас спаси својом божанском
благодаћу.
Немиран је био живот твој, преподобни оче Висарионе, и
непознато је остало твоје пресељење Господу. Јер те је непријатељ
праве вере осудио да иструнеш у тамници, у којој си за веру предао и
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своју душу Господу.
Богородичан: Оваплотивши се из тебе, Дјево Неневесна, постао је
савршен човек Христос Бог наш, и осветио је човечанску трулежну
природу.
Песма 6.
Ирмос: Повикали су пре него што су помислили..
Поштован си и због свога чистога живота и због свога страдања.
Добио си заслужену плату на небесима, часни исповедниче праве
вере, и зато се непрестано радујеш заједно са анђелима.
Био си прогањан и многим невољама обузет, али се ниси одрекао
праве вере Христове. Због тога лечиш и наше болести, свети мучениче,
и пример си како се служи Богу.
Није против крви, нити против тела водио витешки рат заштитник
праве вере, већ против насилника и тирана које је победио невидљивом
силом Сина Божјег, у коју је био обучен.
Богородичан: Радуј се, кличемо ти непрестано, Пречиста, јер си родила
Христа Спаситеља, и претворила си у радост тугу праматере Еве.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавио си се данас свету:
Сагледавши данас све наше невоље, с неисказаном радошћу
славимо успомену на тебе, прехвални, а нама који смо били у страни
и смртној сенци засијала је Светлост оваплоћена у твојој непорочној
утроби, озарењем Духа Светог који је сишао на тебе. Зато те сви ми
верници достојно хвалимо као часнију од херувима и славнију од
серафима.
Икос:
Ревносног Божијег изасланика Висариона величајмо духовном
радошћу, празнујући данас његову часну успомену. Поштујмо његове
трудове и његову велику смелост, којом је раскинуо замке
окрутнихгонитеља праве вере. Молимо се да његовим посредовањем
будемо сачувани од сваке напасти, да бисмо му увек могли певати: радуј
се заштитниче праотачког Закона.
Песма 7.
Ирмос: У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.
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Као што се некада три младића у ужареној пећи нису плашили,
тако се и војник твој Господе супроставио са смелошћу огњу тиранских
противника. У својим мукама и патњама певао Ти је: Благословен си,
Боже отаца наших.
Снагом својих речи и капима своје свете крви угасио си моћ
прогонитеља, преблажени исповедниче праве вере, кличући:
Благословен си, Боже отаца наших.
Одазвавши се Божјем позиву, посетио си са љубављу православне
Румуне у њиховим невољама и подигао си их на борбу против
кривоверја. Подизао си им храмове где су исповедали праву веру, и
молио си Бога да их избави од оних који су их заводили, преподобни
оче наш Висарионе.
Богородичан: Невесто, Дјево Маријо, прими молитве оних који те
призивају са вером, и принеси их Сину Твоме и Богу нашем. Јер си Ти
хришћанима тврдо упориште и закриваш својим светим покровом оне
који те славе.
Песма 8.
Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и
тамо их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте
Господа.
Одневши победу над страстима и наоружавши се Христовом
истином и силом, победио си гонитеља, победоношче Висарионе. Оне
који су од једног народа и од једног закона са тобом, научио си да
кличу: Младићи, у све векове узносите Христа Бога нашега.
Будући просвећен светлошћу са висине, неустрашиво си победио
оне који су хтели да нас уведу у заблуду о исхођењу Св. Духа.
Преподобни исповедниче праве вере, заједно са нама запевај: Младићи,
узносите и величајте Христа Бога нашега у све векове.
Заједно са твојом успоменом, преподобни Висарионе, поштујемо
и све оне који су страдали за праотачки Закон и који су исповедали
Христа кога прослављамо у све векове.
Богородичан: Показала си се, Богородице, вишом од небеса, родивши
Оног који нас је подигао. Њега, као Бога нашег, хвали све што дише у
све векове.
Песма 9.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
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Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те
сви величамо.
Принео си себе као жртву живу небеском Господару и удостојио
си се виђења божанске светлости, часни исповедниче праве вере, и
постао си украс свим који су се родили у Цркви, те си достојан хвале.
Везао си душу своју, преподобни исповедниче Висарионе,
за божански Закон и стојећи под светлошћу Јерусалима, неустрашиви
заштитниче Православља, позвао си хришћане у борбу за одбрану вере
против прогонитеља.
Радује се и весели се ердељска земља, преподобни оче Висарионе,
јер је у теби добила утеху. Њезина Црква похвалу ти приноси и сав
благочестиви народ са побожношћу празнује твоју увек славну
успомену.
Богородичан: Зрацима светлости Онога који је рођен од Тебе,
Богоневесто, просвети душе наше и подигни нас који смо изложени
опасностима и избави нас од сваке невоље.
Свјетилан.
Подобан: Узиђимо са ученицима:
Тебе, који си био труба божанског гласа и који си чувајући праву
веру примио мученички венац, славимо по заслузи, преподобни
исповедниче Висарионе, јер си уистини био вођа свога народа и
непоколебиви стуб Цркве Божије. (двапут.)
Слава, и сада, богородичан.
Велика је, Пречиста, тајна твоје изузетности међу женама, јер је
свима нама који смо били у страни и смртној сенци засијала Светлост
оваплоћена у твојој непорочној утроби, озарењем Духа Светог који је
сишао на тебе. Зато те сви ми верници достојно хвалимо као часнију
од херувима и славнију од серафима.
Стихире на хвалите, на 4, глас 2.
Подобан: Којим похвалним венцима:
Сијаће у Православној Цркви твоја часна успомена, блажени
Висарионе, борче за Православље ердељског народа, што не престаје
хвалити и славити Бога, Који смерне узноси, а горде смирава.
Хвалимо Те, Господе Боже, који си овенчао славом свога смиреног
слугу Висариона, и десницом својом бдиш увек над Својом Светом
Црквом.
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Непријатељске власти нису те трпеле као вођу, преподобни
Висарионе, и наредиле су својим војницима да те ухвате на превару и
да те баце у тамницу. Али зидови тамнице нису могли угушити твој
вапај против безакоња које се чинило са вером твога народа.
Знајући добро да ни сабља, ни сила, ни тамница, ни лукавство, ни
застрашивања нису могла зауставити тебе, изабраника Божјег, да се
држиш храбро, хвале те верници великим гласом, преподобни оче
Висарионе, и уче се од тебе чувању праве вере.
Слава, глас 6.
Позван си био на духовну борбу, и народ обремењен многим
невољама видео је у теби, преподобномучениче Висарионе, Богом
одређеног водитеља, који ће их извести на обалу слободе у вери. Твоја
је борба подигла чете бораца опасаних оружјем Духа Светога, који су
били жељни избављења из преваре и непријатеља православне вере.
И сада, Богородичан.
Прибежиште невољних и заштитнице немоћних, украсе
хришћанства, сву наду нашу полажемо на тебе, Мајко Божија.
Славословље велико. И отпуст.
На литургији,
Блажена из канона светог, 4 од треће, и 4 од шесте песме.
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господом смрт преподобних
Његових.
(Пс. 115, 6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао. (Пс. 115, 3)
Апостол Ефесцима, зач. 233 (6,10–17): Браћо, јачајте у Господу...
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа; у
заповестима
Његовим ће хтети веома. (Пс. 111, 1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс. 111, 2)
Јеванђеље по Луки, зач. 64.
Причастан: У вечној ће успомени бити праведник.
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Месеца октобра 22. дан
Спомен светог равноапостолног Аверкија, епископа јерапољског,
чудотворца;
Спомен светих седам младића мученика у Ефесу

На Господи воззвах.. стихире светитељу, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Сјајем божанске науке разорио си ноћ многобоштва оче Аверкије,
и и све који су били у мраку си као зором обасјао и синовима дана
учинио, и велика си чуда показао, зато свети спомен твој са вером сви
славимо, и певамо ти јерарше богонадахнути.
У једној посуди си вино, уље, воду и сирће сипао заједно, али си
божанском благодаћу оче чудо учинио, да је очувано кад затреба
непомешано. Молитвом си подарио да потече топла вода и да све
болести исцељује, свима који ти са вером долазе и славе те Аверкије.
Сав предан Богу, ти си се Аверкије испунио божанске науке, и
примио си преподобни благодат са висине: да одгониш разне болести
од људи; Идолске си храмове разорио, а божанску науку си блажени
засадио, свима јаднима који су раније били бедном у незнању.
Ине стихире мученицима, глас 4.
За највеће безаконе наредбе свети младићи нису марили, него су се
Богу се покорили, и када су свезани, окове обмане су раскинули, и
чинове светске су одбацили, али су славу добили која, се на њима
пречудно показала и сладост горњега царства су стекли.
На подвиг страдања свети сте се храбро спремили, но покривени
сте у пећини непрестаним молитвама ка Господу упућеним, да вам
Човекољубац који зна судбе подари снагу и силу, а он је богостваралачки наредио да у овом свету заспите.
Дођите Богом сакупљени народе, дођите хорови и сабори светих
мученика, у тешкоћи бранитељи цркве Божије, дођите да у овај диван
празник сви усрдно опевамо сведоке праве вере, нераскидиво
јединство, војску непобеђену, непоколебиве темеље правоверја.
Слава, глас 3.
Дело Јована монаха.
Архијереје преподобни, свеблажени оче Аверкије чудотворче и
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Христов угодниче, пророчанским си животом заблистао и апостолских
се дарова удостојио: да служиш Спаситељу са ангелима непрестано, па
се моли да се наше душе избаве од сваке опасности.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Велија креста..
Оружије је прошло кроз твоје срце Пречиста, када си видела Сина
твога на крсту па си закукала: немој ме показати бездетном Сине мој
и Боже мој, јер си ме и по рођењу сачувао као Дјеву.
Тропар, глас 4.
Истина ствари објави те стаду твоме као правило вере, образац
кротости и учитеља уздржања, због тога си смирењем стекао високе
почасти, а сиромаштвом богатство, оче Аверкије моли Христа Бога да
спасе душе наше.
И тропар светих, глас тај исти:
Мученици твоји Господе, у страдању своме су примили
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући твоју помоћ
мучитеље победише, а разорише и немоћну дрскост демона. Молитвама
мученика спаси душе наше.
На Јутрењи
Канон из Октоиха један
и светитеља канон на 4. Његов акростих је: Опеваћу велику славу
Авекија. Дело Јосифа.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим пјесањ..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који раздели море и
проведе људе које изведе из египатског ропства и јер се прославио.
Светлим зрацима Трисунчаног Божанства обасјан, и сам си постао
свелост Аверкије, и све у тами си просветлио, а сав мрак демонски си
разорио.
На земљи си преблажени провео живот небески, живећи у телу као
бестелесан, страсти си умртвио и дар свештенства си примио.
Имао си у себи оче речи разборите па си безумље сујетних
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разорио, а демонске храмове и лажљиве идоле си порушио.
Богородичан: Не умеју песнички језици изрећи твоје неизрециво
зачеће, јер си родила Бога у телу Свечиста, који је из дброте постао
налик нама.
Ини канон мученицима. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Клесницегонитеља фараонја погрузи..
Кочијаша фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака
Израиља бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Бројком седам прослављамо вас седам светих младића, као светле
звезде које на своду црквеном сјаје, јер сте се због свога сведочења у
небеса уселили, а ви помените све који вас са вером славе.
Седморицо мученика, седмоструким светлом духа налик сте на
позлаћени свећњак, јер сте мрак обмане укинули а светлошћу праве
вере све сада седмоструко просветљујете.
Богородичан: У тебе Дјево плажем наду мога спасења, а ти ме од блата
греха свега уми, и учини ме чистим за Сина твога, да му нарочито
угодим и његову свету вољу чиним.
Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом грех
умртвио и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
И светим поукама и показаним великим чудима ти Аверкије све
који плове кроз море обмане, упућујеш ка пристаништу спасења.
Чинећи исцелења и чинећи чуда, одгонио си демонска маштања, и
свима си постао посредник и даровит заступник спасења.
Због светих речи и побожног живота и наравом који сјаји чудима,
твој живот оче беше славан, а твоја смрт часна.
Богородичан: Бог који беше невидив, постао је видив Дјево, јер се из
твоје утробе по својој доброти овапотио, зато те са вером зовемо
блаженом.
Ини.
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Ирмос: Утвержеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама
основао, на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Појавили сте се на земљи као седам светила, и као светилници
врлина, јер сте је зрацима подвига и блистањем чудеса светло
просветили, и светлошћу богопознања цео свет обасјали.
Од материнских пелена сте Творцу посвећени, и зато нисте марили
за царску част и славу и богатство пролазно, али сте зато од Њега
непропадиву славу и част добили.
Богородичан: Мој разум је умртвљен, али га ти васкрсни дејством
Живота јављенога из тебе целом свету, и греховне постуке и ране
уништи, јер си само ти Богородитељко свенепорочна.
Кондак младићима, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Ти си прославио твоје свете на земљи пре твога другог и страшног
доласка Христе, и преславним васкрсењем младића, показао си
васкрсење онима који то нису веровали, у нетрулежним одећама и
телима си их показао и цара уверио да кличе: заиста постоји васкрсење
мртвих.
Икос:
Када је јерарх Ефеса видео чудно и узвишено васкрсење младића
зачудио се, па је писао пажљиво верујућем цару о њиховом устајању:
удостоји се доћи господаре и владаре овамо, да видиш силу Бога твога
коју ти је показао. Велики победоносац је одмах устао и радосно
допутовао на кочији као други Илија, па узвикну: заиста и мртви
устају.
Сједален светитеља Аверкија, глас 8.
Показао си се оче као јерарх светим уљем помазан за Божије дело,
и све си извршио благодаћу светитељу, јер си украшен божанским
даровима и светлошћу чудеса од Светога и Божанског Духа, па си
свехвални Аверкије болести исељивао и демоне палио и мноштво
обманутих вратио. Зато ти кличемо: моли Христа Бога, да подари
опроштење грехова свима који са љубављу славе твој свети спомен.
Слава, младића, глас 4.
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Подобан: Скоро предвари..
Седморицо мученика као браћа, ви сте стубови цркве Христове, и
моћно сте разорили бедеме неверија: пре смрти разороли сте грчки
гнев а после смрти јеретичку буру, и молите се за душе наше.
И сада, богородичан:
Чиста, најнепорочнија и неискусомужна само си ти у времену
родила надвременог Сина и Реч Бога, зато га моли са светима и
часним патријарсима, мученицима, пророцима и праведнима, да нам
дарује очишћење и велику милост.
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: Поју тја слухом бо Господи услишах и ужасохсја до мене..
О теби певам, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене
заблуделог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и зато
те славим Многомилостиви.
Велики си престо преподобни светитељу украсио, и великим
чудесима и светим животом улепшао, зато те је превелики Бог наш
веома прославио.
Господа који воли милост познао си богоносни, и усрдно си га
молио за исцелење и спасење многих, и да учини чудо извирања топле
воде.
Божијом си благодаћу учинио бездетне плоднима, и испунио си
њине жеље, а као добар сејач блажени Аверкије посејао си семе БогаРечи, и пожњео клас стоструки.
Богородичан: Исцелила си Свенепорочна пропаст и давну проклетство
земних, јер си родила Господа и Цара Христа, који је из неизрециве
доброте примио Богоневесто наше грехе.
Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си помоћ моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си
моја радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој
Човекољубче.
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Повезани братском везом и побожном жељом загрејани, сложним
исповедањем истините вере ви сте мученици господњи сујетни разум
мучитеља посрамили и многобожачко лажно учење.
За Христа и са Христом сте прогоњени, и скривали се по земним
горама, пећинама и провалијама, због тога сте уместо смрти
живоносним сном уснули на дуге године, и потврдили тако земних
опште васкрсење.
Боогородичан: Да лик обасут страстима обновиш, по богатој милости
си се у девствену утробу уселио, њу си храмом Мудрости учинио, и од
ње си милосрдни са људима поживео и све крајеве света спасао.
Песма 5.
Ирмос: Просвјешченије во тмје лежашчих спасеније..
Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам, као цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем
тебе не знам.
Твоје ноге си поставио богомудри на камену срца, а све пале у
пропаст и који су част каменим идолима давали, ти си блажени
божанским речима научо да поштују Исуса Христа и Бога нашег као
камен вере.
Славимо те Аверкије као лекара многих болести, као вођу из
кривоверја свих обманутих, као ризницу миомира и светих дарова, као
станиште Божанскога Духа и као светог учитеља.
Твојом наредбом је у једној посуди вино са уљем сачувано, а у
време потребно за чудо непомешано изливано, јављајући тиме велику
твоју благодат светитељу.
Богородичан: У теби се Дјево закони природе чудно мењају, јер си
безсемено родила Бога и Спаситеља, и опет остала девојка. Великог ли
чуда! Зато те као Матер Емануила побожно проповедамо.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме одбацио 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.
За овај свет као већ умрли, ви сте све животне сладости одбацили,
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а свој живот сте Дароватељу живота предали, па сте у живоносни сан
на многе године заспали, и знамење општег васкрсења сте постали.
Кроз живот сте страданици били, јер сте дуговремена гоњења
трпели, и глад и жеђ и разне невоље и патње и злопаћења сте за
Христа поднели, али сте се правим покојем обогатили.
Богородичан: Тобом као бедемом смо обогаћени и тојим заступањем
смо сачувани; твојом божанском славом се хвалимо и тебе славимо, јер
ти Пресвета изливаш душама нашим радост и весеље.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Са истока си преподобни на запад дошао и силом Светога Духа си
од страшне демонске патње царицу ослободио.
Чудан си светитељу за овај свет био, и велика и необична чудеса
си Аверкије чинио, и мада у телу ти си се из света удаљио.
У виду блиставе муње победио си војске демона, који нису могли
да поднесу твоју моћ Аверкије богонадахнути.
Богородичан: Ми умртвљени смо тобом Свесвета Богоневесто поново
живот добили, и мада раниије пропашћу заробљени, ми смо се сада
тобом непропадањем обогатили.
Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога и из дубине зала
извади ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже спасења
мога.
Због љубави ка Богу ви сте, мудри, свети род у Ефесу напустили и
богатство велико и славу велику оставили, јер сте небеско наслеђе
одабрали.
Збор седморице страдалника вером окупљених, су надвладали
мноштво небројено противника, и примили су славу као испведници и
венце као страдалници.
Богородичан: Лепота је заблистала са горњег Сиона када је тело
примио, и после неизрецивог сједињења је, из тебе Неискусобрачна у
тело одевен, цео свет просветлио.
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Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Као великог свештеника и друга апостола, поштује те сва црква
верних, коју твојим молитвама и сачувај блажени, као непобедиву,
непотонулу и неукаљану од сваке јереси, свети Аверкије, никад не
заборављени.
Икос:
Мислећи на сујету овог света, удаљио си се од света и подражавао
си страдања Христова, телесне страсти си умртвио, и свој крст си
блажени оче узео и за твојим Творцем следовао, и са њиме си остао,
зато се сада моли за оне који те уистину славе као увек слављеног.
Песма 7.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје..
Златноме идолу на пољу Деиру служаху, а твоја три дечака
немарише за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња
орошени појаху: Благословен си Боже отаца наших.
Као Божији пастир и као творац чудеса, молитвом си давао
слепима да виде а слушање глувима, очишћење губавима, и исправан ход
хромима, који кличу: багословен си Боже отаца наших.
О твоме чудотворству мудри проповеда се вековима: како си
створио извор топле воде, и како је крај твога гроба постављен стуб,
којег је из великога града Рима пренео зли дух којега си изагнао оче
Аверкије.
Понизним људима си био вођа, а висок светитељу по виђењима,
делима и силама, и постао си највишег Цара угодник. Њему кличемо:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Из тебе се у две природе и две воље родио, од Оца
Рођени пре Данице, и јавио се млада Дјево свима људима и као Бог и
као Човек, па ти са вером кличу: благословена си ти која си Бога у
телу родила.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија, огањ..
У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи играху радосним ногама и као да су башти
ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Богу сте се покоравали и божијим законом сте учени, па сте
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чистом савешћу безаконе наредбе злих мучитеља одбацили, смрћу сте
живот и нетрулежност стекли и кроз мртво тело се обогатили.
Чашу смрти сте за Творца са вером желели испити, ради
бесмртности и нетрулежности, па сте тела предали на погребење, али
сте вашим чудним устајањем мученици, објавили и васкрсење.
Богородичан: Заблистала си као јутро које има Сунце правде, па
богопознањем избавља све из таме неверја. Њему певамо Пречиста:
благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком..
Бога који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен
у росу претворио, појте њега сва дела као Господа и величајте га
у све векове.
Нека се прославља Аверкије, као преславни пастир и неисцрпни
извор исцелења и стуб цркве, као верних утврђење, као блиставо
светило и као свети учитељ.
Ти си по речима псалма, процветао као палма у дворима Бога
живога, и умножио се мудри кедар, и постао као маслина, јер си уљем
твојих дела свима вером помазао лица.
Твојим животом си се показао као град на врху планине, па си град
твој који је испрва био потпљен идолском обманом, учинио
наследником града небескога.
Богородичан: Ево одар Соломонов око којега су силни, по
богонадахнутим записаним пророштвима, на којем је Христос Бог
оваплоћењем божанским починуо, а то си ти Благословена и
Обрадована.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници
опевајте а људи га величајте у векове.
Седмоструко је заблистао данас ваш спомен мудри попут сунчаних
зрака, и просветлио је светлошћу страдања вашег све под сунцем, и
чудотворним сјајем и зрацима божанских догмата, којима уверавате све
у телесно васкрсење телесно и мртвих непропадање.
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Авимелеха је раније склонио Бог, да не види никада запуштање
града, а вас је сачувао на многе године у пећини заспале ради
уверавања свих у васкрсење, младићи као светила, једнаких са бројем
на седам векова.
Богородичан: Освештана си Духом свенепорочна Богородице, јер си
заиста примила у твоју утробу беспочетнога Сина и увекпостојећега, а
у теби Чиста оваплоћенога, ради благодарности свих који са вером
кличу: децо благословите га, свештеници појте му, а народи га
величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови
Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; Богочовек се од
свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.
Како је светао твој живот, како су ти дивне стопе, и како је веома
чудно твоје клањање пред Богом а уједно и блискост, јер ти је велика
благодат дана одозго мудри, зато те са вером славимо Аверкије.
Са вером славимо тебе Аверкије, као суграђана свих светих
мученика, и ревнитеља попут Божијих ученика, и као равног са
патријарсима, пророцима и преподобнима, и као небеских слугу
саговорника.
Твој свети спомен се шири по целом свету, и светлошћу богатом
благодаћу просвећује душе људима, зато нас који те са љубављу
славимо избави твојим молитвама Аверкије од страсти и мрачних
напасти, молимо те.
Богородичан: Тебе је Свесвета Дјево пророк унапред видео као светли
свећњак, који уистину носи у себи божанску свећу: јединога
увекпостојећег Бога, који је по доброти и милости из тебе постао
Човек.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато
тебе Богородицу и ангелски и људски чинови величају.
Свако на земљи се задивио овоме, и зачудио се свако разуман, да
мртви који су после много времена лежали у пећини као сахрањени,
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устају обично као они ујутру који су јуче заспали, уверавајући у опште
васкрсење мртвих.
Седморица мученика, као блистави светилници и увек светла
светила Ефеса, за овај свет молитвеници и усрдни заступници и чувари
верних, измолите нам спокој и спасење, и мир свим крајевима света.
Богородичан: Као Мати Пострадалога за нас, избави ме душепогубних
страсти, и као милостива разреши ме од окова сагрешења, а као блага
утеши сада моју душу нападнуту демонима, да ти певам свеопеваној,
Дјево Богородице.
Светилен:
Подобан: Жени услишите..
Принудили су те да похиташ ка граду Риму, због саблажњивог
демона јер је зло ушао у кћер цареву, а ти си га из ње као пса изгнао,
и натовареног са стеном у Јерапољ послао, Аверкије Божији гласниче.
Слава, мученицима:
Твоји страдалници Речи Божија, ограђени оружијем твога часнога
крста, противничке силе су моћно победили, и мучитеље посрамили, а
за тебе Христе Царе мој пострадали, да би са тобом заједно царевали.
И сада, богородичан:
О, колике су твоје тајне! О, колика су твоја чуда! Како си после
порођаја као и пре тога Дјевом остала? Како си нигде несместивог Бога
у себе примила? Заиста је све твоје неизрециво, благословена Маријо!
На Литургији
Блажена из Октоиха на 4
И светога песма 3. на 4
Прокимен, глас 1.: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)
Апостол Јеврејима, зачало 318.
Алилуја, глас 2: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)
Еванђеље по Јовану,зачало 36.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца октобра 23. дан
Спомен светог апостола Јакова, брата Божијег

На Господи воззвах.. стихире на 6 а глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
О, богомудри, ходите да свето прославимо спомен бого-брата, јер
је јарам Христов усрдно узео, и Еванђеља његове доброте и царства
проповедник постао, и у његов неизрециви домостој је уверавао. Ради
њега подари нам очишћење Свесилни.
Речи твоје благовести прочуле су се по свим крајевима, њима смо
се просветили и сваковрсне божанске врлине научили, и верно смо
упућени ка познању Свете Тројице, зато те молимо као јерарха: моли
се Исусу Човекољубцу да спасе душе наше.
Унапред видећи твој живот Јакове, Христос Човекољубац те је за
брата примио, и као премудар и прозорљив те је поставио
Јерусалимљанима за верног и светог проповедника, и начелника
пастира, и за повереника и свештенослужитеља неизрецивих светих
тајни, зато њега и сада моли да се спасу душе наше.
Слава, глас 6. самогласно.
Крвљу мучења си свештенство украсио, свештеномучениче и
апостоле, на кров светилишта си стао, и одатле си Бога-Реч као
Створитеља проповедао, тада си од Јудејаца бачен али си се небеских
дворова удостојио, бого-брате Јакове, Христа Бога моли, да се спасу
душе наше.
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.
На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Мноштво верних прославимо сада свети празник, и сви данас
кличимо и са вером похвалимо у псалмима и песмама Божијега брата
и ученика Господњег, да би се увек молио за наше спасење.
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Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
По вољи Господњој био си му по телу брат, и постао мудри ученик
и божанских тајни очевидац. Са Господем, Јосифом и Матером
Исусовом бежао си и у Египат; са њима се моли да се спасемо.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Сабор апостола те је изабрао да будеш први свештенослужитељ
Христу доброчинитељу на светом Сиону, као његов по телу сродник и
брат, а ти си му био и сапутник и наследник и следбеник Јакове.
Слава, глас 8.
Био си Јакове славни и брат и наследник Првопастира Христа, и
међу апостолима знаменит, јер си за њега и умрети хтео, па се и
мучења ниси уплашио, зато га моли непрестано да спасе душе наше.
И сада, богородичан: Владичице прими..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од
сваке невоље и туге.
Тропар, глас 2.
Као Господњи ученик примио си Еванђеље, праведни, и као
мученик имао си његову неописиву храброст. Као брат Божији њему си
се молио, и као јерарх моли Христа Бога да спасе душе наше.
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 Јутрењу
на Бог Господ, тропар два пута
Слава и сада, богородичан.
По првом стихословији сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Као Христов апостол и као очевидац и мученик Јакове премудри,
и као блажени брат Божији, твојим молитвама ослободи од спопалих
сагрешења све, који са вером твој свети спомен славе, јер си небеса
наследио силом Духа. (два пута)
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Слава и сада, богородичан:
Певамо о теби Дјево као о несагоривој купини коју је Мојсеј
видео, као гори Божијој, као светлом облаку и сенки неокаљаној, и као
богоугодној трапези и палати високога Цара, као свесветлој, и као
непролазним дверима.
После другог стихословија сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..
Као речит ученик и проповедник истине, послан си као стрела да
просветлиш све у страшној тами, а ти си свети апостоле маглу
безбожија са земље одгонио, и све који су поверовали синовима и
кћерима дана учинио, као очевидац Христа, свети Јакове. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Ти си Дјево Пречиста покровитељка свима, који имају у тебе
уздање без спотицања, зато моли твога Сина са његовим апостолима,
да нас ослободи од разних искушења, невоља и великих беда, и да
спасе све који ти песме поје.
Оба канона из Октоиха без мученичних,
и канон апостола на 6. Дело Теофаново.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
О добрим даровима људима и савршеном дару од Оца светова,
јасно учиш апостоле, зато се помоли њему, да се твоји појци са њиме
сједине.
Светлошћу Божанскога Духа си просветљен дивни, и са њиме си
законе донео, и тако си управљао свеблажени црквом народа, као
блиски Христов апостол.
Ти си свемудри збор апостола украсио, јер си и први јерарх постао,
лично си од Бога-Речи помазан као ученик и брат Божији, свети
проповедник и првосвештеник.
Богородичан: Ти си нам Богородице и Дјево Чиста извор исцелења,
јер си родила Извор живота, из којег захватамо исцелења и лек за душе
и обнову тела.
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Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
Због тебе се данас весели потомство Јудино, јер види тебе како
блисташ у Христовој светлости.
Црква свих народа има тебе славни за проповедника, и као звезду
од Бога сјајну, па је светлошћу Божијом обасјана.
Закон живота си поставио у Христовој цркви, јер си животодавним
Духом и законодавац и благовеститељ.
Богородичан: Онога којега си телом родила о, Богомати, из Оца
заблисталога, њега Чиста Јаков као Бога свих проповеда.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Био си сродник Исусов по телу, и од њега си апостоле велику
благодат примио, и свима си просвећење и знање предао, свемудри
Јакове, а идолску си лаж из корена ишчупао, али су те представници
таме и лажљивци неправедно убили, када си о Спаситељу проповедао,
зато ти ми кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе твој спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.
Песма 4.
Ирмос: Љубве ради шчедре твојего образа..
На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по твоме
лику и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја сила
и похвала.
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Увео си Спаситељу твоје апостоле као коње у море, и просветише
народе, и ка познању тебе Владико их привукоше.
Постао си као неокаљано огледало и првонастале зраке несаздане
Тројице јасно си примио и њима све обасјао.
Ти си по светом пророштву као камен који се котрља, и који ломи
трулу гоедост идолске обмане силом Духа.
Богородичан: У твоју утробу,о, Богомати, је ушао превечни Бог-Реч,
неизрециво рођени из Оца, и Јакова као свога апостола објављује.
Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет..
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 светлост, а сјај и бистање Јакова си објавио, који
земне од незнања и таме избавља.
Тебе је Господе слободним гласом проповедао праведни брат твој,
и следбеник твога страдања је постао и убијен био.
Који ти земни разум може принети похвалне песме, јер си
просветљен врлинама и благодаћу, Јакове?
Богородичан: Тебе као истинито Божије станиште нашао је и уселио
се о, Дјево, Бог-Реч, који о нашем спасењу промишља.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом хваљенија..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Онај који те је из милости за брата у најбољу одећу вере те је
оденуо, и јерархом часнијим од старог Арона учинио.
Ти си постао као нарочита свирала која дејством Духа свира, и
свима помисли наслађује, и приводи Богу оне који се спасавају из
ропства Злога.
Када си ожеднио попио си од Воде Живота, и Божијим Духом си
излио си реке из твога богоречитог срца, које теку по целом свету.
Богородичан: Ева је непослушношћу родила смрт, а Богородица
зачевши родила је Живот који не стари, и тако је ради свих отплатила
стари дуг.
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Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Очев Јединородни Бог-Син дошао је к нама у последње дане, и
показао те божански Јакове као првог пастира и учитеља Јерусалиму,
и верног служитеља духовних тајни, зато те сви славимо свети
апостоле.
Икос:
Теби Јакове боговидче као Јосифовом породу, и Јерусалима првоме
јерарху, и Господњем брату, похвалне песме верно певамо, и овако ти
кличемо: даруј нама дар савршен од Оца светова, и одагнај садашњу
тугу због многих сагрешења, јер су непријатељи на нас пету подигли,
и Исмаилћани нас опколили, њине лукове убрзо поломи, свето јављени
апостоле, да бисмо те сви прославили.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии 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.
У јерусалимској горници као у вавилонској пећи Божански Дух те
је, богоречити, наиласком тајанствено просветлио, па си закликтао:
благословен си у храму славе твоје Господе.
Бурни ветар са висине језиком огњеним је научио апостола да
проповеда о Божијој величини.
Стварна виђења си исписао на дашчици, и као са таблице Духа
поучио си људе кличући: благословен си Боже мој и Господе.
Богородичан: Обновитељ света из твоје утробе Богоневесто, учинио је
Јакова божанским служитељем, који кличе: благословена си ти међу
женама Свенепорочна Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Када си се Владико ка твоме беспочетном Оцу узносио, ти си
359

MINEJ OKTOBAR
Спаситељу твоје моћне руке раширио, и своје апостоле благословио, и
научио их да весело певају: благословите сва дела господња Господа.
Као што си без лажи обећао твојим апостолима, послао си им Духа
Владико, његовом је светлошћу и Јаков просвећен, и као муња је цео
свет јасно просветлио и кличе теби: благословите сва дела господња
Господа.
Имао си мудри Јакове Ипостасну Мудрост као учитеља, који те је
научио неизрецивим и недокучивим тајнама, и послао те да призиваш
ка вери народе кличући: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Пророк те је Дјево Чиста видео као најављену гору
духовну, јер се из тебе пречасни Камен одсекао, који заиста спасава цео
свет, који побожно пева: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Ходите сви да Јакова као првопрестолника и светило цркве, и као
јерарха и проповедника Христовог светим песмама величамо,
истоименог са правдом названог.
Величамо те Јакове као учесника божанског и бесконачног царства,
и названог Божијег брата, јер си због праведног живота примио
именовање за првосвештеника.
Као овенчан стојиш блажени пред престолом Тројице, па као
јерарх Јакове умоли твога Владику, да се сви који са вером славе твој
спомен насите непропадиве почасти.
Богородичан: Ти богоречити, твојим проповедањем јасно поучаваш
поштовати Бога из Дјеве неискусобрачно рођеног, као оваплоћену
Божију-Реч; верујући у њега ми те сада достојно величамо.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Ми верни те хвалимо како доликује као брата Господњег, блажени
Јакове богонадахнути, и славимо светли и свечасни твој празник, а ти
се моли усрдно за све који те поштују. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Приводимо ти како доликује Чисту Матер твоју, као молитвеницу
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и топлу заступницу, а ти удостоји слуге твоје удела у слави твојој
Христе, и наслеђа праведних и рајске хране, и да стекнемо царство
небеско.
На хвалитне стихире на 4 а глас 8.
Подобан: Господи, ашче и на судишчи..
Господе, када је Јаков на крову светилишта стајао, смело је
узвикнуо и тебе као Бога и створитеља свега проповедао, који си у свет
дошао. Његовим молитвама и сада подај просвећење душама нашим.
(два пута)
Господе, мада је давно глава апостолу смрскана, али му је у рају
дрво живота даровано, и када се од привременог света одрешио, у
вечности се весели. Његовим молитвама низпошаљи твој мир црквама.
Господе, тебе је на земљи храбро исповедао брат Божији као
Вишњег Сина Божијег, заиста увек слављени; он је злобне противнике
посрамио и укротио, зато је и пострадао, али пред тобом стоји радосно.
Господе мада су Јудејци са висине бацили праведника, он се
небеске палате са весељем удостојио, и у храни рајске сладости се
достојно весели. Ради њега подари мир душама нашим.
Слава, глас 1.
Дело Византијево.
Огњеним зраком Божанскога Духа просветљен, постао си праве
вере божански ревнитељ, брате Божији Јакове, он те је оденуо часном
одеждом законитог свештенства, као у давнини Арона, Христос који те
је из милосрђа за брата примио, њега моли апостолска похвало, да се
спасу душе наше.
И сада, богородичан.
Велико Славословље и отпуст.
На Литургији
Блажена од канона апостола песма 3. и 6.
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 Галатима, зачало 200
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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 56.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Месеца октобра 24. дан
Спомен светог мученика Арете и који су са њиме

На Господи Воззвах.. стихире, глас 1.
Подобан: Всехвалнии мученици..
Јеврејској свирепости си твоју храброст супротствио мучениче
Арето свехвални, и божанском благодаћу си победоносац постао, па си
славни и збор ратника и мученика Христу привео, од сваког узраста
сакупљених и из сваког народа сабраних.
Арето свеславни, диван си збор саставио светих самученика твојих,
са њима си пострадао и добар подвиг и живот завршио, твојим храбрим
страдањем. Зато моли Христа, да подари душама нашим мир и велику
милост.
Побожне дјеве мученице Христовом љубављу разгореле, на
природну немоћ су заборавиле, и Божијом силом јасно укрепљене,
вражије лагање су победиле, не плашећи се патњи ни мучења, нити се
бојаше пећи огњене.
Слава, глас 4.
Дело Анатолијево.
Прославимо верни данас истомислено у песмама началника
пастира, Арету најславнијег и све са њиме, јер је цара безаконог
изобличио, и крв је за веру Христову излио, али се огњени облак
појавио, који је лице земље спалио и тако безбожност безаконих
изобличио. А ти Христе Боже који си укрепио страдалнике на твоје
славословље, као Владика свих и нас сачувај од искушења.
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 8.
О злом и невераном скупу јеврејском сте унапред знали, али сте
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смелим духом за Христа пострадати кренули; јер Онога који је давно у
Старом Завету у пустињи спасао прогнане из Египта, тога на крст
осудише; тако и сада у вас са речи на дело пређоше, јер болујући од
неверства они вас на огањ осудише, а ви једном вољом и храбрим
трпљењем пострадасте, и дивни се међу мученицима показасте; но
пошто смелост код Бога имате, молите да се избаве душе наше од
великих сагрешења.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: О, преславнаго чудесе!
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.
Тропар, глас 1.
Страдањима светих који су пострадали за тебе, умољен буди
Господе, и све наше болести исцели, молимо ти се Човекољубче.
Слава и сада, богородичан или крстобогородичан
На Јутрењу
Оба канона из Октоиха и мученицима на 4. Његов акростих је:
Опевајмо лепо побожним песмама сабор мученика. Дело Теофаново.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Пјесњ возслем људије чудному..
Узнесимо песму народи, чудноме Богу нашем, који је осободио
Израиља од робовања када му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.
Мучениче и страдалниче Христов Арето свеблажени, твојим
молитвама и свих са тобом мученицима, просвети мој разум, да бих
опевао ваш светлоносни и божански спомен.
Узвишени живот на небесима си стекао богоблажени, јер си попут
Христа предао себе богомудри неким безаконим Јеврејима који су
хтели да те муче.
Преступивши реч коју је Богу дао, безакони и неправедни Јеврејин
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је богоизабрано стадо Христово погубио, али по Божијем промислу га
је ипак праведни суд стигао.
Ишао си без скретања стазом која води небесима, и Христу си
Арето свехвални привео сабор мученика, од свакога узраста и свакога
рода сабрани.
Богородичан: Похвалимо верни у песмама Пресвету Марију,
обрадовану Богомајку, као божански заклон и тихо пристаниште, и
свима вернима заступницу.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
Гледајући твоју цркву утврђену благодаћу крста, неки безакони
синови јеврејски из тајне зависти су разним ранама непоштедно
мучили хришћане, једини Човекољубче.
Неверници имајући језик пун отрова и хуле, и мада си им
прародитеље избавио давнашње муке, ипак су Спасе поклали оне који
су у тебе поверовали.
Саздавши само божанском вољом човеково срце, ко може дознати
дубину твога промисла? И зашто си стадо које си Христ окупио предао
вуковима?
Твоје побожно стадо је варварским мачевима посечено, али ти је
усрдно узвикнуло: прими духове и душе наше Спасе, и упути их ка
светлости царства твога.
Богородичан: Мене давно умртвљеног поново си подигла ка животу
Пречиста, јер си само ти ипостасни Живот родила, када је
непријатељска смрт на њега ударила одмах се распала.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Силом крста наоружан и вером оградивши твој град, делима си
посрамио свирепог мучитеља, и постао узор побожног трпљења, и
привео си Христу мученике; зато окупљени тебе како доликује
прослављамо, Арето прехвални, и општи празник твога спомена
славимо, страдалниче најславнији, моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова, свима који са љубављу славе спомен твој.
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Слава и сада, богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих
противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као
мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који достојно превају о
слави твојој.
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 божанским
страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си помоћ моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си
моја радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој
Човекољубче.
Сабор укрепљен благодаћу и збор побожни и мноштво пресветлих
мученика, пострадало је као војска победничка, имајући Арету као
војсковођу, зато нека се опевају са љубављу и свето упесмама, а сили
твојој слава Човекољубче.
Твојом вољом богомудри је одржан твој град, даровити, а ти си се
као седи старац часно блистао пред безаконицима и храбро се
подвизавао и победу си узео, јер си Спаситељу твоме појао: сили твојој
слава Човекољубче.
Град побожних је новим законом Животворног Духа ограђен, а
стари писани закон је погазио, и све је надвладао душевном чистотом
и племенитом природом па је Христу појао: сили твојој слава
Човекољубче.
Заиста си ти постао пречасни град Божији и божанско станиште
мученика, и о теби су сада испеване свете и преславе песме, и о
великим и дивним твојим делима, а ти приводиш Владици хор који
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пева: сили твојој слава Човекољубче.
Богородичан: Из Давидовог је изникао рода царственога, а пре векова
је из Оца Реч неизрециво и надразумно заблистао, но ти си га родила
Дјево, зато тебе као Богородицу верни богонадахнути прослављамо.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме одбацио 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.
Богом позвани и богоблажени сабор се подвизавао, и једни друге
су искрено храбрили и подржавали, јер су славно и храбро одлучили,
да ради Христа буду од безаконих заклани.
Укрепљени вером и распламсали побожном ревношћу, твоји
угодници Христе се нису претњи од безаконика упашили, него су
твојом љубављу невино свезани сами себе предали.
По Божијем свемогућем промислу, и по његовом неизбежном
промислу о судбинама, сабор побожних је смело и храбро сав свој
живот предао неким безаконим јеврејским скверним убицама.
Са надом у тебе и вером у твоје васкрсење, сада твоји мученици
Спаситељу храбро и без препирке и вапаја од безаконика беху убијени,
због исповедање вере у тебе.
Богородичан: Божији Бог-Реч, од пре векова са Оцем сапостојећи, по
богатој доброти се понизио и у твоју утробу се уселио и телесан Човек
на земљи постао, Свеопевана Богородице Дјево.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога и из дубине зала
извади ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже спасења
мога.
Христовом су крвљу светитељи знаменовани, па су славни
мученици своју крв усрдно пролили, и сада се удостојили да са њиме
царују.
Безгласни језици су пророчки проповедали у свету а и деца муцава
су Христа проповедала, јер су са богомудрим девојкама за праву веру
сама себе Богу принела.
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Од Христа ти је богоречити Арето богато додељена светлост који
блиста исцелењима, јер си ка њему отишао кроз капи зноја својих
страдања.
Мноштво светих мученика је приведено теби Спаситељу и око тебе
хорови светих се радују, па моле опроштај грехова за све који их увек
прослављају.
Богородичан: Када је од тебе Неискусобрачна добио тело и њиме се
оденуо и у теби се неизрециво са њиме сјединио, заблистао је са
узвишеног Сиона као Лепота и цео свет је просветио.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Настаде нам данас дан заступничког весеља, празник светог
мученика; њега служећи славимо међу ангелима Истинитог Господа.
Икос:
Просвети Христе разум мој зрацима подвига храброга Арете, и свих
светих са њиме пострадалих, јер се он међу првима показао веран,
храбро се устремио на оне који одбацују твоје оваплоћење; а ти си се
мимо природе оваплотио и родио, да нас избавиш од лажи, и укажеш
чистим путем сведочења ходити, којим страдалници ходише, певајући
теби који јеси на висини Господе.
Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи играху радосним ногама и као да су башти
ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Потоци крви твојих страдалника изливају исцелења свима који са
вером хвале њихов спомен, а теби Створитељу усрдно кличу:
благословен си Боже отаца наших.
Победоносци су посрамили сав скуп безаконика, јер су обоженим
разумом и оштроумљем украшени и радосно себе жртвовали и певали:
благословен си Боже отаца наших.
Мајке миле рањене твојом љубављу Христе, нису своју децу
поштеделе, него су у пећи горећи теби Владици кликтали и певале:
благословен си Боже отаца наших.
Светиљке страдања и девства су богоносни светло запалили и у
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Божијој палати весело са мудрим девојкама кличу: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Ти си очишћење душа и заступница спасења свима, који
ти се са вером и љубављу као Матери Божијој обраћају, и Сину твоме
сложно певају: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута халдејски мучитељ махнито ражари пећ против
побожних младића, а они видећи, да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: децо благословите, свештеници
опевајте а људи га величајте у све векове.
Није у Старом Закону било савршенство него се Христом дало
спасње, узвикиваху мученици богоубицама говорећи, зато се сви
радосно жртвујемо и усрдно умиремо њему певајући: величајте народи
Христа у векове.
Светињи научено дете саветује безумне, да се твоме пречистом
лику Христе обрате и приме веру о твоме доласку на земљу, и
извукавши се из руку безаконика у пламен уђе са родитељком певајући:
величајте народи Христа у векове.
На земљи се мученици побожно подвизаваху, и на небесима од
Христа венце достојно примише, и радосно пређоше тамо где је
станиште оних, који са вером непрестано певају и кличу: народи
величајте га у векове.
Свети су победили страшнога господара поднебесја и све који су му
својевољно служили, па су ка сведржитељу и Господу свих са смелошћу
и радошћу неирецивом прешли кличући: свештеници певајте му, народи
га величајте у векове.
Богородичан: Моли се за нас Сину твоме и Господу, за све који ти
искрено и свето певају, и тебе Пречисту Богоматер исповедају, па им
измоли опроштење грехова и да добију спасење, јер верно певају:
свештеници певајте му, народи га величајте у векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Ужаснуло се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и утроба твоја постаде шира од небеса; зато
тебе Богородицу и ангелски чинови и људи величају.
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Свети мученици ви сте постали удеоници смрти Христове и
заједничари славе његове, па сте се царском круном украсили дивно, и
пред Богом дични стојите, зато нам спасење душа измолите.
Постали сте Христови војници праве вере, и непобедими
мученици, Арето свемудри са свима који су са тобом усрдно
пострадали, са страдалним женама и младим девојкама, зато вас усрдно
молимо: молите се за нас.
Усмери Речи-Божија живот мој, и ради молитава твојих угодника
који те воле, управљај мноме Владико, и удостоји ме да будем њихов
заједничар, а грехе моје презри као добар и Човекољубац.
Богородичан: Постала си станиште Божије, јер си Несместивог у
утробу примила, раније Бестелеснога ти си нам Оваплоћенога родила,
њега сада умоли Чиста, да подари опроштај сагрешења свима, који те
са вером увек величамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Бог је испунио Аретина пророчанства, и покренуо храброга
Елесвана, да сруши неверног Омирита, и да прогна и сатре војске
неверника, па се тако град Негран подигао и весељем испунио.
Богородичан:
Тебе Владичице исповедамо као праву Богородицу, јер смо тобом
спасени, јер ти си Бога неизрециво родила, који је крстом смрт
разорио, и ка себи привео мноштво мученика, са њима те хвалимо
Дјево.
На Литургији
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 Јеврејима, зачало 330.
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 Матеју, зачало 38.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца октобра 25. дан
Спомен светих мученика и писара, Маркијана и Мартирија

На Господи воззвах.. стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Живот сте завршили а веру сачували и венцем мученичким се
украсили, Маркијане и Мартирије, као непоколебиви стубови цркве, ви
сте као груди које хране млеком истине, као светли бисери и светила
који творевину светлошћу побожности обасјавате.
Двојице побожних ви сте једну мисао имали и сагласност, па сте
Аријево раздељивање разорили, а учили сте о слављењу Сина увек
постојећег са Оцем и сабеспочетног и са Духом, у Јединици Тројицу и
Тројицу у Јединици, једна природа у три лица раздељена.
Светом проповеднику и патријарху Павлу сте следовали, са њим
једномислени, њему налик по ревности, и својом проливеном крвљу сте
противнике потопили, а потоке страшних јереси сте исушили, и
показали се као река правоверја, која цркву Христову напаја.
Слава, глас 1.
Дело Германово.
Ви сте ученици и следбеници патријарха Павла, проповедника и
исповедника једуносушне Тројице и са њиме сте блажени због тога
гоњени, на смрт од мача сте од поганих јеретика осуђени. Зато сте од
Бога мученичким венцима украшени, и имате смелост молити га, да се
избаве од беда сви који славе спомен ваш.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Всехвалнии мученици..
Свенепорочна Владичица као јагње, када је видела на крсту свога
Јагњета без сјаја и без лепоте, плакала је и нарицала: Тешко мени, где
зађе доброта твоја? Где је твоја красота? Где благодат која блиста са
лица твога Сине мој најдражи?
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 3.
Духовни светионици цркве, и бранитељи Тројице, Маркијан и
Мартирије, штитом вере су јереси победили, и светлошћу православља
цео свет просветили; равноапостолном Павлу пастиру и учитељу
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истинитих догмата су се повиновали, па су Аријево и Несторијево
разделивање оборили, а Савелијево и Севирово сливање одбацили,
богословили су о Тројичној Јединици, и о Богу у две природе од Дјеве
оваплоћеном, свима су побожно проповедали да се један Христос
песмама слави. Зато су свехвални и богоречити венце победе на
небесима добили, и моле за нас велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Мач је прошао кроз твоје срце Пречиста, када си твог Сина на
крсту видела, па си плачући говорила: Немој ме учинити бездетном
Сине и Боже мој, јер си ме и по рађању сачувао Дјевом.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе у страдању своме примили су непропадиви
венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју мучитеље победише,
а немоћну дрскост демона разорише; Молитвама мученика спаси душе
наше.
На Јутрењи
Оба канона из Октоиха, и канон светих на 4. Његов акро стих је:
Принећу песме двојици мученика. Дело Јосифа.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија..
Душе тристотине моћних од Дјеве Рођени је без муке у дубину три
пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.
Превеликом светлошћу Свете Тројице сте светитељи увек обасјани,
и светила без обмане сте постали, зато са вером ваш светли празник
данас свечано служимо и њему се радујемо.
Желећи страдалници да видите на земљи из Дјеве ради нас
заблисталог Бога-Реч, исповедили сте га као јединосушног са Оцем, и
зато сте суровом смрћу и одлучно пострадали.
Постали сте мудрога Павла богоречити следбеници и ученици,
једнакога Сина са Оцем сте проповедали, зато сте мачем посечени, и
проливеном крвљу сте страдалници земљу осветили.
Богородичан: Зачела си беспочетног Сина Божијег, и оваплотила си га
Чиста, који је из неизрециве милости постао Човек, зато се њему
372

DAN 25.
клањамо, а тебе побожно славимо узрочницу обожења свима.
Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светога као што
си ти, Човекољубче.
Божанским духом у православљу просветљени, ви сте Аријеву
мрачну науку прогнали, и сведоци Сведржитеља постали.
Ви сте свети Бога-Реч једанакога са Оцем догматима утврдили, и
одлучили сте умрети Маркијане и Мартирије, и тако сте ка
бесконачном животу прешли.
У војску светих ангела сте убројани, и са збором мученика сте се
пресветло сјединили, зато ваш свети спомен хвалимо.
Богородичан: Украшена си златним ресама као царица, и стојиш сада
пред Царем и Богом са десне стране Владичице, и молиш се за слуге
твоје.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Божанску науку сте исповедали, чак до крви због тога страдајући
мученици славни; обману кривоверних сте изобличили, а православну
веру сачували, зато се непрестано молите Христу Богу, да нам подари
велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у
твојој утроби 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: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
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Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Храбром и одлучно и савршеном мудрошћу, мученици Господњи су
се у православљу утврдили, мученички подвиг завршили, а таму јереси
одагнали.
Онај који не проповеда Бога-Реч јединосушног са Оцем, разгневио
се неразумно на вас мученике, али се Божијом благодаћу удавио у
жилама ваших светих подвига, и потопио се у рекама крви ваше.
За Господа сте свети са вером ратовали, и пострадали и у небеске
војске се убројали, зато сте се прославили и постали сте наши
помоћници и просветитељи.
Нека се похвале радосним песмама храбри Маркијан и Мартирије,
јер као дојке изливају цркви млеко православља и побожне хране.
Богородичан: Свети пророк је у давнини назвао тебе Дјево Пречиста
као Гору Божију сасвим освештану врлинама, из које се Реч Спасења
појавила за обновлење и просветлење душа наших.
Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрјат..
Нечестиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни
и блистање славе Очевог Божанства, и зато ти од раног јутра
појимо Човекољубче.
Постали сте следбенници премудрих догмата, и Павла Божијег
свештенослужитеља; његовој нарави сте мученици следовали и
трпељиво пострадали и достојно се овенчали.
Јарко блистате као звезде на висини свете цркве и најдубљу таму
Аријеве јереси одгоните, храбри мученици.
Удаљили сте се од лепота животних и приближили се Христу, због
ваше изливене крви наследили сте царство непролазно, славни
страдалници.
Богородичан: Заиста си родила Богородитељко на земљи Сина,
јединосушног Оцу и Божанском Духу, зато га моли непрестано да се
смилује на душе наше.
Песма 6.
Ирмос: Приидох во глубини морскија..
Прошао сам дубине морске и потопила ме је бура многих греха,
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али ти као много милостиви Бог, избави из дубине живот мој.
Следујући науки пастира премудрог Павла, ви сте православну веру
сачували и као јагњад сте под мачем крвопије радосно себе жртвовали.
Ваша смрт се показала часна славни и мудри бранитељи, зато сви
свечано славимо ваш годишњи празник.
Вас храбри страдалници Маркијане блажени и Мартирије, стекла
је Христова црква као извор чудеса, зато се у вечности веселите.
Богородичан: Устима и језиком исповедамо тебе Дјево као Матер Бога
нашега; њега Чиста усрдно моли да се спасу душе наше.
Кондак, глас 4.
Подобен:Вознесијсја..
Од младости сте се храбро подвизавали, Маркијане са мудрим
Мартиријем, а отпадника Арија сте победили, православну веру сте
неокрњену сачували, следујући Павлу мудром учитељу, зато сте са њиме
стекли живот, као изузетни бранитељи Тројице.
Икос:
Двојице светих и благословених, похитајте ми брзо и избавите ме
од невоља, јер сте слуге праве вере Бога Човекољубца, па ми дајте реч
мудрости да похвалим ваше за веру страдање, јер сте непоколебиво и
храбро постадали, и венце небеске примили, сада се радујете у сабору
страдалника, апостола и учитеља и часних архијереја, као
проповедници Божије Речи, и Тројице одабрани бранитељи.
Песма 7.
Ирмос: Аврамстии иногда в Вавилоње..
Аврамови потомци у давнини у Вавилону пламен пећи надвладаше, и у песми овако појаше: Боже отаца наших благословен си.
Следујући храбро светога пастира, и православљем укрепљени, ви
сте бадава рукама злотвора заклани, као православља бранитељи.
Мученици Божији, ви сте закон Божији неповређен верно сачували,
и за веру сте пострадали, јер сте од руку безаконика заједно били
убијени.
По вашем светом погребу, свима који су са вером вашем гробу
долазили болести сте погребли, због вашег светог заступања код
Животодавца.
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Из светих и тајних извора божанску благодат захватате, и
исцелењима верне напајате, и мноштво разних болести исушујете.
Богородичан: Твојим Породом Богомати избављени вечне осуде
кличемо ти „радуј се увек благословена и обрадована“.
Песма 8.
Ирмос: Избавитељу свјех 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.
Заклани сте као два јагњета, јер сте Јагње Божије јединосушно са
Оцем проповедали, и горе на небеску трпезу сте принети, и у сабор
страдалника се уврстили.
Помоћу силе Духа искоренили сте свирепу обману, и много сте
пострадали, али зато веома ослабљене у болестима, исељујете мудри
мученици.
Мученици свети, ви сте постали лекари страсти душа наших, па
побожним молитвама разрешавате од напада искушења и ужасних
патњи.
Певамо о Оцу нерођеном и Сину и Духу Светоме, једном бићу
несазданом и једном Божанству, па кличемо громко: нека сва дела
господња благослове Господа.
Богородичан: Ти си нас умртвљене оживила, јер си Живот свима
родила, Богородитељко и славо праведних и мученика, и извесно
очистилиште од сагрешења.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугов..
Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато
те сви величамо.
Помоћу Божијом снажени ви се страдалници нисте смрти
уплашили, него сте усрдно своје вратове мачевима приклонили, храбро
сте за Бога подвиг завршили, и зато сте достојно прослављени.
Као два блистава светила просветљујете цео свет сјајем вашег
савршеног за Бога страдања, Маркијане мудри и Мартирије, и одагнали
сте мрак и таму јереси Аријеве.
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Венце славе сте од Бога достојно примили, јер сте заслепљеног
Македонија победили, и пред престолом Владике стојите, зато дични
потпуно разрешење сагрешења нам измолите.
Ваш божански спомен заблистао је светлије од сунца, и просвећује
срца свих који вас сада славе, а ви у њему умолите Господа, да нас
избави од греховне таме.
Богородичан: Ти си чисто станиште Светлости, зато просветли зенице
моје душе, јер су потамнеле од небриге и мноштва најдубљег незнања,
који ме сналазе увек Свенепорочна, да бих те са вером славио.
Светилен
Подобан: Духом..
Павла свеблаженог патријарха следбеници бесте, живот завршисте,
Христово царство и бесмртну славу са њиме добисте, и са свима
светима, па стојите заједно пред часном Тројицом, и славословите је
достојно.
Богородичан:
Твоје рађање хвале бестелесни чинови, јер радост на земљу си само
ти донела, зато тебе Најнепорочнија верни славимо, и песмама
славословимо: јер си свима у тами заблистала као светлост, и као јутро
које дан обасјава.
На Литургији
Прокимен, глас 4.: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Ефесцима, зачало 224 од пола.
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 Матеју, зачало 34 од пола.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца октобра 26. дан
Спомен светог и славног великомученика Димитрија мироточивог и страшног и великог земљотреса.

Ако настојатељ хоће служи се бденије
На Малој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире на 4 глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Боже који земљу из темеља љуљаш, и као Створитељ свега
потресаш дно океана, твојим милосрђем Човекољубче избави нас од
праведног твога гнева и земљотреса, јер те увек молимо. (два пута)
Солун се радује због твога празника и позива околне градове,
Димитрије трипут блажени, да прославе твој светли празник, а са
њима заједно и ми у песмама хвалимо твоје подвиге.
Ходите верни да заједно похвалимо Христовог војника, дивно
светило Димитрија, јер је све противниково насиље победио, зато њему
са вером кличимо: моли се мучениче Христу за нас.
Слава, глас 6.
Данас се цео свет обасјава зрацима страдалника, а црква Божија
као цвећем украшена кличе ти Димитрије: угодниче Христов и
заступниче усрдни, не престај да се молиш за слуге твоје.
И сада, 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.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Имамо тебе као дароватеља многих дарова, угодниче Господњи, јер
испуњаваш молбе које ти увек упућујемо.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)
Прими блажени Димитрије слатке песме и похвале страдања, које
ти приносимо као уздарје за твоја доброчинства.
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Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
Ти си храброст страдалника и лепота мученика, чувар си владара,
зато прими сада похвалу од нас, који те са љубављу славимо.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти:
Божански лепо је дело: да Дјева остаје и после порођаја, а рођени
Бог-Реч, човекову природу прима и јавља се телесно.
Тропар, глас 3.
У невољама нађе васељена великог заштитника тебе мучениче, који
побеђујеш незнабошце, као што си уништио Лијеву гордост а за борбу
охрабрио Нестора, тако се моли свети Димитрије Христу Богу, да нам
подари велику милост.
Слава и сада, земљотреса, глас 8.
Христе Боже наш, који гледаш на земљу и чиниш да се она тресе,
избави нас од опасности страшног земљотреса, пошаљи нам твоју
изобилну милост, и спаси нас молитвама Пресвете Богородице.
На Великој вечерњи
Појимо: Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 8 глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Светлиш се увек као звезда светла, твоме отечеству славни
мучениче Димитрије, и увек је штитиш од најезде непријатеља, и
избављаш од зала и сваке буре. Зато, блажени, радосно славимо твој
годишњи празник, служећи са вером и љубављу певамо Господу, који је
тебе прославио.
(два пута)
Мучениче Христов и страдалниче свети Димитрије, чудесима
светлиш у свету као сунце, зато се на твој празник сви наслађујемо
твојим чудима блажени, и нарочито те са вером славимо, а ти имаш
смелост, па се моли Господу, да спасе од пропасти и невоља слуге
твоје.
Копљима си прободен у ребра, ради прободеног у ребра на крсту
Спаситеља, на његове ране ти си се са љубављу угледао, страдалниче
Димитрије, и свима си показао твоје непобедиво сведочење, зато је и
гонитељ као рањен поражен, гледајући страдалниче Христов твоје
исповедање.
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Ине стихире, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
О, преславног ли чуда! Данас је заблистала радост и на небу и на
земљи због празника мученика Димитрија, од ангела је похвалама
овенчан а од људи песме прима. О, како је пострадао и како се храбро
подвизавао! Због њега је зли враг пао, јер га је Димитрије Христом
победио. (два пута)
О, преславног ли чуда! Чудима светлим од сунца светлијих,
Димитрије увек обасјава све крајеве, од незалазне Светлости је обасјан,
и у незалазној светлости се радује, његовим блистањем су облаци
варвара одагнани и невоље прогнане а демони побеђени.
О, преславног ли чуда! Трипут блажени Димитрије ради Христа је
прободен, али се на непријатеље увек показује као оружије обострано
наоштрено, које сече охоле непријатеље а обара свирепе демоне, зато
њему кличимо: свети Димитрије заклони нас, који те са вером и
љубављу увек славимо.
Слава, глас 6.
Дело Византијево.
Данас позива нас свеопшти празник страдалника, дођите љубитељи
празника, да радосно прославимо спомен његов и кажемо: радуј се, јер
си одећу неверја покидао, а храбрим срцем себе оденуо; Радуј се, јер
си силом даном теби од јединога Бога опустошио замке противника;
Радуј се, јер си твојим прободеним телом блажено страдање Христово
духовно нам показао. Њега моли Димитрије, украсе страдалника, да се
избавимо видивих и невидивих приотивника, и да се спасу душе наше.
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.
Читање из књиге Пророчанства Исаије (Гл. 63. и 64.)
Погледај с неба, и види из стана светиње своје и славе своје, гдје
је ревност твоја и сила твоја, мноштво милосрђа твојега и милости
твоје? Еда ли ће се мени ускратити? Ти си заиста отац наш, ако и не
зна Аврам за нас, и Израиљ нас не познаје; ти си, Господе, отац наш,
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име ти је откако је вијека Избавитељ наш. Зашто си нам дао да сађемо,
Господе, с путева твојих? Да нам отврдне срце да те се не бојимо?
Врати се ради слуга својих, ради племена насљедства својега. Замало
наслиједи народ светости твоје; непријатељи наши погазише светињу
твоју. Постасмо као они којима нијеси нигда владао нити је призивано
име твоје над њима. О да би раздро небеса и сишао, да се растопе горе
од тебе, Као што се на огњу разгори грање и вода узаври од огња, да
име твоје познаду непријатељи твоји и да народи дрхте од тебе. Кад си
чинио страхоте којима се не надасмо, ти си слазио, и горе се растапаху
од тебе. Откако је вијека не чу се, нити се ушима дозна, нити око видје
Бога осим тебе да би тако учинио онима који га чекају. Сретао си онога
који се радује творећи правду; помињу те на путевима твојим; гле, ти
си се разгњевио што гријешисмо; да смо на твојим путевима једнако
остали, бисмо се спасли.
Али сада, Господе, ти си наш отац; ми смо као блато, а ти си наш
лончар, и сви смо дјело руку твојих. Господе, не гњеви се веома, и не
помињи довијека безакоња. Ево, погледај, ми смо сви твој народ.
Читање из књиге Пророчанства Јеремије (Гл. 2,2-12)
Овако вели Господ: опомињем те се по милости у младости твојој
и по љубави о вјеридби твојој, кад иђаше за мном по пустињи, и по
земљи гдје се не сије.Израиљ бјеше светиња Господу и првина од
родова његовијех; сви који су је јели бијаху криви, зло долажаше на
њих, вели Господ.Чујте ријеч Господњу, доме Јаковљев и све породице
дома Израиљева.Овако вели Господ: какву неправду нађоше оци ваши у
мене, те отступише од мене, и присташе за ништавилом, и посташе
ништави?И не рекоше: гдје је Господ који нас је извео из земље
Мисирске, који нас је водио по пустињи, по земљи пустој и пуној
пропасти, по земљи сухој и гдје је сјен смртни, по земљи преко које
нико није ходио и у којој нико није живио?И кад вас доведох у земљу
родну да једете род њезин и добра њезина, дошавши оскврнисте земљу
моју и од наследства мојега начинисте гад.Свештеници не рекоше: гдје
је Господ? И који се баве законом не познаше ме, и пастири одусташе
ме, и пророци пророковаше Валом и идоше за стварима залуднијем.
Зато ћу се још парничити с вама, вели Господ, и са синовима синова
ваших препираћу се. Јер прођите острва Китимска и видите, и пошљите
у Кидар, и разгледајте добро, и видите је ли било тако што: Је ли који
народ промијенио богове, ако и нијесу богови? А мој народ промијени
славу своју на ствар залудну. Чудите се томе, небеса, и згрозите се и
запрепастите се! Вели Господ.
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Читање из књиге Премудрости Соломонове (Гл. 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер ста-рост часна
није у многолетности, нити се бројем година одме-рава. Него је
мудрост седина људима, и узраст старости је жи-вот непорочан.
Праведник благоугодан поставши Богу, заво-љен би; и жи-већи посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не изме-ни памет његову, или
да лаж не обмане душу ње-гову. Јер завист зло-бе помрачује добра, а
маштање похоте из-мењује ум незло-бив. Скончавши за мало, испуни
године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да
изађе из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити
ста-више на мисао тако нешто: да је благодат и милост на изабра-нима
Ње-говим, и посета Његова у преподобнима Његовим.
На Литији стихира храма
и светога стихире самогласно, глас 1.
Дело Георгија Сикелиота.
Весели се у Господу граде Солуне, радуј се и весели вером светло
одевен, јер у својим недрима имаш као ризницу Димитрија славног
страдалника и сведока истине, па се сладиш чудесима и гледаш
исцелења и видиш обарање дрских иноплеменика, зато благодарно
кличи Спаситељу: Господе слава теби.
Дело Анатолија.
Украсимо песмама и обасјајмо данашњи дан, па објавимо подвиге
мученика: треба да похвалимо великог Димитрија, јер је нападе демона
храбро поразио, на бојиште усрдно дошао и победу славно однео, па се
моли Спаситељу, да се спасу душе наше.
Глас 2.
Дело Германово.
У надземаљска насеља је душу твоју Димитрије мудри мучениче
Христос Бог праведно настанио, јер си ти био бранитељ вере Тројичне,
и на бојишту си тврд као дијамант храбро пострадао, прободен си био
светитељу у јуначка ребра, па си наликовао Прободеноме на дрвету
крста за спасење целог света; Примио си моћ чудодејства, па људима
изобилно дајеш исцелења, зато твоје уснуће данас како приличи
славимо, и прослављамо Господа који је тебе прославио.
Слава, глас 5.
Подобан: Вострубим..
Сакупимо се са вером и љубављу, па запевајмо песме празника и
пљескајмо сви рукама због садашњег празника и првака нашега; нека
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се веселе војске небеске због прободенога копљем за прободеног Цара
и Господа, јер је гордост Лија смело оборио. Нека се диве и земља и
море, њему као светлом светионику са преславним чудима, нека га
хвале млади како доликује, јер он младост обуздава; он је старима
палица, а у невољама заступник, сиромашне обогаћује, доброг пута је
стројитељ, саборац је војника и сапутник на пучини; Похвали граде
Солуне са свима твога тврдог бранитеља; Помолимо се и овако рецимо:
преславни Димитрије, похитај и избави нас од сваке невоље, и твојим
молитвама спаси слуге твоје.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Дело патријарха Германа.
Затрубимо у трубе песме и поклонимо се, јер са висине Свецарица
и Мати и Дјева благословима овенчава своје певаче; цареви и кнежеви
нека се окупе да Царици пљескају у песмама, јер је Цара родила, који
је одлучио да човечанство раније смрћу заробљено разреши. Окупљени
пастири и учитељи похвалимо доброга Пастира Пречисту Матер: као
златни свећник, као светлоносни облак, као ширу од небеса и духовни
ковчег, као огњем сјајни Владикин престо, као златну посуду са маном
и закључане двери Бога-Речи, као свих хришћана уточиште. Песмама
побожним је похвалимо и овако рецимо: палато Бога-Речи, удостоји нас
смирене небескога царства, јер ништа није немогуће за твоје заступање.
На стиховње стихире самогласно, земљотреса. Глас 2.
Дело Симеона Дивногорца.
Земља се збуњује страхом од твога гнева Господе, када се тресу
планине и горе, али ти добротом својом погледај на нас, и у срџби
твојој не гневи се на нас, него се смилуј на дела руку твојих, па нас
ослободи од страшне претње земљотреса као добар и човекољубив.
Стих: Глас 6. Погледаш на земљу и чиниш да се она тресе.
Ти си страшан Господе и ко може издржати твој праведни гнев?
Или ко ће тебе умолити? Или ко од нас грешних и очајних људи тебе
Благи укротити? Небески чинови, ангели, начала и власти, престоли
господства, херувими и серафими за нас теби кличу: Свети Свети
Свети си Господе и по твоме милосрђу не презри Благи дела твојих
руку и спаси град да не страда.
Стих: Потресао си земљу и уздрмао си је.
Посредством чуда од кита и појавом Јоне, Ниневићани чуше
претњу о пропасти земљотресом због греха, и покајање измолише, а ти
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си вапај оног народа твога са децом и стоком примио и смиловао се,
зато и нас покарај али и поштеди ради тридневног васкрсења и
помилуј.
Слава, глас 8.
Дело Анатолија.
Твоја побожна и непорочна душа никада незаборављени Димитрије,
стекла је небески Јерусалим као станиште, његови зидове је пречистим
рукама невидиви Бог саздао, а тело твоје свето и многострадално има
нарочити свој храм на земљи, као неукрадиву ризницу чуда, и
лечилиште за болести, камо притичемо и здравље захватамо, зато
свехвални сачувај град који те велича од навале противника, јер имаш
смелост код Христа који те прослави.
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 Димитрију глас 3 (два пута)
У невољама нађе васељена великог заштитника тебе мучениче,
који побеђујеш незнабошце, као што си уништио Лијеву гордост а за
борбу охрабрио Нестора, тако се моли свети Димитрије Христу Богу, да
нам подари велику милост.
Богородице Дјево.. један пут.
На Јутрењу
На Бог Господ.. тропар земљотреса, два пута
Слава.. Димитрију, И сада.. земљотреса.
После првог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Прославимо данас побожно празник страдалника Димитрија, јер се
Христу непрестано моли, да подари свима мир и велику милост. (два
пута)
Слава и сада, богородичан:
Прославимо верни Богородицу, као усрдну заступницу свима у
невољама и нашу помоћницу, и код Бога промену у нашу корист, јер се
њоме од пропасти избависмо.
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После другог стихословија, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Твој празник мучениче славни Димитрије, обасјава данас цркву
Христову, и окупља све да тебе богомудри песмама достојно похвале,
јер си војник за истину а непријатеља погубитељ, зато твојим
молитвама избави нас од искушења. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Теби појимо Богоневесто и Мати Христа Бога, и славимо рођење
твоје недостижно, којим се избависмо од лажи давоље и сваке невоље,
па верно кличемо Владичице Богородице: помилуј стадо твоје, једина
свеопевана.
После Полијелеја, сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Сјајем чудеса као зрацима, обасјаваш и просветљујеш све крајеве
света, као звезда пресветла, и радосно шириш миомир као други рај, и
веселиш душе и патње заустављаш, зато теби свеблажени како доликује
певамо, и са љубављу твој свети спомен славимо, страдалниче
Димитрије моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима,
који са љубављу славе твој свети спомен. (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.
Степена, први антифон 4. гласа.
Прикимен, глас 4: Дивен је Бог у светима својим Бог Израиљев
(Пс.67,36)
Стих: Светима који су на земљи његовој чудесно учини Господ све
воље своје у њима(Пс.15,3)
Све што дише...Еванђеље по Матеју, зачало 36.
После 50. псалма стихира, глас 6.
Данас позива нас свеопшти празник страдалника, дођите
љубитељи празника, да радосно прославимо спомен његов и кажемо:
радуј се, јер си одећу неверја покидао, а храбрим срцем себе оденуо;
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Радуј се, јер си силом даном теби од јединога Бога опустошио замке
противника; Радуј се, јер си твојим прободеним телом блажено
страдање Христово духовно нам показао. Њега моли Димитрије, украсе
страдалника, да се избавимо видивих и невидивих противника, и да се
спасу душе наше.
Канон земљотреса са Ирмосем на 6. Његов акростих је: О, Христе
заустави брзо љуљање земље. Дело Јосифа.
Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествовав Израиљ..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу
певаше и кликташе.
Како је страшан твој гнев од којега си нас избавио Господе, и ниси
сахранио у земљу све који се мичемо, зато те благодарно и увек
славимо.
Ти се увек радујеш нашем коначном покајању Владико, и ти као
бедни лист колебаш сву земљу, и утврђујеш у твоме страху верне
Господе.
Избави од страшног земљотреса све нас, и недај Господе да до
краја погине наслеђе твоје, јер многим злим делима прогневише твоје
дуготрпљење.
Богородичан: Као слуге певамо ти Мати Божија, уобичајену твоју
милост покажи на град и народ, па нас избави од ужасног земљотреса
и пропасти.
И два канона светог Димитрија, на 8.
Први канон. Његов акростих је: Великом победнику Димитрију се
обраћам. Дело Теофана.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
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Овенчан си Божијим венцем мученика, па се код Бога радујеш, и
оданде нам блистајш и пун просветлења, дични великомучениче.
Као правог сведока истине и храбро си се чак до крви подвизавао
блажени, одлучно противљење си мучитељима показао и зато те је
Владика примио.
Творца зла си оборио на земљу Димитрије, и копљем твога
мучења си га сатро, јер си Божијом благодаћу блажени и надразумном
силом за то укрепљен.
Богородичан: У почетку без матере као Бог, ради нас је постао без оца
из тебе Богородице свеопевана, па је тело примио и са њиме се
сјединио неизрециво и надразумно.
Ини канон Димитрију. Његов акростих је: Славим благодат светог
мира из Димитрија. Дело Георгија Скилице.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараонја погрузи..
Кочијаша фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака
Израиља бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Димитрије као отворени изворе светог и мирисног мира, уми моје
срце од нечистоте страсти, а делима врлина ме учини Христовим
миомиром, и разум мој облагодати, да бих певао о твојој божанској
благодати.
Реке воде живе потећи ће вернима из твоје утробе говори Реч
Божија, зато се из тебе изливају непресушни извори мира, а њини
токови веселе град Божији који слави твоју мученичку смелост.
У давнини Мојсејев жезал је ударио о камен у пустињи, и отворио
је токове река изобилних, а твоје тело Димитрије прободено копљем
постало је извор мира, које нови Израиљ освежава.
За твоје мученичке ране Димитрије примио си награду за коју
нити око виде нити ухо чу, па сада као дар изливаш море мира чистоте
свима са свих страна света, које чисти страсти са душа.
Богородичан: Реч Божија те је нашао као најчистије станиште
Свечиста, па се у твоју утробу уселио, и што је од тебе примио то је
својим Божанством помазао; један од двојице је прошао и назван је
изливање мира, Христос и Бог и Човек.
Катавасија: Отверзу уста..
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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 исповедања тебе.
Земља је рањена због нашег лежања у злу, и зато увек покреће гнев
твој на нас, милосрдни Царе свих, а ти Владико поштеди слуге твоје.
Потресао си земљу Господе и опет си је утврдио, поучавајући и
покоравајући немоћ нашу, хотећи да се утврдимо у твоме божанском
страху, Преблаги.
Уклонимо се браћо од греха који је изродио горку смрт и ужасне
земљотресе и ране неиздрживе, па угодимо Богу на покајнички начин.
Богородичан: Ти си једина добра, зато умоли усрдно преблагога БогаРеч, да избави све од садашњег земљотреса и гнева, Богородице Чиста,
молимо те.
Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја
снага Господе и уточиште и поуздање.
Показала се ништавна на теби мучитељева заповест, јер си Реч
Божију више од свега страдалниче поштовао.
Због мучења си постао као блиставо светило у скинији, па блисташ
божанском светлошћу, мучениче и страдалниче Димитрије.
Тебе је твој град стекао као свети и чудесни извор исцелења и
ризницу неукрадиву, и сваком се радошћу обогатио.
Богородичан: Да би излечио пропали лик земних Пречиста
Човекољубац се у њега из тебе обукао, а остао је и даље што је био.
Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
При рођењу си са неба од Бога постао божанских блага наследник,
и назван си сином и санаследник си Христов, па са њиме царујеш, а
миро имаш као доказ тога Димитрије.
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По Давиду си укорењен као дрво крај извора вода, славни, и
велики си уродио плод мучеништва, па си сада постао извор мира, које
стиже до свих крајева света.
Захватио си благодат Христову, који је из ребара излио крв и воду,
па си своју прв пролио и због њега си и прободен био, па сада
Димитрије као воду изливаш срцима миомирно миро.
Богородичан: Твоји свети сасуди душе Пречиста, пуни су мириса и
мира Духа Божанскога који је на тебе наишао, па си Бога родила и
верне од смрада страсти ослободила.
Кондак земљотреса, глас 6.
Подобан: Јеже о нас..
Избави све нас Господе од тешког земљотреса и несносних рана
због наших грехова; поштеди Господе православни народ твој, који си
стекао крвљу твојом, и не допусти да ово место пропадне од страшног
земљотреса, јер не знамо за другог бога осим тебе. Зато реци свима
који ти певају: ја сам са вама и нико не може против вас.
Сједален мученика, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Као храбром страдалнику и силном војнику Свецара Христа,
кличимо псаломски: радуј се украсе и лепото мученика, светла звездо
цркве, и бедеме и пристаниште свима који ти притичу, великомучениче
славни Димитрије, спасавај све који ти певају од сваке повреде
противника и сваке несреће. (два пута)
Слава и сада, земљотреса, глас тај исти.
Подобан: Вознесијсја..
Народ који ти је много сагрешио ниси презрео него си га
милостиво покарао и поправио, твојим божанским промислом
дуготрпељиви Владико земљу си потресао, али по твоме милосрђу
никога од свих твојих слугу ниси повредио, зато те благодарним
гласовима славословимо, и са страхом славимо.
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила..
Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто учећи и Господа празнујући.
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Потресаш Господе земљу, јер желиш да све нас утврдиш у
истинитом страху твоме Владико, јер нас колебају напади лажљивог
ратника.
Твојом божанском заповести све потресаш и ужасаваш срца свих
који на земљи живе Владико, али ипак утишај Господе валове твога
праведнога гнева.
Све који никако немају на уму страх твој, застрашујеш покретањем
све земље Једини милостиви, па ипак твојом уобичајеном милошћу
према нама све задиви.
Богородичан: Познали смо тебе Владичице као храм Божији, па у
светом храму твоме смерно подижемо руке на молитву, а ти погледај
на нас несрећне и подари нам помоћ твоју.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши црков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Победио си лаж неверја, и видео си узвишену Реч Божију, који те
је славом овенчао Димитрије када си појао: слава сили твојој Господе.
Против лажи си победу извојевао, и победнички венац правде си
примио Димитрије, кличући твоме Створитељу: слава сили твојој
Господе.
Вођен Животворном руком доспео си до најмирнијих пристаништа,
где се сада радујеш и кличеш: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Светија си од свих створења, јер си се удостојила да
будеш Мати Божија; њега си родила и цео свет си благодаћу и
богопознањем просветила.
Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си
моја радост, ниси оставио недра Очева а нашу си убогост посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.
Бањом обновљења си одбацио сваку нечистоту још од рођења и
сачувао си чистоту све до краја, зато је Христос теби Димитрије
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природну влагу претворио у миро, као и што је и воду у вино
претворио.
Као што се огањ може свима дати а да се његова снага не
потороши, тако твоје миро страдалниче сви захватају, а оно ипак остаје
несмањено, зато се сада побожно клањамо и Богу певамо који је такву
благодат теби даровао.
Ко ће разгласити твоје хвале Христе Речи, видећи твоје благодати
које си даровао твојим страдалницима? Гле и Димитрије мученик као
извор истаче миро, и шири миомирис а разара помрчину зла.
Извор који извире из земље натапа прво сво њено лице, а ти
мучениче Димитрије сакривен под земљом постао си извор мириснога
мира; копљем су ти отворене многе жиле, и сада напајају све крајеве
света.
Богородичан: Имамо тебе Богородице као невесту Божију и Матер, а
тебе је као миомирисну ружу нашао Реч Божија, како цветаш у долини
смиреног човечанства, па је пожелео твоју лепоту и из тебе је телесан
изашао и верне вечним животом замирисао.
Песма 5.
Имрос: Божијим свјетом твојим..
Твојом божанском светлошћу озари нам душе Благи, јер од јутра
ти се са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинскога Бога који из мрака греховног нас призива.
И ти срце моје поколебај се сада видећи Божију претњу која
долази, па завапи: поштеди народ твој Владико и Господе, и заустави
милостиви, твој праведни гнев.
Народ и место ово које си твојом крвљу стекао Исусе, не предај
пропасти када се уздрма земља страшним потресом, тако те моли
сабор апостола.
Због своје развратне природе смо скренули са твојих правих путева
Владико, и на негодовање смо преобратили тебе милостивог и
незлопамтивог, али ти ипак буди милостив и милосрдан твојим слугама.
Богородичан: Сада је дошло време за помоћ, сада је Чиста потребно
заступање код Сина твога и Господа, да би се на нас грешне смиловао,
и да би нас од наилазећег гнева избавио.
Ини.
Ирмос: Ти Господи свјет в мир..
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Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
светлости из мрачног незнања обратио све који ти са вером певају.
Славни Димитрије, ти си огањ божанске љубави у срце примио, па
си огањ безбожног идолопоклоњења си погасио.
Показао си се Димитрије као онај који избавља од невоља, јер
твојим молитвама штитиш све који те са вером и љубављу хвале.
Сви који са вером и усрдно притичу храму твоме Димитрије, од
патњи и душепагубних страсти се брзо избављају.
Богородичан: Реч Божија који је са Оцем једносуштан, постаде
Богомати твој Син, надразумно и неизрециво и са тобом јединосуштан.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул..
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.
Био си станиште Онога који је сишао са небеса, по милости као
киша или капи које кротко падају, и упио си његове дарове и сада из
кивота као из извора миро изливаш Димитрије.
Страдалницима је као закон, да се сваке светске љубави лише, а ти
си мучениче храњен уљем благодати Духа, па си победио вође таме, и
примио си плату да изливаш мирисно миро Димитрије.
Показао си се као расцветала ружа у врту Господњем Димитрије,
црвен од крви мучења, сечења, рана и патњи и страдања од ужарене
пећи, па сада изливаш миро које не усахњује.
Ево опет се види као божански ковчег храм мученика, у којем је
гроб а у њему светило које има миро и уље. Радујмо се око њега
духовно, и весело похвалимо великог Димитрија.
Коснут љубављу за Христа ти си ревновао као нови Илија, па си
цара изобличио и самога себе на смрт предао, али и даље живиш, и
гроб си учинио узворем мира, као крчаг непотрошивог уља.
Богородичан: Предсказао је из давнина Дјево твоју тајну, твој праотац
певајући: изнутра је сва слава кћерке Цареве! Он је тебе прославио као
блажену међу људима, зато се радуј целог света у вечност враћање.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море воздвизајемоје..
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Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу
твоме
притекох;
вапијем
ти:
изведи
из
пропадљивости живот мој, Многомилостиви.
Немамо Владико смелости да се молимо твојој узвишености, зато
призивамо твоје изабране ангеле на молитву: ради њих избави нас од
твога гнева.
Сада смо схватили Господе да ниси никако хтео да нас
многогрешне покријеш под земљу са великим сагрешењима, зато те
благодарно славимо.
Наређујеш земљи да се тресе да би ми бедни престали да се
колебамо стојећи у врлинама, него да се страхом од тебе Речи
утврдимо.
Богородичан: Света Богоневесто, помилуј сада народ збуњени, и
твојим материнским молитвама убрзо одврати од нас Божији гнев,
молимо те.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Сложно окупљени певамо славни и светли твој спомен свеблажени
светитељу, пун чудеса и дарова Светога и часнога Духа.
Твојим молитвама раскини моје окове греха, јер као непобедиви
мученик имаш смелост код Владике, и буди ми уточиште и покровитељ
Димитрије.
Богородичан: О, Богомати, Женик је усред трња нашао тебе чисту као
најчистији крин и цвет у долини, и у утробу твоју се Бог-Реч уселио.
Ини.
Ирмос: Очисти мја спасе многа бо..
Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем и услиши ме, Боже спасења
мога.
Процвао си душом као родна маслина и мада од копљаника
насилно изгажен, тешиш верне миром које и сада изливаш из твога
светога кивота Димитрије.
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Као пчела учинио си самога себе делатељем сваке побожне
врлине, и душу твоју блажени си сачувао у телу непорочну као саће, па
изливаш сада миро које наслађује душе.
Из дубине душе си заволео Христа и за њиме си следовао ка
мирису блаженства, и њиме се причестио као бољим сливањем, па сада
непрестано изливаш потоке мира, Димитрије.
Твоје страдалничке капи крви које падају на земљу учинили су њу
изворем мириснога мира, и сада га непрестано изливаш свима који га
захватају, Димитрије.
Обливен грашкама твоје крви мудри, као неки други нови извор
речни богато дајеш потребитима за исцелење твоје миро блажени, и
свима који ти усрдно прилазе.
Богородичан: Гледајући неугасиву светлост позлаћеног свећњака,
приступамо са душама помраченим многим гресима, јер нам Она даје
просветлење и потпуно одгони свако грешно помрачење.
Кондак мученика, глас 2.
Потоцима твоје крви зацрвенио је Бог цркву свети Димитрије, Он
ти је дао и непобедиву снагу, и чува неоштећен твој град Солун, јер си
ти његово утврђење.
Икос:
Опевајмо са вером сви окупљени овог великана, мученика
Димитрија, као Христовог војника, па у песмама заједно певајмо и
кличимо Владици и Створитељу васељене: избави нас од земљотреса и
невоље Човекољубче, ради молитава Богородице и свих твојих светих
мученика, јер се у тебе надамо да нас избавиш од невоља и беда, јер
си ти наше утврђење.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч..
Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце опали наредба Божија и мучитеља научи да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
Најопеванији си ти дуготрпељиви Господе, јер ниси усмртио слуге
твоје потресом и страшним земљотресом, него си их устрашио тражећи
да се одврате од зла и да сви живимо.
Пустимо из срца јецаје и пролијмо сузе, да би Владику Христа
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учинили милостивим, јер нам због умножења наших грехова прети да
нас све земљотресом сатре.
Зајецајмо и завапимо, па руке пружимо ка Богу узвишеном, и
престанимо да даље зло чинимо, јер ево Спас негодује и потреса земљу
да би нас у добру утврдио.
Богородичан: Погледај Чиста и спаси све који ти певају, а у невољи
су због гнева Божијег и његове велике и страшне срџбе, и садашње
претње, због великог мноштва наших грехова.
Ини.
Ирмос: В пешчи аврамстии 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.
Веома си украшен божанском славом и благодаћу, мучениче и
страдалниче, па се блисташ се и сјајиш, те просветљујеш све који
кличу: благословен си у храму славе твоје Господе.
Као порфиром украшен си твојом крвљу, и уместо скиптра имаш
крст славни, па сада са Христом царујеш мучениче Димитрије, и
кличеш: благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Најславнија и просветљена си ти Мати и Дјево, зато све
који те славе као истиниту Богородицу огради, јер си ти благословена
међу женама Владичице свенепорочна.
Ини.
Ирмос: Отроци јеврејстии в пешчи попраша..
Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га
претворише и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Исаија наређује жеднима да захвате воде, Димитрије, а ако би
видео твој гроб свакако би узвикнуо: дођите извору мира и захватите
спасење.
Мада си пород земних ти си се уселио у земљу кротких,
где је вода блаженства, које си се напојио до ситости, и сада си
Димитрије стални извор мира.
Порастао си као лоза у винограду а остао си од Бога неодсечен
него сједињен, и његовим си се соком неизрециво испунио, па миро
као потоке сада изливаш свима Димитрије.
О, какве су твоје нове борбе! О, страшних ли мученичких страдања!
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А Христос је твоје капи блажени за њега проливене примио, и тебе је
изворем мира учинио.
Потоке мира твога изливаш, и велику пучину чудеса простиреш, а
искушења и невоље душа и тела потапаш Димитрије, и сваку буру
умирујеш.
Богородичан: Млеком си хранила Дјево носиоца тела твога, Бога
рођенога да би патњу Адама у аду олакшао, насталу због дрвета знања
и заповести преступања.
Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним..
Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо
у све векове.
Сметени смо од твога праведног гнева, Човекољубче, који долази
изненада, и обузело нас је крајње очајање, јер видимо твоју срџбу
против нас.
Уперимо верни руке и очи ка јединоме Владици који може спасти
и кличимо: одврати брзо Христе твоју срџбу од нас, јер си ти
човекољубив.
Хиљаде ангела и сабор мучника, пророка, апостола и преподобних,
и зборови јерараха, моле те Владико: поштеди твој народ покајани.
Знаш Милосрдни немоћ нашу и палу природу свих и некајање, али
ипак умањи гнев и стишај опасност и твојим милосрђем се смилуј на
свет.
Богородичан: Милостива Богородице, ти си родила Милостивог
Спаситеља, ти видиш несрећу и јецаје твога народа, па похитај и умоли
га да се смилује на нас.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Помрачио си славни сав гнев противника и нападе, обучен у
неодузиву Христову силу, и постао си победоносац мучениче Димитрије
и кликтао си: благословите сва дела господња Господа.
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Показао си издржљивост мученика, и добар назив мученика ти си
мучениче наследио, и када си се у светој бањи омио, потом се ниси
насртајима нечистих греха укаљао; а када си копљем прободен био, ти
си кликтао: благословите сва дела господња Господа.
Мноштво твојих чудеса надразумно дарованих, која теби даде
Христос, свима показују славни благодат исцелења, и неизрециво и
јасно говори о твојој благодати, па кличемо: благословите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Једину од свих поколења Дјеву и Матер и чисту
Богородицу опевајмо, јер је она заступница нашега спасења, јер је
Избавитеља целог света и Реч родила; њему кличимо: благословите сва
дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници
опевајте а људи га величајте у векове.
Нека те Бог објави свима у свету Димитрије, јер си душевно
светило неугашено сачувао, уљем добрих дела увек наливено, и као на
палати отворише се теби двери, па те је учинио непресушним изворем
божанскога мира, који бесплатно даје благодат чистоте.
Ниси рођен од крви нити жеље телесне, како рече Димитрије свето
Еванђеље, него си од Бога рођен и оваплоћеног Бога си прославио, јер
си крв своју усрдно за њега излио, и са висине си чудесну благодат
примио, па изливаш божанско миро и душе миришиш.
Ти си постао као духовна лествица на земљи утврђена основом
тела а која досеже до небеса; ти си се Богом обогатио који се у теби
мучениче утврдио и постао си тврђава, а помазан си уљем подвига
мучења, па сада изливаш свима који са вером проступају као из извора
божанскога мира.
Тебе је описао Давид, певајући пророчки, као реку Божије воде
Димитрије, и ево заиста неисцрпног наиласка мира твога, зато и
мноштво народа као реке уздижу своје гласове и пљескају, у славу Бога,
који те је овако прославио.
Ти си једини Трисвети Господ, ти си свемогући Бог, тако је
исповедао страдалник Димитрије затворен у тамници, и са правом
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шкорпијом је убио змију духовну, а гордост Лија је оборио преко
побожног Нестора, али је копљем прободен и сада му из гроба истиче
миро.
Богородичан: Уместо Адама је Господ, а уместо Еве си ти Свечиста,
Гаврило је уместо лажљиве змије, а крст је уместо дрвета, врт
Гетсимански је уместо Едема, а радост је уместо туге, копље је уместо
пламеног мача, а крвави плашт је уместо смоквиног лишћа. А теби
певамо млада Дјево као узрочници свега.
Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе називамо блаженом.
Ево сви смо сагрешили, а земља која није сагрешила се мучи
ужасно, и кажњава нас Човекољубац па њу целу потреса, да примимо
сећање и да се о спасењу своме бринемо.
Ти си Господар и часова и година, а у једном трену ока си хтео да
уништиш слуге твоје, ипак си од тога одустао Владико због своје
доброте, зато благодаримо теби ми неразмни, једини Човекољубче.
Земљотреса, мача и тешког ропства и навале туђих народа, рушења,
глади, похаре и сваке друге несреће, избави милосрдни Христе ово
место твоје и сваку земљу, због верних који те песмама моле.
Немушта земља јеца и вапије: зашто мене сви људи каљате многим
залима? Вас Владика штеди а само мене кажњава, разумите ово и
покајањем умилостивите Бога!
Богородичан: При порођају пропадљивост ниси добила, зато и све нас
избави од пропасти Дјево, и од земљотреса великог и невоље, па
утишај гнев Владике, Богорадована твојим материнским заузимањем.
Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от..
Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Покидај окове греха свима који ти певају страдалниче; заустави
навале страсти и растерај галаму јеретика, и твојим молитвама стишај
буру искушења.
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Овенчани мучениче Димитрије, упути свету паству твоју на праве
стазе ка небеском царству, и на пашу спасења и у место вечности.
Моли мучениче Димитрије животодавца Господа и Цара сила, за
твоје појце, да се овенчају венцем славе и добију царство небеско.
Богородичан: Хвалимо те и славимо Дјево, као корен и као извор и
узрок непропадања; у тебе се сви верни надамо, јер си нам ти
Ипостасну Бесмртност излила.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато
тебе Богородицу и ангелски и људски чинови величају.
Христос ти је приклонио главу мучениче при твоме упокојењу
после светлог и чистог живота, и примио твоју душу као стакленицу
пуну божанског мира од твојих врлина, зато си прослављен и благодати
испуњен, да изливаш миро свим крајевима света.
Ево оних који очекују да добију светлу и неизрецију награду, ево
непресушног извор мира, страдалниче. Ти пред Богом стојиш са
смелошћу мученика, па измоли народу нашем победе над
непријатељима, и слободу владања до скончања века.
Знаком крста од Даваоца победе, победио си суровог Лија, а
Нестора учинио победником и страдалником, зато и сада сваки
незнабожни ратнички народ покори нашем народу, помажући нам и
ратујући уз нас и укрепљујући нас, јер си хваљен на све стране света
Димитрије.
Са жарком љубављу и од срца притичемо твоме светом кивоту,
мучениче Христов, одакле изливаш миро као потоке; твојим молитвама
избави нас од дела душегубних и од смрадног потопа страсти, и учини
нас пред Господем мирисом миомирним.
Дан радости духовне служимо Димитрије, гледајући твоје миро
како непрестано изливаш као из извора, а ти одгониш таму страсти, јер
си пун божанске светлости, и дајеш да побожно ходимо као по дану, и
да угледамо неприступну светлост Божију.
Богородичан: Ти си Свечиста златна голубица, и као гранчица маслине
која носи Реч Божију помазујеш тело своје уљем божанства. Њега је у
срце као у ковчег примио страдалник, па из кивота миро излива и
помазује лица вернима.
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Светилен
Подобан: Свјете неизмјенниј..
Крстом си наоружао Нестора и кроз њега си Димитрије разорио
гордост Лија, на бојишту си као Христос копљем отворио ребра твоја
којима стадо твоје чувај. (два пута)
Слава и сада:
Господе који гледаш на земљу са небеса и чиниш да се сва
потреса, избави нас од земљотреса, ради молитава Богородице, коју си
даровао хришћанима као заступницу.
На хвалите стихире мученика на 6 глас 4.
Подобан: Јако добља..
Када си био прободен, ти си врага твојим копљима ранио и мртвим
и беспомоћним учинио. Његове злобе избави нас, а твојим светим
молитвама учини нас увек јакима у страдању и мучењу, и побожним
страхом покај светитељу наше душе и наша срца.
Ти си нам светитељу као река пуна воде духовне, зато те молимо
да наше душе увеле од грешних страсти, по твојој великој милости
светињом оросиш, и умијеш све који су окаљани, и избавиш од многих
невоља и вечнога мучења.
Као светла звезда показао си се на земљи сјајем чудеса, и све под
сунцем увек просветљујеш Димитрије славни, а маглу и таму са наших
душа твојим молитвма одгониш и болести лечиш, свима који из љубави
славе твој празник, јер си слава мученика и похвала.
Ине стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја постников..
Дођи нам мучениче Христов, јер нам треба твоја молитвена
подршка, па нас избави од мучитељских претњи и напада страшних и
безбожних јеретика, којих нас као робове и голоруке прогоне из места
у место, па бежећи често се селимо и лутамо по гудурама и планинама,
а ти се смилуј прехвални и олакшај нам, утишај олују и умири побуне
на нас молећи Бога који дарује велику милост.
Ти си нам моћна стена, па се не бојимо поробљења од
непријатеља, дарован си нам да нападе варвара савладамо и болести
лечимо. Ти си нам неразориви бедем и необориви темељ и чувар
градова, становник и бранитељ твога града Димитрије. Њега и сада
спаси свеблажени твојим молитвама, јер страшно страда и очајно је
изнурен, па моли Христа који даје свету велику милост.
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Када си сваку врлину испунио, хор страдалника се појавио, са
којим си достојно сладост непропадивог и блаженог живота наследио;
у њему си предивно украшен Димитрије, и због копља налик си на
Христа и зато поштован и хваљен, па моли усрдно да се ми који те
славимо избавимо од страдања и тешких неприлика, и моли се усрдно
да Господ подари свету велику милост.
Слава, глас 4. самогласно.
Дело Андреја Јерусалимљана.
Због копља је наследник благодати, из копљем прободених
Спасових ребара, из којих нам Спаситељ излива воде живота и
непропадања, зато прославимо Димитрија, по вери премудрога и међу
мученицима овенчанога, јер је у својој крви завршио живот и чудесима
обасјава цео свет, јер је ревнитељ за Владику и милостиви љубитељ
сиротиње, јер је заступник Солуњана у многим и премногим страшним
невољама. Њега и његов годишњи празник празнујемо а Христа Бога
славимо јер ради овога чини свима исцелења.
И сада, богородичан:
Избави нас из наших невоља, Мати Христа Бога, јер си родила
Творца свих, да бисмо ти кликтали: радуј се једина заступнице душа
наших.
Велико Славословље, и отпуст.
На литургији
Блажена од канона земљотреса песма 3. на 4 и од светога песма 6.
на 4
Прокимен, глас 6.: Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе
твоје (пс.27,9)
Стих: Теби Господе завапих, Боже мој немој заћутати од мене. (пс.27,1)
И светоме, глас 7.: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Апостол земљотреса, Јеврејима зачало 331 од пола: Браћо, кога љуби
Господ..
и Апостол светога, Тимотеју, зачало 292.
Алилуја, глас 4.: Боже одбацио си нас и оборио си нас. (пс.59,3)
Стих: Потресао си земљу и уздрмао је, исцели рушевине њене, јер се
потресе. (пс.59,4)
И светоме: Праведник као палма процветаће, и као кедар на Ливану
увећаће се. (пс.91,13)
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Еванђеље земљотресу, по Матеју, зачало 27.
и светоме, по Јовану, зачало 52.
Причастен: Хвалите Господа с небеса
и други: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
МР
Треба знати:
Ако се догоди спомен великомученика Димитрија солунског
и земљотреса у недељу:
У суботу увече на Малој вечерњи стихире васкрсне и Богородице
по обичају.
На Великој вечерњи
После уобичајене катизме, на Господи воззвах.., стихире
васкрсне 3 па земљотреса 3 писане на Великој вечерњи на
стиховње, па Димитрија 4. Слава..Димитрија И сада.. богородичан
први од гласа. Прокимен дана. Чтенија три.
На Литији
стихира храма и самогласне стихире светога. Слава.. Димитрија. И
сада.. богородичан. На стиховње стихире васкрсне, Слава..
Димитрија, Исада богородичан по гласу светога.
На благосиљању хлебова: Богородице Дјево.. два пута и Димитрија
један пут.
ВИДИ
(Ако ли нема бденија: После Оче наш.. тропар васкрсан, Слава..
Димитрија И сада земљотреса. На Повечерју иза Достојно.. и после
Трисветог Кондак Димитрија, Слава и сада.. земљотреса)
На Јутрењу:
На Бог Господ.., тропар васкрсан два пута, Слава..Димитрија, И
сада.. земљотреса. Полсе катизми васкрсни сједални и њихови
богородични.
Затим
Полијелеј
и
тропари:
Благословен
јеси..Ангелскиј собор.. Ипакои гласа и Сједални Димитрија, оба по
једном и без богородичних, Слава, сједалнен који је иза
Полијелеја, И сада.. његов богородичан. Степена и прокимен гласа.
Еванђеље васкрсно. Васкрсење Христово..Псалам 50 и васкрсна
стихира. Канони: васкрсан са Ирмосем на 4; и земљотреса на 4; и
Димитрија на 6. Катавасија: Отверзу уста моја.. После 3. песме
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кондак Димитрија, икос и сједален. После 6. песме кондак и икос
васкрсан. Светилен васкрсан, Слава Димитрија И сада..
земљотреса. На хвалитним стихире васкрсне 4 и Димитрија са
славником на 4 са његовим припевима. Слава.. стихира
еванђелска И сада.. Преблагословена јеси..Велико славословље.
После Трисветог: Тропар само васкрсан. Јектенија, отпуст и 1. час.
На 1. часу, тропар васкрсан, Слава..земљотреса И
сада..богородичан часова. После Оче наш..кондак земљотреса.
Пвако и на осталим часовима са тиме што се тропари и
кондаци узимају наизменце, а само васкрсан тропар остаје
непромењено.
На литургији
Блажена глас на 4 и земљотреса песма 3. на 4 и Димитрија песма
6. на 4
После входа тропар васкрсан, земљотреса и храма Богородице ако
је и Димитрија. Затим кондак васкрсан и земљотреса,
Слава..Димитрија И сада..богородице.
Ако није храм Богородице, И сада.. земљотреса.
Прокимен земљотреса глас 6. Спаси Господе народ твој и благослови
наслеђе твоје. (пс.27,9)
Стих: Теби Господе завапих, Боже мој немој заћутати од мене.(пс.27,1)
И светога, глас 7. Узвеселиће се праведник у Господу и уздаће се у
њега.(пс.63,11)
Апостол земљотреса и Димитрија (зач.331 и292)
Алилуја, глас 4: Боже, одбацио си нас и оборио си нас.
Стих: Потресао си земљу и уздрмао је, исцели рушевине њене јер се
потресе (пс. 59,4)
И светога: Праведник ће као палма процветати и као кедар на Либану
увећаће се. (пс.91,13)
Еванђеље земљотреса па Димитрија
Причастен: Хвалите Господа с небес..
И светога: В памјат вјечнују
Редовни апостол и Еванђеље читамо под зачалом.
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Месеца октобра 27. дан
Спомен светог мученика Нестора

На Господи воззвах.. стихире глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Несторе страдалниче славни, најмоћнијим Христовим оружијем си
се наоружао, мудро се са Лијем борио па си га погубио, а Велијара си
невидивим и видивим стрелама оборио и умртвио, зато си своју главу
као веома славан венцем овенчао.
Побожним поукама мученика Димитрија си укрепљен, уистину
мудри Несторе, па си гордога мучитеља храбро усмртио, а бесмртнога
Бога који је умро и ад разорио си иповедио; неправедну смрт си славни
поднео, зато се радујеш животу бесконачном који си наследио.
Побожан младић си био, лепотом тела си блистао и божанском
благодаћу украшен био, и његовом силом охрабрен ти си силу Лија
помоћу Сведржитеља разорио; радосно си пострадао и сабору
страдалника се прибројао, са њима радосно помињи нас.
Слава и сада..богородичан:
Тебе молимо Пречиста, заступницу нашу: не презри нас до краја
нити да пропаднемо ми слуге твоје када смо збуњени у невољи, него
похитај да нас избавиш из садашњег гнева и невоље. О, богорадована
Пресвета и Чиста, ти си наш бедем и помоћ необориви.
Крстобогородичан:
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.
Мученик твој Господе Нестор, у страдању своме је примио
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона. Молитвама
мученика спаси душе наше.
На Јутрењи
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Канон на 4
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Колесници фараонови и силу..
Моћни у рату је потопио у мору кочије фараонове и силу његову,
зато певајмо нову песму јер се прославио.
На пламену кочију, твојом крвљу мудри, радосно си сео и ка
небеској висини где је Исус надвремена светлост са радошћу си се
уздигао.
Духовним оклопом вере си Несторе себе оденуо, а крст си као
копље у рукама имао, и тако си силно демонске војске посекао.
Оснажен топлом Христовом љубављу, у борилиште си ускочио, и
све замке Лија разорио и потпуну победу си освојио.
Богородичан: Зачела си у утроби Сабеспочетнога Оцу, и родила си га
телесно, Неискусомужна, мимо природе, но остала си уистину Чиста
Дјева, зато те сви славимо.
Песма 3.
Ирмос: Утверждајај гром и созидајај..
Установио си громове и створио духове, зато утврди и мене
Господе, да бих ти искрено певао и творио твоју вољу, јер нема
светога ко што си ти Боже наш.
Помоћу моћне снаге Онога који је окове и врата адова разорио,
хитро си у борилиште ушао и снажно си противникове замке поломио.
Стари зачетник обмане је под твоје ноге пао, а ти си храбро себе
дао на посечење мачем Несторе, похвало мученика, зато те хвалимо.
Богу који је раније разорио гордост највећег безаконика, принео си
мучениче на жртву крв твоју као уздарје свето, зато ти је он богатим
даровима узвратио.
Богородичан: Обезличење рода људског још од Адама унесено јелом,
у твоју утробу унесени Исус је Богородице надприродно обновио, и
првобитну лепоту нам подарио.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Ниси се уплашио непријатељских мучења нити се ужаснуо телесних
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рана, него си без страха похитао у борбу мудри, носећи божански крст
као непобедиво оружије. Њиме си одједном лажљивога усмртио, али си
и сам погинуо Несторе и живота се удостојио и да стојиш код Христа.
Слава и сада, богородичан:
Мада сам грехољубив, молим тебе Пречиста, јер си безгрешнога
Бога родила, а који узима на себе греха целог света, да се смилује мојој
многогрешној души и да моје многе грехе очисти, јер си ти грешнима
очишћење и вернима спасење и заступање.
Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је
на послетку телом родила, на крсту повешеног Христе, овако је
нарицала: Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела
прослављени Бог пристао, да од безаконих људи будеш сада разапнут?
Опевам те Дуготрпељиви Сине.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Боже слух твој..
Чуо сам глас твој Боже и уплашио се, разумео сам дела твоја и
зачудио се, јер је земља пуна хвале твоје.
Обасјан зрацима Димитријевих поука, мрачну грчку сујету си
одбацио, и светошћу мученика си заблистао.
Сладошћу твоје праве вере замутио си мучениче слано море
неверја, а у дубини твоје крви си потопио војске безбожника.
Постао си као дрво израсло ка Христу животу, па добрим
плодовима твојих подвига Несторе храниш пуноћу верника, зато си
похвала мученика.
Богородичан: Буди ми очишћење грехова и дај мени јадном руку
помоћи, Свесвета Владичице, хришћанима силна заступнице.
Песма 5.
Ирмос: Утро свјетлоје нам посли..
Светло јутро нам пошаљи као Благ и упути нас у страх твој
Владико.
Речима побожног разума си своју вољу напојио, и зрели клас
мученика си славни Несторе принео.
Надахнут твојим речима о, мучениче Христов Димитрије, Нестор је
велико безакоње безбожника зауставио.
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Сукобљен са видивим противником, стекао си славни Несторе
невидиву Божију помоћ.
Богородичан: Радуј се јер си без семена Бога нашега родила, радуј се
једина Богомати Пречиста, радуј се Невесто неневесна.
Песма 6.
Ирмос: Бурја мја помишљениј..
Захватила ме је бура помисли и вуче ме у дубину грехова, али ти
благи Вођо, похитај и поведи ме као пророка и спаси ме.
Печатом хришћана си означио твоје срце, па си храбро ранио
твојим смелим копљем срце Лија, и радосно си умро страдалниче за
Исуса, који је живот свима.
Као женик из палате, тако си храбри изашао из твога тела, у одећи
изатканој од твоје свете крви мучениче дивно украшен, и тако си
изашао пред Владику Христа.
Попео си се твојим ногама на стену праве вере, који је поставио
Хрстос као камен живота, и он је упутио ка себи Несторе твоје стопе,
и твоје непријатеље је посрамио.
Богородичан: Покидај окове мојих грехова јер си Бога родила, који
узима грех целог света, а ја сам на тебе Дјево Маријо положио наду
мога спасења.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Страдајући одважно, бесмртну славу си сада наследио, јер си био
изврсни војник Владике, молитвама светог Димитрија мученика; са
њиме заједно мудри Несторе не престај да се молиш за све нас.
Икос:
Путем Господњим си из младости ишао, трипут блажени Несторе
богомудри, и побожно си желео да веру у њега посведочиш, па си крст
усрдно на своја рамена узео, ужасну обману идолског безбоштва си
разорио, Лијеве нападе и замке си сатро и поломио, зато са вером
притичемо под твоје окриље и кличемо: пребогати, моли Христа Бога
за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Глаголавиј на горје с Мојсеом..
407

MINEJ OKTOBAR
Говорио си на гори са Мојсејем и праобраз Дјеве јавио си у
купини, благословени Боже отаца наших.
Обасјао си срца верних зрацима подвига твога страдалника,
благословен си Господе Боже отаца наших.
Росом твоје крви мучениче Несторе, угасио си пламен безбожија,
па певаш: благословен си Господе Боже отаца наших.
Живу жртву у мирису миомира принео си Господу мучениче
Несторе, и кликтао си: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Постала си светија од херувима, јер си родила
Пресветога Бога Реч, који нас освештава, Свесвета Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Земља и всја на њеј море..
Земља и све што је на њој, море и сви извори, небеса над
небесима и светлост и тама, мраз и врућина, синови људски и
свештеници, благословите Господа и величајте га у векове.
Земља је твоју свету крв примила, проливену за Христа, а небеса
душу украшену као невесту, зборови мученика и све душе праведника
са радошћу су те сусрели мучениче.
О, богољубиве ли твоје душе! За времену смрт ниси марио, него си
живот у Господу изабрао. О, побожне ли твоје храбрости, јаче од
кукавичлука противника! А ти си Несторе изобличио све који неверују
у Христа.
Твојим храбрим подвигом си се подвизавао, и живот си свети
мучениче завршио а веру своју сачувао, зато теби венац правде
припада, који ти даје Христос на све векове.
Богородичан: Не бојим се хајке противника јер имам тебе помоћницу,
не бојим се злобника јер теби притичем Богородитељко, тобом се
хвалим и твојом помоћи прелазим стену греха, и спасавам се твојим
молитвама.
Песма 9.
Ирмос: Јако сотвори мнје величија..
Јер ми је учинио величину Силни, и свето је Име његово и
милост његова од колена до колена, онима који га се боје.
Свети плашт црвен од твоје крви си обукао, а у десници крст као
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скиптар држиш, па царујеш са Христом Несторе блажени.
Постао си као зрели грозд са духовне лозе, који је измуљан
мучењем, и излио си вино за покајање, нама који те увек славимо.
Радујеш се пред лицем Исуса, и насићујеш се његовом славом, зато
Несторе увек помињи нас, који твој свети спомен са вером
прослављамо.
Богородичан: Постала си станиште светлости, Који је уистину разорио
магну древног безумља; храм светиње и златни свећњак и виша од
небеса ти си Пречиста.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Безбожни понос и вражију гордост си силом крста и молитвама
славног мученика Димитрија оборио, али си најпре страсти победио, и
изузетан мученик Христов си постао, мудри страдалниче Несторе.
Богородичан:
Теби Богородице певамо, као оружију непобедивом, и бедему
необоривом, и кули најмоћнијој и пристаништу спасења и божанском
темељу, и уистину мосту који преводи са земље на небо, јер се тобом
спасавамо.
На Литургији
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: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца октобра 28. дан
Спомен светих мученика Терентија и Неониле;
Спомен преподобног оца нашег Стефана Саваита, творца
канона;
Спомен светог оца нашег Арсенија Сремца, архиепископа
српског.
(његова служба је писана иза ове службе)

На Господи воззвах.. стихире мученика глас 4.
Подобан: Јако добља..
Када сте блажени на најразније муке бачени, храбро сте их
претрпели, демонску гордост сте оборили, и пред мучитељима
исповедили нас ради Јављеног и у тело обученог, који је пречиста
страдања својевољно претрпео, и целом свету просветлење и
непропадање излио.
Са Терентијам заблисташе славна Неонила, Нита и Сарвил дивни,
Фот и Јеракс са њима, за веру су пострадали и огањ мука су росом
Божанскога Духа угасили и стубови правоверја постали, и благоугодне
жртве и принос пречисти.
Као јарко сунце са месецом родио си о, Терентије заједно
Неонилом јато од седам звезда, мученичком крвљу натопљених,
блистају светлим сијајем и уселише се у непролазни одмор, где се стада
свих страдалника светло радују.
Ине стихире преподобног Стефана, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Богоносни оче Стефане, мислима о Богу си твој разум у светлости
утврдио, јарост си храброшћу а жеље целомудријем обуздао, сву силу
душе си ка правди усмерио, славни љубитељу мудрости ти си врлинама
начинио предивну кочију, па на њој радосно јездећи узнео се на висину.
Богоносни оче Стефане, богословљем си разум просветлио и њиме
се преподобни оче као копљем, ватрено против хулних јеретика борио,
желео си дивни небеску храну и ње си се удостојио да је окусиш, јер
пред престолом Свецара и Сведржитеља стојиш.
Богоносни оче Стефане, уздржањем си разум учврстио и учинио да
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увек тежи ка Првом творцу, и удаљио си се од светског метежа са
заиста узвишеном жељом оче богомудри и преподобни.
Слава и сада, богородичан
Подобан тај исти глас 8.
Молим тебе Свечасна као сасуд девства и чисто и предивно
станиште Божије: душу моју утеши очајну због змијиног отрова и
умртвљену због преступа, да бих те славио, јер све верне узносиш
Богообрадована.
Крстобогородичан:
Подобан тај исти:
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.
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, устрадању своме су примили непропадиви
венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју мучитеље победише,
а немоћну дрскост демона разорише. Моитвама мученика спаси душе
наше.
Слава, тропар Стефану, глас 8.
Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте, светило
васељене, ногонадахнути украсе архијереја,Стефане премудри, твојим
учењем све си просветио, духовна свирало, моли Христа Бога да спасе
душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
На Јутрењи
Канон из Октоиха један и светима два.
Канон мученицима. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
У бурној дубини греха сам Човекољубче, и само ка пучини доброте
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твоје упирем поглед очију мога срца, а ти ме управљај и спаси ме ради
молитава страдалника.
Незалазно Сунце наше је вас показао као звезде на небу цркве
своје, које блистају сјајем својих подвига, мученици прехвални, а ви
сте њен украс.
Бранитељи вере и тврђава цркве, постали су Терентије и Нита,
Срвил, Теодул, Јеракс, Неонила и Вил свети, Евникија и Фот.
Богородичан: Ти си нам постала узрок радости, јер си примила пуноћу
свега Божанства, Свенепорочна. Зато сви теби сложно са ангелом
кличемо: радуј се богообрадована.
Ини канон преподобнога.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино
се Он прославио.
Растерај оче Стефане божанском светлошћу сав мрак и маглу моје
лењости, и подари ми божанске благодати да опевам твој спомен.
Знао си само за врлине, а злобу светску ниси никако прихватио, јер
си из младости Богу намењен Стефане.
Потпуним уздржањем си себе Христу Спасу привео, као блистава
и богоугодна жртва, па си, славни, бесмртног живота заједничар постао.
Тебе је духовна муња поставила као блистав стуб, па си примио у
наслеђе служење светих тајни, којима све верне обасјаваш.
Богородичан: Пречиста Богородице, свима радости, ти си Бога у твоју
утробу као неокаљана примила, зато се моли да се избавимо од демона
сви који ти појимо.
Песма 3.
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.
Као суце са веома сјајним месецем, тако је Терентије славни са
Неонилом изродио збор седморо мученика Христових.
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Ломљење твојих удова страдални Терентије, кости идолске обмане
је у прах претворило, а теби је славу неизрециву донело.
Узнесен као златним крилима Евникије, ти си замке безаконих
ловаца избегао и унутар духовне палате се уселио.
Богородичан: Тебе је Мудрост Божија нашао као најчистије станиште,
и из твоје чисте крви се оваплотио, а после рађања те је неизмењеном
показао.
Ини.
Ирмос: Страх твој Господи..
Усади Господе страх твој у срца твојих слугу и буди тврђава свима
који те истински призивају.
Као човек у телесном животу избегао си Стефане каљање душе, јер
си се из младости очистио у пустињи по Божијем промислу.
Испосници небеског живота су те блажени примили, и у страху
Господњем и божанској мудрости су те утврдили.
Покорио си се науки отаца, па си страх Божији и премудрост узео
оче као темељ твога небеско подобног живота.
Богородичан: Безсемено си Богоневесто зачела Спаса и Господа, који
од трулежи избавља, све који те искрено песмом славимо.
Кондак Стефана, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Засадио си рај врлина и напојио си га потоцима твојих суза, и
добио си најславнији дрво живота, зато спаси твојим молитвама од
пропасти стадо твоје, и избави од искушења све који те усрдно славе,
јер смо у теби мудри Стефане стекли сви са вером и љубављу великога
заступника.
Сједален, мученицима, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Као звезде са сјајним сунцем, тако са Терентијем света деца
заједно храбрим подвизима блистају, и свет просветљују, и јарким
светлом ноћ многобоштва разарају. Њих радосно и са вером као
угоднике Божије прославимо и кличимо: страдалници свехвални,
молите Христа Бога да подари опроштај гехова свима, који са љубављу
ваш празник прослављају.
Слава, преподобног, глас 5.
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Подобан: Собезначалноје слово..
Уздржањем си оче Стефане свој живот украсио и страсти умртвио,
а нападе вражије победио, и ка Богу прешао и чудотворац постао, у
вечној слави се са ангелима радујеш, па са њима моли непрестано, да
нам се Господ смилује.
И сада, богородичан:
Усрдна и непобедива заступнице, узданицо безбедна и
непостидна, бедеме и покровитељко и пристаниште свима који ти
притичу, Увекдјево Чиста, са ангелима моли твога Сина и Бога, да
подари мир целом свету и спасење и велику милост.
Крстобогородичан:
Док је Мати твоја Хртисте гледала тебе својевољно сред
разбојника разапетога, срце јој се кидало па је говорила: безгрешни
Сине, зашто си разапет на крсту као злочинац? А хтео си човечански
род да оживиш као предобар!
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.
Управљени Свемоћном руком кроз недаће пучине сте непотопљени
преполовили, докле сте у мирну луку вишњега царства мученици
допловили.
Осионог, силног, неверног и гордог мучитеља сте оружијем вере
свехвални мученици оборили, и још сте кликтали: слава сили твојој
Господе.
Седморо најрођенијих са двоје родитеља својих су као овце на
непорочну жртву теби Владико Христе приведени, који си се ради њих
свето жртвовао.
Богородичан: Он Који је својом вољом све створио у теби је
Неискусобрачна створен неизрециво, па спасава све који са вером
кличу: слава сили твојој Господе.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
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Вером у Духа Божијег си покорио свако телесно мудровање, и
његовом науком си неразумне страсти одагнао мудри Стефане.
Наоружао си се Стефане против валова беснила демонског, и само
си ка јединоме вољеном Богу жељу пружио.
Благодаћу вођен, ти си свукао тамну маглу страсти, и угледао
блиставу светлост безстрастија преподобни Стефане.
На уму си држао будући живот, па си се гнушао свакодневних
глупости, зато си патањама твојим наследио све што не пролази.
Богородичан: Бога којег си родила Чиста Дјево, умоли, да подари
слугама твојим опроштај сагрешења и избављење од демона.
Песма 5.
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.
Када су тебе Господе, мученици као помоћ стекли, тада су и
кидања и ране и огањ и смрт храбро претрпели.
О света децо! О богоугодне жртве! О саборе који си разорио
многоструке непријатељске демонске замке!
Победама си главу бесмртношћу овенчала, јер си змију победила
која је Еву савладала, Евникојо девојко честита.
Богородичан: Надвремену и блиставу Светлост Очеву си нам родила,
који је по богатој доброти је времен постао, Свенепорочна.
Ини.
Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими..
Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом
мишицом даруј нам мир твој, Човекољубче.
Појавио си се као светило са неба свима који ти поје, па одгониш
мрачна дела и божанском светлошћу их надахњујеш.
Имао си недреману молитву и свеноћно стојање, прилежно си
подизао руке на молитву, и стекао извор суза оче Стефане.
О, Стефане ти си заиста постао нови светли светилник у пустињи,
и просветљујеш све које је захватила тама злога.
Богородичан: Неискусобрачна и Чиста Маријо, моли увек твога Сина
и Бога нашега да ниспошаље нама вернима своју милост.
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Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Немилосрдно истезати наредио је мучитељ, и везане на точкове
предао је мученике на разне муке, али се посрамио видећи њих
непобедиве.
Пред звери сте бацани за јело, али сте их претворили у питоме
овце, вашим непрекидним молитвама, и никакве повреде од њих
претрпели нисте.
Сарвил, Неонила, Фот и Теодул, Вил, Јеракс, Евникија и Нита
побожни са Терентијем, вас као храбре побожно хвалимо мученике.
Богородичан: Купина је праобраз велике тајне надразумног рођења из
тебе, јер беше огњем одасвуда окружена а никако опаљена Дјево
Свеопевана.
Ини.
Ирмос: Јону в китје Господи..
Самога Јону си Господе у кита уселио, а мене свезанога вражијим
мрежама као и онога спаси од пропасти.
Видели су те како си рукама срну хранио, јер си душевне страсти
одбацио, па си као Адам у почетку у Едему, над дивљим животињама
царевао.
Зидао си за Христа станиште у кућици твоје душе Стефане, јер си
стомак и језик уздржавао, и телесне страсти сасвим умртвио.
Победничким венцем си овенчан Стефане, јер си испосништвом
победио војске демона, а помисли и нападе страсти си савладао,
блажени.
Богородичан: Твојим молитвама Чиста, учини да надразумно у твојој
утроби оваплоћени Господ буде милостив слугама твојим.
Кондак мученицима, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Настаде нам данас славни спомен мученика, Терентија премудрога
и његових сродника, веселећи све, зато приђимо усрдно њима да
примимо исцелење, јер они примише благодат од Духа Светога да лече
немоћи и болести душа наших.
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Песма 7.
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.
У пећ за мучење ви сте мученици бачени, али сте са неба росу
трпљења примили, и благодарно сте кликтали: благословен си у храму
славе твоје Господе.
Имали сте одлучну вољу душе укорењену на непомичном камену
вере Христове, па сте мученици свирепог безбожника победели, када
сте молитвом земљотрес изазвали.
Вешани сте и по ребрима ужасно стругани, оцтом јаким поливани
и огњем паљени, али сте сав лажни наум безбожника спалили.
Богородичан: Онај који одева небо облацима, тебе је небом на земљи
учинио, јер се из тебе обукао у потпуног Човека, и из неизмерног
милосрђа мене обожио.
Ини.
Ирмос: Отроки оросивиј в пешчи..
Дечаке си у пећи оросио, и Дјеву си после твога рађања сачувао;
благословен си Боже отаца наших.
Заиста те је благодат Вечне Тројице нашла Стефане као сасуд
изабрани, и реши да се у теби настани, и да те даровима обогати и
лекарем душевних болести учини.
Служитељу пресветлог Бога Владаоца, видиоче неизрециве славе
Божије којом се причешћујеш, подај просветлење свима који са вером
твој спомен славимо, угодниче Хриостов, преблажени Стефане.
Као и Мојсеј у земљи безводној, и ти си преподобни Стефане
твоме жедном ученику твојим жезлом крст учинио, и воду му излио,
појући Христу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Требао је безсемено оваплоћени да из тебе дође Маријо
Чиста, а ти си се показала више од сунца чиста и неокаљана, јер си у
наручју носила Благословена, Бога Сведржитеља.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил, лвов..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
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силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
У огањ пођоше смело светлошћу Божанскога Духа просвећени, и
узавреле казане показаше нешкодљивим, од Бога хлад са неба су
божански мученици примили, зато их како доликује верни похвалимо.
Појавило се мноштво ангела на стратишту да вас јасно укрепе,
свехвални мученици и да вам патње уклоне; са њима сте песму
вавилонских младића запевали: благословите сва дела господња
Господа.
Имао си будно око срца твога ка Богу Сарвиле, па си издржао очију
бодење, и изобличио си мучитеља који је маглом безбоштва обухваћен,
зато те сви као сина дана прослављамо.
Богородичан: Очевом вољом си Сина у утробу примила, осењена
Божанским Духом Пречиста, и родила си и као и пре Пречиста остала,
њему се непрестано моли Дјево, да се сви од пропасти и невоља
избавимо.
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.
Ти си се блажени Господу повиновао, па си непорочан живот
проводио, од њега си укрепљен па си демоне под ноге покорио и
савладао, и својим патњама си их као оружијем победио.
Јединствен си живот имао, речи си делима показао: искрен и
праведан, и нарав без злобе, и богољубив разум си имао, зато теби
певамо а Христа у векове величамо.
Из све душе си Бога заволео, од вреве си утекао, кроз непроходне
пустиње пролазио, и наслађивао се само Оним кога си волео, ради Кога
си и све оставио.
Богородичан: Свакако смо познали тебе и Дјеву и неизрециво Матер
Божију, зато ти побожно и са вером певамо и кроз песму говоримо:
Господа појте дела и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј от..
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Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи раздвојене природе, зато се
веселимо и тебе Богородице величамо.
Ви сте свети постали као рај који има насред дрво живота, и као
извор који излива капи исцелења, и као река заиста пуна воде
Божанскога Духа.
Ви сте мученици постали стубови цркве Христове и најмирнија
пристаништа свима који су на пучини у страшним бурама, и свету сте
хранитељи а ангелима сажитељи.
У небеским насељима радосно живите, и лепоте незамисливе
заједно гледате и у истинитом обожењу благујете, венценосци
великоименити.
Богородичан: Ти си шира од небеса и светија од херувима и од
целокупне творевине чистија, зато моли Богородитељко Бога кога си
родила за нас који те славимо.
Ини.
Ирмос: Чистују славно почтим људије..
Чисту и славну Богородицу прославимо народи, јер је огањ
Божанства примила у утробу и није спаљена, зато је у песмама
величајмо.
Ишао си тесним путем, јер ништа светско ниси требовао, зато си
у Едем ушао и широко покојиште стекао.
Показао си се смирен, о Стефане, па си блажени на небесима
венцем славе овенчан, где достојно певаш Ономе који те је овенчао.
Твоје свети живот је заблистао као мирисна ружа у врту, и као
свећњак са неба светло обасјаваш свеблажени све који те поштују.
Богородичан: Сви у песмама величајмо Дјеву и Пречисту Богородицу,
јер је неизрециво носила у утроби Бога и Спаситеља.

Овога месеца октобра 28. дан
Служба светом Арсенију Сремцу, архиепископу српском
Ако настојатељ хоће служи се бденије.
На Малој вечерњи
Стихире, глас 1.
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Подобан: Небесних чинов..
Од младости си Бога у себи оче Арсеније носио, и војске демона
си огњем твојих молитава блажени спалио, народ си мудри оче
поучавао, а стадо разумних оваца си на пашу духовну и ка Богу привео.
Са девством си истоименит и Србима светило, јер чудотворством
сијаш велики оче Арсеније, и све нас на твоје славље окупљаш, да твој
празник духовно служимо а Христу Спаситељу певамо.
Ти си на врху врлина и темељ си вернима, апостола слава и
јерарсима похвала, Србима утврђење, велики оче Арсеније, све позиваш
да радосно славе свечасни празник твој.
Слава, глас 4.
Твоје речи свети оче Арсеније су Евангелски извор, који напаја
срца твога народа, у њих си твојим молитвама семе православља
посејао, и њих си Христу као најбољи плод принео, и сада стојиш пред
њима са сабором апостола и јерарсима, па нас помињи и сачувај од
сваке невоље, да у миру празник твој служимо.
И сада, богородичан
Богородице, свију царице православних похвало, разори нападе
јеретика и посрами им лица, јер се не клањају нити поштују Пречиста,
твоју часну икону.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Разум си као господара над страстима поставио, и ниси се телесној
љубави покорио, него си оче Арсеније ангелском чистотом поживео.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома.
Архијерејима си похвала а свештеницима слава, и правило
монасима, зато се радуј оче Арсеније јер си цркви велико утврђење.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се.
Услиши молитве слугу твојих, архијереје оче Арсенијем и не
презри сузе њине и него од срца испуни мољено, онима који те воле.
Слава, глас 4.
Доликује српском роду да заувек има Арсенија за архијереја, као
неку светињу црквену и ризницу неукрадиву, који свима даје богато
спасења проповед и све окупља да му заједнио побожно певају, и да му
кличу: архијереје и учитељу, моли Христа Бога за душе наше.
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И сада, 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.
Тропар, глас 8.
Наставниче милости, учитељу православља, богонадахнути украсе
архијереја, оче наш и јерарше Арсеније, заступниче сиромашних,
ризницо милосрђа која је за све овторена, моли Христа Бога да
просвети душе наше, да не би никада заспали на смрт.
Слава и сада, богородичан: 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 пказао, 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.
И отпуст.
На Великој вечерњи
Блажен муж..
На Господи воззвах.. ако је бденије певамо стихире на 8 а ако није
онда на 6 глас 5.
Подобан: Радујсја..
Радуј се преосвештени архијереје јер си се дивно на Христа
угледао, тако си се узнео на висину његове науке, множећи је делима
врлина која си вршио и њима си огњену кочију узношења твога
начинио, и у ширину града Божијег си стигао; небески човече и земни
англе, Арсеније оче свети, Христа Бога моли, да подари душама нашим
мир и велику милост.
Радуј се освештани оче и архијереје, јер си се делима твојих
врлина дотакао небеса, па све под сунцем обасјаваш, и ка божанској
висини их узносиш, блисташ духовним зрацима јер си се као на стуб
узнео горе врлинама, твој побожни лик вазнео си небески човече и
земни ангеле, Арсеније свети, Христа Бога моли да подари душама
нашим мир и велику милост.
Радуј се богоречита главо, јер јављаш речи Светога Духа, и ако
труба ангелска свима их гласно објављујеш; архијерејима земљаче и
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грешних заступниче; усрдна утехо свима који ти притичу, и онима који
се из греха
подижу. Ти си небеску светлост примио и обновила се младост твоја
као у орла, па Божијом науком чеда твоја просвећујеш, небески човече
и земни англе, Арсеније оче свети, Христа Бога моли, да подари
душама нашим мир и велику милост.
Слава, глас 6. самогласно.
Данас нам је заблистао светли празник јерарха и верне
просветљује, а реке непресушног миомира излива, сви који се на овај
окуписмо побожним песмама као цвећем главе своје окитимо, па
преосвећеног Арсенија похвалама прославимо и његовој освећеној глави
радосно рецимо: радуј се божанска ласто који свима пут покајања
показујеш; радуј се јер миомиром из твога кивота о животу твоме
говориш; радуј се надање свих који те хвале, зато се освећени Арсеније
моли за душе наше.
И сада, богородичан: 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. Три чтенија.
На Литији
Стихире самогласне, глас 2.
Света српска црква позива нас на радост, зато се са твојом
духовном децом веселимо и пред тобом стојимо и са љубављу те
славимо песмама и певањем ти кличемо: архијереје Арсеније, моли да
се спасу душе наше.
Хтео си што је боље, па си зато све житејско презрео а небеско
заволео, одевен у смирење показао си мученички подвиг страдања
телесним трудом, зато си рајско насеље задобио и у светлости светих
и изобиљу се настанио; са њима стојиш пред Христом, преосвештени
оче Арсеније, па моли да се спасу душе наше.
Глас 6.
Сви познасмо као боголико црквено светило и душа спаситеља и
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јерарха Христовог Арсенија, он чудотворећи сија, и богословљем
украшен, достојан Христовога стада постаде, као дивни пастир,
милостив и помирљив, који све крајеве света просвети.
Слава, глас 8.
Преславно се прославила света црква, у њој су окупљени кнезови
и сви верни, духовна деца твоја, па неизлечивих страсти примају
исцелења, свети оче Арсеније због твога имена, зато моли да се спасу
душе наше.
И сада, богородичан: Безневеснаја 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 стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Киими похвалними..
Каквим лепим песмама да опевамо овог архијереја Христовог?
Као тиха уста и светлог проповедника Еванђеља, као чувара цркве и
заступника српских земаља, као побожних владара наших бранитеља!
Његовим молитвама ће Христос навале непријатеља разорити, јер има
велику милост.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се.
Којим похвалним венцима да овенчамо архијереја? Венцем
свештенства; као праве вере управитеља; као цркве светли украс; као
непресушни извор божанских исцелења; као изливање духовних дарова;
као реку многих чудеса која током својим српске земље весели, такав
је Арсеније добри наш чувар и заступник.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома.
Којим гласовима да опевамо јерарха, дивног по чудесима Арсенија?
Као бестелесних сажитеља, освећеног од малена, као непоколебивог
стуба цркве, весеље српских земаља, правило праведности, ојађених
заступника, лекара болеснима. Ради њега дарује Христос црквама
јединство мир и велику милост.
Слава, глас 6.
У благодат небескога царства си уском стазом ишао, па си
пространства рајске обитељи стекао и наследник постао, због речи
хвале твојих уста и врлинског живота као цвећа Христос те је своје
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лепоте заједничарем учинио, твој свети кивот је миомиром испунио, а
ми твој светли спомен са љубављу празнујемо, светитељу оче Арсеније,
па се моли да се спасу душе наше.
И сада, богородичан: Творец и избавитељ..
Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила
Пречиста дошао 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.
На благосиљању хлебова, тропар глас 8.
Наставниче милости, учитељу православља, богонадахнути украсе
архијереја, оче наш и јерарше Арсеније, заступниче сиромашних,
ризницо милосрђа која је за све овторена, моли Христа Бога да
просвети душе наше, да не би никада заспали на смрт. (два пута)
Богородице Дјево.. (један пут)
На Јутрењи
После првог стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Као велико сунце свих српских земља, сјајем врлина твојих и
светлошћу чудеса просветлио си твоју верну децу и истребио си мрак
страсти, свети оче Арсеније, зато моли Христа Бога, да нам подари
велику милост (два пута)
Слава и сада..богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у
твојој утроби 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.
После другог стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Твојим богопознањем си блистао, и својим зрацима си српско
потомство обасјао, и чеда твоја си твојим поукама упутио да воле
скромност, и љубав си им излио, а по гостољубљу си Авраму налик
био, зато оче Арсеније, моли Христа Бога да нам подари велику
милост.
(два пута)
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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.
После Полијелеја сједален, глас 8.
Подобан: Повељеноје..
Ходите сви верни да видимо истинито и велико чудо: како
пропадиви изгледа као непропадив по божански промислу. То у свој
разум примимо, па овога светог јерарха песмама опевајмо и божанска
дела која код њега видимо, те рецимо: радуј се оче као отац и учитељ
српских земаља, и моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима
који славе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Бестелесни је тајно примио заповест у разуму, и под кров Јосифов
је хитро дошао, говорећи Неискусобрачној: Онај који је небеса савио и
са њих сишао, сав се и неизмењен у тебе уселио, видећи га у утроби
твојој, да је изглед слуге примио, страшим се али ти кличем: радуј се
невесто неневесна.
Степена, први антифон, глас 4.
Прокимен глас 4.: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
После 50. псалма стихира, глас 6.
Оче преподобни и преблажени, пастире свети и добри, угодниче
Христа Првопастира, ти си душу положио за српско потомство, ти и
сада Арсеније архијереју блажени, измоли од Господа да нам подари
велику милост.
Канон Богородици на 6 глас 8. и светога на 8 глас 6:
Песма 1.
Ирмос: Помошчник и покровитељ..
Помоћник и покровитељ беше мени на спасење, овај Бог мој и
прославићу га, Бог оца мога и узвисићу га јер се славно прослави.
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Боже, Спасе мој отвори моја уста и језик мој развежи да бих певао
спомен јерарха твога. Њега си на земљи показао да се слави славом,
па се славно и прославио.
Мудрост Божија Који држи све светове у небеска насеља те је
настанио, даровао ти је да чиниш добра дела и учинио те становником
неба, где певаш Господу: да се славно прославио.
Твоја света душа радује се божанским лепотама, јер си настањен
небеским насељима, па код Божије трпезе певаш Господу да се славно
прославио.
Богородичан: У твоју пречисту утробу Богородице се уселио Онај који
оковане ослобађа и све у тами просветљује; његовим рођењем идолске
лажи ослобођени навикосмо певати теби као истинитој Божијој Матери.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Утверди Господи на камени..
Утврди на камену заповести твојих поколебано срце моје, јер си
једини Свет и Господ.
Вршењем светлих и побожних твојих врлина, желео си да се од
земних узнесеш ка спомену небеском, па си тако прешао из трулежи у
живот бескрајни.
Твој спомен је остао светитељу и кротост твога срца из поколења
у поколење; тога смо се и ми удостојили и твојом од Бога славом
наситили па ти достојно певамо.
Делом твоје благовести је сенка старога Завета прошла и изнемогла
је, а Христос блиста као Истина и све просветљује, који са вером
светитељу твој спомен славе.
Богородичан: Зраци божанске светлости су из твоје утробе заблистали
и верне замирисали; тај мирис смо и ми добили и из мрака се тобом
Пречиста Богородице ослободили.
Сједален, глас 4. Подобан: Вознесијсја на крест..
Данас нам заблиста спомен јерарха, као сунце сјајним зрацима;
светлост свима шири и објављује и свима громогласно кличе и
узвикује: ходите насладите се онога што желите. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Она је топла заступница свима у невољама и наша помоћница која
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Бога према нама умилостивљава, њоме смо се из трулежи избавили,
зато верни Богородицу прославимо.
Песма 4.
Ирмос: Услиша пророк пришествије твоје Господи..
Чуо је пророк о твоме доласку Господе и уплашио се јер ћеш се од
Дјеве родити и људима јавити, па говораше: чух тебе и побојах се,
слава сили твојој Господе.
Онај Који излива светлост и просветљује јутро, показао је тебе
као дан, свети оче Арсеније; његовом Божанском науком си све ка
светлости привео зато њиме просветљена твоја духовна чеда спомен
твој славимо.
Примери твога архијерејског живота немају премца, и без сведока
те објављују, јер си телесно духовном покорио а твојим одласком си се
у небеса уселио, где се радујеш преблажени Арсеније, зато божанским
светлом обасјај све који ти са љубављу певају.
Гледајући твоја духовна чеда чудеса којих си се удостојио од
Владике твога преподобни, духовне се сласти наслађујемо, јер тебе као
заступника код њега имамо, па те зато молимо да се и ми удела код
Бога удостојимо.
Богородичан: Када те је Девојачка утроба понела врата Едема су се
отварила, и одмах војске верних смело улазе а истиниту Богородицу са
вером хвале, и Рођеноме из ње кличу: слава сили твојој Господе.
Песма 5.
Ирмос: Мир мног љубјашчим тја Христе и ношч..
Ти дајеш велики мир онима који те воле Господе, а у ноћи си
светлост, и твоје речи су храна, зато сам поранио од ноћи, да молим
милост од тебе Човекољубче.
Све стваралачка и свемогућа мудрост и сила Владике, као кулу
истине је тебе преосвећни учинио, и као божански дом те саздао,
оградио и напунио, а ти си метеж јеретика прогнао Арсеније
преблажени, и зато те хвалимо.
Заблистао си небеском лепотом Вишњега, а он те је одећом
светитељства обукао и учесником небеске трпезе те уз себе учинио, и
сталним дародавцем те светитељу вернима показао који кличу: молимо
милост од тебе Човекољубче.
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Не може се зауставити језик да не говори сладосно о блиставој
преосвећеној глави твојој, пуној божанске светлости, јер мада си и у
земљу сишао, ти си душом у небеса достигао, оче Арсеније, зато мир
измоли душама нашим.
Богородичан: Прародитељска клетва је разорена и патња праматере је
исцељена Пречиста Рођеним из твоје утробе и бесемено зачете БогаРечи којег си родила; њему се усрдно моли да спасе и нас.
Песма 6.
Ирмос: Возопих всјем сердцем мојим..
Од свег срца из дубине ада кличем милосрдном Богу и чуо ме је
и извео из пропасти живот мој.
Путујући је божанску славу делима објављивао, и земно време је у
радости провео, зато се житељи небеса радују јер су Духом добили
преосвештеног Арсенија.
Као благословени и богоугодни плод Божанскога Духа који делима
блиста, а дубине ада помрачује, празник овог јерарха све окупља и
просветљује, одиста ходите верни да се у њему просветлимо.
Пред налетом несреће Арсеније стоји као на бденију и кличе:
ходите чеда страху Господњем да вас научим, као што Господ рече: јер
ја сам кротак и смирен срцем и наћићете одмор душама вашим.
Богородичан: Пророштва која су од искони о теби прорекла, сада се на
теби испунише Пречиста, па и онога који те је прорекао као руно на
које је сишла Реч Божија, јер си Дјево Господа родила.
Кондак, глас 2. Подобан: Вишњих ишчја..
Храном твоје мудрости, богоносни Арсеније, разумно си хранио
твоја чеда, језиком хвалећи и устима песме приносећи, гласом кличући:
Господе Христе, ти си Светлост неизрецива.Јагње твоје Исусе
Анастасија
Икос:
Твоја слатка наука долази и чује се, као гром се шири и тако
разглашује, јер сакупљенима неизрециву радост објављује и казује:
ходите чеда и прославите самном Господа и његове се сладости
наситимо, у небеска се насеља настанимо и удостојимо се оне
светлости, и њоме поучени кличимо: Христе, ти си светлост
неизрецива.
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Песма 7.
Ирмос: Неизреченноје чудо, в пешчи избавивиј..
Неизрецивог ли чуда: Онај који је у пећи избавио преподобне
младиће из пламена, сада се у гроб мртав и без даха полаже, за
спасење нас који певамо: Благословен си Боже Избавитељу.
Све је земне превазишао и небеских се дотакао, и са њима је
заједно благодаћу духовном и неизрецивом радошћу испуњен, а нас
чини синовима светлости који певамо: благословен је Бог отаца наших.
Небеса празнују примајући твоју душу, јер си животно презрео а
божанством се украсио, па си земно превазишао и са небеским ликујеш
и весело певате: благословен си Боже отаца наших.
Следујући твојој побожној души, твоја чеда отаварају капије ка
Богу и улазе у живот; то и ми желимо па те молимо: моли се за нас
преосвештени Арсеније.
Богородичан: Пророк те је Чиста назвао дверима закључаним, кроз
које нико није прошао, него само и једино Бог; зато отвари опет улазак
у Едем Богородице, свима који те са вером славимо.
Песма 8.
Ирмос: За закони отеческија блажении в Вавилоње јуноши..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер попљуваше цареву безумну наредбу, и заједно, када
их не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа
појте дела и величајте га у све векове.
Твој свети празник Арсеније као миомирис цвећа обасјан је
божанском светлошћу и просветљује верне и позива да певају: Господу
појте његова дела и величајте га у векове.
Молећи да се насите жељене духовне хране, твоја побожна чеда
твојим дивним празником освежени, веселе се и верно певају Ономе
који је јерарше твој спомен прославио, па кличу: Господу појте његова
дела и величајте га у векове.
Твој спомен је вечан архијереје, и објављује кротост и смирење
срца твога сада нама окупљенима, јер се надамо да твојим заступањем
добијемо жељено божанско просветлење, па весело кличемо: Господу
појте његова дела и величајте га у векове.
Богородичан: Непресушне реке твога милосрђа изливаш свима који те
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призивају Владичице, и који те у песмама хвале Чиста, зато не остави
оне који те моле него их удостоји царства Сина твога, јер са вером
кличу: Господу појте његова дела и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Странствија Владичња и бесмертнија трапези..
Дођите верни узвишеног разума, да се насладимо гостољубља
Владике и бесмртне трпезе на горњем месту, о узнесеном БогуРечи од речи се научимо, и њега да величамо.
Твој живот земни је протекао и ван небеског насеља ниси остао,
јер твоје тело и ноге ниси одмарао, нити је тебе дух дремања савладао,
него си се за Бога чувао, зато моли за нас Господа преосвештени
Арсеније.
Небеске се војске радују, а ми те земни славословимо; сила
демонска пропаде видећи изнад себе твоју свету душу настањену у
небеска насеља, зато се моли Арсеније свети за све који те хвале.
Оцу и Сину и Светоме Духу са вером се клањамо, и тројно
Јединство славимо и са љубављу певамо и говоримо: молитвама твога
јерарха Арсенија, помилуј и све нас сачувај.
Богородичан: Старим преступом прабаба је увела у пропаст нашу
земну природу, а рођењем од тебе Онога кога си у утроби носила
Пречиста опет се са Богом помирисмо; Њега славећи тебе Дјево
величамо.
Светилен
Подобан: Небо звездами..
Када је овај светитељ преминуо, народ се окупио да погребе тело
његово, но ангели се веселише, и душу његову са радошћу примише у
свете дворове. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Твојим моћним окриљем сачувај Пречиста од навале противника,
нас некорисне слуге твоје, јер тебе стекосмо у невољама као једино
уточиште.
На хвалитним стихире на 4 глас 4.
Подобан: Јако добља..
Кроз све земно си мимоишао да би до небеског достигао и са
ангелским хоровима си се настанио, и проповедник Тројице си постао,
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пред њом стојиш са смелошћу, па се моли усрдно за нас, Арсеније
преподобни, наша похвало и архијерејима сапрестолни. (два пута)
Из твога телесног живота узнесен си на небеса, па горе настањен
сијаш пресветло међу светима, зато тебе сви на земљи славослове, а
сви на небу се радују јер са њима стојиш пре Христом, па се моли за
нас Арсеније, сапрестолни архијерејима и похвало преподобнима.
Наиласком Светог Духа освештана је твоја глава као јерарха и на
видив начин токовима огњених језика, па ти даде да са архијерејима
славиш у Тројици једно Божанство. Пред њим стојиш Арсеније, па се
моли за нас, наша похвало, и сапрестолни светим архијерејима.
Слава, глас 6.
Твоја слава богоносни јерарше Арсеније, превазишла је земну
светлост, јер си пречудна дела чинио и што је предивно си стекао;
правим путем си ишао и преславна добра си наследио. Због њих се
твоја духовна чеда радују, јер се твојим молитвама у небеска насеља
настањују, и веселе се теби као своме предходнику, па славе твоје дивно
успење, и преко тебе моле да добију од Христа велику милост.
И сада, богородичан: Богородице ти јеси лоза истинаја..
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 и отпуст.
На литургији
Блажена од канона светог, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 1. Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите по васељени.
(Пс.48,2)
Апостол Јеврејима, зачало 318.
Алилуја, глас 2. Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд.
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његовом и неће се спотаћи кораци
његови. (Пс.36,31)
Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: У вечном спомену биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца октобра 29. дан
Спомен свете преподобномученице Анастасије Римљанке;
Спомен преподобног оца нашег Аврамија Затворника

На Господи воззвах.. стихире мученици, глас 8.
Мученице и страдалнице свехвална, ти си уздржањем телесне
страсти савладала, а страдањем си врага као змију усмртила, ангеле си
својим трпљењем зачудила, а људе си твојим страдањем охрабрила, ти
си монаштву лепота и сасуд девства, зато се моли да се спасу и
просвете душе наше.
Како да те назовемо славна? Јер ти си врлинама као Христова
невеста заблистала, кћер си изабрана вишњег Јерусалима, сажитељница
и сабеседница си ангелима, а палате духовне си наследница!
Анастасијо многострадална, монаштва лепото, моли да се спасу и
просвете душе наше.
Трпела си чупање зуба из корена и кидање руку, ногу и груди;
сечена си на комаде од безаконих мучитеља, али си на лепоту небеског
Женика гледала и патње мимо природе издржала, Анастасијо
многострадална, чиста невесто Христова, моли да се спасу и просвете
душе наше.
Ине стихире преподобног, глас тај исти
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Богомудри оче Аврамије, духом си био налик на Аврама, јер си
блажени напустио земљу отаца, и телесне си жеље одбацио и у малу
колибу си тело твоје са радошћу закључао, душу си ка небу уперио где
си јасно живот и стекао.
Преподобни оче Аврамије, аврамску си душу истоимену стекао, јер
си разна искушења претрпео, вером си божанском укрепљен а љубављу
са Богом сједињен, обаћану земљу си на небу наследио, јер си се
врлинама светло украсио, зато радосно твој празник славимо.
Преподобни оче Аврамије, великом обманом синовицу прогутану
змијом и потонулу у дубину пропасти, по божанском промислу ти си
извукао и спасену пред Бога извео. Њеним покајањем си све задивио,
који зато побожно славе Господа преблагог.
Слава и сада, глас 8. богородичан:
Радуј се носиљко светлог Божанства и пресветли свећниче,
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Пресвета Богоневесто, јер си нама засијала Светлошћу из твога
пречистог бока, и просветила си све крајеве света и обасјала својом
добротом. Радуј се Чиста, почетку нашег спасења. Радуј се јер си дивно
говорење и слушање о теби свима који се у тебе надају.
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.
Тропар светој, глас 4.
Јагње твоје Исусе Анастасија зове силним гласом: тебе Жениче мој
љубим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем се у твоме
крштењу, и страдам ради тебе да бих царевала са тобом, и умирем за
тебе да бих са тобом живела, прими ме као чисту жртву са љубављу
жртвовану за тебе. Њеним молитвама као Милостив спаси душе наше.
Слава преподобног, глас 8.
У теби се оче свакако спасе боголикост, јер си примио крст и
следовао Христу, делима си учио презирати тело, желећи више за душу
ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобни Аврамије радује се
дух твој.
На Јутрењи
Канон преподобној. Његов акростих је: Похвалићу мученице твоје
храбре патње. Дело Јосифово.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино
се Он славно прославио.
Даруј ми просветлење богомудра да прославим овај светли спомен
твој и одагнај моју таму са душе.
Ти си још од пелена саму себе посветила Творцу твоме, и огњем
уздржања си спалила страсти телесне.
Ти си се мученице на висину мучеништва попела, и своје тело
ниси поштедела, па си се духовне палате као девојка удостојила.
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Богородичан: Тебе млада Дјево славимо као небом умудрену лествицу
на којој се Бог утврдио, да би људе небеснима учинио.
Ини канон преподобног. Његов акростих је: Славим твој пресветли
живот. Дело Јосифа.
Глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је прешао воду као копно и од Египатскога зла избегао,
Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Сијајући божанском светлошћу, светли твој празник славимо, зато
нас твојим молитвама избави свеблажени Аврамије од мрака страсти.
Жеља за Богом загрејала је твоју душу блажени, па си тако угасио
телесни огањ, и Он те је учинио да на земљи као бестелесан поживиш.
Постом и разним патњама умртвио си мудри оче своје уде на
земљи, и удостојио се бољег живот на небесима богоносни Аврамије.
Богородичан: Од твоје свете крви Реч Бога Оца се надприродно
оваплотио Дјево Маријо; њега моли да умртви моје телесне немире.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у
тами и теби пева дух мој.
Стајала си пред судом мучитељевим у Христу славна, и Творца
свих и Владику Бога-Реч си проповедала.
Лепота срца се и на твоме лицу видиво појавила, па је тебе пред
свима красном показала.
Теби је млада девојко Христос подарио неисцрпно богатство
исцелења, јер си његово сиромаштво својевољно заволела.
Богородичан: Смеће мојих грехова спали огњем твојих молитава Мати
Света, јер си ми ти росу божанског опроштаја донела.
Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небеске сфере врховни творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају и верних утврђење и
једини Човекољубче.
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На сваки начин си хтео оно што је после живота, и зато си ван
света и тела боравио, па си примио оче надземаљску славу и вечно
блаженство.
Живи храм све стваралачког Духа си преподобни оче постао, и у
колибу си тело своје закључао, па си светињом блажени Аврамије
обожен, и зрацима врлина си заблистао.
Испаштањем си уродио преподобни стоструки клас врлина, њиме се
часно хране, сви који твоје свето уснуће славе.
Богородичан: Из великог милосрђа је Узрочник свега одлучио да се у
тебе Свесвета усели, да би човекову природу освештао, јер је човек
ранијим преступом посрнуо.
Кондак Анастасији, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Очистила си себе водама девства и овенчала се крвљу мучеништва,
зато света Анастасијо дајеш свима потребитим исцелења од болести и
спасење онима који ти од срца прилазе, јер ти је Господ Христос
подарио силу да изливаш благодат која увек тече.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Росом уздржања си пламен младалачких страсти погасила, огњем
твоје крви си сву обману спалила, и Женику и Богу-Речи си на дар своје
чисто девство и јуначко страдање принела. Зато те је увео у палату
славе, као светлу подвижницу и над змијом победницу, Анастасијо
многострадална, а ти моли Христа Бога да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе твој празник.
Слава, преподобног, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Био си налик староме Авраму, и удаљио се од сродника по телу,
повиновао се наредби Бога нашега, и постом си душу светлијом показао
од сунчаних зрака, богомудри оче свеблажени.
И сада, богородичан:
Неискусобрачна и благословена Маријо, усмери нас на пут
покајања, јер се увек удаљујемо ка злим беспућима, и предоброга
гневимо Господа, а ти си уточиште очајног народа и божије станиште.
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?
435

MINEJ OKTOBAR
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Ти си лаки јарам Христов мученице носила од младости, а на
жељезни коноп си од највећих безаконика осуђена да га носиш.
Капи твоје крви су жеравице многобоштва угасиле, а зраци твојих
чудеса су стварање страсти спалиле.
Када те је највећи злобник обнажио, он није успео да обнажи од
врлина твоје тело, него ти је са небеса изаткану и неподериву хаљину
издејствовао.
Богородичан: После порођаја си остала непропадиво Дјева као и пре
тога, и као младица си детенце родила, који је постојао пре свих
векова.
Ини.
Ирмос, тај исти.
Потоцима твојих суза оче, душевну нечистоту си измио, и постао
си свето станиште Божанскога духа,
Свеноћно бденије и молитву непрестану си вршио, а
непристрасност и љубав нелицемерну и савршену веру си одржао.
Као прави Божији угодник, примио си благодат преподобни
Аврамије, да лечиш од страсти и да одгониш зле духове.
Богородичан: Спопала ме лењост и тонем у грехе, а ти ме твојом
молитвом избави, Богородице, Мати и Увекдјево.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..
Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
Од страшнога огња ниси малаксала мученице Анастасијо, јер те је
огањ твога срца божанском љубављу оросио.
Ти си противникову омрзнуту лудост одбацила, и зато си шамарима
твоје лице мученице Анастасијо украсила.
Када си на дрво, богомудра Анастасијо, притегнута била, тиме си
са љубављу божанско страдање твога небеског Женика следила.
Богородичан: Певамо ти Владичице Богородице Свеопевана, јер си
Пречиста најопеванијега Бога у телу родила.
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Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме одбацио 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 плодоносна лоза, уродио си плодом оче Аврамије: божанским
врлинама одакле се вино покајања излива, и пијанство страсти из душе
изгони а срца верних весели.
Разна искушња је најлукавија змија против тебе оче подигла, али
си је ти богоносни, оружијем крста усмртио, и венац победе си
богомудри Аврамије од Бога праведним судом примио.
Дом светиње и Божанскога Духа си вером оче постао, и дом свети
си сазидао и освештао, а несвети сабор и несвете лажи си поукама
обратио, и Богу свих си их посветио.
Богородичан: Тебе као Матер и Дјеву Младицу, свети пророци
божанским Духом просветљени Пречиста, светим гласовима те
најавише, и да ће из тебе Бог-Реч без узрока и неизрециво да се
оваплоти, по његовом неизмерном милосрђу.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Намучено твоје тело страдалнице, ранама јављаше чистоту твоје
савести, према Христу Богу нашем.
Високо си висила, и ране си мученице трпила, али си неповређену
племенитост душе сачувала, достојно хваљена.
Претрпела си чупање зуба, руку и ногу мученице многострадална,
али си само ка Христу, твоме небеском Женику, гледала.
Богородичан: Ти си родила Бога Човекољубца, доброљубива
Владичице, зато га моли да се сви избавимо од огња Геени.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми
се душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме Боже из пропасти.
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Ти си богоносни светило свима у тами обмане, и истинито
упућујеш да сви нађу пут живота, да одбаце таму незнања и постану
просветљени божанском вером Аврамије.
Будно молиш Бога, да пошаље светлост спасења, свима обузетима
у ноћи идолопоклонства, богомудри Аврамије, и благодаћу си учинио
све синовима светлости и дана.
У миру си живот свој завршио, јер си животне буре свеблажени
надом на Бога прошао, и доспео си Аврамије у тихо пристаниште,
небеског царства и божанске светлости.
Богородичан: Мене оптерећеног леношћу и дремањем подигни твојим
заступањем Мати Божија, и недај да уснем на смрт у греху Дјево, јер
сам тебе као путовођу мога живота уписао.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Показао си се као ангел на земљи и постом си био засађен као
дрво које је водом уздржања порасло, а течењем твојих суза си
прљавштину умио, зато си се показао као пристаниште Божијег Духа
свети Аврамије.
Икос:
Пролазно си презрео а непролазне лепоте си примио, сласти
телесне си мудри омрзнуо, а од си младости чистоту заволео, зато си
из двора мирског одбегао и венчану супружницу и родитеље оставио,
једино си Бога као утеху желео, и од све душе и искреног срца га
заволео, зато си постао девства и чистоте Духа Божанско станиште оче
Аврамије.
Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстии в пешчи..
Јеврејска деца у пећи смело уништише пламен и огањ у росу
претворише, па кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Чују се гласови који славе тамо где се радујеш страдалнице и где
са светим девојкама Богу Створитељу у песмама певаш: благословен си
Господе Боже у векове.
Имајући нокте почупане и уде поломљене, принела си се на жртву
Богу у песми певајући: благословен си Господе Боже у векове.
Постала си богомудра као лоза, јер су ти руке и ноге као гране
одрезане, па нам духовно вино изливаш, и тешиш нам срца а пијанство
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страсти одбацујеш.
Богородичан: У целог Човека се обукао осим греха, и из твоје утробе
Чиста је дошао тело носећи, Њега умоли да спасе све који тебе са
вером славе.
Ини.
Ирмос, тај исти.
Да би вишње царство добио и славу неизрециву, ти си мудри славу
пролазну и пропадиву као паметан и разуман мудро презрео.
Када лукави вук јагње твоје хтеде обманом да растргне, тада си
мудри његове чељусти поломио, а њу си као пастир добри ка животу
привео.
Заповести Владике си се покорио, па си залуталу потражио, а када
си је нашао, на рамена твоја си је свеблажени као пастир узео, и у
ограду покајања увео.
Богородичан: Само си ти родила Једнога од Тројице у две природе, а
у једној ипостаси видивог Дјево, њему песмом певамо: благословен си
Господе Боже у векове.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч Халдејскиј..
Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници
опевајте а људи га величајте у векове.
Храброшћу вођена свехвална страдалнице, против обмане си
постигла победе, трпела си кидање руку, ногу и твојих груди, и чупање
зуба из корена. Све си то мученице претрпела радосно појући: народи
величајте Христа у векове.
Светлошћу девства као сунце блистава, и мученичком лепотом
обасјана, свети си просветлила, блиставим сјајем твога трпљења
страдалнице, јер си кликтала: децо благосиљајте, свештеници опевајте,
а народи величајте Христа у векове.
Моју душу укаљану страстима и поцрнелу од напада демона и од
греха је очисти твојим молитвама, и светлом сенком твојом мученице
Анастасијо обасјај ме да бих појао: свештеници опевајте и народи
величајте Христа у векове.
Богородичан: Желећи тебе Чисту и најнепорочнију Дјеву, Анастасија је
непорочно тело и душу сачувала, а трпљењем је распаљене страсти у
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пепео претворила, искушење многих мука је претрпела, и сада се у
небеском двору радује са тобом и весели 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.
У јаму пропасти бацио је злобни демон чисту голубицу, али си је
ти оче свемудро избавио, певајући: благословите Господа сва дела
његова и величајте га у векове.
И за живота си болесне посећивао, а и по смрти си остао лекар
болеснима, благодаћу Духа Божијега, певајући: благословите Господа
сва дела његова и величајте га у векове.
Незлобивошћу блажени и правдом и целомудријем и вером си
заблистао, и међу ангеле се преподобни убројао, певајући: благословите
Господа сва дела његова и величајте га у векове.
Богородичан: Постала си свесвето станиште Реке живота, од које
пијући ми смртни живот наслеђујемо, кличући: благословите Господа
сва дела његова и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи..
Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато
тебе Богородицу и ангелски и људски чинови величају.
На дрво си вешана и тиме си на свето страдање Бога-Речи
наликовала, трпела си одсецање твојих руку и ногу и чупање зуба из
корена, и сечење језика и груди, Анастасијо чиста, славо монаштва и
лепото мученика.
Као невеста си се лепотом украсила и храбрим страдањем се
небеском Женику обручила, и зато се у блиставу палату као одабрана
уселила, носећи свећу девства, па сада царујеш са Оним који живи у
векове, и блисташ се Анастасијо.
Твоја страдања капљу сладост која горчину греха уклања, а рака
твоја излива реке исцелења и потапа све страсти и велике невоље, а у
славу Спаситеља, света Анастасијо, тебе како доликује славе.
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Храбре жене твојим крстом укрепљене Христе свесилни, су главу
демона много злога храбро Речи Божија поломиле, и у рају станиште
радосно добиле, и примиле дивно обожење певајући о теби.
Богородичан: Тебе који си понео тело од Жене, познала је Господе
твоја мученица, зрацима девства украшена и крвљу мученичком
зарумењена, теби Богу за твојом Матером славно беху приведене, јер ти
царујеш над створењима.
Ини.
Ирмос: Воистину Богородицу тја..
Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо,
Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Удостојен си богоносни оче видети, оно што си кроз надање давно
желео, а што око не виде и што ухо чуло није.
Красан си постао сијајући зрацима божанских врлина Аврамије, и
пред красним Владиком сада радосно стојиш.
Сјединио си се са збором свих преподобних, и са њима си
преподобни обожење стекао, зато се моли да се и ми сви спасемо.
Дан весеља доноси радосно, твоје свето уснуће Аврамије, и црква
прославља твоје свето житије.
Богородичан: Богољубива Дјево, помилуј моју у гресима окорелу душу,
и учини ме небеских блага причасником.
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 43.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца октобра 30. дан
Спомен мученика Зиновија и Зиновије сестре његове;
Спомен светог краља Милутина;
Спомен преподобног Теоктиста бившег краља Драгутина;
Спомен свете краљице Јелене.
(службе њихове иза ове су писане)

На Господи воззвах.. стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља...
Твоју одећу си славни Зиновије мученичком крвљу заруменио, и
твој свети живот си тако благодатно завршио, са том одећом си као
мудри архијереј у Светињу над светињама ушао, и Жртвованом тебе
ради себе самог си принео, као жртва непорочна и савршени и
пречисти принос светитељу.
Мада тела одераног али си се душом као најсветлији лепотом
показао, предивни свештеномучениче Зиновије, богомудри и пребогати,
ти си јерарсима лепота, а страдалницима похвала, стални си извор
чудеса, нечистих духова прогонитељ, а Христов побожни бранитељ.
Пострадати са тобом премудри, хтела је и јединомудрена твоја
сестра Зиновија, као теби најрођенија, узаврели казан је храбро
претрпела и огња јарост и насилну смрт, зато је са тобом примила
венце победе и вишње царство, служитељу светих тајни Зиновије.
Слава, глас 6.
Дело Јована монаха.
Певачки зборе запљескајмо данас, и мученикољубци исто тако због
празника пробожних страдалаца Зиновија и Зиновије, јер ови беху
бранитељи вере у Тројицу и на бојишту храбро невидивога непријатеља
својом крвљу удавише, и венац победе славно примише, зато њима
кличимо: двоје светих, у Господу сте просвећени и благословени обоје,
зато молите Спаса за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Видећи на дрвету крста разапет Живот наш, Свенепорочна
Богородица је јецала и нарицала: Сине мој и Боже мој! Спаси све који
ти са љубављу певају.
Тропар, глас 4:
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Мученици твоји Господе, у страдању своме примили су
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победише, немоћну дрскост демона разорише. Молитвама
мученика спаси душе наше.
Слава и сада, богородичан или крстобогордичан.
На Јутрењи
Оба канона из Октоиха, и светима на 4. Дело Јосифа.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Пјесн возслем људије..
Узнесимо песму народи, чудноме Богу нашем, који је осободио
Израиља од робовања када му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.
Стојећи пре престолом Христовим, као богоугодни јереј и нарочити
мученик, Зиновије трипут блажени, избави од животних искушења све,
који са љубављу славе твој светли спомен.
Просветљен зрацима Трисунчаног сјаја, разорио си маглу
јелинскога неверја, и светлом твојих речи си све просветлио, и сада си
до незалазног Светла стигао.
Постао си као жеравица духовна, запаљен од огња Божанскога
Духа, и срца свих си загрејао ка побожности свештениче, и обману си
сваку спалио.
Богородичан: Радуј се пресвети храме, радуј се јер си као руно
богоносно, као запечаћени извор, као река бесмртности, зато паству
твоју Владичице сачувај неосвојену од свих противника.
Песма 3.
Ирмос: Страх твој Господи..
Страх твој усади Господе у срца слуга твојих, и буди нам утврђење,
јер те искрено призивамо.
Помазан си Зиновије миром Светога Духа, и служио си као
свештеник и као ангел, а на крају си се овенчао и венцем мучеништва.
Душе си на прераду примио, и побожношћу их преподобни
обрадио, и плодоноснима их учинио, зато си се радости од Господа
удостојио.
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Твоја рођена сестра света Зиновија показала се са тобом
истомислена, и хтела је да са тобом пострада, и да са тобом благује у
вечној слави.
Богородичан: Једнога од Тројице си родила у човечност одевеног,
Пресвета Мати и Дјево, па Њега моли да спасе све који ти поје.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Часним миром си помазан и постао, преблажени, јереј Бога
Вишњега, њиме крепљен јерарше Зиновије постао си мученик и ангела
суграђанин, зато данас свети празник твој славимо а теби певамо.
Слава и сада, богородичан:
Безневесна и чиста Богородице Дјево, само си ти заступница и
покровитељка вернима, зато млада Дјево избави од невоља, туге и
неприлика, све који имају наду у тебе и спаси душе наше божанским
молитвама твојим.
Крстобогородичан:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?
Песма 4.
Ирмос: Всјел јеси на кони апостоли..
Зајахао си на твоје апостоле Господе као на коње, и примио си у
твоје руке њине узде, и спасење беше твоје јахање за верне који
поје: слава сили твојој Господе.
Показао си се узвишен у светом страдању светитељу, и примио си
венце победе мудри, и добио вечну радост, зато те славимо оче и
јерарше Зиновије.
Ниси се уплашио Зиновије када си подигнут на дрво и постао
налик својевољно Разапетоме, и свукао си оче и пролазну славу и
смртно тело, зато си похвала свештеника.
Твоја силна душа порушила је демонске тврђаве, а идолишта се
распадоше, уништени твојом чврстом вером, славни Зиновије, похвало
свштеномученика.
Богородичан: Твојим чудним Породом Свеопевана, си од Бога удаљене
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ка њему приближила, зато те громогласно сви славимо, и са вером ти
кличемо: радуј се земних призивање.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул..
Зашто си ме одгурнуо 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.
Женска природа Духом ојачана победила је онога који је давно у
рају праматер преварио, и божанске славе на небесима се девством
удостојила и блиста због својих страдања.
Твој језик беше као плодоносан облак који је кишу побожности
давао и њоме срца верних за добар род напајао, а ти си их Зиновије
свештенослужећи, делима врлина руководио.
Зрацима девства си таму похоте одагнала, а светлошћу страдања си
ноћ безбожности уништила, Зиновијо мученице и Исусова дивна
невесто, ти си станиште Божијега Духа.
Богородичан: Увек сам Пречиста оптерећен бременом тешких греха,
али ти кличем: олакшај ми њега твојим божанским заступањем, јер ти
си најславнија заступница грешника, пошто си Избавитеља и Спаса
родила.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију..
Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми
се душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме Боже из пропасти.
Молитва твоје божанске душе била је примљена као тамјан оче,
као мирис угодни преблажени Зиновије при твојим страдањима, Ономе
који је заблистао из Дјеве и сву творевину просветлио.
Крвљу страдања ти си блажени земљу освештао, а душом си на
небеса узишао и цркву прворођених божански украсио, Зиновије
јерараха и мученика славна похвало.
Притеснио си неверје ширином истинитог правоверја блажени, и
путеве који тамо воде си залуталима показао, и спасао си ужасно
потонуле у водама обмане.
Богородичан: Украси моју душе Дјево, јер је недоличним страстима
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заробљена, па у мислима искреног покајања утврди бедно срце моје и
спаси ме, јер се у тебе Дјево без сумње надам.
Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Достојно прославимо у богонадахнутим песмама сведоке Истине и
проповеднике праве вере: Зиновија заједно са мудром сестром
Зиновијом, јер су заједно живели и заједно из овог света отишли, и
неувели венац мученика примили.
Икос:
Храброга и великога Зиновија песмама и певањем похвалимо, са
својом добром дјевом и сестром нескверном Зиновијом, као
састрадалне, јер издржаше противникова свирепства, и идолско
безбожије изобличише а веру Христову објавише, зато сада радосно
венац непропадиви примише.
Песма 7.
Ирмос: Отроци Јеврејстии в пешчи..
Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га
претворише и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Потоцима крви угасио си огањ безбожија, и чудима као кишом нас
увек кропиш никад незаборављени Зиновије, а Владику благосиљаш:
благословен си Господе Боже у векове.
У Божију сенку си ушао, и Невидивога си колико је то могуће
видео, а он ти је мучениче душу и разум просветлио, јер си побожно и
мудро појао: благословен си Господе Боже у векове.
Дао ти је славу Владика, јер си много пострадао, и замке демона
си скршио, и певао си громогласно: благословен си Господе Боже у
векове.
Богородичан: Постала си Дјево свето место, из којега је дошао Бог, да
нас освешта који са вером појимо: благословен је Пречиста плод твоје
утробе.
Песма 8.
Ирмос: Богоглаголивии отроци в пешчи..
Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.
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Ниси се јерарше уплашио од мача, ниси се поплашио од невоља,
ниси се препао од смрти, зато си постао учесник бесмртне славе.
Свештенослужитељ тајни си био и себе си освештао, и жртва
мирисна си постао, и достојан небеске трпезе на висини Зиновије.
Чудотворством сијаш јерарше, а зрацима мученика си светло
обасјан, па си мрак обмане потпуно одагнао.
Богородичан: Без обраде земље ти си Грозд зачела Дјево и Мати, који
излива вино опроштаја, па те зато молим: избави и мене од пијанства
страсти.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко чу уплаши се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
својевољно Вишњи спусти чак до тела, од девичанске утробе
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Стајао си пред судом мучитеља преславни, и јасним гласом си
проповедао оваплоћење Сведржитеља и његова страдања: крст и смрт
и васкрсење, којима је спасао нас као Човекољубац.
О, коликог ли чуда! Како је у телу бестелесног противника
победио? Како је слабошћу подмуклога оборио? Како се до небеских
служитеља земни уздигао? Чега прославимо и побожно величајмо.
Тела сте свети мученици на разне ране предали, јер сте ка вечном
блаженству гледали, братском љубављу сте једно са другим свезани, и
лепотом мученика сте се просветлили, па сте тако и прослављени.

Спомен ваш данашњи обасјан је светлошћу Духа па блиста свима,
и сјаји се благодатним чудима, а реке исцелења излива изобилно; то
празнујемо а вас Христови мученици славимо.
Богородичан: Просветли Двери Светлости, срца мога очи молим те, па
далеко одагнај тешку таму греха са моје бедне душе, да бих те величао
и славио, и да бих са љубављу теби Свеопеваној певао.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
О, великог ли чуда! Мада од праха земног, по природи се као златни
показаше! Јер ни огањ, ни мач, нити зуби звери, ни муке ни ране, њих
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не повредише, и мада у телу бестелесног победише, и моле се за нас
Господу.
Богородичан:
Чудно је твоје заступање Маријо Божанске лепоте, и чудна је твоја
слава по свој земљи Богородице, тобом се сада хвалимо, јер тебе као
заштиту код твога Сина и Творца имамо, и твојом недреманом
молитвом се сви спасавамо.

Овога месеца октобра 30. дан
Служба светог краља Милутина
На Малој вечерњи
На Господи воззвах..,стихире на 4
Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Врлинама си свети Стефане у небеске сфере узлетео, и заиста си
у сенку боговиђења ушао, и не у загонетки, трипут блажени, него у си
се у благодати појавио и Божије блистање примио. (два пута)
Теби као богонасађеном изданку израсломе из светог корена за
Христа, твоја Отаџбина се радује, а црква се блиста, јер је стекла твоје
целе и миомирисне мошти, и данас твој спомен слави зато, њима
узврати светитељу богоносни.
Врлинама си просветио и душу и разум, зато те је уљем изливеним
са висине на твоју царску главу, помазао Духом, Пресвета Реч Божија
и Господ, светитељу богоносни, па си тако примио скиптре царства
небеског од Њега који нам дарује велику милост.
Слава, глас 3.
Украсио си славни светиљку душе твоје уљем милостиње и
врлинама, зато си као родна маслина заливана својом водом уродио
плодовима, од њих духовну благодат захватајући твој народ се помазује,
зато окупљени достојно у песмама похвалимо двојицу славну са њином
светом мајком: ови побожни вероваше и заволеше Равномоћну Тројицу,
зато њиним молитвама Христе ка милостив спаси душе наше.
И сада, богородичан:
Владичице, освештана и најчистија похвало небеских чинова, и
песмо апостола, и испуњење пророка, прими молитве наше.
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На стиховњим стихире глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Постао си светитељу дом Свете Тројице и град вишњега Цара и
станиште Пресветога Духа.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)
Сјединио си се са бестелесним хоровима, јер си Богу угодио твојим
врлинским делима.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Љубављу и савршеном милошћу као порфиром си се оденуо и
уселио се у вишње царство.
Слава и сада, богородичан. Глас 8.
Подобан: тај исти.
Радуј се јер си радост целом свдету родила: Христа Животодавца,
и тако си Дјево прекинула тугу праматере.
Тропар, глас 3.:
На земљи си свом душом Христа заволео, и његове си заповести
сачувао; Као река си богато милосрђем сиромашне напојио, и свој си
народ сачувао; Кивот са твојим моштима мирисна исцелења свима
дарује, зато те молимо: свети Милутине измоли душама нашим велику
милост.
Слава и сада.. богородичан: 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 Великој вечерњи
Стихословимо Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах..,стихире на 8
Глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Непролазно царство си примио, јер си на земљи побожно поживео
и ризница врлина постао, делима побожним си срце твоје сазидао као
храм, и Богу га Стефане посветио, свете храмове си њему зидао, а
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милостињом и милосрђем све у оскудици снабдевао, народ твој
побожни си вером као вином напојио и од навале противника их
избављаш, зато се моли Христу Богу да спасе душе наше. (три пута)
Када је по промислу Вишњега судбина твоје Отаџбине теби
уручена, и скиптар царства твојих прародитеља, ти си њиним стопама
следовао, и од светог корена си као свети изданак у твојој Отаџбини
постао; Као два пресветла светила заблисташе нам из прекрасне Јелене
двојица прехвалних и истименитих, зато окупљени достојно их у
песмама троструким венцима овенчајмо. (три пута)
Када те је светитељу због твоје љубави Христос усвојио, ти си
скиптар царства врлинама украсио, а владарски плашт си славни оденуо
и милошћу и порфиром се украсио, добром кротошћу и венцем си се
овенчао и у незалазну светлост си ушао; пред Христом стојиш па се
моли венцеименити Стефане Милутине за све који твој спомен
служимо, и Христа Спаса хвалимо, који је тебе приславио. (два пута)
Слава, глас 6.
На славни спомен богоносног Стефана окупљени, о љубитељи
празника, достојно га у песмама и певањем похвалимо, јер он се нама
показао као бранитељ и усрдни заступник своје Отаџбине; У дворима
Господа је као финикс процвао, а добром владавином се као кедар
умножио; као плодан виноград у дому Божијем излио нам је попут
плода духовно вино својих врлина, од њега пијемо и побожном радости
срца напајамо, душе просветљујемо, и разум обасјавамо, зато твој
пресветли спомен славимо и кивот твојих моштију са вером целивамо,
па те молимо: да твојим молитвама светост вечног живота добијемо.
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.
На Литији стихире самогласне, глас 1.
Вишњом благодати и Богом обасјан, постао си Милутине врлинама
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украшен пресветли Божији храм, добротом си украс Богу постао, а
Владикине речи живота си преблажени у срце твоје примио; теби је
незалазна светлост заблистала, и непролазну радост си примио, где се
радујеш са ангелима око Цара и Господа. Моли богоносни Њега
јединога добротвора, да милостив буде, за све који твој свети спомен
празнују, па измоли њима опроштај грехова, а душама нашим велику
милост.
Имао си светли живот па зато светлиш Отаџбини твојој, и нема
нигде града и земље где твоја пружена дуга рука није цркве Божије
сазидала: у име порвомученика Стефана си свети храм саздао, и тамо
где се Мојсеј Боговиђења удостојио а купина несагорива у огњу горела;
па где је света страдања Владика свих поднео, и све храмове си лепо
украсио; Бестелесним силама си из темеља манастир у Цариграду
сазидао; и ко ће избројати и испричати колика си добра учинио: цркве
Божије си зидао, свратишта за путнике правио, уточишта болеснима и
немоћнима за лечење и све си их нештедимице и богато снабдео. На
Гори Атонској у обитељи житеља из твоје Отаџбине си предиван храм
у име Богоматере из основа подигао, да се сви који га виде диве и чуде.
У славном граду Солуну си свети манастир у име Пресвете Тројице
основао, пред Којом стојиш са свима светима, па се моли да се спасу
и просвете душе наше.
Глас 3.
Твој свети кивот са моштима твојим Стефане, излива као дивна
мирохранилница чудеса, па потоцима исцелења душе замирисава свих
који те славе. Христовом благодаћу као духовним мирисима обогатио си
народ твој, и мирис вечног живота дарујеш свима који ти са вером
притичу. Зато те ми светитељу који се наслађујемо пречистих и
божанских моштију твојих верно молимо: избави Отаџбину твоју од
предстојећих невоља, и насиља безбожниих Агарјана, па се непрестано
моли Владици и Богу свију да дарује дубок мир стаду твојему.
Окупљени радосно благодаћу Божанскога Духа, ходите и поклонимо
се и сложно запевајмо, изданцима и гранама богозасађеног стабла и
лозама православља: прославимо Симеона, од којега се Сава
преосвештени родио, а од њих нам је израсла двојица Богом изабрана,
света и дивна, богоносна и свеблажена, обадва истоименита са
Стефаном и исте нарави, зато ходите сви да их заједно и похвалимо па
рецимо: о, богоносни и многохваљени и силни бранитељи Отаџбине
своје, ви сте постали цркве духовни светилници, и цркава градитељи и
лепота светитеља, украс царске круне а народу утврђење вере; ви сте
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монаштво окупили, сиротињу тешили и сваким добром их богатили;
сада пред Христом стојите па се усрдно молите, да подари
христољубивим владарима победу над непријатељима и дубоки мир, а
душама нашим велику милост.
Слава, глас 4.
Твој светли спомен, зрачи нам сунчаним даровима и просветљује
срца свих који са вером долазе у твој свети храм, где лежи часни кивот
са моштима твојим, и све нас призива и изобилну трпезу нам пружа
духовне хране да се наситимо са свештеницима, народним владарима и
свима вернима, празнујући спомен богоноснога Стефана, зато радосно
кличимо: душе праведника су у руци Божијој, а нама је даровао свете
мошти њине као скупоцене ризнице, њима се китимо као царским
накитом; но Милутине пошто са ангелима стојиш пред Тројицом,
измоли мир нашој земљи, а душама нашим велику милост.
И сада, богородичан:
Радуј се двери Божија, радуј се Дјево Пресвета и Чиста, радуј се
Владичице спасење света, радуј се стено и пристаниште и покрове душа
наших.
На стиховње стихире, глас 4.
Подобан: Званиј свише..
Желео си да добијеш на висини небеско благо, па си на земљи
праведно владао, и побожношћу си заблистао, и небеског се царства
удостојио, зато је Христос душу твоју заволео и у тебе уселио, и био
си му дивно станиште, па са њиме радосно царујеш, и храниш
неизрецивом светлошћу са свима светима, зато га моли да просвети и
спасе душе наше.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)
Беспочетни Царе, вишњег царства удостоји оне који од све душе
славе твога угодника, јер си сам рекао: тако ћу прославити оне који
мене славе, а слава Очева је доброта Синовљева, зато усрдно
похитајмо, победнички рукама запљескајмо и са љубављу кивоту светих
моштију дођимо, од срца их целивајмо и громогласно запевајмо: о,
светитељу, измоли од Владике Христа душама нашим велику милост.
Стих: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. (Пс.67,36)
Подарио си Господе твоме побожном угоднику Давидову кростост,
Соломонову мудрост, Константинову веру, и апостолско православље,
као Цар царева, и Господар господара, зато твој човекољубиви
452

DAN 30.
промисао славимо, Исусе свесилни, Спаситељу душа наших.
Слава, глас 8.
Постао си твојој Отаџбини као пресветли сјај незалазне звезде,
која свиће од незалазног сунца Владике. Од Њега си обасјан благодаћу
Духа Светога, и у светости си завршио живот твој и настанио се са
свима светима. А свети и прослављени кивот твојих моштију, зраке
исцелења светло увек излива свима који му прилазе, и таму разних
страсти одгони, а светлошћу незалазном просветљује све који тебе
Стефане хвале како доликује.
И сада богородичан:
Небеске силе певају о теби Мати безневесна, а и ми славословимо
твој недокучиви Пород Богородице, зато се моли да се спасу душе
наше.
На благосиљању хлебова
Тропар, глас 3.
На земљи си свом душом Христа заволео, и његове си заповести
сачувао; Као река си богато милосрђем сиромашне напојио, и свој си
народ сачувао; Кивот са твојим моштима мирисна исцелења свима
дарује, зато те молимо: свети Милутине измоли душама нашим велику
милост.
(два пута)
Богородице Дјево.. (једанпут)
На Јутрењи
После првог стихословија, сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства твојего..
Засађен си у дому Господњем, и врлинама си као добрим плодом
уродио, добро семе небеско си примио, и из бразде свога срца си диван
клас однеговао, он храни разум, а душе и срца весели, зато како
доликује твој спомен славимо, да се твојим молитвама вечних мука
избавимо.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
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!
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После другог стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Заблистала су дела твоја као јарко сунце, и на небу и на земљи
богоносни Стефане, јер си духовним делањем твоје душе милост за
убоге сејао, и нахранио их плодовима живота и у вечне житнице си их
сабрао, као изобиље небескога богатства, зато светитељу мирисни
кивот са твојим моштима свима исцелења неисцрпно дарује. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је
твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина
несагорива и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник
твој и заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после
рађања као Дјева опет остаје.
После Полијелеја сједален, глас 8.
Подобан: Повељеноје..
Као скупоцено камење Речи Божије, као предивно цвеће
побожности, као пресветле звезде са запада, заблистали сте и земљу
свога отечества обасјасте, срца народа свога просветлисте, а владалачке
скиптре на добро управљање утврдисте, и као предивни светитељи се
прослависте. Зато вас ми окупљени како доликује у песмама достојно
и двоструко хвалимо: двојицу краљева са богомудром Јеленом, јер сте
нам помоћници усрдни. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Бестелесни је тајно примио заповест у разуму, и под кров Јосифов
је хитро дошао, говорећи Неискусобрачној: Онај који је небеса савио и
са њих сишао, сав се и неизмењен у тебе уселио, видећи га у утроби
твојој, да је изглед слуге примио, страшим се али ти кличем: радуј се
невесто неневесна.
Степена први антифон 4. гласа
Прокимен, 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 36.
454

DAN 30.
После 50. псалма
Стихира глас 6.
Дођите данас хришћани да духовну зору примимо, и да се
просветлимо, и благодати Духа Светога напунимо, јер нам се јавио
богоносни Стефан, па нам из неисцрпних ризница богате дарове дарује,
зато окупљени заједно похвалимо њега како доликује: он нам богату
милост дарује, он је предивни украс цркве, архијерејима царски накит,
монаштву добрима снабдевање, народу своме велико утврђење, јер стоји
пред Христом и моли се за спасење душа наших.
Канон Богородице на 6, глас 8. Ирмос: Воду прошед..
и канон светога краља (Стефана) Милутина
Његов акростих је: Плетем венце славе теби Христов венценошче.
Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Даруј ми речи разума Речи Божија, јер имаш богатство милосрђа,
да бих и ја избегао свакодневни мрак, те да очистим нечистоту мога
ума, па да достојно опевам твога угодника.
Из младости си се показао твоме народу као веома славан,
најблаженији Милутине, у рату храбар, јак и непобедив, а у невољама
издржљив.
Постао си тврђи од дијаманта блажени, и у вери снажан а у нади
истрајан, зато ти је Христос венце удвостручио, па са њиме царујеш у
све векове.
Богородичан: Постала си заступница радости Свенепорочна, јер си
примила сву пуноћу божанства, зато ти сви као и ангел сложно
кличемо речи „радуј се“, богообрадована.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци Богородице..
Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор
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твојих песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској
слави твојој, и венаца славе их удостоји.
Био си љубитељ горњега царства блажени Милутине, зато се
наслађујеш горњим надсветским блаженством, па стојиш пред Царем
свих и Богом.
Ти си као пресветла звезда са запада, који својим зрацима све
српске земље обасјаваш, а срца верних просветљујеш.
Скиптар царства који ти је од Бога уручен, ти добро си утврдио и
стоструко га умножио, а затим си у незалазну светлост ушао.
Богородичан: Тебе је Божија Премудрост нашао као пречисто станиште
и од твоје крви се оваплотио, а после рађања те опет девојком показао.
Сједален, глас 8. Подобан: Премудрости слова..
Био си богат славом, а побожношћу као плаштом скупоценим
украшен; круном и венцем си био овенчан, а милошћу и правдом
заблистао си више од свих; био си истинољубив и незлобив и правим
врлинама украшен, и православљем обасјан. Зато те славимо, и данас
твој свети и часни празник прослављамо, богоносни Стефане
Милутине, а ти моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења
свима који са љубављу славе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Сва поколења народа славе тебе као Дјеву и једину међу женама
која си без семена родила Бога у телу, јер се огањ божанства у тебе
уселио па као детенцета дојиш Творца и Господа. Зато и ангелски и
љовечији род достојно славимо пресвето рађање из тебе и сложно ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који
се са вером клањају пресветом Породу твоме.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје на престоље..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
За живота си био славан блажени, славом и богатством си
изобиловао, али милостињом и правдом си изнад свега обиловао, зато
нам кивот са твојим моштима увек мирисом исцелења срца помазује.
Моја душа је у многим гресима, очајна и потлачена од напада врага
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и утонула у дуговремени зли обичај, а ти је Благи подигни молим те,
и низпошаљи светлост срцу моме, да бих опевао светли спомен твога
угодника.
Не умемо како доликује похвалити твога угодника, јер је у твоме
дому као палма процвао, и као кедар на Либану је свој народ умножио,
па је и многе монашке обитељи основао да би ти Боже био диван у
светима твојим.
Богородичан: Ти си дете дат нама рођењем од пророчице и Богомајке,
и твоја власт је на твоме рамену, а име твоје се зове: „ангел и весник
превечног савета“ како побожни Исаија јасно проповеда.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја о божествењеј..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна
Дјево, имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
Праведно и кротко си блажени напасао палицом народ твој, а
урученим ти скиптром царства ти си добро управљао, па си двоструки
венац Бога примио, зато подари трајни мир твојим појцима.
Велики си љубитељ православља био и божанске цркве си свуда
саградио, да се Богу у Тројици пева, као једном по суштини али у три
ипостаси, зато си неизрециву радост заслужио.
Као најсветлији и најдивнији по твојим врлинама си се свима
показао венценошче Стефане Милутине, зато си и многоструке венце
на небесима од Христа венцедавца примио.
Богородичан: Сада избави Чиста слугу твога од сваког искушења, од
олује и буре страсти, па ме упути ка твоме пристаништу, јер си ми
водич и заступница.
Песма 6.
Ирмос: Божественоје сије и всечестноје..
Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога
прославимо.
Царским венцем си овенчан и светим миром си помазан као Давид
некада, па си тако Стефане Милутине многоструко увећао венац твојих
врлина које у теби пресветло блистају.
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Ходите слављеници па опевајмо песмама дивну браћу и
заједничаре Христовог помазања уљем радости, истоимените са
Стефаном и једнаке по природи и делима и именом, са матером њином
прекрасном Јеленом.
Пресветле и крунисане браћу по крви, једнодушне и једне нарави
и њихову матер, преславно си помазао Господе и царске круне их
удостојио и царство небеско им доделио.
Богородичан: Упути живот мој Богородице ка божанским наредбама
оваплоћенога из тебе Бога-Речи који свима управља, па ме поведи ка
његовој светлости Дјево и Мати Маријо богоневесто.
Кондак, глас 4. Подобан: Јавилсја јеси днес..
Показао си се у твојој Отаџбини као предивни изданак из доброг
корена; по врлинама си постао нови углед после твојих предака,
јављајући се народу твоме у дивним виђењима.
Икос:
Превечна Речи, ороси ме капљом божанских речи, па просветли
мој разум и обасјај ми срце, да бих достојно похвалио изузетног по
побожности твога угодника, јер је свим врлинама више од сунчаних
зрака заблистао; богатог милостињом и правдом, благог, кротког те
сваковрсном благодати: вером, љубављу и надом као златним ресама
украшеног. Овај беше као Јов око слепима, нога хромима, отац
сирочићима, и свима се као милостив заштитник показао; а пошто је
над страстима царевао, са духовним царством се сјединио, па је пред
Цара свих изашао, а своме народу је предиван украс постао.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени,
па опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.
Показао си се храбар и частан у ратовима и у свим победама, и
частан душом и срцем уз свога Христа си блажени стао, зато те је он
части и вечних венаца удостојио.
Побожним животом и богољубљем си саздао себи неповредиву
душевну трпезу, зато је смрт за тебе постала као одмор и у бесконачној
радости си се настанио Стефане Милутине.
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Предивном Јосифу си својим животом наликовао, јер си пшеницу
нештедећи делио, био си отац сирочићима и свима милостиви
дароваоц, зато те је Христос у небеску житницу уселио.
Богородичан: Чиста Увекдјево, Родитељко Цара царевима, раскини
окове мојих сагрешења и твојим молитвама упути ме на стазе покајања.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Ви сте пород преславне Јелене и као два пресветла светила
заблистали сте своме отечеству, а народу своме сте моћни саборци јер
га избављате од навале противника.
Христова црква свечано слави свете мошти ваше, и чува их као
скупоцено миро у ризници, јер оне неисцрпно чине доброчинства
свима који им са вером долазе, па им срца и душе освећују, зато ходите
да их прославимо како приличи.
Славан и свети храм Божији си постао, па си и пресветлу лавру
првомученику подигао, и мноштво монаха у њу настанио, да
непрестано песмом славе Христа који је тебе прославио.
Твоја света црква украшена, на рај божански изгледа, јер у њој је
кивот твојих моштију па мириши као цветови од твојих разних врлина,
и твој спомен тако прославља.
Богородичан: У твоју утробу се уселио Онај који живи на висинама, и
тебе је Богородице Маријо учинио широм од небеса, моли се Њему за
све нас јер си блага Богоневесто, да нас сачува од навале противника.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј да взиграјет..
Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује
бестелесних бића свет, поштујући празник Богоматере и нека
кличу: радуј се најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево.
Благодаћу и добротом си украшен, а велик у милости и у доброти
си се нашао, зато си као син и наследник многих надразумних блага
праотачких ризница постао, и као новонастали извор народ твој си
радошћу напојио.
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На све стране прочула се твоја велика милостиња као и онога
Корнилија, којима си цркве дивно украсио, и за које си се много
старао, зато помињи твоје стадо да би и ми у миру славили спомен
твој.
Сујетни Гот хтеде обманом опљачкати богатство твога отечества,
али ти си га мудрим начином уловио и праведном суду предао, и
радосно си мудри Господу појао, који те је прославио; зато и ми
прослављамо твој празник Стефане Милутине, истомени са милошћу.
Родитељским поукама укоренио си у душу и разум православље, а
науком из књига си стекао побожност и покајање, Стефане Милутине
праведни, зато увек моли Господа да спасе нас, који твој спомен
славимо.
Не презри нашу малу и скромну молитву, молимо те као житеља
вишњег царства Стефане Милутине, него надгледај стадо твоје и после
смрти као и за живота, и мир измоли народу нашем да те сви
величамо.
Богородичан: Лежим у тами чамотиње и збуњен сам буром страсти,
док ме олуја искушења потапа, а ти си Најнепорочнија родила
кормилара Христа, зато ми пружи руку помоћи и спаси ме, јер си само
ти спасење онима који те славе.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Постао си као маслина која милост излива, као рај и као дивни
крин који је процвао, и као света ружа јер си цветовима врлина
процветао, зато свети кивот твојих моштију мирисом твоју цркву
испуњује, па мириши народу твоме. (два пута)
Богородичан:
Радосни глас ангелов ти приносимо ми верни: радуј се
Богоневесто људима помоћнице, мученика и апостола утврђење, и свих
пророка испуњење, Богородитељко свенепорочна.
На хвалитне, стихире на 4 глас 4.
Подобан: Јако добља..
Славан си се по храбрости показао и моћан у победама, и веома
славан у животу земаљског царства, богатством и силом изобилан,
делима врлина си га украсио, нарочито милошћу и правдом, ради
милости јављенога на земљи Христа Речи чије си заповести сачувао,
зато се у његовом царству са свима светима радујеш. (два пута)
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Твој христоименити народ има тебе као бранитеља сваког добра, и
љубитеља Отаџбине, као кулу високу и моћну, и као тврди и
непоколебиви темељ, и као усрдног молитвеника код Христа. Зато не
презри мноштво молитава твога наслеђа него им помогни да добију
светлост светитеља.
Као јутро и као сунце ти сјајне зраке шириш и верне веселиш; ти
си постао наследник дана и светлости где се сада налазиш, зато
помињи све који твој спомен славе, и даруј им трајан мир и сачувај их
у њему.
Слава, глас 2.
Дођите сабори верних да по моћи нашој дамо славу Богу који се
прославља у својим светима, тако нас у данашњи дан нашег празника
богоносни Стефан све призива, и износи духовну трпезу, да гладнима
хлеба изломи и народ свој нахрани, а Отаџбину просвети, и све стране
света обасја, у цркви својој где леже његове мошти похвална исцелења
свима друје, да владарима царства његовог утврди скиптре, и над
противницима победу дарује, зато пуни радости са похвалама спомен
његов славимо и добра дела његова хвалимо, јер пред Христом стоји и
моли за свој народ велику милост.
И сада, богородичан:
Сву наду своју на тебе полажем Мати Божија, сачувај ме под
твојим окриљем.
Свалословље велико и отпуст.
На Литургији
Блажена од канона светога песма 3 и 6.
Прокимен, глас 6.: 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 Галатима зачало 200.
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 35. од пола.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Овога месеца октобра 30. дан
Служба светог краља Драгутина
(друга служба краљу Драгутину писана после ове)

На Вечерњи
На Господи воззвах.. стихире самогласне, глас 5.
Огњем покајања си преподобни све грешно у себи спалио, а
животне сласти и терет богатства си омрзнуо; телесна задовољства си
заменио кротким ангелским ликом, и са супругом својом си двадесет
и три године чисто и свето као са сестром поживео, зато ти певамо и
зато те славимо.
Предао си самог себе Богу и послужио му делима милосрђа,
раздајући многе дарове потребитима; благодаћу Духа Светога си
смирену мудрост стекао, и у збор се преподобних уврстио, зато те
молимо оче Теоктисте, да са њима помињеш нас који тебе на земљи
помињемо.
Честито си на земљи поживео, а од светске пристрасности си
мудри живот свој удаљио, врлинама се украсио, а таму јереси си
одагнао, велико си трпљење стекао, и веру, уздржање и искрену љубав.
Био си као отац сирочадима, и састрадалан и смирен заступник
удовицама, зато те сви верно хвалимо.
Кротак, непорочан, незлобив и преподобан си био, умилан и тихе
природе, себи самоме си наложио многа тајна трпљења, и био си
мученик без крви, зато те молимо, не заборави нас твој верни народ,
који те побожно славимо.
Слава глас 2.
Мада си владар на земљи био, ипак си стопама преподобних који
су на земљи поживели следио, постао си састрадалан и смирен и
божанском љубављу испуњен, зато си и убројан међу преподобне и
изабране; са њима те и ми поштујемо и славимо.
И сада.. глас тај исти богородичан: Прејде сјен законнаја
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.
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Вход. Прокимен дана и три Чтенија преподобног.
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 угодан Богу, завољен би, и живеће посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или
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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 стихира храма
Слава, глас 5. самогласно
Честито си завршио ток живота, добио си да узиђеш код Христа,
јер си закон Божији из душе заволео, и јер си на будући живот увек
гледао, зато окупљени на спомен твој величамо Христа Бога нашега,
који је овако прославио свога угодника.
И сада..богородичан, глас тај исти:
Једино си ти Прекрасна украсила човечанство Породом твојим, и
једина си ти родила Творца свих, зато избави нас од мрежа лажљивога
врага и постави нас на камену Христове воље, њега усрдно моли, да
подари мира нама и спасење и велику милост.
На стиховње стихире из Октоиха
Слава преподобног, глас 6.
Живот свој си на земљи целомудрено провео, преподобни оче
Теоктисте са мудрошћу коју си имао, богатство разно си премудро
раздао, а зидање и обнову многих манастира и храмова си помагао,
следујући свима који су преоподобно живели и ти си нашао покој
твојој души.
И сада богородичан: Богородице ти јеси лоза истиннаја.
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.
Тропар, глас 4.
Божанским страхом као огњем си распалио своју душу, очистивши
је покајањем, и украсивши је кротошћу и смирењем. Зато си доспео до
незалазне Светлости: Господа Христа, преподобни оче Теоктисте, и
сада се трисунчаном светлошћу озарен на небесима радујеш. Моли се
за нас, који са вером славимо спомен твој.
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Слава и сада богородичан глас тај исти: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.
На Јутрењи
После првог стихословија сједален, глас 4.
Уз помоћ силе са висине, победио си све војске невидивих
противника, а пошто си узишао на висину врлина, то и нас уздигни на
гору богопознања.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти:
Ти си неизрециво Премудрост и Реч Очеву родила, зато исцели
тешке ране моје душе, а патње мога срца утеши.
После другог стихословија сједален глас 4.
Милостињама на земљи си стекао небеса, а трпљењем и смирењем
си стигао на висину, тамо сада блисташ неизрецивом светлошћу, па
просветли и наше мисли.
Слава и сада..богородичан, глас тај исти:
Пружи твоје пречисте руке Дјевомати, и заклони нас који се у тебе
надамо и твоме Сину вапимо: подари Христе свима твоју милост.
Полијелеј
Величаније: Славимо те преподобни оче Теоктисте и поштујемо свети
празник твој, заједничаре са монаштвом и саговорниче ангела.
Псалам изабрани: Терпја потерпјех Господа и вњат ми..
После Полијелеја
Сједален, глас 5.
Неокаљани храм Тројице си постао, а срце и душу своју си као
свети храм на хвалу Господу саздао, божанском силом си јеретичке
зборове растурио и њино погубно зловерије уништио. (два пута)
Слава и сада..богородичан, глас тај исти:
Постала си храм Емануила и двери кроз које само Он уђе и изиђе,
како само он зна; Њега моли богообрадована, да избави од ропства
греху све који те увек са вером славе.
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Степена, први 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)
Затим:
Све што дише нека хвали Господа..
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50. псалма,
Стихира, глас 6.
Висок си племенитошћу, а изузетан добродушношћу, премудрог си
разума, а чистотом блисташ, светлост си смиренима и побожношћу си
себе украсио и све задивио, Теоктисте богоблажени.
Канон преподобном Теоктисту. Његов акростих је: Певам
преподобном Теоктисту. У богородичиним и у сједалнима: прота
Мирко.
Глас 7.
Песма 1.
Ирмос: От струји чермнаго стјену сотворшему..
Певајмо Господу јер је од вода Црвенога мора зид своме народу
створио, а фараона је са целом војском у дубини покрио: славно се
прославио.
Отвори ми уста Христе да опевам преподобног Теоктиста, угодника
твога, и разори облак незнања мога.
До краја си свесно избегао таму демонску и маглу страсти, па си
се убројао у сабор монашки, и узорно свој живот завршио.
Моли се увек Христу коме си служио, да избави од зла и просветли
све који му певају.
Богородичан: Пресвету и узвишенију од херувима, и вишу од небеса,
најбољу од свих створења, храбрих мученика заштиту, једину
Богородицу песмама прославимо.
Песма 3.
Ирмос: На водах земљу основавиј, Слове..
На водама си земљу утврдио Речи Христе Боже, утврди и наша
срца да те прослављају.
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Прожет жељом за чистотом, царску власт си презрео, јер си више
од тога заволео сладост ангело-подобног монашког лика.
Био си веран чувар своје отаџбине, и од ње си одгонио све пагубне
јереси и њине науке.
Достохвални и блажени Теоктисте, моли Христа Бога да подари
исцелење и спасење свима који са вером теби притичу и тебе у помоћ
призивају.
Богородичан: Родила си бесемени Бога Спаситеља и опет си Дјевом
остала О, необичног ли чуда! Зато тебе као Матер Емануила побожно
исповедамо.
Сједален, глас 2.
Постао си узор истинитог покајања и смирења, и убројан си у
сабор преподобних отаца; Зато те молимо: са њима спомињи и нас и
све који ти певају и хвале те.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти:
Ти си пад женски исправила, када си Христа Бога-Реч родила,
оборене си подигла и вернима утврђење постала; а ми се надом у тебе
снажимо и са љубављу те непрестано славимо.
Песма 4.
Ирмос: Услишах слух твој Господи, јако јавилсја јеси..
Чуо сам глас твој Господе јер си се појавио на земљи да би нас
спасао, зато ти кличемо: слава сили твојој Господе.
Незаборавни оче Теоктисте, не престај да се усрдно молиш за нас,
да се твојим молитвама избавимо од сваке невоље.
Ти си свој живот на земљи богоугодно завршио, па си ангелски
лик монаха примио; жени својој и сину твоме Владиславу си саветовао,
да живе разумно и отаџбину чувају.
Тебе имамо као непоколебиву и моћну кулу, па те данас сав народ,
и људи и жене и стари и млади, сваки узраст и сваки чин свечано
празнује.
Богородичан: О, ти си радост апостола и преподобних похвала, зато
тебе Богородице са вером молимо: удостоји вечне радости нас који те
непрестано славимо.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујет дух мој к тебје..
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Од јутра се теби обраћа дух мој Боже, јер си светлост и твоје
заповести беху исцелење слугама твојим, Човекољубче.
Мада си и у браку био али си целомудрије сачувао и привремене
сладости си избегавао.
Речи Божије си у срцу своме носио, и по њима си живео, па си по
њима побожно и ток живота свога преподобно окончао.
Твојим молитвама избави огња и муке и сваког искушења све, који
твој светлоносни спомен празнују и побожно те славе.
Богородичан: Толике многе муке ме снађоше и патим због моштва
мојих греха, али ти ме упути ка правцу без буре, ка тишини душе, јер
си ти пристаниште хришћана, зато теби певамо у све векове.
Песма 6.
Ирмос: Возопих Господи внегда скорбјети..
Када сам у невољи вапим ка теби Господе, јер сам потонуо у
дубину муља мојих грехова, а ти ми дођи и извади ме из пропасти.
Твој спомен нам је данас светлошћу духовном заблистао и
просветлио срца наша, који те молитвено и са вером хвалимо.
Сабору преподобних отаца си се сјединио, јер си мирно свој живот
завршио и зато се сада са њима на небу заједно радујеш.
Младалачке преступе си истинитим покајањем окајао и сузама си
душу очистио и тако се преподобно преставио.
Богородичан: А сада ме избави од свакога насртаја демонске змије
Мати и Дјево Чиста, и просветли срце моје, јер те са вером славим као
свенепорочну.
Кондак, глас 7.
Вером истинитом си био украшен и заблистао се врлинама, цркве
и маанстире си помагао милостињама, погубну за душу јерес богумила
си искоренио, па ти зато кличемо: Теоктисте блажени, са свима
светима који стоје пред Господем Христом, моли се за све нас.
Икос:
Закон Божији си из све душе заволео, и на будући живот си гледао,
изабрани сасуд врлина си постао, а за земну част и славу ниси марио;
тело си своје као робињу души покорио, а трулежну и пролазну славу
си одбацио, те си царство нетрулежно задобио; зато ти кличемо:
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преподобни и блажени Теоктисте, ти са свима преподобним стојиш
пред Христом, па се моли за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Ангелом отроки в пешчи спасиј и пламен..
Дао си ангеле да спасу младиће у пећи и пламен си им у росу
претворио, благословен си Господе отаца наших.
Био си као мирисни тамјан који одгони смрад богомилске јереси,
зато тебе величамо и усрдно те молимо, погледај сада на народ који
кличе: благословен си Господе Боже отаца наших.
Једног духа си био са преподобнима, јер због љубави Божије ниси
своје тело штедео; зато се сада моли за нас који песму певамо:
благословен си Господе Боже отаца наших.
Рака ти је била као постеља, а камен и трње постељина; тако си
своје тело изнурио све ради љубави Божије, али си из душе увек
кликтао: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Мати Пречиста, ти си родила си Живот који је смрт
умртвио, зато умртви и мој грех Дјево, да би те увек сви величали.
Песма 8.
Ирмос: Пешч древле огњем опаљајемују..
У давнини су побожни младићи савладали разгорелу пећ, и нису се
претњи мучитеља покорили, јер су љубављу ка правој вери били
више загрејани па говраху: благословите сва дела господња Господа.
Колико је твоје родољубље сви знају, јер си и на самрти жени и
сину Владиславу говорио: разумно живите и отаџбину нашу чувајте, а
славу Богу узносите и кличите: благословите сва дела господња
Господа.
Ти си понос наш и похвала, богомудри Теоктисте; ти си нас и од
скверни богумилске ослободио и научио нас да певамо: благословите
сва дела господња Господа.
Као јаспис шарени си био душом, јер си многим врлинама
заблистао, и сада на небесима кличеш непрестано: благословите сва
дела господња Господа.
Богородичан: Имамо тебе Богородице као наше оружије и бедем, ти си
и заступница свима који ти притичу, зато и сада тебе призивамо на
молитву: избави нас од наших непријатеља да те сви величамо.
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Песма 9.
Ирмос: Воплошченнаго Слова безсјеменно от тебе боголепно..
Из тебе си бесемено оваплоћенога Бога-Реч родила
Богородице, зато те величамо.

Дјево

Кула врлина си постао и тајно си се подвизавао а према свима си
милосрдан био, зато помињи твоје појце, јер те непрестано величамо.
Твој светли празник славимо и молимо те преподобни: да се
молиш Христу Богу да сачува твоју отаџбину, а мир подари србском
народу, па да те увек величамо.
Данас се ангели са нама радују јер сви певамо у твоју славу, а ти
не заборави нас, него твојим молитвама избави нас од искушења,
невоља и болести, да те сви величамо.
Богородичан: Родитељко Бога, ти си наше оружије, ти си нам бедем и
заступница свих који ти притичу и који те сада на молитву призивају,
зато нас избави од непријатеља наших, да те сви величамо.
Светилен:
Колико си одозго обасјан божанском светлошћу и засијао си
врлинама још у овом свету, и као монах си се подвизавао, а на крају
си ангелски лик монаштва примио, и ка незалазној Светлости си
прешао.
Слава и сада..богородичан:
О, Чиста, ти си Светлост родила, зато просветли и очи моје душе,
да ме не снађе дубока тама грехова, нити да ме покрије дубина
очајања, него ме спаси и управи ка пристаништу Божије воље.
На хвалитним, стихире на 4, глас 4.
Мада си владар био, али ти си богоблажени Теоктисте покајање
изнад свега заволео и без страсти живот свој украсио и врлинама
заблистао, побожно си земни дворац напустио, зато стојиш пред
престолем Свецара, и не престај да се молиш за сав твој Род.
Мада си владар био, али ти си тесним путем да ходиш желео,
дворац си за гроб заменио, и оштрим камењем и трњем га поставио, и
тако се тајно се подвизавао, па си богомудри Теоктисте у пристаниште
без пропасти стигао.
Ходите народи да славимо богоизабраног Теоктиста, јер је себе
покајањем очистио и самога себе је Богу предао, палату земну је за
небеску заменио, јер је са својом супругом више од двадесет лета чисто
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и свето као са сестром поживео, зато му кличимо: преподобни оче, не
престај да се молиш за нас.
Певајмо данас блаженом Теоктисту, јер је искреним покајањем и
сузама преступе младости са душе очистио, врлинама се заблистао, а
јерес богумилску је искоренио, зато му се помолимо: богоблажени оче,
моли се са свима преподобнима са спасење душа наших.
Слава, глас 6.
Празнујте данас весело све српске земље, радуј се и весели се
цркво Божија, славећи спомен богомудрог Теоктиста, похвалимо га
певањем и духовним песмама па кличимо: оче преподобни, не заборави
свој Род на земљи, него увек Христа Бога моли за спасење свих нас.
И сада.. богородичан, глас тај исти:
Благословена Мати Божија, измоли опроштај грехова и исправак
живота, свима који твоју узвишеност славословимо, и који те побожним
мислима славимо.
Велико Славословље.
На Литургији
Блажена песма 3. и 6.
и даље служба преподобног.
Друга служба светом краљу Драгутину, преподобном Теоктисту
На Малој вечерњи
Стихире на 4 глас 8.
После искреног покајања си владавину твоме јединородноме
твоме сину предао, и у сремску земљу си отишао и тамо богоугодно
поживео, богоблажени и преподобни Теоктисте прекрасни, зато си
после твога уснућа и плату твојих прародитеља примио, и са њима се
моли за душе наше.
Твој чудни живот преподобни Теоктисте постао је узор и лествица
за све који га следују, а која узводи ка небесима због твога неизмерног
милосрђа, постао си нарочит видиоц Трисунчане Светлости, па њоме
обасјан блисташ Отаџбини твојој, зато твојим молитвама премудри
просветли и наша потамнела срца.
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Ко може испричати о твојим подвизима преподобни и свеблажени
краљу наш? Са радошћу си прошао монашке подвиге: усрдне даноноћне
метаније, труд и велико уздржање и бденија, на грубом камењу
лежање, њима си себе смирио и на крају се и света одрекао и у
монашки чин обукао и Богу се преставио, зато му се моли за душе
наше.
Слава, глас 3.
Дођите верни да песмама прославимо двојицу преславну који су
процвали у светињи над светињама, предивну браћу: Драгутина и
Милутина, јер су они један другог у богољубљу бодрили, и честитим
животом на земљи се обојица Божије благодати удостојили, и што је
Господ наредио марљиво су испунили, затим се у небески дворац у
неизрецивој радости уселили, заједно са својим родитељима, којима
кличемо: угодници Христови и усрдни заступнци Рода нашега, молимо
вас, о богомудри, молите се да се спасу душе наше.
И сада, богородичан:
Радуј се Пресвета Мати Христа Бога нашега, радуј се нас земних
молитвенице усрдна, радуј се јер се увек молиш за душе наше.
На стиховње стихире, глас 2.
Велику си љубав бажени од младости ка Богу имао, али када си
окусио од дрвета и родитеља твога наљутио, ти си покајању притекао
и постао као злато у пећи пречишћено.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Чим си скиптар краљевства добио, најпре си о правди бринуо и
њу си као пророк бранио, заступнике лажи си удаљио и јереси одагнао,
за праву веру си ревновао и у њој си до краја поживео, а си се сада у
дому небескоме међу праведнике настанио.
Стих: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у њега. (Пс.63,11)
Како што си прво власт владарску оставио, тако си се потом из
света повукао, златоткане одежде си одбацио, а ангелско монаштво
заволео и примио, животу твојих прародитеља си следовао, па се са
њима моли преподобни Теоктисте за све нас.
Слава, глас 5.
Чудна је била промена у теби премудри, јер када те је Божији
позив њему призвао, ти си владарску власт и славу оставио, и у место
тишине се повукао; сиротињи си био пристаниште и отворио им врата
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дворца твога, и у лику њином примио си Христа самога, а он је кроз
Еванђеље рекао: ако сте једноме од ових најмањих учинили, мени сте
учинили, тако си чуо глас као и они који су то исто учинили и ушао
си у радост Господа твога, па га зато моли краљу свети, да нам подари
велику милост.
И сада, богородичан:
Прославимо песмама Владарку целога света, јер је Бога телом
родила и на рукама Цара свих ангела носила, Пресвету и Чисту Дјеву
нас земних спасење и Матер Бога нашега, коју величамо.
Тропар, глас 1
Узор покајања си постао, и лествица која води у небо; богољубиве
беху твоје поуке, зато те ми славимо и кличемо: слава твоме светом
покајању, слава јединоме Богу нашем, који ти је помогао у дивним
подвизима, слава њему јер те је у небеске дворе примио, а тело на
земљи чудима прославио, њему се моли свечасни и преподобни
Теоктисте, да спасе душе наше.

На Великој вечерњи
Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8, глас 1. самогласан.
Дивног ли чуда у српском породу! Као извор смирења и лествица
покајања се показао, па је српски род до небеса узнео и пример му дао,
зато дођите љубитељи празника, да похвалама опевамо славнога краља:
радуј се преблажени Теоктисте и Господу моли се, да свету мир дарује,
а Отаџбини ослобођење и душама нашим велику милост.
Дивне су твојепоуке преблажени краљу, јер у покајање доводе све
који их слушају, ти си узор богољубља, и зато морамо да ти хвалу
принесемо и овако кличемо: радуј се свечасни Теоктисте и Господу
моли се, да Отаџбини мир подари и избављење а душама нашим велику
милост.
Твоје уснуће славе архијереји и владари, свештеници и монаштво
и мирјани, сваки нараштај и узраст у српским земљама Отаџбине твоје,
предивни Теоктисте заједно се радује, у светом дану твога уснућа
старци и млади весело кличу: премудри краљу радуј се и Господу моли
се, да мир дарује и избављење Отечеству твоме а душама нашим велику
милост.
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Слава глас тај исти:
Ходите сви богољубиви и љубитељи чистоте, ходите љубитељи
празника и родољуби, прославимо у песмама преблаженог Теоктиста,
као богољубивога и усрдног молитвеника и као превеликог родољуба,
јер је Павлу био налик и са небеске висине обасјан: целомудрени
човече и земни ангеле, Теоктисте небески човече, праведника правило,
ти имаш смелост код Бога, зато измоли роду србском, чији си изданак,
самосталност и избављење од злих чеда Агариних, и мир и велику
милост.
И сада, богородичан (догматик): Всемирнују славу..
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.
Вход, прокимен дана
1. Читање из Премудрости Соломонових (Гл. 5, 15–24 и 6, 1–3):
Праведници ће до века живети, и у Господа је плата њихо-ва, и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их дес-ницом покрити, и
мишицом Својом заштитити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и
наоружаће твар за освету неприја-тељима. Обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви
светост; пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се зајед-но са њиме
свет на безумнике; полетеће праволучне стреле муњеви-те, и као из
благокруглог лука, из облакв, на циљ поле-теће, од каменометног
гњева, тешки ће падати гргд. Узнегодо-ваће на њих вода морска, реке ће
их потопити нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као вихор
развејаће их; и опусто-шиће 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 гор-дите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата од Господа
власт, и моћ од Вишњега.
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2. Читање из Премудрости Соломонових (Гл. 4, 7–15):
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер ста-рост
часна није у многолетности, нити се бројем година одме-рава. Него је
мудрост седина људима, и узраст старости је жи-вот непорочан.
(Праведник) благоугодан поставши Богу, заво-љен би; и жи-већи посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не изме-ни памет његову, или
да лаж не обмане душу ње-гову. Јер завист зло-бе помрачује добра, а
маштање похоте из-мењује ум незло-бив. Скончавши за мало, испуни
године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури (да
изађе) из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити
ста-више на мисао тако нешто: да је благодат и милост на изабра-нима
Ње-говим, и посета (Његова) у преподобнима Његовим.
3. Читање из Премудрости Соломонових(Гл. 3, 1–9):
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматра-ше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лице 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 незнабожним
наро-дима, и овладаће људима, и зацариће се Го-спод у њима до века.
Који се надају 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 1. самогласно. Антоније.
Дошао је дан светлог празника, свеблаженога Теоктиста, ходите
љубитељи празника да свечано славимо и похвалу нашу украсимо, па
овако рецимо: љубитељу понизних и даваоче милостиње, изворе
смирења и сјајни узоре покајања, испосника лепото, цркве красото,
Србима велики украсе и усрдни молитвениче Господу за све који са
вером славе спомен твој.
Постао си савршен у врлинама премудри Драгутине, и у свему
налик твојим родитељима, покајање си одабрао и њиме си злога
духовнога противника савладао, непрекидном молитвом и строгим
уздржањем као огњем си се очистио, и човекољубивоме Богу си угодио,
јер си му од младости стремио, испосништвом си се подвизавао и небо
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стекао, то и нама измоли, који са љубављу твоје свето уснуће славимо.
Љубављу ка Богу си твоје срце загрејао, и када си његов позив
осетио одмах си одлучио: власт и богатство, част и славу овог света си
као сујетне сматрао, и похитао да их замениш за будуће блаженство, а
Христос Бог и Спаситељ душа наших те је увек славни Теоктисте
позвао, и сабору светих те присајединио..
Слава, глас 2.
Зашто је забуна међу велможама, и зашто се окупља сабор
архијереја? Похитајмо братијо да видимо шта се то догодило:
преславни Теоктист све замењује, власи постризава а владарску одору
скида, па тако старог и пропалог човека облачи у новога и
непропадивога. Заиста, дивног ли чуда и велике ли промене, јер у
последњем часу овога живота власт, славу и почасти одбацује. Данас је
и име променио, и место краља Драгутина монаха Теоктиста видимо,
и душом у насеља светих улази и радује се и моли се Богу за народ
свој.
И сада, богородичан: О чудесе всјех..
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
твојим рукама, и имаш код њега материнску слободу, зато немој
престати да се молиш за све који те славе, да се спасу душе наше.
На стиховње стихире, глас 8. самогласан. Антонијево.
О, превеликог ли чуда: на позив Божији Драгутин својевољно
царство оставља и свога богатства и славе се сам лишава, па га у руке
сиротиње предаје, а краљевину брату уручује, сам на подвиг одлази, да
се за вечност припреми; његовм молитвама Христе Боже наш, спаси
душе наше.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
О, превеликог ли чуда: Драгутин велики српски владар царску
круну и профиру одбацује, јер жели да види Бога, а милостињом се
обогаћује, и постом и молитвом се пречишћава као злато у ватри, још
се добрим делима украшава, па стоји пред Спаситељем и моли се за
душе наше.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
О, превеликог ли чуда! Данас се Драгутин потпуно мења јер
златоткане одежде одбацује, а скромном и сиромашном се одећом одева,
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власи простризава и ангелски чин прима и прави монах постаје, а
после кратког времена се са земље преставља, и моли се за душе наше.
Слава, глас тај исти:
Од метежа и галаме си се удаљио и у сремској земљи се настанио,
богоугодно си живот провео, и душом у небеске станове пожурио;
нашао си небеску лепоту јер стално гледаш Божију славу и њоме се
ситиш, зато њу издејствуј богоблажени и свима нама, који са вером
служимо твој свети спомен Теоктисте преславни.
И сада, богородичан:
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 светога, глас 1.
Узор покајања си постао, и лествица која води у небо; богољубиве
беху твоје поуке, зато те ми славимо и кличемо: слава твоме светом
покајању, слава јединоме Богу нашем, који ти је помогао у дивним
подвизима, слава њему јер те је у небеске дворе примио, а тело на
земљи чудима прославио, њему се моли свечасни и преподобни
Теоктисте, да спасе душе наше. (два пута)
Богородице Дјево.. (једанпут)
На Јутрењи
На Бог Господ..
Тропар преподобноме (два пута)
Слава и сада.. 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.
После првог стихословија, сједален, глас 8. Подобан
Коснут жељом за вечним блаженством, земаљско си царство
оставио и сваку славу која не траје, па си Сремску земљу и Босну
отишао; сиротињи си улаз у дом твој као Аврам отворио, он је у три
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лица једнога Бога у виду ангела под сеницу примио, а ти си Бога у виду
сиромашних примио и угостио, од Њега си као награду небеско царство
и славу због твојих врлина добио, па га моли премудри Теоктисте, да
подари опроштај сагрешења свима, који са љубављу славе твој спомен..
Слава и сада.. богородичан:
Ходите да прославимо њу која је и после порођаја остала Дјева и
Мати Спаса нашега и кличимо јој: радуј се јер си шира од небеса, радуј
се јер си носила Онога који све држи, радуј се престоле огњени, радуј
се јер ти је утроба чистотом освештана за станиште Неба, радуј се
Свесвета и Чиста јер си родила Бога-Реч који је заиста постао Човек а
од Оца је рођен пре свих векова, радуј се Невесто неневесна и
благословен је Плод утробе твоје, јер Њиме дође спасење целоме свету.
По другом стихословији, сједален, глас 5.
Прославимо песмама премудрога Теоктиста јер је пролазну и
сујетну славу овога света занемарио, и стопама родитељевим за
Христом следовао, па је до рајских двери стигао, и тамо ушао и гледа
хорове ангела и саборе светитеља, и са њима се моли да се спасу душе
наше..
Слава и сада.. богородичан:
Заиста је дело чудом испуњено и неизрецива је тајна како се
Божија воља у теби Дјево испунила, па позива све на земљи и духове
небеске да те славе, али не умеју Богородице да ти достојну похвалу
испевају, јер ти си Свемогућег родила и можеш Свечиста да нас све
обасјаш.
И светитељу сједален, глас 4.
Подобан: Јако посредје ношчи..
По Божијим законима си богомудри Теоктисте свој живот уредио,
и пролазни живот завршио, бдењима си стигао до Онога који славом
обогаћује, зато се радуј и помињи нас који те хвалимо, као Христовог
миљеника.
Слава и сада..богородичан:
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива
купина коју је Мојсеј видео а у њој као пламен огањ Божанства.
Степена, први антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4. Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
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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.
Данас се све србске земље диче подвизима преподобног
Теоктиста, јер као сунце у њима заблиста, њих је од грабљења вучијих
сачувао а цркве је украсио и правом вером обасјао; племенити изданак
из племенитог корена украшен милостињама и окићен испосничким
подвизима, као ангел одевен пред Спаситељем стоји, њега има
православна црква хвали се и весело кличе: такав је мој пород, такви
су синови моје утробе, које родих кроз крштење, меком православља их
одојих и у страху Господњем утврдих, и сада их видим као вечне
радости учеснике и код Господа молитвенике.
Канон Богородици, глас 2. на 6
И светога на 8
Канон светога, глас 8. Дело Антонија монаха.
Песма 1.
Ирмос: Појим господеви проведшему..
Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино
се Он прославио.
На земљи си као ангел проживео, и на небу си се душом вазнео,
низпошаљи ми одатле силу речи преподобни Теоктисте, да бих те
похвалио а Богу певао: славно се прославио.
Зрацима са висине си просветљен, а уљем врлина си засијао, и
главу си овенчао и славу светих си као награду примио.
Велико је дело покајања, велика је и награда, јер ко хоће да се
спасе Христос га узноси у своју славу, коју си добио као љубитељ
доброте преподобни Теоктисте..
Богородичан: Заиста је превелико чудо, јер Дјева рађа и Мати девојка
остаје, овај догађај је по Божијем промислу да се спасе осуђени човек
таквим Материнским рођењем, јер је Господ наш Исус Христос
својевољно хтео да он сам Човек постане.
Катавасија: Отвeрзу уста.
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
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Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти јеси тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло
у тами и теби пева дух мој.
Ти си блажени из све душе тражио Бога који има много милости
и много милостиње, зато у светлости гледаш лепоту лица његовог и
радујеш се.
Изливањем потока суза, и дано-ноћним клечањем у молитвама
ти си савладао кушача, равнајући пут који те води небеској лепоти.
Јецаје из твога покајаног срцаТеоктисте ко ће изрећи, а бдења и
постове ко ће избројати? Онај који је то видео све је примио а тебе
наследником вечних блага учинио.
Богородичан: Ти си бедем православних хришћана Богородице Дјево и
помоћ непобедива, ти си заступница мога спасења и теби пева душа
моја.
Катавасија: 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.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Ти си нам сасуд чистоте и целомудрености и као река милости
која смерне гости, ти си нам велики ревнитељ православља а Србима
светионик, зато окупљени славимо твој спомен свеблажени Теоктисте.
Слава и сада..богородичан:
Сва творевина се радује гледајући у теби Благодатна чудо над
чудима, јер си бесемено зачела и неизрециво родила, Онога кога вође
ангела гледати не могу; Њега моли за душе наше.
Песма 4.
Ирмос: Из гори приосјењенија..
Као из осењене горе, тако је само у Богородици, Божијим
провиђењем пророк угледао твоје вољно оваплоћење Речи-Божија,
и са страхом славословљаше силу твоју.
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Желећи будућа добра, ти си Теоктисте привремена разделио и
тиме си залог примио, а усрдним молитвам као сапутником си у
жељено пристаниште достигао.
Милостињама си се сиротињи одужио која се моли за свога
добротвора: да ти Бог узврати наградом, јер си његову вољу верно
испунио.
Јецајима из срца ти си себе умио и тако просветљен си небеса
наследио.
Богородичан: Пресвета Дјево, Мати Бога нашега, узданице хришћана,
погледај на слуге твоје угњетене и даруј им избављење, молимо те
Богородице јер си жалоснима утешење.
Катавасија: 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.
Песма 5.
Ирмос: Утрењуја во молитвах..
Од раног јутра сам у будним молитвама, докле дође жељени час у
којем ћу се разрешити окова телесних, и живети вечно са Христом,
коме душом притичем.
Од јутра славим твој спомен, а ти си се Богоовенчани својевољно
повукао у смирено тихивање и тако целог себе предао Владици Христу.
Од ноћи си душом ка Богу поранио, јер су ти његове добре
наредбе биле као светлост.
Богородичан: Ево сви горди устадоше на нас смирене, и на силу хоће
да нас оборе, али ми тебе Владичице у помоћ призивамо, и тако
Богородице Дјево њине побуне избегосмо.
Катавасија: 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.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја спасе многа бо..
Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
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извади ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже, спасења
мога.
Ти си светитељу наследник непролазне славе, зато сада умоли
Господа славе, да спасе од беде јадни народ и од ропства зломе, јер се
злоба безбожника умножила.
Саборну похвалу ти приносимо Теоктисте ми јадни и служимо ти
са љубављу и молимо те: подари нам добар глас премудри, а разуму
вештину славословља низпошаљи.
Бригом си светитељу оправдао живот твој, а крај си похвално
украсио, јављањем Божијим и давањем добара блажени Теоктисте.
Богородичан: Не посрами слуге твоје Богородице јер се у тебе уздају
млада Дјево, а ти си доброг срца и милостива, зато од сваке невоље
спаси све који те усрдно моле.
Катавасија: Божественноје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.
Кондак, глас 6.
Заиста као прави богоугодник, ти си Драгутине подредио пролазно
вечноме како и приличи, делио си сиротињи у руке благо овог света,
и зато си радосно примио плату лепоте и славе светих, песме си узнео
Богу који спасава све који се кају искрено и који кличу: Милостиви и
Милосрдни, спаси све који ти притичу.
Икос:
Збуњене су ми речи да бих јасно испричао о твојим тајним
подвизима и праведним делима, али је свима довољно да виде твоју
ревност ка Богу, и на крају твоју разумну савршеност којом си
заблистао од Бога прослављен: чинећи чудеса и изливајући миро; тиме
си неизрециво посведочио, да је тебе Онај који зна тајне скрушених
срца јавно наградио, јер си Њему Теоктисте оче наш са сузама кликтао:
Милостиви и Милосрдни спаси све који ти притичу.
Песма 7.
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.
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Када си јашући ногу поломио, својих си се греха присетио и
похитао да би их покајаним срцем и лијењем суза избрисао, па си
весело преподобни Теоктисте певао: благословен си Боже отаца.
Славу царевања си оставио, и земним стварима ниси разум
теретио, него си увек удео праведних сазерцавао, којима и се
прикључио кличући: благословен си Боже отаца.
Једнодушна и прекрасна двојица, божанском ревношћу надахнути,
душепогубна учења су одбацили, и у светлости истините науке су
поучавали, зато се славе Давидовски: гле шта је добро или лепше нега
када браћа сложно живе, њима се даје живот вечни.
Богородичан: Услади ми Чиста Владичице, бедном срцу уздисаје,
којима као водама умиј грехе моје да величам милосрђе твоје..
Катавасија: 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.
Песма 8.
Ирмос: Пројављеноје на горје..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.
Млеком побожности си васпитан, а праведношћу и целомудријем
украшен, после уснућа си се удостојио Теоктисте да будеш праведних
сажитељ, па са њима неућутно Спаситељу певаш и величаш га.
Као огњем ти си покајањем спалио жеље свирепих страсти, и
очишћен као злато у пећи ти си пред Господа изашао, неућутно га
величајући.
Засветлио си Теоктисте као зора у земљама србским, и мудрошћу
и разумом задивио си и невернике, који су хтели злонамерно да
растуре духовну и спасоносну евангелску светлост богопознања,
заблисталу нам са истока.
Богородичан: Прослављено и од пророка предсказано рођење из тебе
Увекдјево, заиста спасава људе, зато га неућутним песмама величамо.
Катавасија: 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:
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Господа појте дела и величајте га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја..
Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо,
Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Велелепне храмове си подигао у славу Христа Бога, а у њима се
Он славослови и велича.
Све што си чинио, у славу Господа си чинио, зато те је Он
изливањем мира прославио. Душа твоја Теоктисте са душама праведних
се у божанској лепоти радује и благује; то издејствуј и нама који те
хвалимо и величамо.
Богородичан: Наиласком Духа Светога неискусобрачна, неискусобрачно
си зачела Сина Божија, јер је Он хтео да би се у телу људима јавио,
ради њине обнове и усвојења.
Катавасија: 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.
Светилен:
Уздржањем си телесне немире укротио, у испосништву си
Теоктисте заблистао, лепота цркве си постао и молитвеник за све
који ти поје верно.
Слава и сада.. богородичан:
Бог-Реч се из милосрђа у телу јавио као Човек, а ти си му
постала Мати Богоотроковице, зато га као Бога савршенога и Сина
твога моли Дјево, да спасе душе наше.:
На хвалитним на 4, глас 6.
Подобан:
Сада је приспео светли спомен преподобнога, ходите верни да
начинимо празновање, да хвалама прославимо оца Теоктиста, јер данас
све: и власт и част за љубав Божију оставља, и у место тишине одлази;
да усрдно служи Христу Богу чекајући плату за своје подвиге:
блаженство вечнога живота, ово је својим богоугодним подвигом добио
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и нама то издејствовао, јер се моли за душе наше.
Био си жедан праведничког покоја блажени, и тамошње
непролазне лепоте, зато си се удаљио од пролазне славе и угодности, а
испосничким подвизима си тело изнурио, спутавао си жеље сујетне,
трпљењем оштрога појаса све до љутих рана засечен, мученик си био
својевољно и наследник светога живота, који измоли да и ми стекнемо,
јер твој спомен свехвални Теоктисте славимо, као молитвеника пред
Господем за душе наше.
Да би се удостојио позива праведнима и стајања са десне стране
у непролазној радости, својевољно си се лишио земних уживања, и
телесне жеље си обуздао, и трудио се да чист станеш пред твога
Господа, а он видећи твоје подвиге, позвао те је свечасни Теоктисте
својим гласом у дворе праведних, зато те молимо оче мудри, да се
молиш за спасење душа наших.
Слава, глас 5.
Постао си посленик дивног и светог живота, и просветлио се
благодаћу као зрацима духовнога сунца, у свету си богомудри као
светило заблистао, јер си свети и дивни агнелски лик радосно примио,
преподобно си земни живот провео и завршио, и ка небесима се без
препреке узнео и тамо се обрео, у сабор праведних си се оче наш
Теоктисте убројао; са њима моли преподобни Христа Бога, да нам
подари велику милост..
И сада, богородичан:
Молимо те Обрадована, заступај твојим молитвама, и измоли
душама нашим много милосрђа и очишћење многих сагрешења.
Славословље Велико и отпуст.
На Литургији
Блажена од канона, песме 3. и 6.
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)
Алилуја, глас 2: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)
Апостол Јеврејима, зачало 335.
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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 Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овога месеца октобра 30. дан
Служба светој Јелисавети, бившој краљици српској Јелени
На Великом вечерњу
На Господи воззвах..глас 1.
Ходите сви богомудри српске земље, свехвалној Краљици
притеците; молења од душе јој принесимо: Јелисавето света, не презри
нас, који у обновљеном храму твоме душе своје Богу уздижемо и
усрдно те молимо: Обитељ градачку сачувај неразрушивом.
Сву наду своју у Господа положивши, земаљску славу одбацила си
и крст узевши за Христом пошла си; врлинама душу украсивши, дом
свој ништима си отворила и гладне си прехранила, Јелисавето
богомудра, милостињом украшена. Зато те Господ узвиси да се на
небесима радујеш.
Благочешћем просијавши показа се као дрво крај извора што свој
плод Богу приноси. Под сен грана својих сабери нас, преподобна мати
Јелисавето, и крошњом својом од бесовског ветра заклони нас.
ветра заклони нас
Слава, глас 6.
Светлошћу живота свога засијала си на земљи, богомудра
Јелисавето, и узнела се на небеса међу угоднике Божије. Одбацила си
пролазно, и примила непропадиво; и ушла у радост Господа свога. Њега
моли, Преподобна, да спасе душе наше.
И сада (догматик): 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
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раздељен него у две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста
најблаженија, да се смилује на душе наше.
На Литији, стихире Јелени, глас 1.
Притекавши Христу и на Њега сву наду положивши, синове своје,
Драгутина и Милутина, од демонских замки избавила си и
богољубивим делима научивши их, стекла си код Бога велику милост.
Глас 2.
Свехвална краљице Јелено, помоћнице убогих, заштито сирочади,
наставнице благочешћа и милости, Христа Бога моли да спасе душе
наше.
Глас 4.
Духом божанским озарена, сујету си света напустила, богомудра
Јелисавето славна, и ангелски образ достојно носила јеси, смерно
послуживши Цару векова; Њега моли за свету обитељ твоју.
Слава, Јелени, глас 5.
Како да се не дивимо врлинском животу твоме, теби која си
даровани талант умножила, преподобна мати Јелисавето блажена;
богатство си ништима раздавала, сироте си девојке благочешћу учила,
светитеље си нам подигла: преподобног Теоктиста и славнога
Милутина краља; цркве и манастире си помагала, градачку обитељ
дивно устројила. Трудом својим ушла си у радост Господа свога; не
заборави нас који празнујемо часну успомену твоју.
На стиховње стихире, глас 5.
Не заборави Преподобна обитељ своју градачку; излиј на нас
потоке исцељења, молитвама својим спаљујући сагрешења нас који
празнујемо часну успомену твоју.
Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних његових.
На вест о блаженој кончини твојој богољубиви народ стече се са
свих страна. Ни хладна зима, ни дубок снег не спречише. оне који те
вољаху да прате чесне мошти твоје од брњачког двора до Богородице
Градачке, задужбине твоје.
Стих: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев.
Премудре поуке уста твоја изливаху; вером правом жедна срца ти
напоји и заблуделе светлошћу Божанскога учења ти просветли; моли се
Христу Богу, да нам дарује велику милост.
Слава Јелени, глас 8.
Чувала си успомену на смиреног мужа свога, славнога Уроша
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краља, од кога си се правој вери научила и богоугодном животу
предала; моли се и сад са њим Господу за све нас.
И сада..
Владичице, прими молитве слугу твојих, и избави нас од сваке
напасти и туге.
Тропар Јелени, глас 8.
Радуј се преподобна мати Јелисавето, утехо жалосних, доме
сиротих и правде гладних; сав живот твој био је служба ближњима.
Ушавши кроз рајске двери у радост непрестану, моли Христа Бога да се
и ми са свима Светима вечно радујемо.
И сада.. богородичан васкрсни.
На Јутрењи
После првог стихословија сједален Јелени, глас 6.
Показала си се милосрдна, смерна и премудра, преподобна
Јелисавето, чувајући и испуњавајући Божанске заповести Небеског
Цара, због тога те усели у небеске одаје.
Слава..глас тај исти
Веселе се праведници и силе анђелске, преподобна мати наша
Јелисавето, и заједно с тобом прослављају и хвале Господа
Животодавца.
И сада..
Родила си телом Пребожанствено Слово, Који је, Пречиста,
природу смртних обожио, и вечно спасење даровао свима који Те славе
као истинску Богородицу. Но, о Владичице, не престај молити се за оне
који Те песмама славе.
После другог стихословија, сједален Јелени, глас 4.
Љубећи Господа већма од царства овога света, изабрала си
сиромаштво и пошла за Христом, гледајући на добра оних који са
надом живе по Богу. Буди нам Богом благословена заштитница и
помоћница.
Слава, глас тај исти:
Запаљена љубављу срдачне вере у Господа, велики анђелски образ
си примила и благи јарам Христов на себе узела. Монашки тихо
живећи, скрушеним срцем и смиреним духом небеским лествама
узишла си.
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И сада..
Пресвета Богородице Дјево, пристаниште напаћених, измоли нам
милост твојим молитвама и принеси Сину твоме и Спаситељу нашем
уздах душа наших и спаси нас.
После Полијелеја сједален, глас 4. Дело Теодорино.
Достојна си божанског раја, преподобна Јелисавето, јер си
напустила трулежно богатство и драговољно изабрала сиромаштво, и
кренула радосно уским путем по заповести Господњој, Јелисавето
богомудра.
Слава и сада:
Свечиста Дјево, која си родила истинитог Бога, са бестелесним
силама непрестано га моли да опроштај грехова и исправку живота пре
краја дарује нама, који Те са вером и љубављу славомо ми задужени,
једина свепевана.
Степена, први антифон, 4. гласа
Прокимен, глас 4.: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа, са извора Израиљевих.
Еванђеље по Матеју, зачало 104.
После 50. псалма
Стихира глас 6.
Ходите данас православни, одајмо поштовање преподобној
Јелисавети, помоћници нашој. Чудима моштију њених крепи и радује
све верне, и грли својом милошћу, и крепи љубављу.
Канон глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Ходите људи, певајмо песму Христу Богу, који је раздвојио
море, и водио људе које изведе из египатског ропства, јер се прослави.
Ходите људи, певајмо песму краљици нашој, која је примила веру
праву,и повела људе Светосавским путем, јер у њој се прослави Бог.
Попут равноапостолне царице Јелене, двоструки плод си принела
Господу, од своје утробе: свете синове, од духа: народ благочешћу си
учила.
Свом душом си исповедала Тројицу Свету, Духом Божијим
испуњена; Оца и Сина са Светим Духом једног Бога си прославила.
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Богородичан: Чудесне су се ствари догађале с тобом и преносиле с
колена на колено, Пресвета Богородице; стога те сви славимо као своју
заштитницу и избавитељицу.
Песма 3.
Ирмос: Утврдивши ме на камену вере, раширио си уста моја на
непријатеље моје; стога се обрадова дух мој песми: Нема светог као
што је Бог наш, и нема праведног осим Тебе Господе.
Заблиставши као звезда са запада, озарила си сву српску земљу
лучама својим, стога заиграше срца верних, и сви као један појаху:
“Заиста је диван Бог у Светима својим!”
Дошавши од запада у српске земље одбацила си заблуду папске
јереси, и обрадова се дух твој песми: Нема светога као што је Бог наш,
и нема праведнога осим тебе Господе.
Слава: Напасала си свој народ правом вером у повереним ти земљама.
Владајући праведно и кротко, од Бога венце си примила; и мир дајеш,
онима који те прослављају.
Богородичан: Тебе хвалим Пречиста Богородице која, спасења нашег
ради, Бога Реч натприродно роди, Њега са смелошћу усрдно моли да
избави од беда душе наше.
Сједален, глас 1.
Красна отечеству Своме и васељени миомирисна, ваистину цвет
показа се, стога задивљени кличемо ти усрдно: Света Јелисавето моли
Бога за нас!
Слава и сада, богородичан:
Песма 4.
Ирмос: Дошао си од Дјеве, не заступник, не ангел, већ си се сам
Господе оваплотио, и спасао ме целог човека. Стога ти кличем: Слава
сили Твојој Господе!
Испунила си служењем Богу и ближњем живот свој, Преподобна,
а Бог човекољубиви, видевши твоје смирење, венцем увенча те
благољепија.
Одбацивши задовољство и укротивши страсти, образац врлинског
живота си постала и Недостижног си достигла. Са ангелима сада
кличеш: Слава сили Твојој Господе!
Слава: Презрела си земну славу и богатство, испуњена духом небеске
лепоте, и узнела си се на небо на крилима смирења, преподобна
Јелисавето!
490

DAN 30.
Богородичан: Умилостиви Владарко, и према слугама својим, Онога
који је од утробе твоје и учини нас непорочнима, да твоме Сину
кличемо: Слава сили Твојој Господе!
Песма 5.
Ирмос: Светлодавче и векова Творче, Господе, води нас у светлости
заповести Твојих, јер сем Тебе другога Бога не знамо.
Заволевши Христове заповести Божанске, брзо си прибегла
Господу, и постала светионик који осветљава васељену.
Слушкиња Твоја Господе, преблажена Јелисавета, заволевши вечна
добра и узевши крст свој, храбро пошла је за Тобом.
Слава: Трудећи се у љубави према ближњим, ходила си уским путем
следујући Христу, осим Њега другог Бога не знајући.
Богородичан: Ти која си на неисказан начин родила Христа, дародавца
Светлости, умоли га, Пречиста, да и нас озари светлошћу Својом.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греховном ваљајући се, призивам неиспитљиви
понор милосрђа Твога: Боже, из трулежи изведи мене.
Свезани мрачним страстима, преподобну Јелисавету призивамо:
Заступништвом твојим избави нас.
Помрачене душе предајемо теби, богомудра мати наша, и из
мрачног бездана изведи нас.
Слава: Разрушила си демонске замке, љубављу божанственом душу
испунивши, испуни и поноре душа наших.
Богородичан: Уништила си смрти тиранство родивши бесмртни
Живот; радуј се свехвална Богородице!
Кондак, глас 3.
Чувала си душу народа свога, просвећујући га духовним знањем.
Поживевши непорочно, скончала си живљење земно заувек нечастивог
победивши; тако стече неувели венац славе, и слободу да се молиш за
спас душа наших.
Икос:
Ангели се ваистину радоваху, гледајући на твој живот богоугодни,
јер си својим подвизима, трудољубљем и трпљењем мреже лукавог
кидала и свима била образац врлина. Зато се моли за нас Господу, да
нас утврди у сваком добру, и сачува од свих искушења и недаћа, да
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бисмо ти с радошћу клицали овако: Радуј се, јер те Вишњи српском
краљицом учини, и поучи да чврсто стојиш у вери Православној! Радуј
се, јер си правој побожности и друге учила! Радуј се, Мати, хранитељко
славних српских краљева! Радуј се, јер си их на грудима својим носила!
Радуј се, јер си разумом као жена владарка заблистала! Радуј се, прва
српска краљице ктиторко! Радуј се, прва просветитељко српских
девојака! Радуј се, милостива дародавко цркава и манастира! Радуј се,
јер си мудрим поукама тешила! Радуј се, грлице незлобива! Радуј се,
јер си смиреношћу Царство нетрулежно стекла! Радуј се, духовни бели
крине земље српске! Радуј се, преподобна Јелисавето, молитвенице за
душе наше!
Песма 7.
Ирмос: Премудра деца не послужише телету златном, но сама у огањ
уђоше, и њихове богове исмејаше; усред пламена закликташе, и ороси
их анђео; уста ваших молитва већ је услишена.
Избавивши се из мора светске славе, обукла си се у силу с висине,
ипрешавши у бесконачни живот радосно и сада певаш са верном децом
својом: Благословен си Боже, отаца наших!
Многи по примеру твоме презреше земаљску славу, и у монашку
обитељ градачку дођоше; животом својим Богу угодише, радосно у
подвигу пребивајући, у песмама с тобом сада кличу: Благословен си
Боже, отаца наших.
Слава: Премудри синови твоји, не послужише идолу славе, иако
земаљски владари, заволевши Бога у Тројици, добровољно служише
свима. Сад заједно с тобом кличу: Благословен си Боже, отаца наших!
Богородичан: Аронов жезал чудесно процветавши предобрази те
преблажена Дјево, Божанствени цвете, који доносиш плод спасоносан
свима појућим с вером Сину Твоме: Благословен си Боже, отаца наших!
Песма 8.
Ирмос: Бога који је јеврејским младићима у ужарену пећ сишао, и
пламен у росу претворио, опевајте дела као Господа и величајте у све
векове.
Бога, који те је за живота врлинама украсио, по смрти тело твоје
нетљеним сачувао, опевајте дела као Господа и величајте у све векове.
Бога, који те обдари земаљским благом, а ти раздаде милостиво
ништима, опевајте дела као Господа и величајте у све векове.
Тројичан: Бога, Оца, Сина и Светога Духа, који се прослави у теби
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Мати, опевајте дела као Господа и величајте у све векове.
Богородичан: Богородице Дјево, моли Сина Твога и Бога нашег, да
спасе све који кличу: Опевајте дела као Господа и величајте у све
векове.
Бог те обдари земаљским благом, а ти раздавши га убогима,
страдалнике сажаљењем си тешила и децу без родитеља збрињавала.
Сада опевајте дела Господа и величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Беспочетног родитеља Син, Бог и Господ, оваплотивши се од
Дјеве јави се нама, да помрачене просвети и сабере растурене. Стога
свехвалну Богородицу величамо.
Не краљевским венцем, света Јелисавето, већ похвалним песмама
те венчавамо. С тобом, преиспуњеном врлинама, свехвалну Богородицу
величамо.
Тебе, која си сада са свима Светима, украшена Божанском
красотом, молимо преподобна Јелисавето, да с тобом свехвалну
Богородицу величамо.
Слава: Ми, верна чеда твоја, света Јелисавето, радујући се, вазда те
прослављамо. За обретење чесних моштију твојих, свехвалну Богородицу
усрдно молимо.
Богородичан: Лествицу која преводи од земље на небо, коју у давнини
праотац Јаков виде, часнију од свих небеских сила, свехвалну
Богородицу величамо.
Светилен:
Обасјана свише божанском светлошћу, још на земљи просијала си
добродетељима, примивши ангелски чин, добрим си се подвигом
подвизавала, и задобивши, вечни живот, прешла у незалазну светлост
Царства Христовог.
На хвалитне стихире на 4 глас 3.
Оставивши земаљско царство, пошла си за Христом, Добрим
Пастиром душа наших; и стекавши духовна крила прелетела си све
мреже лукавог, и стигла у тихо пристаниште, тамо где и нас преведи.
Такви као ти света Јелисавето се прославише, и на висинама се
прослављају анђелским хвалама, и опевају се са похвалом, а ми грешни
сматрамо те блаженом као истиниту угодницу Божију.
По престављењу твоме, блажена Јелисавето, ако си се и Богу од
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нас преставила, Јелисавето блажена, ниси нас сироте оставила, но по
смрти обрадовала си нас јављањем нетљених моштију твојих, утеху
дајући свима који славе часни спомен твој.
Љубивши своје, до краја си их љубила. Умирући, Богу си се
молила:“За цео свет Ти се молим, Господе; даруј свима тих и
безметежни живот, а оне који буду празновали дан мога престављења,
сачувај силом Твојом.”
Слава, глас 6.
Ликује данас обитељ градачка, јер нам дође празник твој. Обасја
нас светлост живота твога, укрепише се срца наша и дух се наш
обрадова. Стога те величамо песмама похвалним Госпођо, Мати наша,
Јелисавето преподобна, вечном славом небеском прослављена.
И сада:
Као Дјева која није познала мужа, Ти си родила, и као Мати
невенчана остала си Дјева, Богородице Маријо, моли Христа Бога
нашег да се спасемо.
Славословље велико и отпуст.
На Литургији
Блажена Јелени, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол, Галатима, зачало 208. (гл.3,23-29)
Алилуја, глас 4: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и
услиша мољење моје. (Пс.39,2)
Стих: И изведе ме из рова мучења. (Пс. 67,27)
Еванђеље по Матеју зачало 104 (гл.25,1-13)
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца октобра 31. дан
Спомен светих апостола Стахија, Амплија и који су са њима;
Спомен светог мученика Епимаха

На Господи воззвах.. стихире апостола, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
По свој земљи пронела се ваша спасоносна благовест, славни
Господњи апостоли, обасјавајући срца свих светлошћу благодати, и
разарајући мрак обмане, зато се молите да нам се подари мир, и велика
милост душама нашим.
Стахије свеблажени Христов проповедник и апостол, и Апелије
дивни и Аристовул, Урван, Амплије и божестветни Наркис,
проповедаше Свесвету Тројицу и народе просветише и од робства
избавише, зато њих са вером сви прославимо.
Ви сте пресветла светила Христова, и као најчистији сасуди сву сте
светлост Духа са вером примили, и постали сте црквени стубови, и
небеса преславна јер сте о слави Божијој проповедали. Њега молите да
подари мир душама нашим и велику милост.
Ине стихире мученика, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Надахнут Светим Духом Епимаше славни, постао си његово
божанско станиште, и од њега си силу добио да лечиш болесне, па си
здравље богато даривао, свима који увек кличу: Исусе Животодавче, ти
си радост и слава и похвала твојих мученика.
Као Христов војник највернији, смело си проповедао истину
славни, ниси се уплашио зверске јарости судије, који ти је наредио да
се поклониш боговима који не постоје, него си га посрамио твојим
богонадахнутим речима страдалниче, и проповедао си Бога нашега који
је свуда и над свима.
Како су красне стопе твоје којима си прошао твој мученички пут
без освртања, и живот си твој завршио, и веру сачувао, и венац из руке
Владике си примио. Њега моли да се избаве од пропасти и невоља сви
који са вером славе твој свети спомен.
Слава и сада, богородичан, подобан тај исти:
На земљу сам збачен, јер ме је грех умртвио душевним и телесним
495

MINEJ OKTOBAR
страстима, па сам покривен тамом и очајан, али ти ме сада подигни ка
животу непропадивом, и упути ме ка вишњој отаџбини, где су гласови
чисти, оних који те славе Пресвета Богоневесто.
Крстобогородичан:
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 3.
Апостоли свети молите милостивога Бога, да подари опроштај
грехова душама нашим.
Слава, мученику. глас 4.
Мученик твој Господе Епимах, у страдању своме је примио
непропадиви венац од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју
мучитеље победи а разори и немоћну дрскост демона. Молитвама
мученика спаси душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
На Јутрењи
Један канон из Октоиха и два светима.
Канон апостола. Његов акростих је: Са вером ћу похвалити Божије
слуге. Дело Јосифа.
Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победитељнаја десница..
Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави,
јер она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз
дубину мора начини.
Све који са вером славе спомен ваш, свети и богоречити, и који вас
радосно празнују, избавите их магле страсти, и учините их учесницима
вечне радости.
Ви сте даровити следовали стопама Христа из милосрђа
оваплоћенога, њему сте по наредби владалачкој служили, и постали сте
свима залуталима наставници ка правој вери.
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Дођите да заједно са вером и како доликује прославимо Стахија и
мудрога Амплија, Урвана и Апелија Наркиса и Аристовула, Христове
ученике.
Богородичан: Прославимо између жена благословену као прослављену
гору Божију, као свети ковчег и трапезу, као златни сасуд и чисту
Исусову палату.
Ини канон мученика. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје Господи Боже мој..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из ропства
египатског, а потопио си кола и силу фараонову.
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си нам показао спомен
мученика, а ти све обасјава као једини Многомилостив.
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си непобедивим учинио
мученика, и међу мученицима ратника против безбожија.
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си твојим божанским даровима
украсио свога страдалца Епимаха и славом га овенчао.
Богородичан: Певаћу теби Господе Боже мој, јер си се из утробе Дјеве
бесемено родио, и због ње све спасаваш као једини Многомилостив.
Песма 3.
Ирмос: Једине вједиј..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у
њу обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и
духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.
Као многоплодан клас постао си мудри Стахије, па речима и
знањем храниш све који пате од глади за вером, богоблажени, и
заједничарем боље хране учинио си их благодатном силом Духа.
Ти си апостоле Наркисе мрежом језика добар улов стекао из
дубине идолске лажи и на божанску трпезу Цару и Владики све
творевине принео, који је дошао спасе сваког залуталог.
Похитао си као звезда са истока и до Британских градова си
стигао, и Христово Еванђеље проповедао и Божијом благодаћу
просветлио, блажени Аристовуле све, који су са вером примили твоју
проповед.
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Богородичан: Постала си, Свенепорочна, светла палата Христова и
узвишени престо његов, јер је у теби Богородитељко само Он починуо
и наш терет нам скинуо, а будуће олакшање достојнима је спремио.
Ини.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато
се утврдило у Господу срце моје.
Мученик Епимах је суровост непобожних помрачио, хвалећи се
часним крстом као непобедиви венценосац Христов.
Богомудри мученик Епимах је славу привремену презрео и на
подвиг се спремио, и као наследник Христов се радовао.
Богородичан: Радуј се Мати Приснодјево, јер си Бога-Реч у своју
утробу примила и оваплоћеног га родила, Бога а уједно и Човека.
Сједален апостолима, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
По свој земљи пронела се ваша благовест славни апостоли, и
вашим светим старањем просветила душе неверних народа, зато данас
весело и са вером и радосно славимо свети и светли спомен ваш.
Слава, мученика, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Страдањем си постао као духовна кула и сведок истине, па си
нарочити светитељу победио и видиве мучитеље и невидиве
непријатеље, па си од Христа венац примио, зато ти кличемо: не
престај да се молиш славни, да нам Он подари велику милост.
И сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио, када је у
твојој утроби 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?!
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Песма 4.
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, на наше спасење и обновљење.
Заблистало на земљи Сунце Правде, као тајанствене зраке испустио
је Стахија и Наркиса, Урвана и Амплија, Аристовула и Апелија који све
у тами просветлише.
Помоћу Божанскога Духа укрепљен, све који су у тами живели
учинио си синовима светлости, апостоле Амплије, чинећи предивна
чуда и изгонећи војске демона.
Препун побожности као воде, потекао си као река спасоносна
преблажени Урване, па си горке и непитке воде одагнао, а пуноћу
побожних благодаћу напојио.
Богородичан: Постала си Владичице већа од ангела, јер си се
удостојила да би Онога који је за њих страшан у утробу неизрециво
сместила, и да га на рукама носиш као детенце, мада је Он старији и
од година и од времена.
Ини.
Ирмос: Твојего на земљи јављенија..
Пророк је проповедао о твоме доласку и о твоме јављању на
земљи Христе Боже, и радосно кликташе: слава сили твојој
Господе.
Немарећи за претње безбожних на подвиг се смело опремио,
кличући славни Епимах: слава сили твојој Господе. (два пута)
Славни Епимах је све земно презрео, а смрћу је царство наследио,
верно кличући: Слава сили твојој Господе.
Богородичан: Господа на висини слављенога са Оцем и Духом,
победник Епимах је проповедао на стратишту свима неупућенима.
Песма 5.
Ирмос: Просвјетивиј сијанијем пришествија..
Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања срца свих
који ти православно поје.
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Од Доброга Пастира послани међу вукове, су Богом изабрано стадо
украсили, и кроз веру их ка духовном тору привели.
Свети Стахије, тебе је велики Андреј поставио за Епископа
Византа да све верне тамо поучаваш и да их божанском благодаћу ка
тихим лукама управљаш.
Света црква у Ираклији стекла је тебе као скупоцени угаони камен,
да је укрепљујеш речју истине блажени Апелије зато те достојно
славимо.
Богородичан: Неизрециво си зачела и родила Чиста и Свеопевана,
Онога кога је Отац из себе родио пре свих векова, зато тебе као Његову
Матер треба да славимо.
Ини.
Ирмос: Просвешченије твоје Господи..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле сагрешења
разреши нас Благи, и твој мир нам подари.
Заштићен благодатним оружијем крста, безбожнима је узвикнуо
мученик: ни мач и ни огањ ме неће одсећи од Христове љубави.
Славни Епимах стојећи на суду беканоних кликтао је смело: нека
пропадну назови богови јер они нису створили ни земљу ни небо.
Славни Епимах надахнут од Бога Оца, Речи и Светога Духа,
проповедао је Тројицу у једној природи свима неупућенима.
Богородичан: Ко може објаснити твој Пород Чиста, који је на
неизрецив начин? Јер ти си мимо речи оваплоћенога Бога по природи
родила.
Песма 6.
Ирмос: Обиде нас последњаја..
Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави;
постадосмо као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш,
јер си снага немоћнима и усправљење.
Вашим божанским послањем сте богоблажени море народа
замутили, а из давнине потопљене у горком мору сте спасли, и спасене
их Избавитељу привели.
Проповедао си Бога љубитеља милости и од лажи си божански
Наркисе ослободио душе побожних, постао си богоблажени велики
поглавар Атињана и садитељ дивних духовних вртова.
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Божански Урван, је науку животодавну и благодат лечења излио,
и божанским разумом је народе ка просвећењу привукао, као
подражатељ Оваплоћенога који је свет спасао.
Богородичан: Певамо теби, благословена међу женама и
богообрадована, јер смо се тобом оправдали, ми раније осуђени, и
сјединили смо се са духовним служитељима и удостојили се раја.
Ини.
Ирмос: Возопи прообразуја..
Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту
молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе вишњих
сила.
Све у свету је Епимах оставио, и тело на муке за Владику храбро
је предао, и наследник Христов је постао.
Лаж идола је Епимах уништио, и славе истинске се удостојио, а
примио је благодат лечења, од које сви ми верни захватамо.
Оснажен силом у телу разапетога Христа Бога, Епимах је
страдањем Христу следовао, па је венце славе од њега као веран
примио.
Богородичан: Моли за слуге твоје Дјево Богородице из тебе
оваплоћенога Бога нашег, јер само тебе знамо као нашу заступницу.
Кондак апостолима, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Као свештене ризнице Пресветога Духа и зраке Сунца славе,
песмама прославимо како доликује мудре апостоле: Апелија, Урвана,
Аристовула, Амплија, Наркиса и Стахија, које је сабрала благодат Бога
нашега.
Песма 7.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..
Ти си Богородице вернима попут оне вавилонске пећи где
Најузвишенији три младића спасе, јер је сав свет у утроби твојој
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.
Трпљењем искушења, избавили сте се демона који вас је
искушавао, а облацима речи живота сасвим сте угасили пламен лажи,
славни апостоли, кличући: хваљени и величани Боже отаца наших
благословен си.
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Јасно и изузетно си саветовао и твоје ученике савршено упућивао
блажени Аристовуле, јер си имао Ипостасну Мудрост који је тебе
научио да објавиш хваљенога Бога отаца и најславнијега.
Свети сабор верних светим песмама слави тебе Апелије, јер си крај
побожан си имао, а живот ангелски, и увек си певао хваљеноме Богу
отаца и најславнијем.
Богородичан: Избави нас од невоља и искушења и разних тегоба, и од
насртаја туђих народа, Владичице свеопевана, да би те славили и твоме
Сину кликтали: хваљени наших отаца Боже благословен си.
Ини.
Ирмос: Аврамстии иногда..
Аврамови потомци у давнини у Вавилону пламен пећи
надвладаше, и у песми овако појаше: Боже отаца наших
благословен си.
Епимах је огњем лаж храбро уништио, а Разапетоме је победне
песме певао: благословен си Боже отаца наших.
Непобедиви Епимах се није уплашио пламена, нити дивљих
зверова, нити мука, него је кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Неупућенима је Епимах проповедао: са Оцем Бога-Реч и Пресветог
Духа и још је кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Као несагорива купина и росоносна пећ ти си унапред
описана Мати Чиста, јер си неизрециво родила благословена,
оваплоћенога Бога Христа.
Песма 8.
Ирмос: В пешчи отроци..
У пећи младићи Израиљеви као на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Појавили сте се у свету као муње, очевидци Бога, и сплалили сте
светску лаж, а певаче сте показали синовима дана кличући:
благословите сва дела господња Господа, певајте му и величајте га у све
векове.
Слатком сољу твоје науке Амплије, трулеж лажи си очистио, зато
тебе славимо и певамо: благословите сва дела господња Господа,
певајте му и величајте га у све векове.
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Нека је опеван славни Стахије и Амплије, Апелије и Наркис и
Урван и свемудри Аристовул који верно пева: благословите сва дела
господња Господа, певајте му и величајте га у све векове.
Богородичан: Тебе имамо као бедем и уточиште и лествицу која
преводи човечанство на небеску висину, Свенепрочна и Чиста, па зато
кличемо: благословите сва дела господња Господа, певајте му и
величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: Во образје аггела јавлшагосја..
Христа Бога јављенога у огњеној пећи певачима у виду ангела
опевајте децо, свештеници га благословите и народи га величајте
у све векове.
Онога који је овенчаног Епимаха учинио победитељем над лажи и
безаконих људи, опевајте децо, свештеници благословите а народи
величајте у све векове.
Онога који је страдалника Епимаха даровао нама као лекара од
страсти и тешких болести, опевајте децо, свештеници благословите а
народи величајте у све векове.
Христа, који је на земљи прославио спомен Епимаха јер је
исцелио разне болести, светитељи опевајте и величајте га у векове.
Богородичан: Дјеву која је неизрециво и бесемено зачела и родила
Христа Бога нашега, опевајте децо, свештеници благословите а народи
је величајте у векове.
Песма 9.
Ирмос: Образ чистаго рождества твојего..
Праслику чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу
пећи, да бисмо те непрестано величали.
Твоје спасоносне зраке Милосрдни си послао да би њима све
крајеве земље пуне обмане противника и пуне таме безбожија
светлошћу правог знања озарио.
Постао си славни Стахије истоимени као спасоносни клас, јер си
пшеницу потребитима носио, у богопознању си их утврдио, а духовно
гладне си наситио, оне који теби са вером и љубављу свети
проповедниче певају.
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Био си уста Божија Аристовуле, па си језике говорника немима
показао, а из грла вражијег си душе извукао и спасене их Господу
привео потпуним богопознањем.
Побожно живећи, ви сте апостоли Божији као небеса постали, зато
све на земљи који вас чисто славе и увек и искрено хвале, удостојите
заједништва вечне светлости.
Богородичан: Носиш Носиоца и млеком храниш Онога који храну даје;
велика је ово и надразумна твоја тајна, ковчеже часне светиње, Дјево
Богородице, зато те са вером славимо.
Ини.
Ирмос: Тја невмјестимоје слово..
Тебе која си несместивога Бога-Реч сместила је у утробу, као ширу
од небеса и славнију од херувима, Богородице чиста песмама
величамо.
Ти си мучениче потпуно заволео чак и да умреш за Христа који је
ради нас умро, зато те је он поставио као војника на небеској висини,
а ми Њега са Оцем и Духом у песмама величамо.
Ти си на земљи пред безбожним мучитељима верно исповедио
Спаса и Бога, зато си сада на висини пред ангелима као сведок
Епимаше од Оца и Духа славом овенчан.
Богородичан: Тебе као светли облак и несагориву купину тајно
јављену Мојсеју на Гори Синају, и чисту и славну Дјеву и Матер
Божију у песмама величамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Прославимо сада божанског Аристовула, и Стахија пребогатог и
Апелија богомудрог, и Наркиса и Амплија и Урвана свемудре, као
Христове апостоле, који су свет од разних лажи избавили.
Богородичан:
Ти си се Свеопевана показала виша од херувима, јер си млада
Дјево Онога који седи на њиним раменима у твоме наручју носила, и
као детенце га дојила, Њега усрдно моли за нас који ти певамо као
истинитој Богородици.
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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
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
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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 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.
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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:
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:
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.
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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.
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..
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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..
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..
Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје, јер сви побожни
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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..
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
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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,
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..
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.
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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.
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.
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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..
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
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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.
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.
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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,..
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.
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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..
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;
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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.
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.
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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...
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
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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..
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.
На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама
хвалимо и побожно величамо.
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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..
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.
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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.
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:
Прибежишче и сила наша..
522

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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:
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..
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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.
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.
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.
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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:
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.
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.
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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..
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.
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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..
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.
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:
527

MINEJ OKTOBAR
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:
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.
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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.
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.
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:
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.
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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
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.
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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:
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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