Нова година
Месец јануар
1. дан
Обрезање Господа нашег Исуса Христа;
Спомен међу светима оца нашег Василија Великог,
архиепископа Кесарије Кападокијске
Ако је храм светог Василија, служимо бденије.
На малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 4, глас 3. самогласно
Твојим чистим животом, уселио си Христа, извор живота, у твоју
душу, и излио си целом свету реке побожних поука, светојављени
Василије, а од њих напајани верни народ цркве, као плодове уста
својих исповедају веру, и благодат приносе, и прослављају твој спомен
у векове векова. (два пута)
Миро благодати на тебе изливено, помазало те је за свештенослужитеља Еванђеља царства небеског, Василије богојављени, и
постао си Христов миомир, јер си мирисом његовог богопознања цео
свет испунио; зато примио побожне песме слугу твојих, и измоли нама
који те славимо велику милост.
Дело Византијево.
Одевен у владичанску одежду, Василије био си бранитељу вере у
Тројицу, и стао си пред престо судије, и муке си због вере примио, и
страдање од противника трпео, али си обест епарха посрамио, који ти
је у гневу и сили безверја немилостивим комадањем тела претио, али
ти си оче усрдно расудио, и својевољно мученик постао, зато си венац
победе од Христа примио, који има велику милост.
Слава, глас 2.
Разумео си природу створења, и схватио пролазност свега, и нашао
си само непроменивог и надсуштаственог Створитеља свих. Њему си
усрдно притекао, а пролазних жеља си се одрекао, зато се моли да и
ми такву побожну жељу да стекнемо, светојављени Василије.
И сада, празника.
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На стиховње стихире глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Ти си Василије пресветли храм Трисунчане светлости, и обасјаваш
душе свих који се хране поукама твојим.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поучење срца мога разумност.
(пс.48,4)
Труба са небеса је Василије звук гласа твога, и огањ који спаљује
сва јеретичка учења.
Стих: Уста праведникова говоре мудрост, и језик његов казује истину.
(Пс. 37.30)
Један трисјајна Светлост раздељена Лицима, сједињена Суштином,
је твоја наука Василије којом си Арија и Савелија поразио.
Слава и сада:
Славећи телесно обрезање богоочовеченог Бога-Речи, и спомен
Василија Великог, ми и Богородицу прослављамо.
После Оче наш.. тропар светога, Слава и сада..Обрезања.
јектенија и отпуст.
На великој вечерњи и јутрењи и на литургији певамо целу службу
по реду како је написано.
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 8
Стихире празника 4, глас 8. Самогласно.
Сишавши Спас међу људе, примио је повијање у пелене, и није се
гнушао ни телесног обрезања; осмодневан је по рођењу од Матере,
иако је по Оцу беспочетан. Њему верни кличимо: ти си Бог наш,
помилуј нас. (два пута)
Ниси се застидео свеблаги Боже да телесним обрезањем будеш
обрезан, него си дао себе за пример и постао пропис спасења, као
Творац Закона законе испуњаваш, и сва о теби прорицања пророка;
мада си у пелене повијен Ти све држиш у наручју, зато Господе слава
теби. (два пута)
Друге стихире, светог Василија, на 4 глас 4.
Подобан: Званиј свише..
Био си назван царским именом Василије, јер си имао царско
свештенство и свети Христов језик си оче философијом и умећем
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сачувао, зато те је Господ свих и Цар царева венцем украсио; он је
увекпостојећи Син, са Родитељем сједињен и сабеспочетан, а ти га
моли да спасе и просвети душе наше.
Свештеничком одеждом украшен Василије, ти си радосно
проповедао царско Еванђеље, и излио си православне цркве учење,
њиме сада просвећени славимо једно Божанство, у Оцу сведржитељу,
и у Јединородном Богу-Речи и Божанском Духу, и благословимо их у
Три Лица неразделиво. Њега моли да спасе и просвети душе наше.
На небесима си заједно са тамошњим хоровима, и међу њих си
настањен оче Василије, јер си се на њихов живот угледао, твојим
животом чистим као светлом, јер још док си у телу са другима на
земљи живео, ти си као бестелесан био; сада се наслађујемо твојом
богонадахнутом науком, а ти моли Христа Бога нашега, да се избавимо
од невоља и мрака незнања, и да спасе и просвети душе наше.
Слава, глас 8.
Дело Анатолијево.
Преподобни, ти си био љубитељ Премудрости, и свега што је од
Бога, а унапред си науку смртну као сажитељницу одбацио, и праведно
си живот проводио, телесне страсти си покорио, јер си се силом
уздржања оденуо, и поучавајући се у Божијем закону, ти си
непоробљен чин душевни сачувао, јер си богатством врлина све
телесне жеље души покорио. Зато си телесно и светско омрзнуо, и
господара света поднебеског, па стојиш пред Христом, и измоли
душама нашим велику милост.
И сада, глас исти, прва стихира
Сишавши Спас међу људе, примио је повијање у пелене, и није се
гнушао ни телесног обрезања; осмодневан је по рођењу од Матере,
иако је по Оцу беспочетан. Њему верни кличимо: ти си Бог наш,
помилуј нас.
Вход. Прокимен дана.
Читање из Књиге постања (Глава 17,1-7, 9-12,14)
Беше Авраму година деведесет девет, и јави се Господ Авраму, и
рече му: Ја сам Бог твој; угађај добро преда мном и буди непорочан.
И поставићу завет мој између мене и између тебе и умножићу те
веома. И паде Авраам на лице своје, и говораше му Бог, говорећи: И
ја, ево, завет мој с тобом (постављам), и бићеш отац мноштво народа.
И неће се више звати име твоје Аврам, него ће бити име твоје Авраам,
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јер те поставих за оца многих народа. И узрашћу те веома много, и
поставићу те у народе, и цареви ће од тебе произаћи. И поставићу завет
мој између мене и између тебе, и између семена твога после тебе у
нараштајима њиховим за завет вечни, да будем Бог теби и семену
твоме после тебе. И рече Бог Аврааму: А ти ћеш завет мој сачувати,
ти и семе твоје после тебе у нараштајима својим. И ово је завет који
ћеш сачувати између мене и вас, и између семена твога у нараштајима
њиховим: Обрезаћете свако мушко ваше, и обрезаћете (необрезани) крај
тела вашег, и биће за знак завета између вас и мене. И дете осмога
дана обрезано биће вам свако мушко у нараштајима вашим. И необрезано мушко, које не обреже (необрезани) крај тела свога у осми дан,
истребиће се душа она из рода свога, јер је погазио завет мој.
Читање из Прича Соломонових (Глава 8,22-30)
Господ ме је створио за почетак путева Својих, на дела Своја. Пре
века основа ме у почетку, пре но што је земљу створио, и пре но што
је саздао бездане, пре но што произађоше извори водени. Пре но што
се горе утврдише, и пре свих брегова рађа ме. Господ створи земље и
ненасељене (пустиње) и крајеве насељене под небом. Када припремаше небо, бејах Му саприсутна; и када одређиваше Себи престо на
ветровима. Када силнима чињаше вишње облаке, и као сигурне
полагаше изворе поднебеске. Када постављаше мору границу своју, и
воде да не пређу уста (= обале) његова, и јаким чињаше основе земље,
бејах код Њега усклађујућа. Ја бејах којој се радоваше, у све дане
весељах се пред лицем Његовим у свако време.
Читање из Премудрости Соломонових
(Гл. 6,12-16; 7,30; 8,2-4, 7-9, 13, 17-18, 21; 9, 1-5, 10-11,14)
[Приче 10,2. 31-32; 11,2.4 МТ.7.19;12,14; 13,9; 15,2;14,33;22,11: ]
Уста праведнога капљу мудрост, а усне људи праведних знају
благодати. Уста мудрих поучавају се мудрости, а правда их избавља од
смрти. Када сконча човек праведан, не пропада нада (његова). Јер се
син праведан рађа за живот, и у добрима својим плод правде ће
убрзати. Светлост је праведнима свагда, и код Господа ће наћи благодат
и славу. Језик мудрих зна добра, и у срцима њиховим починуће мудрост. Љуби Господ преподобна срца, угодни су Њему сви непорочни.
Мудрост Господња просвећује лице разумнога. Јер лако је виђена од
љубитеља њених, и налази се од оних који је траже, достиже оне који
је желе да унапред дознају.Који ка њој рано рани, неће се уморити; и
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који бдије ње ради, брзо ће бити безбрижан. Јер она сама проходи
тражећи достојне ње, и на стазама (њиховим) појављује им се
благонаклоно. Злоба никад неће победити мудрост. Ради тога и бих
заљубљеник лепоте њене, и заволех је, и тражах је од младости моје;
и тражах невесту да доведем себи. Јер Господар свега заволе је, јер је
она тајница Божијег знања, и изумитељ дела Његових.Трудови њени су
врлне; целомудрености и разборитости она учи, и правди и јунаштву
(трпљењу), од којих ништа није потребније у животу људском. Ако пак
неко жели и много искуства,(она) зна старине древне, и решење
загонетки, и будуће ствари, да представља. За вештину (плетења) речи,
и решење загонетки; знаке и чудеса предузнаје, и збитија времена и
лета. И свима је добар саветник, јер је бесмртност у њој, и доброславље у општењу речи њених. Тога ради беседовах Богу, и помолих се
Њему, и рекох из свега срца свога: Боже отаца и Господе милости,
Који си све створио речју Твојом, и Премудрошћу Твојом саздао
човека, да господари створеним од Тебе тварима, и да управља светом
у светости и правди. Дај ми Премудрост која седи крај престола славе
Твоје, и не одбаци ме од слугу Твојих. Јер сам ја слуга Твој, и син
слушкиње твоје. Ниспошљи је са светих небеса (Твојих), и од престола
славе Твоје пошаљи је, да будући са мном постара се, да познам, шта
је благоугодно пред Тобом; и да ме упути у делима мојим целомудрено, и сачува ме у слави својој. Јер су помисли смртних страшљиве,
и погрешиве замисли њихове.
На литији, стихира храма
затим светог Василија, глас 3.
Дело Германово.
Твојим чистим животом, уселио си Христа, извор живота, у твоју
душу, и излио си целом свету реке побожних поука, светојављени
Василије, а од њих напајани верни народ цркве, као плодове уста
својих исповедају веру, и благодат приносе, и прослављају твој спомен
у векове векова.
Миро благодати на тебе изливено, помазало те је за свештенослужитеља Еванђеља царства небеског, Василије богојављени, и
постао си Христов миомир, јер си мирисом његовог богопознања цео
свет испунио; зато примио побожне песме слугу твојих, и измоли нама
који те славимо велику милост.
Дело Византијево.
Одевен у владичанску одежду, Василије био си бранитељу вере у
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Тројицу, и стао си пред престо судије, и муке си због вере примио, и
страдање од противника трпео, али си обест епарха посрамио, који ти
је у гневу и сили безверја немилостивим комадањем тела претио, али
ти си оче усрдно расудио, и својевољно мученик постао, зато си венац
победе од Христа примио, који има велику милост.
Слава, глас 6.
Благодат се излила у твоја уста, оче преподобни, и постао си
пастир цркве Христове, учио си словесно стадо да верује у
јединосуштну Тројицу, а у једном Божанству.
И сада, глас 8.
Сишавши Спас међу људе, примио је повијање у пелене, и није се
гнушао ни телесног обрезања; осмодневан је по рођењу од Матере,
иако је по Оцу беспочетан. Њему верни кличимо: ти си Бог наш,
помилуј нас.
На стиховње стихире светога, самогласно, глас 1.
Дело Византијево.
О, побожна и света пчело Христова, Василије свеблажени! Ти си
себе жудњом за Богом као жаоком наоружао, па си богомрске јереси
и хуле ранио, а душама верних си сладост праве вере као ризницу
сачувао. И сада непропадиве ливаде Божијег раја пролазиш, помињи и
нас док пред јединосушном Тројицом стојиш.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност. (Пс.48,4)
Дело Василија Монаха.
Прикупио си врлине свих светих, оче наш Василије: кротост
Мојсеја, Илијину ревност, Петрово исповедање, Јованово богословље.
Као Павле ниси престајао да кличеш: ко не ослаби а да и ја не
ослабим? Ко се саблажњава а ја да не горим? Зато си са њима
настањен, па се моли да се спасу душе наше.
Стих, глас 2.: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов
говориће суд. (Пс.36,30)
Дело Јована Монаха.
Разумео си природу створења, и схватио пролазност свега, и нашао
си само непроменивог и надсуштаственог Створитеља свих. Њему си
усрдно притекао, а пролазних жеља си се одрекао, зато се моли да и
ми такву побожну жељу да стекнемо, светојављени Василије.
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Слава, глас 6.
Благодат чудодејства си са небеса примио, а науком си лаж
идолску изобличио, ти си слава светитеља и утврђење, свеблажени
Василије, и свима преподобнима си за поуку и углед, ти имаш смелост
код Бога, зато га моли да се спасу душе наше.
И сада, глас 8.
Ниси се застидео свеблаги Боже да телесним обрезањем будеш
обрезан, него си дао себе за пример и постао пропис спасења, као
Творац Закона законе испуњаваш, и сва о теби прорицања пророка;
мада си у пелене повијен Ти све држиш у наручју, зато Господе слава
теби.

Тропар светоме, глас 1.
По свој земљи пронесе се глас о теби, јер она прими благовест
твоју којом си богодолично изложио догмате; природу си бића
објаснио, а људски живот Богом украсио. Царствени свештениче, оче
преподобни Василије, моли Христа Бога да спасе душе наше.
Слава и сада, празника, глас тај исти.
Исусе који седиш на престолу светлом као огањ, међу ангелима, са
беспочетним Оцем и твојим Божанским Духом, благоизволео си да се
родиш на земљи од безневесне младе Дјеве и твоје Мајке. Због тога
си и обрезан био као осмодневно Дете. Слава твојој доброј одлуци,
слава твоме промислу, слава твоме снисхођењу једини Човекољубче.
И отпуст.
На повечерју
Кондак светога, Слава и сада, празника.
Полуноћницу певамо по обичају са катизмом. После 1. Трисветог
тропар празника. После 2. Трисветог кондак празника. Молитве:
Помени Господи у нади на васкрсење.. не говоримо, него само:
Господе помилуј 12. и отпуст.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника (два пута)
Слава: светога И сада: празника.
После прве катизме сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..
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Похвалимо сви Василија као украс цркве, и као неисцрпну ризницу науке, којом је нас научио да славимо Свету Тројицу, сједињену
суштином а раздељену ипостасима.
Слава, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Василије премудри, ти стојиш пред Тројицом, па се моли за нас
који ти певамо, и твој спомен славимо, да добијемо у дан суда
благодат, милост и очишћење грехова, да бисмо и устима и срцем
прославили јединога Човекољубца.
И сада:
Ти си Творац свих и Господар света, ти си са Оцем и Духом горе,
а као осмодневно Дете се на земљи обрезујеш. Заиста су божанска и
чудна дела твоја, јер си се ти Владико ради нас обрезао, да би Закон
Божији испунио.
И читамо у Толковном Еванђељу поуке Василија Великог монасима.
После друге катизме сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Боговидиоче неизрециве Премудрости, ти си тајно богатство
захватио, и свима си воде православља излио, тиме си срца верних
побожно развеселио, а науку неверника си науку достојно потопио, за
обоје си постао трудољубив и непобедив бранитељ православља и
Тројице, светитељу Василије, па се моли Христу Богу, да подари
опроштај сагрешења свима који са љубављу празнују свети спомен
твој.
Слава, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Сакупљеним догматима праве вере и твојом науком, ти си као
водом напојио цео свет, и код Извора живота си се Василије заиста
одморио, зато га моли богонадахнути, јер си смелост стекао, да нам
подари велику милост.
И сада, глас 4.
Онај који је по природи невидив, сада је телесно видив постао,
сада се нестворени Бог-Реч из Пречисте Дјеве родио и створио, и по
Закону се ради нас људи обрезује као осмодневно Дете; њему се пак
поклонимо као Спаситељу нашем.
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После Полијелеја сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Снагом твојих божанских речи, оборио си мрачне јереси, и сав
метеж Евномијев си потопио, а људима си проповедао да је и Дух Бог,
а трудом својим си противнике умртвио, и одагнао си Савелијево
служење, све Несторијево мишљење си победио светитељу Василије,
зато се моли Христу Богу, да подари опроштај сагрешења свима који
са љубављу славе твој спомен.
Слава:
Благодат твоје божанске науке и узвишеност тајни догмата,
постали су нам лествица за побожно узлажење, јер си ти оче стекао
трубу Духа, њоме си проповедао Божију науку, зато си се настанио на
месту одмора, и примио награду за твоје подвиге, преподобни јерарше
Василије, па се моли Христу Богу, да подари опроштај сагрешења
свима који са љубављу славе твој спомен.
И сада:
Творац свега и Господар, из твога пречистог тела, Свенепорочна,
је тело примио, и учинио те заступницом људима, зато сви ка теби
Владичице притичемо, и молимо очишћење од грехова, и избављење
вечних од мука, и сваке беде од злога господара доњег света, и зато
ти вапимо: моли се Сину и Богу, да подари опроштај сагрешења свима
који се са вером клањају пресветом твоме Породу.
И читамо надгробно слово Григорија Богослова Василију Великом,
подељено у четири дела.
Степена, први антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4. 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)
Све што дише..
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
После 50. псалма
Стихира самогласна, глас 6.
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Благодат се излила у твоја уста, оче преподобни, и постао си пастир
цркве Христове, учио си словесно стадо да верује у јединосушну
Тројицу, а у једном Божанству.
Канон празника. Дело Стефаново. Ирмоси два пута, а тропари на
4. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море
разделио, и провео људе које је из ропства египатског извео, и
тако се прославио.
Осам дана носе слику будућих догађаја, а твојим својевољним
унижењем Христе су просвећени и освећени, јер си се тада по Закону
обрезао.
Обрезање прима осмодневни Христос после свога рођења, и овога
дана је сенку старог Закона поплашио, а светлост нове благодати је
заблистао.
Ини канон светом Василију на 8. Дело Јована Дамаскина. Глас и
ирмос тај исти.
Време је дошло Василије да се почне похвала твога гласа, а ти оче
прими молитву нас који то желимо, и дај нам благодат изобилну.
Великим врлинама си прошао тежак пут, и стигао си до пута
углачаног и до правог небеског улаза, и свима си постао углед
Василије.
Телесне прохтеве које кваре тело, жељом за богопознањем си
савладао, тако си се у царство непропадивих уселио, оче Василије.
Душевне и уједно телесне страсти си посекао духовним мачем
Василије, а себе си на жртву Владици принео.
Ти си постао свештеник неизрецивих тајни и Христову цркву си
свето поучавао, оче и свештениче, и јасно си нас Тројичним светлом
обасјао.
Богородичан: Ко може како доликује описати у теби наизрециво
зачеће? Јер си Бога родила телом, Свечиста, Господа и Спаса који нам
се јавио.
Катавасија, први хор пева ирмос:
Глубини открил јест дно...
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Господ, силан у ратовима, откри морско дно и по сувом изведе Своје
слуге, а затим потопи њихове противнике – јер се прославио!
Други хор, ирмос:
Шествуја морскују..
Израиљ прегази силовите морске таласе намах претворне у
суво. Црвено море пак, као водени гроб немилице се навали на
египатске војводе силном снагом деснице Господње.
Песма 3.
Ирмос: Утверди нас..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом
умртвио грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Оваплоћени надсуштаствени Бог-Реч је као завршетак Закона
обрезан, али он је и почетак божанске благодати и живота непролазног
којег даде нама.
Оваплоћењем си Христе извршитељ Закона постао, а не супротан
Богу, и зато си пристао да се осмог дана обрежеш.
Преподобног
У заједници са рођењем Христовим заблистао је и спомен твој
оче, а његову неизрециву тајну, ти си својим поукама објаснио.
Утврђен си био у страху господњем као почетку мудрости, али ти
си љубављу тежио за узвишенијом Премудрости о, Василије.
Био си пун разних поука, не само долњег и пролазног живота, него
још више много за онај бољи живот, и постао си светлост целом свету
Василије.
Премудри Василије, ишао си делајући и делао си ходећи, и показао
си виђење Најсветијег, и његовој науки и познању си се добро научио.
Богородичан: У своме телу си бесемено Бога зачела, и родила га
неизрециво оваплоћенога; на њега несмеју гледати Пречиста Увекдјево,
ни небеске силе.
Катавасија, први хор:
Крепост дајај царем нашим Господ..
Господ који даје снагу нашим владаоцима и уздиже моћ
својих помазаника, рађа се од Дјеве па иде на крштење. Стога му
верни, ускликнимо: нема светога као што је Бог наш, нити
праведнога осим тебе, Господе!
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други хор: Јелици древних изрешихом се сјетеј..
Радујмо се сви јер смо избављени од негдашњих замки и
разбијене су лавље чељусти што прождиру. Отворимо уста плетући
слаткогласије речи Богу-Речи коме је радост да нам пружа дарове.
Кондак празника, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Господ свих трпи обрезање, и људска сагрешења као добар
обрезује, данас даје спасење свету; Радује се међу небеским силама и
Творчев јерарх, светлоносни Василије Христов, познавалац Божијих
тајни.
Затим сједален светога, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Научен речима премудрости, ти си прописе старог Закона укинуо,
и свима си проповедао реч благодати; твојим поукама си поравнао
таблице у душама, у њима си уписао Божију науку, тако си и мрак
прошао у покрову телесном као облаку, и заблистао си Духом
светитељу Василије, зато моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, празника, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Из бездана твога човекољубља одевен си Владико у лик слуге, и
телом си обрезан, дајући свима људима твоју велику милост.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.
Престала су обрезања, од када се Христос својевољно обрезао, и
сада је благодаћу многе народе спасао.
Будући непрестани живот осмог дана и века, представља дан када
се телом обрезао Владика.
Преподобног:
Рођењем Христовим се украшава црква као невеста, уз то и
слављем твога спомена, свеблажени.
Непобедив си постао јер си се за Бога борио Василије, и све си
људе његовим законима поучавао.
Дарован је од Бога цркви као ограда и као чврсти бедем, Василије
свеблажени.
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Ти си противницима вере постао као оштро сечиво, и као огањ
који гута обману, оче Василије.
Богородичан: Молимо те Пречиста, јер си Бога бесемено зачела, да се
увек молиш за слуге твоје.
Катавасија: Услишах глас твој..
Онај за кога си, Господе, рекао „ Глас једнога који виче у
пустињи“ чу Твој глас кад си загрмео над силним водама, дајући
сведочанство за Свога Сина, и сав испуњен присутним Духом
ускликну: Ти си Христос, Божија мудрост и сила.
Други: Огњем очишчсја тајнаго..
Очишћен ватром мистичног виђења Пророк је певао химну о
обновљењу смртника. Подстакнут Духом пустио је глас објављујући оваплоћење неизрециве Речи која ће разорити владавину
насилника – ђавола.
Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков Творче..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Ти си из Мајке неизрециво дошао Господе, и у човеков недостојни
лик си се оденуо, и као Дете закона си Закон испунио.
Родитељка је постала попут ноћи, из које је заблистао Христос,
љубитељ сенке Закона Израиљевог, и показао се целом свету као
Светлост.
Преподобног:
Данас је заиста у цркви двоструки празник: и обрезања Владике
јављеног на земљи као Детета, и спомен мудрог слуге и трипут
блаженог.
Недостижна Светлост почива у теби преподобни, јер те је Христос
учинио пресветлим светилом целоме свету, зато твој спомен певамо
Василије.
У мраку на Синају, Мојсејем написано постање, ти си објаснио из
Божанске ризнице, и описао си га свима преблажени Василије.
Нису то ни законодавац Мојсеј, ни првенац Закона Јосиф који је
хранио народ раздавањем пшенице, него си баш ти постао делитељ
Божијег Тела, Василије.
Богородичан: Теби Родитељко Христа, Творца свега, кличемо: Радуј се
Пречиста, радуј се светлости која нам је заблистала, радуј се станиште
Несместивога.
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Катавасија: Исус живота началник..
Исус, человођа живота, долази да ослободи првосазданог човека
Адама од осуде, иако му као Богу није потребно очишћење, ради
палога човека очишћава се у Јордану. У њему је убио нашег
непријатеља ђавола, и дарује мир који превазилази сваки разум.
Други: Врага темнаго и оскверњенаго јада..
Очишћени и опрани Духом од отрова мрачног и прљавог
непријатеља, кренули смо без лутања новом стазом, која води
неприступачној радости, приступачној само онима са којима се
Бог помирио.
Песма 6.
Ирмос: Бездна мја многа грјеховнаја..
Доспео сам у велики бездан греха, па ти вапијем попут пророка:
избави ме из пропасти, Господе!
Закон је свој крај добио, када је Христос Дете постао, јер је као
испунитељ Закона и обрезање примио и клетву закона је укинуо.
Јављањем Христа и његовом наредбом је престала смутња суровог
јеврејског обрезивања, и заблиста пролеће благодати.
Преподобног:
Обилно си нахранио душе бедних које су патиле од духовне глади,
и гладна срца си испунио сваке божанске радости, Василије.
Богато си нахранио гладне хране небеске, јер је твоја реч Василије
ангелски хлеб, и тако си постао изузетан даваоц духовне Пшенице.
Ти си Василије сакупио врлине као трудољубива пчела са сваког
цвећа, и био си искусан у њима, и зато си прослављен.
Похитао си да се одвојиш од света и да живиш са Богом, и зато
си пролазно и пропадиво оставио, свеблажени Василије, а непролазно
си као мудар стекао.
Богородичан: Спаси од невоља слуге твоје Богородице, јер сви
побожни теби притичемо, као неразоривом бедему и заступници.
Катавасија: Глас Словесе, светилник света..
Глас Речи, Светиљка светла, Даница и Претеча Сунца, виче у
пустињи свему народу: „Покајте се док има времена, јер ево ту је
Христос који свет од пропадања избавља!“
Други: Вождељенаго јавствова..
Гласом пуним радости Отац показа Свога Миљеника, кога је
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изнедрио из Своје утробе. „Уистину “, рече, „Овај је мој Пород, са
Мојом природом, што носећи светлост изниче у људском роду, Моја
жива Реч што због старања о човеку поста човек.“
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Небовесниче, Василије преподобни, показао си се непоколебив
темељ цркве, свима си људима дао неукрадиво господство запечативши га својим догматима.
Икос:
Чаша целомудрија, уста премудрости и лествица науке, Василије
велики, свима блиста духовно, дођите пак и стојмо у дому Божијем,
усрдно гледајмо предивна чудеса његова, којима блиста зрацима свога
живота, чистим Духом освежени, удостојимо се његове вере, топлине
и смирења којима је постао дом бића Божијег, зато њему кличемо и
певамо, преподобни небојављени Василије.
Песма 7.
Ирмос: Образу златому..
Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три
дечака немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред
огња орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.
Светло и пресветло рођење Христово, прописује данас и тајну
будућег обновљења, па се јасно по обичају Закона обрезује али не као
Бог него као Човек и као испуњење Закона.
Творац Закона испуњава Закон, јер се телом данас својевољно
обрезује, и тако чини обрезање зиме греха и дарује нам да кличемо:
благословен си Боже отаца наших.
Преподобног:
Очева икона је Син, а Синовљева икона је Дух, а ти си о, Василије
неокаљано огледало Духа, и дом целе Тројице, блажен је твој спомен,
а који га славе и сами се прослављају.
Удубивши твој разум у недостижне дубине Божије, сабрао си
скупоцене бисере знања, и цео свет си испунио премудрошћу и научио
си све да кличу: благословен си Боже отаца наших.
О, јединог ли надахнућа разума свештене двојице, јер као једна
душа су у два тела неразделиво жудњом за Божанством састављени, у
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Григорију Василије, а у Василију Григорије, сада молите Христа за
стадо ваше.
Постао си отац сирочади и заштитник удовица, богатство сиротиње а болеснима утеха, богатима кормило, старима палица и младима
учитељ, а монаштву правило врлина, Василије.
Очистивши разум свој од сваке блатне нечистоте, сагледао си
духовно жељом твога духа, па си тако опевао Свету Тројицу и са
смелошћу кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: На гори Синају, у купини огњем несагоривој, видео је
Мојсеј унапред праслику тебе Пречиста, да ћеш несагорива примити
неиздржив пламен неизрецивог Бића, који се сјединио са тварним
телом, у једној од светих Ипостаси.
Катавасија: Јуноши благочестивија пешчи..
Побожне младиће сачува неопаљене ватром, иако су бачени у пећ,
шум росоносног ветра и силазак Божијег анђела. Стога, освежавани од ватре росом, са захвалношћу су певали: „Благословен си,
најопеванији Господе Боже отаца наших“!
Други: Опали струјеју змијеви глави..
Онај који је стишао пламен у пећи који је високо куљао надносећи се на побожне младиће, водом Јордана сажеже главе змијама,
а росом Духа рашчисти свеколику непрестану греховну маглу.
Песма 8.
Ирмос: Неизреченоје мудростију составлшаго..
Бога-Реч који је све по својој неизрецивој мудрости створио, и
изнебића у биће привео, благословите дела као Господа, и
величајте га у све векове.
У осми дан се Владика обрезује као Дете, и добија име Исус, јер
је Спаситељ и Господ целог света.
Уз осми дан од Христовог рођења, достојно везујемо и велики
спомен светога, којег са вером прослављамо, и певамо Господу и
величамо га у векове.
Преподобнога:
По неизрецивом проимислу Онога који је Василија подарио целом
свету као светлост праве вере, и као трубу богословља, благословите
дела господња Господа.
Онога који се издашним деловањем уселио у мудрога Василија, а
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који је његовом силом православно богословски учио, благословите
дела господња Господа.
Уживајући у сладости твојих светих поука Василије, непрестано на
твој празник славећи кличемо: благословите дела господња Господа.
Раширио си зраке Божије науке по целом свету Василије, светлошћу
руководећи да славе само Тројично Биће, благословите дела господња
Господа.
Богородичан: Из Оца потеклог пре векова, а у наше време из Дјеве
заблисталог надвременог Бога-Реч, благословите дела господња
Господа.
Катавасија: Тајну преславнују вавилонскаја..
Она пећ у Вавилону која је излила росу указала је на несхватљиву тајну: да ће Јордан у своје струје примити духовни Огањ;
док се буде крштавао у телу обујмиће Створитеља Кога народи
благосиљају и величају у све векове.
Други: Свободна убо твар познавајетсја..
Слободном види себе творевина, синови су светлости они који
раније беху у мраку, једино владар мрака стење. Нека благосиљају
Узрочника ове промене наследници некада проклетих незнабожаца!
На 9. песми Чесњејшу не певамо, него припеве Обрезања:
Величај душо моја, по Закону телом обрезаног Господа.
Песма 9.
Ирмос: Јаже прежде солнца..
Из тебе нам је, Дјево, Христос као светило од Бога пре сунца
заблистао, и у телу нам је дошао, и из бока твога се неизрециво
оваплотио, зато те Свечиста Богородице величамо.
Затим други хор пева то исто: и припев и ирмос.
Остала три припева узимамо уз тропаре.
Величај душо моја, Овога који је у осми дан примио обрезање.
(два пута)
Данас се Владика обрезује телом као Дете, и испуњава Закон.
(једанпут)
Данас се Владика телом обрезује, и назива Исус.
(једанпут)
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Прешавши Христос све границе човековог бића, надприродно се из
Дјеве родио, и по пропису како Закон налаже, телом је обрезан, и
постао је Испунитељ Закона.
Дођите на славно назвање Владике Христа да га у светињи
празнујемо, јер је данас Исус божански назван; а са њиме и спомен
светитеља да величамо.
Затим припеви светоме уз његове тропаре:
Величај душо моја, међу јерарсима великог Василија. (два пута)
Величај душо моја, целом свету великог светионика. (два пута)
Величај душо моја, из Кесарије велико Василија. (два пута)
А ово и уместо „Слава“:
Величај душо моја, украситеља Христове цркве
И уместо „и сада“:
Величај душо моја, часнију од небеске војске, Дјеву Пречисту
Богородицу.
Василије ти си као верно јагње првога Пастира Христа, следовао
живоносним његовим стопама, и мучитељу си оче твоју душе предао,
и унапред си свеблажени храбро за цркву пострадао.
Видећи свештени Христов црквени сабор, украшен твојим архијерејством мудри оче, Упропаститељ свега био је као громом погођен
и пао је мучитељ, јер зраке Духа који је у теби Василије није могао
да поднесе.
Апостолске катедре, и хора страдалника Христових, скиније патријараха, и сладости праведних, и радости пророка, удостојио си Василије, као служитељ Богородице и проповедник Свете Тројице.
Једини Господ који поднебесје водама покрива, и који скупља
море а бездан исушије, из тебе Пречиста је тело примио, и хита из
Витлејема ка Јордану да се крсти телом.
Затим се сакупе оба хора и певају први припев празника
И ирмос: Недоумјејет всјак јазик..
Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти
пева химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу
Богом надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе
величамо.
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Затим припев:
Величај душо моја, часнију од небеске војске, Дјеву Пречисту
Богородицу.
И ирмос: О, паче умарождества твојего чудес!..
О чуда које превазилази свако умовање: твој порођај, свечиста
Невесто, благословена Мајко! Преко тебе нађосмо потпуно спасење,
зато ти као добротворки одајемо дужну похвалу, приносећи ти на дар
химну захвалности.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Жељом за знањем, одрезао си оче покривало твоје душе, и
чудесима си се показао у целом свету као сунце богомудри, а вернима
си обасјао мисли, и свештениче Тројице, о, Василије мудри и служитељу Богородице. (два пута)
Слава и сада, празника
Створитељ векова се телом обрезује као осмодневно Дете, да
испуни Закон, и у пелене је повијен као Човек, и млеком је храњен,
Он који неизмерном силом као Бог све држи и заповешћу ствара.
На хвалитним стихире на 6, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Трпи телесно обрезање, овај који се из Оца без сечења и промене
неизрециво родио као Бог-Реч, и као Бог од Бога остаје у неизмењеном
Божанству, али се покорава Закону мада је изнад Закона, и све нас
избавља од клетве Закона, и дарује небески благослов, зато преблаго
његово снисхођење хвалимо и певамо, и благодарно прослављамо, и
њега молимо, да подари душама нашим велику милост. (два пута)
Ти си преподобни постао по благодати син Бога, поновним
рођењем кроз свето крштење, и проповедао си Сина Божијег и БогаРеч природом и истином првовечног, и јединосушног и сабеспочетног
са Оцем, па си зинута уста јеретичка светлом твојих поука затворио,
зато си се у царства вишња уселио, и сацарујеш са јединим и природним царујућим Христом, и богато раздајеш по свету велику милост.
Унутра небеског храма, као светитељ освештани си се настанио,
као вођа по делима и виђењем Премудрости, и светом одећом одевен,
и сада преподобни код небеског жртвеника свештенослужиш, и пред
Богом стојиш, и духовно богослужење вршиш, зато помињи милостиво
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свеблажени Василије све који твој свети и свечасни спомен славе, и
моли Христа који дарује свету велику милост.
Сав си Богом освештан, и на сваки начин још из детињства му
намењен, јер си зрацима најсветије Мудрости обасјан, њихово
разумевање си објаснио, јасно казујући, и мудро говорећи, који у свима
постојећима добро чини на познања божанских дела. Зато тебе као
богоречитог и као учитеља побожности и светлосносно светило цркве
проповедамо, молећи Христа Бога, да подари целом свету велику
милост.
Утврђен у страху Божијем, разумео си тај страх као почетак
премудрости Василије, али си то оче исправним животом превазишао,
а љубављу се са Богом сјединио и себе му предао, зато божанским
наредбама и расуђивањима поучен, људима си утврдио обичаје и
украсио разум верних, а законодавством духовним си обасјао сабор,
зато Христа моли да подари душама нашим велику милост.
Слава, глас 6.
Благодат се излила у твоја уста, оче преподобни, и постао си пастир
цркве Христове, учио си словесно стадо да верује у јединосушну
Тројицу, а у једном Божанству.
И сада, глас 8.
Сишавши Спас међу људе, примио је повијање у пелене, и није се
гнушао ни телесног обрезања; осмодневан је по рођењу од Матере,
иако је по Оцу беспочетан. Њему верни кличимо: ти си Бога наш,
помилуј нас.
Велико славословље.
После Трисветог тропар Василија, Слава и сада.. празника.
Јектенија и отпуст. И помазује се братија уљем из кандила
светитељевог, ако допусти настојатељ. Певамо стихиру самогласну.
На првом часу тропар празника, Слава: Василија, И сада:
богородичан часова. После Трисветог кондак празника, и остало, и
коначни отпуст.
На часовима кондаке говоримо празника и светога наизменице.
На литургији
Блажена од канона празника, Песма 3. и светога Песма 6.
После входа тропар празника и светога, Слава кондак светога И
сада: празника.
прокимен глас 6.: Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе
твоје. (пс.27,9)
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Стих: Теби Господе завапих, Боже мој, немој заћутати од мене.
(пс.27,1)
И светога, глас 1. Уста ће моја говорити мудрост, и поучење срца мога
разумност. (пс.48,4)
Апостол Колошанима, зачало 254.
И светога Јеврејима, зачало 318.
Алилуја, глас 8.: Ти који напасаш Израиља, пази, који водиш као овце
Јосифа. (пс.79,2).
Стих: Уста праведнога ће проучавати мудрост, и језик његов говориће
суд. (пс36,30)
Еванђеље по Луки, зчало 6.
И светога, зачало 24.
И остало.
Служи се литургија Василија Великог. И певамо уместо Достојно:
О тебје радујетсја..
Причастен: Хвалите Господа са небеса, похвалите га сви народи.
Други: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће бојати.
(Пс.111,5-6)
ВИДИ
Ако се догоди обрезање господње и светога Василија Великог у
недељу: служимо бденије. На малој вечерњи стихире васкрсне по
обичају. На стиховње стихира васкрсна гласа једна. Затим стиховње стихире Василија, са велике вечерње, глас 1. самогласно, са
њиним припевима. Слава: глас 6.: Излијасја благодат.. И сада: Не
устидјесја всеблагиј Бог.. После Трисветог тропар васкрсан, Слава:
светога, И сада: празника. и отпуст.
На великој вечерњи
На Господи воззвах.. певамо стихире васкрсне 3 и празника 3 и
светога на 4. Слава: светога: Премудрости рачитељ.. И сада:
богородичан из прве скупине по владјаућем гласу. Вход, прокимен
и Чтенија 3.
На литији стихира храма и светог Василија. Слава: светога И
сада: празника.
На стиховње стихире из Октоиха. Слава: светога И сада: празника.
На благосиљању хлебова тропар светога – два пута и Богородице
Дјево.. једанпут, и Чтеније у Посланицама апостолским.
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На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан (два пута) Слава: светога И сада:
пазника. После катизми сједални васкрсни са њиним богородичиним, и Чтеније из Толковног Еванђеља, недеље пред Богојављењем. Полијелеј, а после њега тропари, Ангелскиј собор.. и ипакој
гласа и сједални празника сви по једанпут, Слава: сједалне после
Полијелеја И сада: празника. И Чтенија у Богослову, реч надгорбна Великом Василију. Степена и прокимен гласа. Све што
дише.. Еванђеље васкрсно. Воскресеније Христово видјевше.. и
50.псалам. Стихира васкрсна.
Канон васкрсан са ирмосем на 4 и празника на 4 и светога на 6.
Катавасија: Глубини открил јест дно.. и Шествујет морскују..сваки
хор свој ирмос.
После 3. песме кондак празника и сједален светога (два пута)
Слава и сада: празника.
После 6. песме кондак светога и икос. И читамо Пролог.
На 9. песми певамо Чесњејшу.. а припеве празника и светога не
певамо. Светилен васкрсан, Слава: светога И сада: празника. На
хвалитним стихире васкрсне 4 и светога подобне 4 са уобичајеним
њиховим припевима. Слава: Еванђелска стихира, И сада:
Преблагослвоена јеси.. Велико славословље, тропар васкрсан,
јектеније и отпуст. Оглашење Студитово. Даје се уље по обичају
из кандила светога и излазак у припрату и Први час и коначни
отпуст.
На часовима тропар васкрсан, Слава: светога И сада: богородичан
часова. После Трисветог кондак празника. На трећем часу тропар
васкрсан, Слава светога И сада: богородичан часова. После
Трисветог кондак светога и празника говоримо наизменично.
На литургији
блажена гласа на 4 и празника Песма 3. на 4 и светога Песма 6.
на 4. После Входа тропар васкрсан и празника и светога, Слава:
кондак светога И сада: кондак празника.
Прокимен недеље пред Просвећењем, глас 6. Спаси Господи људи
твоја.. Стих: К тебје Господи воззову.. и светога, глас 1. Уста моја
возглагољут премудрост.
Апостол недеље пред Просвећењем, Тимотеју, зачало 298.
Други апостол Колошанима, зачало 254.
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Алилуја глас 8. недеље пред Просвећењем: Боже ушчедри ни..
Стих: Пасиј Израиља..
Еванђеље недеље пред Просвећење по Марку, зачало 1. И
Обрезања, по луки, зачало 6.
Причастен: Хвалите Господаи други: В памјат
Литургија Василија Великог. Уместо Достојно: О тебје радујетсја..
Пази:
Субота пред Богојављењем: на литургији Апостол Тимотеју,
зачало 254. Еванђеље по Матеју, зачало 5.
Пази:
Недеља пред Богојављењем: Прокимен глас 6.: Спаси Господи
људи твоја. Стих: К тебје Господи воззову, Боже мој.. Апостол
Тимотеју, зачало 298. Алилуја, глас 8. Боже ушчедри ни.. Еванђеље
по Марку, зачало 1. Причастен: Хвалите Господа с небес..
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Јануара месеца 2. дан
Предпразник Просвећења;
Спомен међу светима оца нашег Силвестра, епископа римског
На Господи воззвах.. стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..
Предпразничне песме побожно унапред огласимо, о часном
крштењу Бога нашега, јер ево хоће да као Човек телом дође своме
Претечи, и да тражи спасоносно крштење, за обнову свих који се са
вером свето просветљујемо и примамо Духа.
Христос се појавио и као Бог показао, као што је Давид јасно
предсказао, и долази да од слуге иште крштење; реко Јордане испуни
се весељем, земљо и море, и брда и долине, и срца у људима сада
заиграјте, јер духовну светлост примате.
Како да тебе приме токови реке, кад си ти река и поток светог
мира и истинска храна, као што је писано, свесилни Господе?! Ти
обнажен силазиш, а небо одеваш у облаке, ти обнажујеш сваку злобу
ђаволску, а у непропадање нас земне одеваш.
Ине стихире светога, глас 8.
Свети оче Силвестре, светлим свештенством си свето заблистао, и
верне си светлозарном науком просветио, да славе по природи Биће
Триипостасне Јединице; ти си таму јереси одагнао, зато данас твој
светли спомен јасно и радосно славимо.
Богоносни оче Силвестре, твојом нелажном науком постао си
заувек као огњени стуб који свештено предводи сабор свештеника, и
као облак који осењује вернике и од египатске лажи их избавља и ка
Божијој земљи приводи, зато твој славни и свештени спомен славимо.
Богоречити оче Силвестре, рекама твојих молитава ти си многолику
змију чврсто заробио, свештено си задивио мноштво Јелина и Богу их
привео, а суровост Јевреја си смирио, јер си пред њима велика чудеса
јавно чинио, зато те славимо и хвалимо.
Слава и сада, глас 6.
Долази на Јордан Христос-Истина, да се крсти од Јована, а Јован
му говори: ја треба да дођем да ме ти крстиш, а ти долазиш код мене?
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Не сме сено да се такне огња, зато освештај мене Владико твојим
Божанским јављањем.
На стиховње стихире самогласне, глас 1.
Дело Јована Монаха.
Светли празник је прошао, Спасе, а светли и долази, онај је имао
ангела за благовесника, а овај је нашао Претечу да га припреми. Онај
је крвљу заливен, јер је бездетна Рахиља заридала, а овде се благословом воде многодетна јавља бања. Тада се звезда мудрацима јавила,
а сада се Отац целом свету јавио. Зато слава теби оваплоћени Господе,
који ћеш опет јавно доћи.
Глас 2.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Дело Андреја Јерусалимског.
Опет ће мој Исус да се очисти у Јордану, опет ће очистити наше
грехе, јер заиста долази на крштење, и жели да Адамову меницу
обрише, па говори Јовану: О, Крститељу, дођи и послужи основи чудне
тајне. Дођи и хитро пружи руку твоју, и дотакни главу Моју, јер ја сам
сатро главу змије, и рај отворио, који је затворен због преступа и
преваре змијине, једењем давно са тамошњег дрвета.
Глас 3.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Светли је прошли празник, а славан је и овај дан, јер се онда
Спаситељу мудраци поклонише, а сада Владику славни слуга крштава;
тамо су пастири свирајући видели и чудили се, а овде глас Оца
проповеда јединородног Сина.
Слава и сада, глас тај исти 3.
Пођимо сви верни, и јудејску земљу оставимо, па пређимо у Јорданску пустињу, да видимо данас тамо ради нас Јављенога у телу, како
тражи крштење у токовима Јордана од Крститеља који га одбија, и са
страхом узвикује: не сме рука од блата да положи на огањ свој длан,
јер и Јордан и море побегоше Спасе и устукнуше, а како ја да
положим руку на твоју главу, од које и серафими стрепе? Јордан је
побегао као кад је Јелисеј плашт Илијин примио, а како није у понор
и дубину пропао, када је тебе нагог у своме току видео? Како нисам
цео сагорео, од тебе ужареног? Зашто оклеваш Крститељу да крстиш
мога Господа, тако пита Јордан Јована? Зашто многима спречаваш
очишћење? Он целу творевину освештава, зато нека освешта и мене и
природу воде, јер се зато јавио.
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Тропар Силвестра, глас 4.
Истина ствари објави те стаду твоме као правило вере, образац кротости и учитеља уздржања. Због тога си смирењем стекао високе
почасти, сиромаштвом богатство, оче Силвестре, моли Христа Бога, да
спасе душе наше.
Слава и сада, предпразника, глас тај исти
Припреми се Завулоне, и украси се Нефталиме, Јордане реко
стани, прими веселећи се Владику који долази да се крсти. Весели се
Адаме са праматером Евом, не кријте се као некада у рају, јер Који вас
виде наге јавио се да вас обуче у прву одећу. Христос се показао
желећи да сву твар обнови.
На повечерју
Певамо Трипеснец. Ирмоси по два пута, тропари на 6 и на крају
ирмос оба хора заједно. Глас 2.
Ако је Трипеснец двоирмосан, певамо од канона првог писца
ирмос два пута, а тропаре оба писца на 6; Затим ирмос другог
канона оба хора заједно.
На овај начин певамо каноне и ирмосе и на наредним повечерјима
Песма 1.
Ирмос: Непроходимоје волнјашчејесја..
Непроходно и бурно море, Бог је својом наредбом исушио, да
би кроз њега израиљски народ провео; зато певајмо Господу, јер се
славно прославио.
Припев: Слава теби Боже наш, слава теби.
Неизрецив је долазак Створитеља, јер је прво из Дјеве заблистало
и цео свет обасјало, а сада сам Христос другу тајну спрема, јер иде
на Јордан ради чудне обнове нас земних.
Служећи узвишеном делу, долази сада напред на Јордан Претеча,
као глас Бога-Речи, који осиромашеног Адама божанством обогаћује,
обогаћује га Духом, јер долази Христос дајући дар крштења.
Песма 8.
Ирмос: Устрашисја отроков благочестивих..
Од побожних младића, тела нескверних као и душа, уплашио се и
удаљио се превише ужарени заморени огањ, угушен од увек живог
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пламена, и вечна песма је запевана: Господу појте његова дела и
величајте га у све векове.
Вас као моје изабране сасуде тако ћу познати, ако печат мога дара
имате на себи, а то је трисветла блистава светлост са крштења. Тако
рече Христос поуку свима који бораве у лености и немару, да је у
крштењу пут и дар спасења и дар слободе вечног живота свима.
Дело супротно твојој природи се сада догађа, јер ја као мањи
требам благослов од тебе већега, зато се бојим да дотакнем твоју главу.
Тако је узвикнуо Претеча, јер несме да се огањ приближи сену, зато
ти мене освештај, слугу твога.
Други двопеснец
Ирмос: Вељенију мучитељеву..
Наредби мучитељевој не повинуше се три побожна младића, него
бачени у пећ исповедаху Бога и певаху: благословите дела
господња Господа.
Одбацивши сан душевне лењости, кличимо бодрим срцем овоме
који долази да нам у реци очисти душе: благословите дела господња
Господа.
Да се делима спреме наше душе за узвишен призор, да би постали
двоструко светли, и такви се показали пред Владиком који све
очишћава својим божанским токовима.
Украсимо таленат речју делатном и удвостручимо га делом, да га
као верне слуге са вером донесемо и Владици предамо, јер он долази
да крсти душе наше за обновљење.
Уместо „Слава“ говоримо:
Благосиљамо Оца, и Сина и Светога Духа, Господа.
а код последњег тропара говоримо: „И сада..“
Затим окупљени заједно певамо:
Хвалимо, благосиљамо и клањамо се Господу, певајући и величајући га
у све векове.
И певамо
Ирмос: Вељенију мучитељеву..
Наредби мучитељевој не повинуше се три побожна младића, него
бачени у пећ исповедаху Бога и певаху: благословите дела господња Господа.
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Песма 9.
Ирмос: Возвеличил јеси Христе..
Узвисио си Христе твоју Родитељку Богородицу, од које си се
Створитељу наш оденуо, у тело налик нашем страдалном, да га
ослободиш грехова, зато њу сва поколења славимо а тебе
величамо.
Сваку нечистоту страсти одбацивши, достојном душом примите
чин светог крштења, јер долази Створитељ који крстећи се у токовима
дарује чудно очишћење, да свима покаже нову промену.
Уледајмо се на Христа који се својевољно понизио, чак до изгледа
слуге, па се сада под његову моћну руку приклонимо, да се душом
уздигнемо, и да, крштени, Њега чистим делима прославимо.
Ини.
Ирмос: Невмјестимаго..
Несместивог си Бога у тело примила, и радост целом свету родила,
зато ти певамо Богородице Дјево.
Одбацимо сви маглу греха, и чисти се покажимо Владици који све
очишћава токовима божанства.
Долази Христос да се крсти у реци Јордану, зато дођите и приђите, да се очистите рекама суза.
Уместо „Достојно“ певамо
Ирмос: Невмјестимаго Бога..
Несместивог си Бога у тело примила, и радост целом свету родила,
зато ти певамо Богородице Дјево.
И метанија. После Трисветог кондак предпразника.
Овако говоримо на повечерјима све до празника.
На јутрењу
На Бог Господ.., тропар предпразника два пута
Слава: светога И сада: предпразника.
После првог стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој спасе..
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Ти си се Исусе мој оденуо у моју сиротињу, и предходиш помешан
међу слугама, тражећи крштење од слуге Човекољубче, зато видећи
тебе Јован кликташе: како да крстим тебе, јер ти немаш никакве
нечистоте, Боже преблаги?
Слава и сада, подобан тај исти.
Долази Христос по својој доброти ка речном току Јордана, јер у
њему жели да благодаћу учини наше обновљење, прими њега радосно
Божији Претечо, и умиј у води тога који то жели: јединога Човекољубца.
После другог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Богати је из великог милосрђа осиромашен, да нас сиромахе, због
некадашњег неуздржања, поново обогати; долази да уђе у токове
Јордана, и од Јована да се славно крсти, зато певајмо верни о његовом
крајњем смирењу.
Слава и сада, подобан тај исти.
Данас се испуњава глас Исаије који кличе: припремите пут
Господњи и стазе поравнајте, објавио је, како рече, велики Јован, као
пустињољубива труба која све позива, зато се окупимо сви да видимо
превелико чудо.
Канон предпразника са ирмосем на 8, ирмоси по два пута,
тропари на 6 и светога на 4.
Канон предпразника. Његов акростих је по алфавиту, Јосиф.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Непроходимоје волњашчејесја море..
Непроходно и бурно море, Бог је својом наредбом исушио, да би
кроз њега израиљски народ провео; зато певајмо Господу, јер се
славно прославио.
Сазнавши за долазак Господњи, из пустиње долази Божији Претеча
и јасно кличе: приближава се и јавља се избављење, покајте се, и
водом се очистите.
Мене погруженог у валовима греха, целог очисти кропљењем покајања, Боже-Речи који си са Оцем беспочетан, јер твојим крштењем
вернима увек дарујеш избављење, по твоме неизмерном милосрђу.
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Земља Завулонова, као што је писано, обасјана виде Светлост
незалазну, јер ево долази у токове Јордана постојећи над свима Бог,
зато му пева кличући: певам Господу јер се славно прославио.
Видевши богоречити Претеча како сав народ долази, њима се
обратио: ко вам је казао да бежите од гнева који долази? И чините
дела покајања и плодовима њиним ћете се благодаћу спасити.
Ини канон светога. Његов акростих је: Дај ми блажени благодат да
ти са вером певам, Јосиф. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несјекомаго пресјече..
Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало дно
којега никад не виде, а страшног противника је вода потопила, и
Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући песму:
Господу појмо јер се славно прославио.
Благодаћу си Силвестре усиновљен Богу Оцу, јер си чисти живот
заволео, и светим сјајем душом си био обасјан, па си прешао ка
Светлости незалазној, кличући: певам Господу, јер се славно
прославио.
Веома мудро си страсти спутао и испосничким животом си
светитељу тело својој души повинуо, и постао си свето и светло
станиште Тројице, а зле духове си савладао, певајући Господу, јер се
славно прославио.
Закону Божијем си се побожно покорио и украшен богонадахнутим
знањем писао си, и јелинске мудраце си Истини научио, да исповедају
Христа са Оцем и Духом, кличући: Господу певајмо, јер се славно
прославио.
У једној Ипостаси јављеног и оваплоћеног Христа ти си блажени
проповедао, а са две воље и дејства Силвестре схваћеног; Он је вером
обожио све који кличу: Господу певајмо, јер се славно прославио.
Богородичан: Да доњи свет сједини са небеским, једини Бог свих је
у твоје неискусобрачно тело ушао, и у лику телесном се показао, и зид
непријатељства ових светова је разорио а помирење је завео, и живот
вечни и божанско избављење је подарио.
Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..
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Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом умртвио
грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Христос се јавља, узвикује Претеча, и силази на токове Јордана,
похитајмо да га сретнемо, просветљени чистим срцима.
Тражећи мене залуталог по беспућу Боже мој, обилно си се оденуо
у снисхођење, и прилазиш да се крстиш, јер си свима Избављење.
Нека се радују и небо и земља, јер се сада крштава свију Доброчинитељ, и у водама погружава неизмерно мноштво наших греха.
Ини.
Ирмос: Страх твој Господи..
Страх твој усади Господе у срца слуга твојих, и буди нам утврђење,
јер те искрено призивамо.
Стекао си чистоту разума и постао архијереј и свето рукоположење си примио, зато тебе богоносни оче хвалимо.
Бога-Реч који је на крсту руке раширио, ти си блажени твојим
јасним учењем објаснио а јудејску одбојност си победио.
Чудесима си велик постао, па одгониш духове и чистиш од патњи
све који од тебе са вером те моле, богомудри Силвестре.
Богородичан: Пресвета Дјево, ти си чиста и после порода остала јер
си Бога-Реч родила, који је постао попут нас осим греха.
Кондак светога, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Јавио си се као свештеник међу свештеницима Цара и Бога,
богоносни оче, и био си садруг испосницима. Због тога се и сада
радујеш са ангелима, и веселиш се, оче, на небесима, Силвестре славни
пастиру, спаси оне који са љубављу славе успомену твоју.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Постао си као река праве вере Силвестре, јер си токовима науке
твоје сву земљу натопио као Божији светитељ, и кишом чудеса си
умио са ње нечистоту страсти, и достојно си наследио реку живота,
зато окупљени данас тебе побожним песмама славимо и са вером ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима који
са љубављу славе твој свети спомен.
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Слава и сада, глас тај исти
Подобан: Свирелеј пастирских..
Невидиви Боже, недостижна Речи Божија, рођен си од Оца мимо
природе и сваке речи, а у наше време пак од Дјеве, и ниси претрпео
промене, а сада долазиш да се у речним токовима Јордана телесно
крстиш, јер си решио да као Бог спасеш род човеков.
Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
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.
Твоме доласку, Исусе доброчинитељу, чуди се велики Претеча, па
ти у страху кличе: ти си огањ Владико, зато немој да спалиш мене,
који сам сено.
Видећи ме како сада својевољно стојим у овој води, дођи о, Јоване
и крсти ме, да бих водом благодат роду људском учинио.
Познао сам те Боже мој, телесно сакривеног као сунце у облацима, па како те сада гледам нагог одевеног водом? Тако је узвикнуо
Јован чудећи се.
Просвећује се човекова природа и добија избављење из мрака
греховног, и мене обнаженог Овај ме са висине одева нетрулежном
божанском одећом.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Богоугодан свештенослужитељ, помазујући свештенике Божанским
духом, постао си оче Силвестре и народ си просветио богопознањем.
Садејством Духа си одгонио болести, и неисцељиве патње си
исцељивао богонадарени, а заблуделе си обраћао из лажи.
Ти си Силвестре јеретичке лажи одгонио и паству си напасао
поред вода православља, и на испаши богопознања.
Излила се у твоја уста благодат Божанскога Духа, зато те је
свеблажени оче, Бог за свештеника своме народу помазао.
Богородичан: Исцели Невесто Божија ране срца мога и покрени моју
душу ка вршењу Божије воље.
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Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Покајте се јер се царство Божије приближило, кличе и јавља свети
Претеча из пустиње, и обнавља у злобама опустошене.
Долази Христос о коме је Закон давно говорио и свештени сабор
пророка, да нас обнови светим крштењем, остареле у многим гресима.
Рече Јован: необично и предивно видим данас, јер сада долази
Извор бесмртности, и од мале капи тражи да га она свето крсти.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Сплетом твоје науке потпуно си ослободио од окова сујете све
свезане лажју и привезао их уз Божију веру, отварајући оче њихов разум
читањем Писма, свештениче блажени.
Твоје непорочно срце је оче боравило у закону Владике свих, јер
си њега желео, зато си и своје тело обуздавао и благодаћу чудеса се
обогатио, па си болести и тешке ране душевне лечио.
Срца обузета демоном беса, као душегубном болешћу од ужасне
јереси горкога Манента, ти си лековима твоје науке као богосносни
лекар брзо зауставио, и божанском благодаћу Светога Духа си их
одагнао.
Богородичан: Радуј се јер си једина родила Најсилнијег, који се телом
понизио, радуј се Свенепорочна, јер си целом свету обновљење, радуј
се патње ослобођење, радуј се верних спасење, и узвишени Божији
престоле.
Песма 6.
Ирмос: Бездна согрешениј..
Доспео сам у велики бездан греха, али ти ме Господе, Господе као
пророка Јону избави, и спаси живот мој од пропасти.
Дај нам Човекољубче кишу опроштаја наших сагрешења, јер си из
велике милости, у токовима Јордана потопио грехе свих на земљи.
33

MINEJ JANUAR
Ти си Христе пучина праведности, зато сада долазиш на реку
Јордан, да удавиш змију и да Адамов преступ исушиш.
Како ће ток реке примити тебе Христе, који си истинити ток
нетрулења? Узвикнуо је Претеча, славећи твоје велико милосрђе.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје,
јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па
се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Твојим молитвама, блажени, си затворио у безизлазну и вечну
тамницу злу змију која завишћу сатираше који јој прилажаху, а као
двери и као окове си знак крста поставио.
Јављање твоје замедљене науке је прошло на све стране, и твоја
наука је у све крајеве света донела светлост, светлим чудима и
показивањем Божијих дела.
Исцељења и Божије дарове изливао си увек и богато као кишу од
Створитеља, светитељу богоречити и блажени, на све који ти са
чистом вером долазе, и благодаћу Пресветог Духа исцељиваху се.
Богородичан: Богоречити пророци су схватили дубину твоје тајне,
Дјево, и научени Божанским Духом су је пророчки предсказали, а ми
сада пресрећни видимо догађање тога и верујемо.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не
бој се да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
Икос: Не умарам те Крститељу да пређеш крајеве, и не треба да ми
причаш и говориш као што говориш и учиш безаконике и грешнике.
Само ме крсти ћутећи и очекуј од крштења да примиш заслужено, што
није ни ангелима дато, јер ћу те учинити већим од свих пророка, јер
од оних ме ни један није јавно видео, него у сликама, сенкама и
загонеткама, а ти си ме видео како стојим пред тобом, а ја сам дошао
да спасем Адама првосазданог.
Песма 7.
Ирмос: Образу златому на поље..
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Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три
дечака немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред
огња орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.
У свештену одежду оденуо си ме Христе, јер сам био обнажен
саветом Лажљивога, и дошао си да наг прођеш кроз воду, по богатству
твоје доброте, зато певам о твоме милосрђу, и клањам се твоме чудном
домостроју.
Зашто је Христе оволики твој промисао о нама? Зашто је ово
унижење? Зашто је ово неизрециво и надразумно снисхођење? Тако
рече Јован када те виде обнаженог, и када си му наредио да те крсти.
Запалио си Христе као светионик твоје свето тело сред Јордана,
да потражиш потопљен у страстима и у греху створеног по твоме лику,
и нашавши га, украсио си га твојим крштењем Благи, зато ти певамо.
Ини.
Ирмос: От Јудеји дошедше..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Праведник ће бити као палма у дому Господњем, а ти си оче
процвао плодовима правде, којима се хране сви који те славе, певајући:
благословен си Боже отаца наших.
Снагом твоје науке изобличио си појаву брбљиваца, који су
боловали од неверја, па радосно певаш преславни Силвестре: благословен си Боже отаца наших.
Твоја слава оче остаће довека, и твој спомен са свима праведнима,
а ти са њима помињи и нас који са вером певамо: благословен си
Боже отаца наших.
Славни свештенослужитељ зраком Духа просвећен, таму злобе је
разорио а све просветио да овако певају: благословен си Боже отаца
наших.
Богородичан: Предивна млада Дјево, ти си родила Постојећег пре
свих векова, који је постао попут нас по својој крајњој доброти, да
спасе све који певају: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
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Јован је стварно дошао као глас вапијући у пустињи, да обрати
срца ка усрдном кајању, и да славе јављенога у Јордану Спаситеља и
Владику.
Ти си који храниш потоке и ствараш мора и изворе, па како у воду
силазиш? Зашто тражиш очишћење, ти који дајеш умивење и очишћење
свима који те песмом славе Христе у векове?
Ти тражиш да исушиш токове вражије злобе, и да укинеш море
страсти, да вернима излијеш очишћење и опроштење, и зато Владико
долазиш да се крстиш у токовима јорданским.
Ти си Творац минута и година, а постао си времен из милосрђа,
и надвремено си заблистао из беспочетног Оца, а дошао си да
избришеш времене грехе свих у токовима Јордана.
Ини.
Ирмос: Побједитељи мучитеља..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела господња Господа.
Ти си богословски учио о једној природи једнога Божанства али
у Три Лица схваћеног, и певао си непрестано: благословите сва дела
господња Господа.
Истинити оче, ти си назван учитељ о Истини, јер си лажно зване
учитеље и варалице изобличио и певао си: благословите сва дела
господња Господа.
Ти си свештенослужитељу постао вођа свештеног сабора, и украсио си престо врховног од ученика, и још си кликтао: благословите
сва дела господња Господа.
Светим врлинама си оче твоје срце украсио, и сав се улепшао и у
заједници са небеским војскама на висини певаш: благословите сва
дела господња Господа.
Богородичан: Следујући твојим светим речима, сва поколења народа
тебе увек блаженом зову, и сви певамо: благословите сва дела господња
Господа.
Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се
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од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.
Видећи те Јован, Доброчинитељу, како му долазиш, и смирено од
њега крштење молиш, зачудио се и задивио, несмејући никако да се
такне руком Тебе, који кад дотакнеш све планине оне се задиме.
Као света ластавица која најављује духовно пролеће, дошао је
Крститељ свима у зими безмерних греха, који увек трпе буре противних духова и злих страсти.
Ти си сјај славе Очеве, ти си Господе незалазно сунце заблистало
свима који седе у тами зала, ти долазиш да твојим светим крштењем
све просветиш, зато те као Бога и Спаса песмама величамо.
Секира смрти већ лежи код корена, и као дрвету прети ми
посечењем, видећи твоју неплодност душо моја, зато надаље небуди
неродна душо моја, него завапи Богу са усрдним кајањем: сагреших ти
и спаси ме.
Глас вапијући се зачуо у пустим срцима, развеселите се јер долази
Христос, да подари свима опроштај, и сви се освећујте: море, извори
и реке, и брда и долине, све што је под сунцем.
Ини.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Чисту и славну Богородицу прославимо народи, јер је огањ Божанства примила у тело и није спаљена, зато је у песмама величајмо.
Ти си свеблажени усрдно свештенослужио, али си и у самом себи
прохтеве умртвио, и зато си постао Умрломе ради нас жртва богоугодна.
Као свети првак свештених отаца, ти си свето учење утврдио, а
безбожна уста јеретика си затворио.
Убројан си у војску бестелесних, јер си, мада у своме телу
светитељу, бестелесне противнике сјајно победио.
Твој спомен је оче и свештениче у целом свету као сјајно сунце
заблистао, па предводи светлом све који те са вером хвале.
Богородичан: Богољубива Дјево, утеши моју душу напаћену гресима,
јер си родила благога Бога и Господа.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
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Глас вапијућег јавља: планине заиграјте, и радуј се човечански
роде, јер беспочетни Бог-Реч је тело као Човек примио, и дошао да се
крсти од руке коју је створио, да у Јордану потопи грех целог света.
Слава и сада:
Као ће те Човекољубче примити ток реке? Јер ти си и реке и
мора из непостојања створио! Како ће се осмелити Претеча да на твоју
пречисту главу Владико положи своју руку? Зато са трепетом певамо
о узвишеном твоме понижењу Речи-Божија.
На хвалитним стихире на 4. Њихов акростих је: Песме Теофанове
светле. Глас 6.
Подобан: Ангелскија..
Похитајте силе ангелске, из Витлејема на токове Јордана, а пре
свих дођи ти Јоване, и остави твоју пустињу; радуј се реко и спреми
се, и сва земља нека се радује, јер Христос долази да грех Адамов
очисти, јер је Милосрдан.
Чистим устима и умивеним душама дођите, а тајну Витлејема
оставите, и са Христом на Јордан дођимо, и сви земљаци певајмо
њему весело, и са вером рецимо: благословен си Боже наш који
долазиш и слава теби.
Велика је ово и предивна тајна, јер је Бог постао као Човек, мада
није греха имао, и покоран се јавља Јовану на реци Јордану и моли
крштење, благословен си јављени Боже наш и слава теби.
Као цвет Давидов Христос је засјао из Дјеве, и дошао на токове
Јордана да водом умије грехе праоца, зато се радуј Адаме и весели се
Ево, нека се и небо радује а ми народе рецимо: благословен си Боже
наш који долазиш и слава теби.
Слава, глас и подобан тај исти:
Задрхтала је рука и уплашила се рукополагања, мада се радује у
души разумевши Јован, јер си одлучио да твоју главу приклониш, и у
изглед слуге да се оденеш, да би људе избавио од робовања ђаволу, јер
ти кличу: благословен си Боже наш који долазиш и слава теби.
И сада:
Нека се сада сва земља свето и пророчки радује, и нека заиграју
планине, а ти Јордане врати свој ток као што пише, и уплаши се од
лица Владике, јер се Бог Очовечио, и дошао је да све људе очисти од
греха Адамовог.
На стиховње стихире самогласно, глас 6.
Светлији од сунца био је прошли празник Рођења Христова, а
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блистав и пресветли се јавља празник његовог Божанског јављања. У
ономе су пастири са ангелима славословили и Богу оваплоћеном се
поклонили, а овога празника се десницом Јован дотиче главе Владике,
и устрептао говори: освештај и мене и воде, јер само ти имаш велику
милост.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Спремај се реко Јордане, јер ево долази Христос Бог да га Јован
крсти, да својим Божанством главе невидивих змија уништи у водама
твојим; радуј се пустињо Јорданова, а планине заиграјте весело, јер
долази вечно Живи да позове Адама, и узвикни о, Јоване Претечо,
гласом вапијућим: спремајте путеве Господње и стазе његове равним
учините.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Нека се развесели пустиња Јорданова, и нека се расцвета као
крин, јер се у њој чује глас вапијући: „припремите пут Господњи“. Јер
Онај који је планине начинио и измерио, и места шумама одредио, и
као Бог све испуњава, ево се од слуге крштава, почео је са
снисхођењем, и богате дарове дарује. Некада је Ева чула „у мукама ћеш
децу рађати“, а сада је чула Дјева „радуј се обрадована, јер је Господ
с тобом, а он има велику милост“.
Слава и сада, глас 8.
Дело Анатолијево.
Крститељу Јоване, ти си познао мене Јагње још у утроби, а сада
ми на реци послужи, и са ангелима ми службу принеси: пружи руку и
дотакни се моје пречисте главе, и када видиш горе уздрхтале и Јордан
да се враћа ти са њима узвикни: оваплоћени из Дјеве за наше спасење,
Господе слава теби!
На литургији
Блажена предпразника, песме 3. и 6.
После входа: тропар предпразника, и храма Богородице (ако је
њезин) и храма светога, затим тропар светога и кондак храма
Богродице (ако је њезин) или храма светога, Слава: кондак
светога, И сада: кондак предпразника.
Овако говоримо тропаре и кондаке у предпразнику Богојављења
сваког дана осим недеље и светога са полијелејем.
Прокимен глас 1.: Уста ће моја говорити мудрост, и поучење срца
мога разумност. (пс. 48,4)
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Стих: Слушајте ово сви народи, чујте сви који живите у васељени.
(пс.48,2)
Апостола 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 8.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Јануара месеца 3. дан
Предпразник Просвећења;
Спомен светог пророка Малахије;
Спомен светог мученика Гордија.
На Господи воззвах.. стихире пророка 3 и мученика 3
Стихире пророка, глас 8.
Подобан: Господи ашче и на судишчи..
Због речи твога Богом покретаног језика и догађаја које си видео,
славимо те сада пророче заиста задивљени, ти си јасним гласом цео
свет обасјао, када си спасоносни Господњи долазак наговестио.
Због твога ангелског живота на земљи, и сам си на ангела личио,
и називом ангела си се обогатио, због лепоте душе и лепоте тела
двоструко си се међу њих убројао, блажени Малахијо.
Господе, приводим теби твога пророка, као свога молитвеника и
заступника, а ти Милосрдни као добар, његовим молитвама и молењима разреши окајану душу од сагрешења, јер имаш праву и природну
доброту.
Ине стихире мученика, глас тај исти.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Бежећи од превише надмене магловите обмане, удаљио си се
страдалниче Гордије, очекујући Бога, и многим патњама искушан, и
глађу мучен, као подвижник који зна своју силу, самозван си се упутио
ка противнику.
Веома смело дошао си свеславни Гордије ка мноштву богопротивника, и уопште ниси марио за тај скуп безаконика, него си као
смео проповедник добровољно стао међу њих, и громогласно си
Христа проповедао као Створитеља и Господа, беспочетног са Оцем,
а са Светим Духом исте славе и са њиме увекпостојећи.
Мачем ти је глава посечена, а ти си из живота јасно у живот
прешао, и из смрти у бесмртност, и из трулежи у нетрулежно, и ниси
чекао смрт природну, него си својевољно пошао у смрт. О, колики је
твој подвиг, страдалниче Гордије, којим си мучениче Христа
прославио, јединога Милостивога.
Слава и сада, глас 4.
41

MINEJ JANUAR
Дело Јована Монаха.
О, предивног ли чуда! Овај који крштава Духом Светим и огњем,
долази на Јордан да га крсти Јован; Он није Бог обнажен нити обичан
човек, него је у две природе један исти Син Јединородни, па као
Човек жели крштење од смртнога, а као Бог узима грехе целог света,
и дарује свима велику милост.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..
Ево просвећења вернима, ево нашег очишћења, јер Он жели да уђе
у речне токове, да умије нечистоту злобе човечанства, и да обнови нас
пропале.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Када те је видео Претеча твој Господе како долазиш, и желиш да
те он крсти, са страхом је узвикнуо: Боже мој и Створитељу мој, како
да крстим тебе неокаљаног?
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Сиђимо верни мислима на токове Јордана, да би јасно велико чудо
видели: како се Створитељ свих показује видив, и како долази да се
крсти.
Слава и сада, глас 5.
На реку Јордан долази Христос Бог наш за крштење, јер својим
јављањем жели да очисти нас од наших безакоња, јер је Он једини
добар и Човекољубац.
Тропар мученика, глас 4.
Мученик твој Господе Гордије, кроз страдање примио је непропадив
венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је надвладао
а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава мученика спаси
душе наше.
Тропар предпразника, глас тај исти:
Припреми се Завулоне, и украси се Нефталиме, Јордане реко стани,
прими веселећи се Владику који долази да се крсти. Весели се Адаме
са праматером Евом, не кријте се као некада у рају, јер Који вас виде
наге јавио се да вас обуче у прву одећу. Христос се показао желећи да
сву твар обнови.
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На повечерју
Трипеснец, а ирмоси по два пута, тропари пак на 6. Акростих је:
четвртоме певам. Глас 2.
Песма 3.
Ирмос: На камени мја вјери..
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.
Сујетна је била Иродова замисао, којом је хтео да се ослободи
безаконим убијањем деце, јер Христос избавитељ наш крстећи се
дарује свима живот неубојствени.
Ужасно је намера Иродова: да прво убије децу најмањег узраста,
и тако је Витлејем крвљу напунио, сада Христос долази да
крштењем многу децу цркви начИни.
Други трипеснец. Његов акростих је: Уочи суботе. Глас 6.
Песма 5.
Ирмос: К тебје утрењују благоутробија..
Ка теби јутром раним Речи Божија, јер си из милосрђа себе
жртвовао, и мада си непромењив и нестрадалан, ти си себе до
страдања понизио, мир подари мени палом човеку.
Очистивши разум и унапред умивени, у заједници са тајном
предивног промисла, дођимо сви верни и Христа сретнимо, да нас
очисти у токовима Јордана.
Погледајте другови глас Бога-Речи, Сунчев светионик, и друга
Жениковог, који узвикује људима да се покају, и похитају да се
предходно очисте у сусрет Створитељу.
Песма 8.
Ирмос: Глагол мучитељев понеже..
По страшној наредби мучитеља, седмоструко је у давнини пећ
ужарена, али у њој деца не изгореше, него цареву наредбу
укинуше, и овако певаху: сва дела господња појте Господу, и
величајте га у све векове.
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Отворимо верни изворе суза својих очију, па очистимо сваку
нечистоту душе своје, да у светлу угледамо Светлост-Христа који
долази на крштење; о њему сведочи Отац са небеса, и сјај Духа
Светога који је заблистао у виду голуба.
Христос долази да обрише сваку сузу са сваког лица, и да водом
оздрављења прекине многе патње душа и болести, а оронуло
човечанство да обнови новим животом, зато га величамо у све векове.
Свештенослужи крштење душа у богоданој бањи, и огњем страсти
душевне чисти, и спаљује сваку нечистоту и злобу, а даје благодат
покајанима који кличу: тебе величамо Христе у векове.
Ини.
Ирмос: Столпу злоби..
Дођимо сви на Јордан, да се наругамо врхунцу злобе Ироду;
Хајдемо верни и да видимо Христа Избавитеља, како га телесног
крштава у води Претеча, а њега благосиља цео свет и слави у све
векове.
Са капака душе отресимо сан злобе, и верни избацимо зло из срца
наших, и сузама искреним омијмо савест, да би постали очевидци
Јављенога Христа и да га славимо у векове.
Немојмо уносити нечисте речи нити зле помисли, него се научимо
Божијој науки, и принесимо песме Богу-Речи ради нас у телу јављеном, и који просвећује све у тами, јер њега сва твар благосиља и слави
у векове.
Дубина премудрости и скривене тајне сада се јавља људима, и
Божијег промисла се сада вернима открива, кроз Бога јављеног на
земљи у телу, за обнову рода човековог, а њега сва твар благосиља и
слави у векове.
„Не одбијај Јоване, него ми се брзо повинуј и учини, све остави
јер нам сада тако треба испунити сваку правду“, рекао је Владика
слуги; њега сва твар благосиља и слави у векове.
Затим:
Хвалимо, благосиљамо, клањамо се Господу, певајући и величајући га у све векове.
Ирмос: Столпу злоби..
Дођимо сви на Јордан, да се наругамо врхунцу злобе Ироду;
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Хајдемо верни и да видимо Христа Избавитеља, како га телесног
крштава у води Претеча, а њега благосиља цео свет и слави у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Душами чистими..
Дођите да чистим душама и нескверним устима, величамо
нескверну и Пречисту матер Емануилову; јер се њоме приносе
наше молитве, теби из ње рођеноме, зато поштеди душе наше
Христе Боже и спаси нас.
Ко може бити толико неразуман и неблагодаран Христу, да укори
његово дуготрпљење, чекање и доброту? Нека га не вређа, него нека
му са страхом и радошћу послужи певајући: поштеди душе наше,
Христе Боже, и спаси нас.
Претеча говори непокорном народу: ко вам је рекао да бежите од
гнева који долази, змије ехидне потомци? Него покажите достојне плодове покајања, кличући: поштеди душе наше, Христе Боже, и спаси нас.
О, слепог ли и дрског неразумља! Христа коме се иноплеменици
као Избавитељу клањају и са даровима га поштују, домаћи махнито
траже да га новорођеног убију, а ти Христе Боже поштеди душе наше
и спаси нас.
Ини.
Ирмос: Честњејшују херувим..
Часнију од херувима и неупоредиво славнију од серафима, тебе
која си Бога-Реч неизмењена родила, истиниту Богородицу ми те
величамо.
Да свепагубни пад Адамов исправи, јавио се сада нови Адам, и
крштењем преславно даје ослобођење и обновљење.
Спаситељ свих нас, испуњава Закон и правду и завршетак је
пророка, јер се сада под руку слуге приклања, и од робовања ђаволу
човека избавља.
Народима је засијала велика светлост, и онима у мраку је осванула
божанска зора, и свима који су одавно седели у сенки смрти, заблистао
је Христос као Сунце славе.
Војске ангела су око Избавитеља док се у Јордану крштава, и са
трепетом певају о великој тајни његовог неирецивог снисхођења.
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Затим
Ирмос: Честњејшују херувим..
Часнију од херувима и неупоредиво славнију од серафима, тебе
која си Бога-Реч неизмењена родила, истиниту Богородицу ми те
величамо.
Затим метанија.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар предпразника, (два пута)
Слава: мученика; И сада: предпразника.
После првог стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Красотје дјевства..
Необухватив божанством, а обухваћен у тварном телу, жели да дође
и да се крсти у водама Јордана; Њега чистог срца примимо, јер жели
свакога да обнови, зато њему са страхом запевајмо: слава Христе
твоме јављању.
Слава и сада, подобан тај исти.
Када си се Спаситељу појавио на Јордану, да се телом крстиш у
водама, ангелске се војске зачудише, гледајући слугу како стоји пред
Господарем творевине, док те је са висине беспочетни Отац проповедао, зато и ми са весељем кличемо: слава Богу који се крштава.
После другог стихословија, сједален глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Из милосрђа оваплоћеног Бога-Реч, једнаке славе са Оцем и
Духом, који се крштава, гледају хорови ангела и стрепе, а река Јордан
се застидела и уплашила и кренула уназад, јер овај нас узноси ка
висини спасења, јер смо страстима пропали.
Слава и сада, подобан тај исти.
Сабеспочетни Бог-Реч са Оцем и Духом, из милосрђа се сада
обратио у туђе тело, и већ долази да се ради нас крсти, зато га
сретнимо са чистом савешћу, и кличимо: благословен си Христе Спасе
доброчинитељу, јер долазиш да нас освешташ.
Канона три: предпразника са ирмосем на 6, пророка на 4 и
мученика на 4.
Канон предпразника. Његов акростих је: по алфавиту. Дело Јосифа.
Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Наредбом си створио бездане Човекољубче, ти си и земљу над
водама утврдио, а смирен долазиш Господе на речне токове да се
крстиш, и умијеш ме од нечистоте мојих страсти.
Својевољно си осиромашио, да би мене Христе обогатио, јер сам
својевољно злим делима осиромашио, и долазиш ка води Јордана,
тражећи крштење, безгрешни.
Цео свет пропали гресима обнављаш Човекољубче, и долазиш да
људима чудан препород учиниш водом и Духом, зато славимо твоја
јављање.
Давид је Божијим Духом наговестио и говорио: шта је теби море
те си побегло? И ти Јордане, зашто си се вратио када си Христа нагог
видео да стоји у теби?
Ини канон пророка. Његов акростих је: Хоћу да прославим славу
Малахије. Дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несјекомаго..
Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало дно
којега никад не виде, а страшног противника је вода потопила, и
Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући песму:
Господу појмо јер се славно прославио.
Са горњим војскама се радујемо и са њима се веселимо и певамо,
и божанским просвећењем се достојно насићујемо, када твој спомен,
богонадахнути пророче, са вером празнујемо, и Господу певамо, јер
смо сачувани твојом молитвом.
Душа ти је лепа и украшена, па блиста попут ангелске, и мада си
телесан, ти си богоречити славно примио узвишени зрак божанског
сјаја, и радосно си узвикнуо: певаћу Господу јер се славно прославио.
Твој живот си непорочно прошао, и ликом побожним се украсио,
и добром нарави си преблажени себе очистио, и постао пророк истините вере, и кликтао си: певаћу Господу јер се славно прославио.
Богородичан: Пречиста Мати Сведржитеља, ти си Владичице из
царског корена изникла, и јединога Бога и Цара свих си мимо природе
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телесно родила, зато ме спаси од невоља, јер певам Сину твоме, који
се славно прославио.
Канон мученика. Његов акростих је: Слатким песмама ћу опевати
мученика Гордија. Дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.
Као сведок истине познат си свеблажени Гордије, зато твојим
молитвама, светлу благодат мени са небеса подај.
Певаћу Господу који је дао снагу страдалнику против непријатеља,
и украсио га венцем победе.
Помогнут и наоружан силом Цара свих, ти си нападе мучитеља
савладао, свеславни Гордије.
Богородичан: Постала си станиште воде која тече у бесмртност, јер си
дала свим људима Извор живота, Богоневесто.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
Развесели се ожеднела пустињо, као и цела човечанска природо,
јер се ево појављује Вода Живота, која те новоизраслом благодаћу
напаја, јер је Христос свима обнова.
Хиташ Христе на воду јер тражиш мене разумом залуталог, и у њу
си ушао да потопиш моје грехе, и извучеш ме из дубине сваке злобе,
јер си милосрдан.
Када је сунце требало да те гледа обнаженог, Речи Божија, зраке
је своје сакрило, а ти долазиш да мене, обнаженог змијином преваром,
светим крштењем обучеш у одећу спасоносну.
Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
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Сада се радујеш због догађања твојих пророштава и испуњења,
Малахијо богоугодни.
Заблистало је духовно Сунце правде, које има исцељење у крилима, као што си прорекао, богонадахнути.
Богородичан: Сву своју наду полажем у тебе Свенепорочна, и сву своју
душу и срце са радошћу пружам теби.
Ини.
Ирмос: Нјест свјат као Господ..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.
Помишљајући на пролазност и непостојаност свега, и сећајући се
блажени онога што заувек остаје, ти си без страха дошао у судилиште
и страдање, мучениче славни.
Удаљио си се од сујете привременог и пришао си даровити увек
постојећем, и бежећи од људи постао си богомудри сродник ангела.
Земне прохтеве си оставио, а живот небески си мучениче стекао,
јер ниси могао поднети да гледаш метеж и обману, и зато си се
удаљио у пустињу.
Богородичан: Нема непорочне више од тебе Владичице, и нема
пречисте као ти што си Свенепорочна, јер си у тело твоје примила
Створитеља свих, јединога многомилостивога.
После 3. песме
кондак пророка, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Будући богат пророчким даровима, пророче, јасно си најавио
Христов долазак и спасење света; његовом светлошћу свет је
просвећен.
Други кондак мученика, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Твој мученички зној преславни, сву је земљу напојио и славном
крвљу, Гордије, свет си развеселио. Молитвама твојим, богомудри,
спаси све који те са вером песмама прослављају, кличући ти достојно
песмом, свехвални, као многострадалцу.
Сједален пророка, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Благодаћу пророштва обогаћен, ти си знање будућности од Светог
49

MINEJ JANUAR
Духа научио, Малахијо богонадахнути, и свима предсказујеш Христов
долазак, и Божије призивање народа, зато твој свети спомен славимо,
и са љубављу ти певамо, и са вером те хвалимо, па ти славни пророче
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова, свима који са
љубављу славе свети спомен твој.
Слава, мученика, глас тај исти.
Горећи љубављу Христовом, ти си храбри мучениче својевољно и
усрдно на смрт себе предао, и сред судилишта си самозван стао, и
мучитељима си узвикнуо: ево и ја сам дошао. Тамо си идолску лаж
смело изобличио, али ти је зато глава мачем посечена и у живот
бесконачни си прешао мучениче свехвални, зато моли Христа Бога, да
подари опроштај грехова свима који са љубављу славе свети спомен
твој.
И сада, празника, глас тај исти.
Подобан: Свирјел пастирских..
Чета пророка радосно проповеда, о крштењу Христовом које
живот излива. А Исаија кличе: захватите воду очишћења. Богоотац
пише: како да се од твога лица море уклања, по вољи Бога који
спасава род човеков?
Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божији совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру, оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили твојој
Господе.
Небо је спопао ужас а и војске ангела, када су те видели да идеш
Христе као слуга твоме слузи, и да молиш крштење.
Заиграј Јоване, јер долази Господ свима Избавитељ, да се под
твоју руку смирено погне, и да мене покајаног светим крштењем
уздигне.
Приклонио си небеса и сишао у Дјеву Човекољубче, а пред
Јованом приклањаш главу и молиш крштење, зато слава твојој великој
доброти.
Ослободио си ме од окова мојих безбројних грехова, Речи Божија,
када си журио да стигнеш на воду Јордана и да се крстиш Владико,
зато слава твојој великој доброти.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи..
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Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Ти си блажени постао пророк боговладајуће Доброте, и свима
народима си проповедао избављење које се и догодило.
Научен од Духа Светог о оваплоћењу надприродног Бога-Речи, ти
си ову неизрециву тајну објавио, блажени Малахијо.
Богородичан: На тебе сам положио сваку наду мога спасења, и
управљање мојим животом, обрадована Мати и Дјево.
Ини.
Ирмос: Из гори приосењенија..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење
Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.
Када си свеблажени науку Христову чуо, радосно си трулежну
војску напустио, и постао војник Цара небеског, овенчани мучениче
Гордије.
Поломише се планине мучитељеве, и истопише се брда идолска од
твога стрпљивог страдања, када си се са смелошћу приближио,
овенчани мучениче.
Помогнут силом светога крста, ти си пред сабором неверника
громогласно узвикнуо: нашли су Надање који га нису тражили, и јавио
се онима који нису за њега питали.
Сав свој необуздани гнев је подигао мучитељ на тебе блажени, јер се
зачудио твојој намери и твојој из душе побуни.
Богородичан: Невесто Божија, Боргородице Маријо, избави ме
страшних греха и невоља, и твојим молитвама упути ме ка тихом
пристаништу спасења.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна
Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
На човечанство удаљено од Бога, Реч Божија се смиловао и као
Човек се појавио, а кроз свето крштење га је као Бог усвојио, и ка
првобитној слави узнео.
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Нас због преступа умртвљене, долазиш да оживиш у водама
Јордана, свемилосрдни Животодавче, зато сада са вером славимо твоје
јављање и неизрециву милост.
Свака се душа диви, мислећи о твоме дивном промислу Речи
Божија: јер хотећи да све обновиш долазиш да обнажен уђеш у токове
реке, ти који си у светлост одевен.
Ини.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
Страшни дан Христовог доласка си најавио, богомудри Малахијо,
јер си био просветљен Божијим Духом.
Онај који уклања нечистоту са душа и умива их благодаћу као да
су белилом опране, тако је Он и тебе богомудри прославио.
Богородичан: Твојим живоносним Породом млада Дјево ти си моћ
смрти разорила, и Живот неразориви си Пресвета Дјево излила.
Ини.
Ирмос: тај исти.
Када си без страха и храбро као лав ушао у игралиште, блажени,
ти си безумнике учинио као камење бездушно.
Научен мучениче учењем богонадахнутог Писма, ти си нашао све
што води ка спасењу, Гордије.
Видећи мучитељ твоје чврсто противљење, богомудри, он се
разбио као талас о камен тврди.
Богородичан: Овај који се из твога тела надприродно оваплотио
Пречиста Дјево, цео свет је зрацима богопознања просветио.
Песма 6.
Ирмос: Божественоје сије..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.
Сви који од давнина седе у тами видеше како Светлост долази, па
се радошћу испунише, јер се ево Господ јавио, у воду Јордана одевен.
Како је могао да те види Претеча, где долазиш Спаситељу и
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тражиш свето крштење? Како су те воде Јордана примиле, када си ти
вода опраштања?
Нека весело излију облаци кишу духовне радости, јер ево долази
Господ да се крсти, да разори тамне облаке на срцима нашим.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје,
јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па
се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Твоја чиста мисао је просветљена од самог Божијег сјаја, јер си се
одвојио од приземних ствари и удостојио се разумевања будућих
догађаја, прорекао си позивање народа и престанак Старог Закона.
Заиста је дошао Господ којега ми радосно искасмо, у храм којега је
лично од благословене Дјеве мудро саздао, као што рече од Бога
обасјани Малахија славни.
Богородичан: Беспочетни Очев и јединородни, тај исти јединочадни
се од Дјеве оваплотио, и неизрециво родио, а Родитељку је девственом
сачувао; Бог истинити је остао, мада је и човекову природу примио.
Ини.
Ирмос: Јакоже пророка избавил јеси..
Као што си пророка избавио из највеће дубине, Христе Боже, тако
избави и мене од мојих грехова као Човекољубац и усмери живот
мој, молим те.
Приноси се света жртва, и угодан принос се теби Владико
приноси, јер је Гордије крв излио, и на твоје својевољно страдање се
угледао.
Сулуди разумом обећава теби трулежну славу, али ти си Гордије
обогаћен славом нетрулежном, и богатством из бесмртне ризнице.
Надање си ка Богу управио надање си имао ка Богу, прошао си
живот пролазни, и мачем си посечен, и ка великој ширини си прешао.
Богородичан: Подигни мој разум умртвљен олујама страсти, јер си
Христа као живот вечни родила, а он даје свима исцељења.
Кондак предпразника, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
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У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не бој се
да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
Икос: Не умарам те Крститељу да пређеш крајеве, и не треба да ми
причаш и говориш као што говориш и учиш безаконике и грешнике.
Само ме крсти ћутећи и очекуј од крштења да примиш заслужено, што
није ни ангелима дато, јер ћу те учинити већим од свих пророка, јер
од оних ме ни један није јавно видео, него у сликама, сенкама и
загонеткама, а ти си ме видео како стојим пред тобом, а ја сам дошао
да спасем Адама првосазданог.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.
Из твоје доброте си се Господе смиловао и помиловао мене који сам
сломљен гресима и лежим у мраку као преступник, и зато долазиш,
Владико, да се у водама Јордана крстиш.
„Какав је ово чудан призор“, узвикнуше чете ангела, „јер Творац
својом наредбом свих река и језера, долази да се у воду Јорданову
одене, и да тако Адама обнови“.
Неизрецива је висина и неизмерна је дубина Владико твога промисла,
и превазилази границе сваког разума, јер како водом и Пресветим
Духом нас земне очишћаваш?
Ини.
Ирмос: Отроци Јеврејстији..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Ти си прорекао свети долазак Онога који влада над свима, Малахијо славни пророче, кличући: благословен си Господе у све векове.
Прими Милосрдни овога који се моли: славног пророка Малахију,
за оне који побожно певају и кличу: благословен си Господе у све
векове.
Богородичан: Сасвим попут мене си се Божија Речи и потпуно
несливено по Ипостаси сјединио, када си се Милосрдни од Чисте
Дјеве у мене оденуо, благословени Господе Боже у све векове.
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Ини.
Ирмос: Отроки оросивиј в пешчи..
Дечаке си у пећи оросио, и Дјеву си после твога рађања сачувао;
благословен си Боже отаца наших.
Стекао си славу мученика, и са ангелима се радујеш овенчани, и
кличеш Христу: благословен си Господе Боже отаца наших.
Побожну смелост си имао, и неверне си изобличио, певајући
громогласно: благословен си Господе Боже отаца наших.
Моли да се сада избавимо од грехова, сви који са вером славимо твој
свети спомен, и који громогласно певамо: благословен си Господе
Боже отаца наших.
Богородичан: Кишом твојих исцељења, ти умиваш од отровног трња
греха, Богородитељко благословена и Пречиста, јер си Бога бесемено
родила.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочествија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Родитељев глас са висине посведочио те је као јединородног Сина,
који улази у воду, и тако је његов благослов послао, благословени
Христе, а Дух Свети тебе свима проповеда као Бога оваплоћенога.
Радуј се творевино видећи свето Божије јављање, ангели певајте,
и развесели се море, заиграјте језера и извори, и реке пљескајте и
свето запевајте, јер је дошао Христос да вас благословима просвети.
Певајмо похвале Господу који се појавио на водама, јер је тако нашу
пропалу природу обновио, а главе невидивих противника је сатро, зато
кличимо: певајте сва дела Господу и величајте га у све векове.
О, чуда над свим чудима! Како се Бог наш узвишенији од свега
створенога ствара и из Богородитељке се обнавља, и својом вољом нас
обнавља и устројава водом и Духом чудном обновом, као једини
Доброчинитељ?
Ини.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
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пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела господња Господа.
Удаљио си се од сваког приземног посла, просветљени, и постао
си неукаљано огледало Божанског зрака, јер си певао: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у векове.
Неизрециве Славе си очевидац био, и проповедник тајни небеских
си блажени постао, певајући непрестано: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у векове.
Богородичан: Тебе Мајку Живота и Божију Родитељку смо спознали,
и православном вером те сви славимо Дјево и Мати, благосиљамо
заједно и твој пречисти Пород и величамо Пречиста у све векове.
Ини.
Ирмос: Богоглаголивији отроци в пешчи..
Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.
За тобом је мучениче благодат следовала, и невидиво просветила
и храброшћу испунила све који кликтаху: благословите сва дела
господња Господа.
Гоњен догађајима страдалниче, ти си брзо ка жељеном крају
стигао у царство, кличући: благословите сва дела господња Господа.
У непролазне векове борави слава твојих мученика, и бесмртна је
похвала: благосиљамо те сва дела као свога Господа.
Богородичан: Оваплоћенога Бога-Реч си зачела, испочетка безтелесног,
и тако си стару Евину клетву скинула, јер си Дјево Благослов целом
свету родила.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.
Ево Јагње које узима грехе човечанства, долази на реку и стаје
пред слугу и моли крштење, и мада као слуга стоји пред њим, хоће да
ослободи нас од Лажљивога поробљене, који смо прву лепоту
упропастили.
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Јавио се јасно Бог по доброти оваплоћени, да се у воду Јордана
одене, он, који заиста одева небо облацима, зато сада сви радосно
предпразнујмо његово свето јављање.
О, Јордане заиграј радосно, и спреми се да примиш Воду која тече
у вечни живот. Веселите се реке гледајући сада поток који храни, како
улази у вирове Јордана, и поплаву злобе исушује.
Освануо нам је дан спасоносни, свима који смо спавали у ноћи
зала, јер је дошао Христос Господ, као Сунце правде и богопознања,
и приклања своју главу слуги и својевољно се телесно крштава.
Задивили су се херувими и сва небеска природа Свенепорочна,
због твога светог и недокучивог Порода, јер се Он из неизрециве
доброте нама уподобио, и телом се крстио, зато сада сви његово свето
јављање радосно празнујмо.
Ини.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења,
јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Приспео је богообасјани и часни празник овог пророка, и пророчким сјајем обајсјава све који са вером долазе и певају, и свим
душама излива исцељења, и јасно их просвећује богопознањем.
Твојом животворном и моћном десницом сачувај, Многомилостиви, цркву твоју, ради молитава твога угодника, који нам је прорекао
твоје учовечење, које је заблистало спасење и душама избављење.
Грлећи зрели плод Живота, неповређена дрветом знања, ти си Свенепорочна Христа као дрво живота процвала, и улаз у живот си свима
показала, зато тебе Пречиста као Богородицу објављујемо.
Ини.
Ирмос: Пројављеноје на горје..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.
Моли Владику да буде милостив за све који те са вером славе, и
који твој светли и славни празник служе Гордије, јер си ти украс
мученика.
Сада се насићујеш Гордије нетрулежном храном и боговиђењем у
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светлости незалазној, јер у вечним становима примаш плодове за твоје
подвиге.
Славу пролазну и трулежну си као ништавну презрео, богомудри
мучениче, зато сада уистину у слави и радости непролазној благујеш,
јер стојиш пред престолом Владике.
Богородичан: Спасени од прве клетве твојим божанским Породом,
достојно ти певамо, и гласом неућутним кличемо: радуј се Богородице
наша надо.
Свјетилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Оставимо Витлејем и тамошње предивно чудо, а усрдном душом
похитајмо на Јордан, и тамо угледајмо предивну тајну: као Бог је
дошао обнажени Христос мој, да одене мене у одећу царства небеског.
Слава и сада, то исто.
На хвалитним стихире на 4, глас 6.
Подобан: Ангелскија..
Владика који има небо као престо, дошао је на земљу да се од
Дјеве оваплоти, и стигао на Јордан и тражи од Јована очишћење ради
свих. Зато сви којима је отаџбина земља, њему певајмо: благословен
си јављени Боже наш, слава теби.
Дошао је Христос на токове Јордана, и иште крштење за очишћење
грехова; нека заигра сва земља, и нека се веселе небеса, нека се
обрадује црква народа, јер је постала Царева невеста, и нека са вером
кличе: благословен си јављени Боже наш, слава теби.
Нека планине изливају сладост весеља, а народи запљескајте сада
свечано рукама, нека пустиња процвета, а ти Јордане прими Овога, и
ти Крститељу дођи и радосно послужи Избавитељевој тајни; и сви
народи запевајмо: благословен си јављени Боже наш, слава теби.
Као Светлост од светлости, заблистао је пре настанка времена, и
свима који су седели у ноћи се јавио, и таму греха је очистио и све
просветио, радуј се Адаме и весели се Ево, јер вам је Христом избављење пристигло, и ти Давиде певај: благословен си јављени Боже
наш, слава теби.
Слава, глас и подобан тај исти 6.
Целом свету је заблистала звезда из Јакова, и пламени грех људи
је примила, да га сахрани у водама Јордана; блиста сјајем Божанства,
и просвећује и богопознање даје народима, благословени и јављени
Боже наш, слава теби.
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И сада, подобан тај исти.
Испунитељ Закона је телесан постао, и Христос је на Јордан
дошао да као Милосрдан заврши почето спасење, и пред Крститељем
повија своју главу, који му са вером кличе: узвикнимо народе, благословени и јављени Боже наш, слава теби.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Изађимо из Витлејема на Јордан, јер тамо свима у тами већ
почиње светлост да их обасјава.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Земља Завулонова, и обе стране Јордана, чујте да се Христос
приближава, као светлост спасења и избављења.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Припреми и ти Јордане своју воду, јер онај који огњем крштава
приближава се да обнови своје упропаштено створење.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Појавио се као сјај Очеве славе, и у водама Јордана, крштењем
очишћава нечистоту душа наших.
На литургији
Блажена од канона предпразника Песма 3. и 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 Тимотеју, зачало 292.
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 Матеју, зачало 36.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јануара 4. дан
Предпразник просвећења;
Спомен сабора светих седамдесет апостола;
Спомен преподобног оца нашег игумана Теоктиста из Кукума
сикелиотског;
Спомен међу светима оца нашег Евстатија архиепископа
српског.
(његова служба је писана иза службе ових)
На Господи воззвах.. стихире глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Хајде верни да светим песмама прославимо Клеопу Андроника,
Силуана и Агава, Ананију и Филипа, Прохора, Никанора, Руфа и Состена, Лина и Стахија, Стефана и Тимона, Ерму, Флегонта, Марка,
Луку Сосипатра, Јасона и Гаја, Тихика и Филимона.
Достојно прославимо: Наркиса, Трофима, Кесара, Зина и Аристарха, Марка,Силу и Гаја, Ермија и Асинкрита, Аполоса и Кифу, Клима
и Јуста, Кварта, Ераста, Луку, Онисифора, Карпа и Евода, Матију и
Јакова, Урвана и Аристовула, Тихика и другог Аристарха.
Прославимо свете богопроповеднике: Пуда, Иродиона и Артему,
Филолога, Олимпа и Родиона, Апела и Амплија, Патрова и Марка,
Тертија и Тадеја, Епенета дивнога, Ахаика и Акилу, Лукија, Варнаву
и Фортуната, и славнога Апола и Криспа.
Ини стихире преподобном, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Када ти је душа коснута жудњом за Богом, свеблажени, радосно си
узео твој крст и пошао за Христом, и уздржањем си умртвио телесне
прохтеве, па си примио живо дејство Духа, да твојим богоугодним
молитвама уклањаш патњу од зиме, зато те сложно славимо.
Када си твојим усрдним молитвама и строгим постом очевидно
душу своју очистио, постао си оче храм трисунчаног Божанства, и
свету тајну помазања за свештеника си примио, па си ушао у
незалазно, жртвујући за тебе Жртвованом, по његовом неизрецивом
снисхођењу.
Кротак и незлобив си постао, у целини твоје природе оче
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Теоктисте; заиста си наследио земљу кротких, и обожен си заједништвом са Богом, зато се наслађујеш праве хране и радости и весеља,
па не престај да тамо помињеш све који те искрено славе, и служе у
спомен твога светог уснућа.
Слава и сада, глас 3.
Светли беше прошли празник, а славан је и овај дан, јер у оном
се мудраци поклонише а у овај дан славни слуга је Владику крстио;
тамо су пастири свирали и гледајући се чудили, а овде глас Очев
јединородног Сина проповеда.
На стиховње стихире, глас 8.
Подобан: Мученици твоји Господи..
Ти си огањ неиздрживи, па зашто предамном, који сам блато и
сено, Христе мој твоју свету главу сагињеш, од које мноштво ангела
стрепи? Тако рече Јован Створитељу, када дође да га крсти. Велико је
милосрдни Животодавче твоје снисхођење.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Ево нашег просвећења, избављења и спасења, жели да дође на
Јордан и да буде обнажен и одене се водом као плаштом, да би све
обнажене оденуо, јер их је змија противним саветом обнажила.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Као истински Огањ неиздрживи жели да дође на Јордан да очисти
мене пропалог злим преступом, и као да кишу небеску прима, Он сред
воде умива мене од многе нечистоте мојих грехова, јер је много
милостив и милосрдан.
Слава и сада, глас 6.
Долази на Јордан Христос-Истина, да се крсти од Јована, а Јован
му говори: ја треба да дођем да ме ти крстиш, а ти долазиш код мене?
Не сме сено да се такне огња, зато освештај мене Владико твојим
Божанским јављањем.
Тропар, глас 3.
Апостоли свети молите милостивога Бога, да опроштај грехова
дарује душама нашим.
Слава и сада, предпразника, глас 4.:
Припреми се Завулоне, и украси се Нефталиме, Јордане реко стани,
прими веселећи се Владику који долази да се крсти. Весели се Адаме
са праматером Евом, не кријте се као некада у рају, јер Који вас виде
наге јавио се да вас обуче у прву одећу. Христос се показао желећи да
сву твар обнови.
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Повечерје
На повечерју Канон. Његов акростих је: Певаћу велику песму
Великог Четвртка. Глас 6. Иромоси по два пута. Тропари на 6; На
крају ирмос оба хора заједно.
Песма 1.
Ирмос: Сјеченоје сјечетсја..
Делењем се сече Море Црвено, и суши се дубина која чува валове,
она је ненаоружанима постала проходна, а гроб наоружанима, и
песма се побожна и дивна певала: славно се прославио Христос
Бог наш.
Свеузрочни и даваоц живота и неизмерна Мудрост Божија, сазида
себи храм из неискусомужне Матере, и сада долази на токове Јордана,
да обогати божанством све на земљи и да их обнови.
Светом тајном позива Божија Мудрост све народе на свету на
светлост, јер су дотле лежали у мрклој тами незнања, па из узводи на
познање Истине, и на светлост крштења, и очишћује им срца и Духом
их обнавља.
Чујмо сада како се испуњавају пророчких духова гласови, јер
Христос који крштава у Духу и огњу долази на Јордан, дођите њему и
просветите се, и ваша лица да се не постиде.
Песма 3.
Ирмос: Господ сиј..
Ти си Господ свих Бог и створитељ, а унизио си себе, Нестрадални, ради створења, и са собом си га сјединио, и на реци на
коју си хтео доћи сам си људима објавио: воду живота захватите
и у вери се утврдите.
Долазиш Спаситељу да крштењем подариш ослободитељску
благодат душа и тела, и зато нам сада дајеш благодат на благодат и
позиваш: захватите воду Живота и утврдите се у вери.
Безуман човек који незна за Бога пропада, јер се неприличним
делима лишава свакога добра, и свакако ће отпасти од спасења, а ми
сви који знамо Христа да се избавимо његовог удела.
Песма 4.
Ирмос: Провидја пророк..
Предвидећи пророк твоје неизрециве тајне, Христе, објављује:
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одредио си силну благодат крштења, да га сви са вером примају,
за избављење од наших грехова.
Хита Милосрдни на крштење, да смртнима излије опроштај, и све
оптерећене гресима позива, и свима који су у злу и нечистоти живели
дарује смирење душе, као што је обећао дати.
Сједињен си са мојим телом, да од твога Божанства мени даш, јер
ти си неизмењени лик твога Оца, а долазиш Спасе под руку твога
створења, постао си Човек осим греха, и све на који су налик теби,
Речи-Божија, очишћаваш.
И као пиће и као помазање је печат твога Духа Спасе, подарен за
бого-познање и свештање, па достојнима по делима љубави даје
божанске дарове, јер тебе је јединородоног Отац за очишћење света
послао.
Песма 5.
Ирмос: Сојузом бојазни..
Сада Претеча везан страхом одбија Христа да крсти, видећи
побожно како наг стоји у води, он који водом покрива поднебесје.
Божија Мудрост држи незадрживу воду подигнуту у ваздух, бездане
ограничава и мора простире, а долази на Јордан и прима крштење из
руку слуге.
Христос који је уобличио човеково биће, долази сада да га
крштењем и очисти, он који небо повија у облаке, и облачи се у
светлост, виђен је обнажен у води Јордана, и за руку је држан Он који
све носи.
Песма 6.
Ирмос: Бездна последњаја..
Захватио ме је најдубљи бездан греха, и не могу да издржим
валове, али као Јона кличем ти Владико: избави ме из пропасти.
Небеса су те познала Господе, и причала земљи о твојој слави
Спаситељу при твоме рођењу, а сада Отац тебе проповеда, као
љубљенога Сина који се крштава.
Нека свако ко носи своју нечистоту умије њу капима суза, па нека
са трепетом приђе Христу, који долази да огњем и Духом Божанским
очисти нашу природу.
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Песма 7.
Ирмос: Отроци в вавилоње..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред ње
бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Нико да не одобрава неком ласкаво климањем главе ка свађи, него
нека се научи искрено, да не треба на зло, уздарје зло чинити, и да
будемо у светој љубави јављенога Господа.
Ви као пријатељи Христа, мало са њиме пострадајте, јер се у нас
уобличио, и јавио се у нашем изгледу, а долази да прими крштење за
наше очишћење и избављење од сагрешења.
Ако неко самном сиђе и крштењем се заједно самном погребе,
самном ће се насладити славе и васкрсења; тако Христос сада
објављује, а ми га са вером сусретнимо.
Песма 8.
Ирмос: За закони отеческија..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер презреше цареву безумну наредбу, и заједно, када их
не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа појте
дела и узвисите га у све векове.
Гости су се у Витлејему мудро Божије хране наситили, и са
ангелима, пастирима и мудрацима су Оваплоћенога прославили, а сада
на Јордан идемо славно, да видимо велику тајну коју Христос сам
чини, а ми га у све векове величамо.
Чувајући основ Закона и пророка, у љубави се утврдимо и будимо
налик на Христа, који је из крајње љубави тело примио, и крштењем
нас је са Оцем измирио, и научио нас да певамо: певајте о Господу
његова дела и величајте га у све векове.
Христос долази, јер је грехе света примио, да их у води спере, али
везани страхом му се успротивио: „ја треба да крстим тебе“, тако је
Женику његов друг притивречио, као глас Бога-Речи и светило
Сунчево, а ми тебе Христе у све векове величамо.
Песма 9.
Ирмос: Странствија владичња..
Потуцања Владике и бесмртне трпезе смо се предходно у убогој
пећини насладили, а сада похитајмо на Јордан, да видимо чудну
тајну, од небеске Светлости потврђену.
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Идите из Витлејема штићеници чудеса у земљу Јордана, и видите
тамо дела чудесно учињена: крштење Христа који је дошао да обнови
Адама, јер се зато оваплотио.
Створитељ се из Оца пре свих векова родио, а у времену се
неизмењен оваплотио и родио из чисте Дјеве богоневесте, и двострук
је и као Бог и као Човек остао, а све да би Адама крштењем обновио.
Као Човек бићем си дошао а не маштањем, и као један међу осталима
тражиш крштење, а једини си по природи невин; дошао си да сахраниш
кривице људи, зато си се у води крстио.
Затим
Ирмос: Странствија владичња.. и метанија.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар предпразника (два пута)
Припреми се Завулоне, и украси се Нефталиме, Јордане реко стани,
прими веселећи се Владику који долази да се крсти. Весели се Адаме
са праматером Евом, не кријте се као некада у рају, јер Који вас виде
наге јавио се да вас обуче у прву одећу. Христос се показао желећи да
сву твар обнови.
Слава: апостолима,
Апостоли свети молите милостивога Бога, да опроштај грехова дарује
душама нашим.
И сада: предпразника.
После првог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Скоро превари..
Ево Христос долази на Јордан, и позива Претечу: дођи и крсти ме
са вером, иако ја чистим цео свет од греха у водама реке, пружи руку
твоју на моју Божанску главу, јер сам дошао да исцелим све руке од
грехова.
Слава и сада, глас тај исти.
Подобан: Вознесијсја..
Опевајмо верни побожно великога Цара и Владику, видећи га где
долази на крштење, стазе наших срца са љубављу спремимо, јер ево га
долази да омије нечистоту великих грехова, и да спасе род људски у
водама Јордана.
После другог стихословија сједален, глас 8.
Подобан: Воскресе..
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Радуј се велики Крститељу Господњи, јер долази Христос да га
крстиш, уздрхти као слуга, јер Господар пред тобом своју главу
приклања, и дохвати Божанску главу која све држи у рукама, и својом
вољом као Бог човеков род спасава.
Слава и сада, глас тај исти.
Прославимо сви унапред овај светли празник просвећења Христовог, и украсимо се врлинама, јер долази из Галилеје Јовану Овај који
је над свима, да као Бог, у водама Јордана огњем Духа излије крштење
спасења, роду човечанском.
Канона три: предпразника са ирмосем на 6, апостолима на и
преподобном на 4.
Канон предпразника. Његов акростих је по алфавиту. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео
свога прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку
песму Богу певао и кликтао.
Нека се радује творевина, нека певају народи отачки, јер Исус Цар
целог света долази, да у водама Јордана изврши наше очишћење.
Из девствене крви си се Господе у царску одећу телом оденуо, а
обнажен долазиш у воде реке, да моју наготу оденеш.
Ти си Син Оца беспочетног, а долазиш Милосрдни понизно ка
сину Захарије, и тражиш крштење, да би благодаћу нас синовима
Божијим учинио.
Ини канон апостолима. Његов акростих је: По други пут ћу
похвалити Христове ученике. Дело Јосифа. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Ви свехвални сте постали ученици Христа, који се ради нас
појавио у тварном телу, ви сте обасјали цео свет зрацима праве вере,
и разорили сте таму безбожја.
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Трулежно су оставили као и нечисто и пролазно, Христу су
следовали Крисп и Прохор и Андроник, Тадеј и Никанор, и постали
су светила богопознања.
Силу погубитеља сте славни победили силом Духа, а раслабљене
безумљем безбожја сте потпуно силом богопознања испунили.
Амплије је проповедао о Господу који се у телесном виду јавио, а
Стахије и Филип су као апостоли и као свети јерарси, заиста као
служитељи надразумних тајни.
Богородичан: Прославимо божански палату Цареву у коју се он уселио
као што је хтео, у песмама опевајмо неискусомужну и једину Богородицу, због које се обожисмо.
Ини канон преподобног, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубиње 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.
Христос као поток сладости, и као добри слуга долази да се у
Јордану очисти; горе заиграјте и долине се радошћу опашите, а
нечисти се за свето очишћење спремите.
Твој светли спомен нам је данас заблистао Теоктисте, сунчаним
зрацима, јер поукама твојим одгониш облаке наших страсти, када те
славимо са вером и љубављу прослављамо.
Вођен Христовом љубављу, постао си узвишен, и од светског
метежа си се удаљио, одлучивши се на испосништво и паћенички
подвиг и уздржање, ти си као ангел поживео.
Богородичан: Дођите да чистим мислима прославимо Пречисту лепоту
Јаковљеву, коју је Бог заволео и одабрао, и у њу се уселио, зато је
опевајмо као скинију освештања, и као чистију од свега створеног.
Песма 3.
Ирмос: Нест свјат..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
Као Бог владаш над свима а имаш изглед слуге, Милосрдни, и
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телесно долазиш, да богоданим крштењем нас од робовања врагу
избавиш.
Зашто си дошао на токове воде? Какво очишћење теби треба? Какву
нечистоту тражиш да опереш, Преблаги? А ја певам о твоме
надразумном и из милосрђа снисхођењу, Речи-Божија.
Тражећи Христе овцу, коју је дивљи вук растргао обманом, ти
стојиш над водом Јордана, и позиваш Претечу: дођи и крсти ме.
Ини.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
Као реке послао вас је Бог-Реч по целом свету, и напунили сте га
свемудри и напојили Духом Божанским, и благодаћу сте уклонили
огањ безбожнички.
Опевајмо светог Тимона, Силу и Силуана, и са вером похвалимо
славног Епенета и Урвана и Агава, као искрене Христове проповеднике.
Блажени сте постали, јер сте заиста блаженога Бога као учитеља
стекли, и раније презрене сте, свемудри, заједничарима Божијег блаженства учинили.
Богородичан: Заиста си постала Дјево и Мати чиста и пре рођења и
у рађању и после порода, јер си Бога родила, којег сав сабор апостола
светло проповеда.
Ини.
Ирмос: На камени мја вјери..
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.
Овај који је наредбом океане начинио, и водама поднебесје
прекрио, долази да се крсти у водама, зато бдиј душо и очисти се од
страсти, и принеси плодове врлина.
Духовним делањем си процветао Теоктисте, као мирисна ружа у
врту испосништва, и мирисом светиње увек испуњаваш све који певају:
нема светог као што си ти Господе.
Изникао си преподобни Теоктисте као родна маслина у дому
господњем, уљем твојих подвига помазујеш лица нас који певамо: нема
светог као што си ти Господе.
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Богородичан: Многи ме нападају са висине, и у патњи је прошао мој
живот, и пропао сам у амбис грехова, али ти ме спаси Владичице, и
не презри ме, јер тебе имам као непобедиву заступницу.
Кондак предпразника, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не бој се
да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
Икос: Не умарам те Крститељу да пређеш крајеве, и не треба да ми
причаш и говориш као што говориш и учиш безаконике и грешнике.
Само ме крсти ћутећи и очекуј од крштења да примиш заслужено, што
није ни ангелима дато, јер ћу те учинити већим од свих пророка, јер
од оних ме ни један није јавно видео, него у сликама, сенкама и
загонеткама, а ти си ме видео како стојим пред тобом, а ја сам дошао
да спасем Адама првосазданог.
Затим
Сједален апостолима, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Ученици Бога нашега, ви сте непоколебиве куле цркве, и основ
праве вере, зато је сачувајте неповређену, и одгоните саблазни
Лажљивога, и увек молите Христа Бога, да нам подари велику милост.
Слава преподобног, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..
Богоугодно си напасао стадо Господње, уз поуке као свиралу,
богоносни Теоктисте, на испаши бестрастија и живота, и привео их
спасене Богу, и отишавши ка њему, примио си достојну плату за твоје
подвиге, зато слава Њему који ти је дао снагу, слава Њему јер те је
овенчао, слава Њему јер кроз тебе чини свима исцељења.
И сада, глас и подобан тај исти.
Кад се Исус родио из Дјеве Марије, и у Јордану крстио од Јована,
сишао је Дух на њега видив у виду голуба, зато је пророк са ангелима
рекао и узвикнуо: слава твоме доласку Христе, слава твоме царству,
слава промислу твоме једини Човекољубче.
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева
и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
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Када те је Господе видела вода Јордана, вратила се назад, а наша
природа савладана многим страстима, се небесима обратила када се
теби поклонила.
Поплашило се сунце видећи тебе, Сунца, телом обнаженог, како
обасјаваш светињом, све оне, чија је природа били обнажена мрачним
преступом, Владико.
Ево очишћења, ево избављења и обновљења свима, јер је Просвећење дошло својима, зато и ми будемо усвојени њиме чистим
животима.
Ини.
Ирмос: Неизследниј..
Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру, оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили твојој
Господе.
Као што коњи узмуте море, тако су свемудри ученици Спасови
ушли међу безбожнике, и верне су спасли водом и Духом.
Заблистали су као сунце на земљи, Пуд, Апелиј и Филолог,
Иродион, Руф и Патров, и верне су просветили и из таме неверја их
избавили.
Затегао је и послао стреле наоштрене Милосрдни, па су стреле
демонима поломили, а тешко рањене су ови славни апостоли Божијом
благодаћу исцелили.
Принесимо хвалу Избавитељу, и опевајмо Родиона богоречитог, и
Ерму славног, и Асинкрита мудрог, и Лина и Гаја побожног.
Богородичан: Тебе Пречиста је одавно блажена чета, пророчким
Духом, и светим и богонадахнутим речима побожно назвала као двери
и гору осењену.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от дјеви..
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.
Твој испоснички зној, славни оче, излио је сладост која кропи и
уклања горчину демонску, и као со уклања болести, дични.
Обожен непрестаним очишћењем, преподобни, ти си постао
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блиставо светило монаштву, и њихов познати углед и наставник, и кула
непоколебива.
Жезлом вере си, Теоктисте, прекинуо море страсти, и невидивог
фараона си оче потопио, и у обећану земљу си преподобни стигао.
Богородичан: Призивам тебе и дању и ноћу, Свенепорочна, и
спасавам се, и твојим заступањем прелазим бедем сласти и избављам
се од демонских искушења.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.
Принесимо као плод Христу чисти живот, јер долази да очисти
водом и благодаћу нечистоту греха, као Једини добротвор и безгрешни.
Народи који у тами туге из давнине седите, јавила вам се
Светлост незалазна, видите је и божанским зрацима се просветите, и
благодат Јављенога опевајте.
Да учиниш велику тајну долазиш о, великодаровити Господе ка
великом твоме Претечи, да понижено човечанство крштењем неизрециво узвисиш.
Ини.
Ирмос: Ужасошасја..
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.
Ако апостоли примили сте свехвални власт везивати и дрешити,
па сте свезане оковима неверја разрешили, зато ваш спомен празнујемо
са вером и радосно.
Нека се славе у песмама свети Аристарх, Тертије, Јасон, Состен,
Кесар и Марко, Лука, Сосипатар, Кварт, побожни Апелије, Клим, Епафродит и свемудри Ераст.
Вас дванаесторицу је послао Господ, да искорените сваку безбожност, и свима људима засадите светло богопознање, славни апостоли
и молитвеници за душе наше.
Богородичан: Просвети Дјево очи срца мога, и обајај ме зором
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покајања, па ме избави вечне таме, јер ти си двери Светлости, и
уточиште свих хришћана, и нама који ти са вером певамо.
Ини.
Ирмос: Просвешченије во тмје..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе мој,
спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.
Ралом молитава си обрадио земљу срца, и засејао си је семеном
поука, оче богомудри, и пожњео си добар клас, који храни душе
побожних који те хвале.
Увек си приносио будан разум, оче богомудри, а успавао си
страсти душегубне, и ка божанској Зори хиташ да стигнеш, ка
светлости незалазног Сунца, у којем је станиште радосних.
Ти си оче и обасјан и светлоносан, и пун дарова Духа Светога, и
показао се чист и незлобив, свима се јавио као живи ангел у телу.
Богородичан: Постала си, Пречиста, двери Јављенога са висине
истока, и узвишени престо цркве, и лествица до неба висока, по којој
је сишао Христос Бог и одбачено човечанство је сјединио.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави
из пропасти живот мој.
Сав си испуњен тајнама као водом, и као река мира на реку си
дошао, једини Господе, и од мале капи тражиш крштење, једини
Безгрешни.
Са висине се чуде војске ангела, гледајући обнаженог тебе који
небо облацима покриваш, и кличу: зашто је оволико твоје снисхођење
људима?
Пуни осиромашује и Невидиви се оваплоћава и јавља, зато се
развесели реко Јордане, и твоје воде нека бујају, да све опереш и
препородиш.
Ини.
Ирмос: Божественоје сије..
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Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.
Ви апостоли цео свет кропите водом живота и спасења, јер сте
постали као духовни облаци, и срца верних орошавате.
Сила ваших божанских речи, свемудри, победила многе ватрене и
учене говорнике, а неумудре који су били залуђени знањем преваре је
умудрила.
Свети Пуд и Трофим, Филимон славни и Аристарх, Онисифор и
Тихик посебно, као ученици Бога-Речи нека се величају.
Богородичан: Певам теби једина најопеванија, и славим тебе увек
благословена, и хвалим тебе коју хвале сви нараштаји, Дјево богоблажена.
Ини.
Ирмос: В бездње греховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
У лик слуге се Христос оденуо, и долази ка слузи и тражи
крштење, да поробљене страстима, благодаћу учини слободним. Зле
духове си покорио, јер си сасуд Светога Духа постао, а он је теби силу
удахнуо, богоносни и свеблажени Теоктисте.
Твојом духовном палицом преподобни оче, ти си на испаши
испосништва васпитао твоју разумну паству, и у небески тор си је увео.
Богородичан: Он који је у трену раширио небо, тебе је Богородитељко
непорочна учинио као друго небо на земљи, јер се из тебе свима у
тами показао.
Кондак апостола, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Похвалимо побожно верни у песмама Христових седамдесет
ученика, захваљујући њима научили смо да поштујемо неразделиву
Свету Тројицу, јер они постоје као свећници Божије вере.
Икос:
Хајде верни да сложно у светим песмама похвалимо чету
седамдесет апостола: Стефана, Прохора и Силу, Никанора, Тимона и
Амплија, Пармена, Апелија и Јакова, Филипа, Аристарха и Марка и
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Матеја и Иродиона, Крискента и Флегонта, Варнаву, Лина и Олимпа,
Ананију, Луку и Асинкрита и остале, јер су заувек светила Божије
вере.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
Како ће те примити вода реке, јер ти си поток сладости, Христе? Како
ће Претеча положити руку на тебе, јер ти си руком створио њега и од
руке Лажљивога избављаш све нас?!
Ти си Господе река доброте, па како на реку Јордан долазиш? Ти
хоћеш да водама нетрулежи напојиш све који су због злог залогаја пали
у трулежност завишћу змијином.
Нека излију планине радост, а нека брда заиграју од весеља, и нека
реке запљешћу рукама, јер долази и већ се јавио Христос, да у реци
потопи грехе целог човечанства.
Ини.
Ирмос: Не послужиша..
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.
Уловили сте речима, и извукли из дубине безбожја народе са свих
страна, а знацима и чудесима сте утврдили веру њину, мудри апостоли,
јер ви сте вође залуталима.
Ушавши у најмирније пристаниште, постали сте спасиоци свима
на узбурканом мору, и мудре вође, певајући: благословен си Господе и
Боже отаца.
Прославимо сви Евода и Карпа, Тихика и Кифу, Јуста и Артему, и
Зина славног као Христове ученике, певајући: благословен си Господе
и Боже отаца.
Духом сте постали као сјајне муње, Христови апостоли, јер сте све
заробљене у ноћи неверја избавили и ка светлости Живота упутили,
увек певајући: благословен си Господе и Боже отаца.
Богородичан: Постала си Свенепорочна заувек очистилиште грешника,
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јер си надприродно родила Христа, који узима на себе грех целога
света; зато њему кличемо: благословен си Господе и Боже отаца.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну;
зато је Он благословен и највише прослављен.
Нека данас процвета пустиња Јорданова, јер долази свима Избављење у огњу Божанства, да нас погрузи водом и Духом, који смо били
пропали великим падом у грех.
Изливеним сузама си погасио ужарене страсти, Теоктисте блажени, и излио си реку чудеса вечног живота, којом се перу и душе и тела
од болести, оче преславни.
На Давидову кростост си се оче угледао, а стекао си Јовљево
непорочно бестрастије, и Јаковљеву невиност, и веру Аврамову и
Петрову ревност. Са њима си се настанио па нас тамо помињи.
Богородичан: Живот Ипостасни си нам родила, а он је Дјево смрћу
смрт уништио; зато твојим молитвама Пречиста, благословена и
најславнија, оживи мене захваћеног страшним олујама.
Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним..
Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога си
водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове.
Огртачем је Јелисеј расекао ток воде, и тако је сенку и пра-слику
благодати крштења показао, а њу је Христос учинио, када је као
једини Доброчинитељ у воду сишао.
Некада је славни пророк дао знак благодати крштења, када је испрва
бесплодну воду сољу учинио много плодном, силом Бога нашег који се
јавио.
Свака се долина испунила светих дарова, а неравно брдо се поправило,
и криво се у право обратило, због јављања Бога оваплоћеног.
Ини.
Ирмос: Отроки благочестивија..
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Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Ралом проповеди ви сте свеславни обрадили охладнелу веру, и
засејали сте семе спасења, и пожњели сте стоструки клас праве вере,
мноштво спасених, свемудри господњи апостоли.
Прославимо похвалама као Христове апостоле светог Јакова,
Клеопу, Варнаву и Стефана, свемудрог Наркиса, Марка, Аристовула и
Апелија, и кличимо: Господу појте његова дела и величајте га у све
векове.
Крст уместо оклопа носећи, ви сте се храбро са свима војскама
змије борили, свемудри апостоли, и њих сте погубили, а онога који је
људе заробио ви сте вером уловили, и народ сте Владици животодавцу
привели.
Богородичан: О, узвишеног ли чуда над чудима! Како и рађаш и
остајеш девствена, Свечиста Богоневесто? Јер ти си родила Бога-Реч
који је са Оцем беспочетан; њему сви певамо: Господу појте његова
дела и величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: В пешч огњенују..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
Показао си се Спаситељу на Јордану као просвећење и очишћење
душама, и извор мудрости и поток живота, јер нам дајеш воду живу, а
у водама потапаш наше грехе.
Заиста си богомудри оче проводио живот незлобив, и демонску
злобу си савршеном душом савладао, кличући: појте сва дела Господу
и величајте га у векове.
Сада секира прети посечењем душама, зато душо моја похитај, и
посеци трње страсти, па зреле плодове Господу принеси, по
молитавама овог богоносног да се спасеш.
Богородичан: Од свих нараштаја изабрао те је Христос за своје
станиште, Богородице, и са оним што је боље нас сједињује, и тако
обнавља нас трулежне, зато теби певамо у све векове.
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Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч
оваплоћена, њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Ти си Христе рукама створио човека, а под руку Претече се
поклањаш, и као човек се унижаваш, да би узвисио мене давно палога
и пропалога, зато слава твоме славном и дивном домостроју.
Спрема се очишћење душа и просветлење, и долази разрешење од
страшних греха, зато се развесели Јордане реко, и нека се весели сва
твар, земља и море запљескајте, славећи Христа Преблагога.
Ти си пуноћа свих добара, и долазиш слузи твоме пуном светиње
који кличе, и који се диви твоме снисхођењу, и велиш: дођи и крсти
ме, јер хоћу да испуним свако биће на земљи очишћењем и освећењем.
Ини.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.
Ради молитава ових који су те заволели, исцели Христе патње
наших срдаца, јер су ови у свима народима проповедали тебе, Бога
уједно и Господа и Творца свих, и светлом проповедања су идолски
мрак одагнали.
Као муње су ови цео свет обасјали, Лука заједно и Ерма, Марко и
Ананија, и са Матијом свештени Олимп, и пуноћу верних су јасно
просветили, зато их данас са вером свето прослављамо и песмама
славимо.
Санимо побожно у дому Бога нашега и прославимо свете
проповеднике и учитеље, налик ангелима, који вером обогаћују, као
избавитеље и заштитнике и заступнике свима који славе њихов спомен.
Обасјани светлошћу духовном од Светога Духа, Акила, Ахаик,
Лукије славни и Фортунат са шездесет и шест Христових угодника и
светих ученика, и данас срца свих обасјавају својим светлим споменом.
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Богородичан: Заблистала је сјајна светлост твога Порода, и обасјала
све под сунцем, а поборника таме је погубила, Богородитељко
Пречиста, похвало ангела и свих људи спасење, који те непрестаним
песмама хвале.
Ини.
Ирмос: Безначална родитеља..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене, зато
тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Постао си Теоктисте чисто здање Божије, јер ниси окаљао лепоту
твоје душе блатом греха, него си преподобни самог себе скроз украсио
добрим даровима, зато тебе оче прослављамо.
Украшен врлинама, просвећен љубављу и красним изгледом си
блистао, и преставио си се оче мудри твојим оцима, у старости
дубокој, и као зрела пшеница у Божијим амбарима се чуваш.
Данас се твоје стадо радује, јер слави светлоносни спомен твога
уснућа, а ти не престај да је и после упокојења са небеса благосиљаш,
трипут блажени оче, јер пред Богом стојиш са ангелима.
Богородичан: Свима на земљи си родила Живот и Избављење, зато
Пречиста Дјево очисти моју душу умртвљену гресима, јер си
самилосна, и једина заступница свих који притичу под твоје окриље,
Свенепорочна.
Светилен апостолима
Подобан: Жени услишите..
Свехвални апостоли Најмилостивијег Христа, и ученици и
очевидци, не заћутите у молитви за нас, који са љубављу ваш празник
славимо, да се од грехова избавимо, и стекнемо свету благодат у дан
суда.
Слава и сада, предпразника
Подобан: Посјетил ни јест..
Спреми се Завулоне, Нефталиме украсисе, прими Јордане Створитеља свих и Бога, који у телу долази ка теби, јер жели да наше грехе
опере.
На хвалитним стихире на 4, глас 6.
Подобан: Ангелскија..
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Долази Христос на воде Јордана, као што је глас вапијући
предсказао, и говори Претечи: дођи и опери у води мене, и крсти мене
који сам сада сишао, јер сам дошао да оперем Адама од првог пада
његовог. Благословен си Боже наш који си се јавио и слава теби.
Висине небеске нисам испитао, нити број звезда, нити сам земљу
измерио, па како да се руком дотакнем твоје главе, рече Владици
Претеча? Како да крстим тебе који носиш на длану цео свет? Зато ти
кличем: Благословен си Боже наш који си се јавио и слава теби.
Сапрестолан сам са Оцем и Духом, и војске ангела ме носе на
штитовима, а ипак сам се по доброти у малој пећини у Витлејему као
странац родио, зато сада десницу твоју мени позајми, да умијем у себи
грехе целог света.
Давно у време Ноја си потопио грехе, када си речју отворио уставе
небеске, па како да не стрепи од тебе Јордан када те угледа? Зато и
ток свој враћа, јер те је позала цела творевина, а и ја ти кличем:
Благословен си Боже наш који си се јавио и слава теби.
Слава, глас и подобан тај исти 6.
Да се испуни воља Очева, зато сам на земљу сишао и оденуо се у
понижење, и мада ми је небо престо а земља подножје, пред тобом
главу приклањам јер сам зато дошао, а ти ме крсти, јер се у мени
чисти сав грех човечанства.
И сада, глас и подобан тај исти 6.
Ти си у почетку водио Израиљ светлим стубом и облаком, и дао
им кишу у пустињи. Ти владаш над свима, и по природи си неизрецив,
па како си се оденуо у изглед слуге? Нека се не дотакне сено тебе
огња, него ти сам мене крсти, јер ја требам да примим од тебе
крштење.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Појавио се у водама Јордана Сјај Очеве славе, да крштењем очисти
нечистоту душа наших.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Прими Пророче Јоване као добри слуга, Избавитеља целог света,
и крсти Створитеља, земнима на препород.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Дошло је просвећење, јавило се избављење, зато на Јордан дођимо,
и сиђимо да се очистимо, и да предпразничне песме запевамо.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
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Данас Христос, спасоносно разрешење људима дарује, и чисти
нечистоту са душа, огњеним крштењем.
На литургији
Блажена од канона препразнка песма 3 и апостолима Песма 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 Римљанима, зачало 96.
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 8.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Јануара месеца 4. дан
Служба и светог оца нашег Евстатија архиепископа српског
На великој вечeрни
Блажeн мyж.., 1. антифон.
На Господи воззвaхъ.., стихире на 6, глас 6.
Подобан: Все отложше..
Целог себе си Богу принео, и небеска ризница си постао, и земно си
оставио јер си небеску светлост желео, за њу си себе као станиште
спремио, оче Евстатије, и постао си станиште Христу са Оцем и Духом
Светим, зато са ангелима стојиш пред Тројицом, и њој се смело
молиш за душе наше. (два пута)
Свега светског си се одрекао блажени, и уз духовно си пришао,
телесне прохтеве и земне похоте си постом и свеноћним бдењима
покорио, и што си молитвма и сузама посејао, то си са весељем и
пожњео, зато смело моли Христа Бога који је прославио твој спомен,
за душе наше. (два пута)
Све што си примио преосвештени угодниче господњи, то си и
разделио целом твоме стаду: сладост божанске науке; њоме се
наслађујеш и њоме си утврђен и ограђен од демонске саблазни и
напада, зато Христа прослављамо који ти је даровао такву благодат, а
ти га смело моли за душе наше. (два пута)
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Слава, Евстатија, глас 6.
На висину небеских врлина си се узнео, и велегласно си све који
ти притичу научио побожно размишљати, да се земних брига и
телесних похота клоне далеко, и тако си као палма процветао у дому
господњем, и као крин миришеш, и небеском лепотом се наслађујеш,
зато, о, свети Евстатије, непрестано моли Христа, да спасе душе наше.
И сада, предпразника.
Вход, прокимен дана и три Чтeнија.
1.Читање из књиге Приче Соломонове
(гл.10.7,6; гл.3.13-16; гл.8.32-35,4,6,11-12,17,5-9; гл.19.15,4)
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 живота 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 предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних
савет, знање и мисао ја призвах. Мој је 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.
2. Читање из књиге Приче Соломонове
(гл.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
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одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибао 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. Оскудан
памећу се руга се грађанима, а муж разборит у проводи живот у
спокојству.
3. Читање из Премудрости Соломонових
(глава 4, 7 – 15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост
часна 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
да лажне 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.
На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Всехвальніи мyченицы..
Оче Евстатије, твоја уста су река која излива духовност, и вером
напаја усахла срца, а побожном науком избавља и на пут истине
изводи залутале, да све приведеш у познање јединосушне Тројице; њој
се моли за душе наше.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност. (Пс.48,4)
Оче Евстатије, ти ниси дао сна твојим очима, ни дремања твојим
веђама, докле ниси душу и тело своје од похоте ослободио, стога си се
у сузама обливао, зато се моли Христу Богу, да подари душама нашим
мир и велику милост.
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Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће
суд. (Пс.36,30)
Оче Евстатије, удостојио си се бити на челу архијереја, и као
незлобиви првопрестолник, самога си себе на непорочну жртву Христу
принео, зато га моли да подари душама нашим мир и велику милост.
Слава, глас 4.
Твој празник Евстатије, господњи јерарше, више од сунчевог сјаја
обасјава стаду твоме срца и просветљује разум, а гроб са твојим
светим моштима као труба звучна заиста сведочи о томе, и мирише
нам даровима Светога Духа, и прогони таму грехова, а нас поучава да
благодаримо и славимо Христа Господа, који је тебе прославио вечном
славом.
И сада, предпразника.
Тропар, глас 4.
Изабран од Бога, а љубљен од људи, божанска красото архијереја
и саслужитељу ангела, оче Евстатије, ти си био проповедник тајни
божанских, зато моли Христа Бога са свима светима, да нас избави од
свих зала, молитвама твојим, блажени, и да спасе нас који са љубављу
славимо свети спомен твој.
Слава и сада, предпразника.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропaр предпразника. (два пута)
Припреми се Завулоне, и украси се Нефталиме, Јордане реко
стани, прими веселећи се Владику који долази да се крсти. Весели се
Адаме са праматером Евом, не кријте се као некада у рају, јер Који вас
виде наге јавио се да вас обуче у прву одећу. Христос се показао
желећи да сву твар обнови.
Слава: светога; И сада: предпразника.
После првог стихословија, сједaлен, глaс 4.
Подобан: Скоро предвари..
Ево дошао је свети спомен и празник светитеља Христовог
Евстатија, зато дођите и окупите се да га свечано славимо, и да
саставимо хорове и да га похвалимо кличући: радуј се часно светило
земаља српских, и њина лепото и славо, јер ти изливаш чудеса
исцељења, и молиш се непрестано за душе наше.
Слава и сада: предпразника.
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После другог стихословија, сједaлен, глaс 3.
Подобан: Красотје дјевства..
Гледајући ангели твоју девствену лепоту и твоју храброст, диве се
и говоре: како си телесан победио бестелесног противника? А и ми
твоја чеда како да те назовемо? Мада не знамо ипак ти кличемо: радуј
се Евстатије оче преосвештени, и похвало светитеља.
Слава и сада: предпразника.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Познавши небеску Премудрост, ти си се на живот ангела угледао,
и све који су те послушали си спасењу привео, блажени Евстатије; ти
си узор трпљења и чудо кротости, ти си узор монаштву и младима
наставник, старима си помоћ, и зато ми сакупљени твој свети спомен
како доликује хвалимо и сложно ти певамо и велимо: моли Христа
Бога да спасе све нас.
Слава, и сада, предпразника.
Затим степена првог антифона 4. гласа.
Прокимен, глaс 4: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
(Пс.36,30)
Еванђеље, по Јовану, зачало 35.
После 50. псалма, стихира глас 6.
Излила се благодат у твоја уста преподобни оче, и постао си
пастир Христове цркве, учио си разумне овце, да верују у Тројицу
јединосушну, у Једном Божанству.
Канон предпразника са ирмосем на 6 и светога на 8.
Канон светог Евстатија на 8, глас 3.
[Његов акростих је: Евстатија истоименитог са благошћу песмама
прослављам.]
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Песма 1.
Ирмос: Сyшу глубородительную зeмлю..
Копно земље у дубини рожено посетило је једном некада сунце,
па се, као зидови, згуснула са стране вода народу који пешке море
прехођаше и богоугодно певаше: Певајмо Господу јер се славно
прослави.
Свемогућа Премудрост Божија се у тебе оче уселила, од повоја те
је духовном благодаћу знаменовала и руководила, зато си све упутио и
научио да овако певају: певаћу Господу јер се славно прославио.
Јачајте и оружајте се против напада невидивих противника, и
помоћу господњом се утврдите и говорите: певаћу Господу јер се
славно прославио.
Примивши разум небески, веселите се сви на земљи рођени, јер је
процветао цвет из земнога корена, као богообасјана свећа целом свету,
зато богоугодно кличимо и рецимо: певаћу Господу јер се славно
прославио.
Богородичан: Превечна Реч Божија, од Оца рођен пре звезде Данице,
телом нам је заблистао из тебе Браконеискусна, и родио се Богородице, и научио свете своје да певају: појте Господу његова дела и
величајте га у све векове.
Песма 3.
Ирмос: Утверждeније на тја надјеющихсја, утверди..
Поуздање си онима што се у тебе надају, Господе, утврди Цркву
своју коју си стекао часном крвљу твојом.
Тебе је Господ учинио првенцем своме стаду, које је својом крвљу
стекао, и да имаш првенство, преосвештени архијереје.
Господ те је поставио да твојим поукама потпуно враћаш разум
малоумнима, преосвештени оче Евстатије.
У земљама твојих верних, поставио те је Бог Реч, да их поучаваш
у побожним делима, светитељу преблажени.
Богородичан: Из девојачког тела си се показао Сунце праведно, да
обасјаш осећања земнима, и право их упутиш ка познању твога
Божанства.
Катавасија по Уставу.
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Сједален, глас 8.
Када си божанско наређење тајно у свој разум примио, и пожелео
покров небеског живота, одмах си дошао, и крст на раме узео и свима
си непрестано говорио: Онај који је силаском својим небеса савио и
тело од Дјеве узео, све призива великим гласом да се спасу, да кличу
и говоре: слава неизрецивој твојој милости, једини Премилостиви.
Слава, и сада, предпразника.
Песма 4.
Ирмос: Покрила јест небеса..
Доброта је твоја Христе већа од небеса; изашао си као кивота
из твоје непропадљиве Матере и у храму твоје славе појавио си
се као дете ношено у наручју и све испунило твоје хвале.
Као служитељ светих и неизрецивих блага за спасење, ти си
радосно у светој цркви служио, усрдним молитвама и сузама си
заблистао, и за све људе си молио опроштај грехова, и одушевљено си
кликтао: све је пуно Господе твоје похвале.
Због Онога у кога си се уздао светитељу, у младом узрасту си
радосно као јелен похитао на Свету Гору, све земно и светско си
оставио, и држао се закона Творца и Владике, и испуњавао његову
вољу и заповести Божије, па си њему светитељу радосно кликтао: све
је пуно Господе твоје похвале.
Видео си светитељу беспочетну Реч, који је телом нама дошао и
све људе спасао, а сам ниси овосветско ниушта сматрао, него си
усрдно Господу кликтао: све је пуно Господе твоје похвале.
Богородичан: Онај, кога не могу гледати херувими и серафими, је од
девојачке крви тело зајмио и ка нама дошао, да све научи да му са
љубављу кличу: ти си свети Господе.
Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исaија обрaзно..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је,
«видео сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као
владара света».
Свети Промисао си изучавао, а од телесних угађања и прохтева си
се удаљавао, непрестаним уздизањем твојих руку и честим преклања86
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њем колена оче богомудри, па си радосно овако певао: тебе волим
Исусе Боже мој, светлости незалазна, који целим светом владаш.
Премудрост Божија, изабрао је гонитеља Павла себи као сасуд, и
богатим промислом је узео са земље убогог и поставио га на престо;
он је и тебе свети архијереју Божији Евстатије изабрао за пастира и
наставника свима који воле Христа, светлост незалазну, који целим
светом влада.
Очистивши душу и тело од нечистоте, постао си оче блажени
преподобан, праведан и незлобив учитељ, сиротиње хранитељ,
уморнима помоћник и странопримац, зато смело кличеш: тебе волим
Исусе Боже мој, светлости незалазна, који целим светом влада.
Богородичан: Надвременог си у времену, надприродно и недокучиво
родила, Браконеискусна, а девство и рођење си надразумно спојила, да
обожи човека, он који је Светлост незалазна и који целим светом
влада.
Песма 6.
Ирмос: Возопилъ јеси..
До Сиона си дошао блажени, и гроб Господњи си са усрдном
љубављу целивао, а о „Камен спотицања“ се никада ниси спотакао,
сачуван благодаћу Божијом.
Хитао си блажени да синове људске синовима Божијим учиниш,
и поучавао их да се клањају светој Тројици у једном Бићу.
Најлукавији противник подиже рат и буру против нас, твојих чеда,
а ти пошто имаш смелост код Христа, подари стаду твоме благостање,
са којим си истоименит.
Богородичан: Надвременог си Богородице у твоје тело примила, и
неизрециво си га на својим грудима одојила, Сина Емануила, за
спасење свима вернима.
Кондак, глас 6.
Подобан: Јеже о нас..
Примио си са висина благодат од Бога, у светитељски лик си се
обукао, и речи твоје научише све да се побожно поклањају Једносушној Светој Тројици, зато прослављајући твоју успомену, прослављамо
Бога који те је прославио.
Икос:
Усрдно си Бога желео, који седи на престолу славе, и њему си
твоје верно стадо привео, и процветао си у дому господњем као палма,
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и умножио се, и израстао као кедар твоја чеда, и научио их кротости
и смирењу, и да певају и славе Бога који је тебе прославио.
Песма 7.
Ирмос: Тебје во огни оросившаго..
Тебе, Бога-Реч, певамо јер си у огњу децу оросио док
благосиљаху и у Дјеву си се непропадљиву уселио, па ти
благочестиво певамо: Благословен је Бог отаца наших.
На Аврамову жртву си се оче Евстатије угледао, па си као и он
Исака, тако и ти твоју душу Христу принео, на жртву чисту и
непорочну, и побожно си певао: благословен је Бог отаца наших.
Да свој земни род избавиш и очистиш од греха сластољубивих, ти
си уздизањем руку, свеноћним бдењима, и многим сузама, црквеним
службама, и честим уздасима молио Господа за њих, зато му побожно
певаш: благословен је Бог отаца наших.
По вољи Божијој, гроб твој те је нетрулежног сачувао, ради
утврђења вере стада твога, зато кивот твој целивамо и кличемо:
благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Вољом Очевом, и осењена Духом Светим, примила си
Пречиста Сина Божијега, неизрециво га носила и родила, зато му са
вером кличемо: благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Нестерпимому огню соединившесја..
У неиздрживом огњу сједињени благочестивом вером младићи
опсташе и неповређени од пламена божанску песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа и величајте га у све
векове.
Народ твој видећи твој пример, свештениче, заволеше твоје
смирено понашање, и кротост пуну божанске науке, па из медоточних
уста са песмом кличу: благословите сва дела господња Господа.
Ево се Христос као Светлост свих приближио, дајући свакоме по
његовим делима: невернима осуду, а побожнима благодат и славу, зато
му громогласно кличу: благословите сва дела господња Господа.
После твога уснућа свети оче Евстатије, преселио си се у горњи
Јерусалим, а нама си твоје мошти оставио, зато кличемо: благословите
сва дела Господа.
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Богородичан: Гле, као што пророк говорио: Дјева је у тело примила
и родила Сина Емануила, што ће рећи Бог је са нама, на земљи се
појавио и са људима поживео, зато му ми верни кличемо: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмс: Въ закоње сјени и писaній..
У сенки старог закона и Писму видимо праобраз верници;
свако мушко рођено отвара утробу и пева Богу „свети си“ ми
прворођену Бога-Реч беспочетног Оца, Сина прворођеног од
матере неискусомужне, величамо.
У давнини су законом одређене жртве за приношење, па их и овај
Божији архијереј приноси, господња предања памтећи, тако узноси
хлеб и вино за опроштај грехова свима, и јасно казује исповедање вере
у Христа Господа.
Подари ми Боже, кликтао је светитељ, дар заједништва у царству
твоме, за који ти вапијем, и да се испуним твога весеља, и да код тебе
боравим, и да те зато хвалећи величам Господе.
Дођите и окружимо свети кивот, заиста светог проповедника и
Божијег угодника и нашег учитеља, па усрдно опевајмо благодат
Божију која у њему пребива, и величајмо Господа.
Богородичан: Неизрециво и неуобичајено ти си Дјево Богородице
Христа родила; њега сада умоли да се избавимо од навале неверних
Агарјана, и од сваке повреде и међусобног сукоба, да тебе истинску
Богоматер непрестано величамо.
Светилен.
Свети је и светлоносан и надразумно сјајан оче Евстатије спомен
твога уснућа; њега светло празнујемо, јер нам је данас заблистао, и
зато славимо и прослављамо тебе Господе, јер си нам даровао такву
благодат, и њиме ограђујеш стадо твоје.
Слава, и сада, предпразника.
На хвалитним стихире на 4, глас 8.
Богомудри оче Евстатије, вером си разум ка висини уперио, и
небеском се мудрошћу насладио, њоме храниш твоја духовна чеда, и
чуваш их од сваке замке, зато не престај да се молиш Светој Тројици
да се спасемо.
Богомудри оче Евстатије, ти си био налик на трговца који је
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скупоцени бисер тражио, па си небески дар у твоме срцу стекао, и без
лености и са великом ревношћу си се за стадо твоје старао, и њега си
неповређено сачувао, зато не престај да се молиш Христу да се спасу
душе наше.
Богомудри оче Евстатије, ти си налик слаткоречивој ластавици, јер
си непрестано стадо твоје поучавао у Христовој божанској науки,
њему као првом подвижнику си налик, јер си душу за овце своје
положио, зато твоја чеда стојећи око кивота твојих моштију усрдно те
моле: не престај да се молиш Господу за нас.
Слава, глас 6.
Ево, дошао је весели празник и свечани спомен богоносног оца.
Радуј се и украси српска патријаршијо, весело са нама играј и кличи:
заблистала је оче твоја лепота, више од пуног месеца. Ево врха светитеља, предивног чудотворца и архипастира Евстатија! Изобилно чашу
духовног пића раздаје свима, зато о, волитељи празника, окупљени
заједно, похвалним песмама опевајмо њега и рецимо: радуј се добри
учитељу, јер си душу за своје овце положио! Радуј се апостолских
предања и православне вере безбедни чуваре и бранитељу! Радуј се
непоколебива куло против злих богохулника, јеретика и лажеучења!
Радуј се хранитељу сирочади и удовица! Ти радосно помажеш за живот
вечни и нама, који са љубављу славимо свети и славни спомен твој.
И сада.., предпразника.
Славословље велико, и отпyст.
На литyргији
Блажена, Песма 3. и 6.
Прокимен, глaс 4: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога
биће разумност. (Пс.48,4)
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
(Пс.36,30)
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 Јовану, зачало 36.
Причaстен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јануара 5. дан
Предпразник Просвећења;
Спомен светих мученика Теопемпта и Теоне;
Спомен преподобне Синклитикије.
На Господи воззвах.. стихире мученицима 3 глас 4.
Подобан: Јако добља..
Теону и Теопемпта храбре опевајмо, јер су се Христовим догматима повинули, и свако служење идолима су храбро одбацили, али су
свето и чисто и пуни наде послужили, јединоме Богу и Господу, и
пред лицем мучитеља су га смело исповедали и са небеске висине су
овенчани.
Живот који вуче доле и слатке хране и славу у цвету, све су
свехвални као привремено оставили и уз Христа стали, његовом
духовном лепотом запаљени, принели су себе као мирисне руже, и
венцем неувелог царства се од Бога овенчали.
Све у свету сте презрели, небески сте постали, и у цркви првородних ви сте убројани, па са ангелима песму непролазну певате, и пред
Богом заједно стојите, јер сте нечисту идолску лаж одбацили, а
безумље мучитељево сте кроз своје муке посрамили.
Ине стихире преподобне, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Желела си славу отаца, јер си славу непролазну заволела, зато си
се удаљила од сладости, и своје тело си на сваки подвиг предала, па
сада примаш плату за подвиге, и са Христом царујеш.
Господ који је против Јова попуштење дао, и тебе је као злато
искушати хтео, па је твоје тело Зломе на патње допустио, али ти си
трпљењем болести посрамила кушача, и венцем победе се овенчала.
Лепоту Христа Женика си желела, и њему си себе уневестила, а себе
си свим врстама врлина и подвигом уздржања украсила, зато сада са
њиме царујеш у његовој палати.
Слава и сада, глас 6.
Спремај се реко Јордане, јер ево долази Христос Бог да га Јован
крсти, да својим Божанством главе невидивих змија уништи у водама
твојим; радуј се пустињо Јорданова, а планине заиграјте весело, јер
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долази вечно Живи да позове Адама, и узвикни о, Јоване Претечо,
гласом вапијућим: спремајте путеве Господње и стазе његове равним
учините.
На стиховње стихире, глас 6.
Земља и небеса над земљом играјте и радујте се, јер се Поток
сладости у реци крштава, погружава се да исуши злобу, и излива
божански опрошај.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Ти си Исусе даваоц светлости, и није ти требало да се крстиш, а
телесан долазиш на воде Јордана, јер желиш да просветиш све који су
у тами; зато њега са усрдном вером сретнимо.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Узео си Христе изглед слуге, и долазиш да се крстиш од слуге у
водама Јордана, да избавиш од служења старом греху, и освешташ и
просветиш све нас.
Слава и сада, глас 6.
Нека се развесели пустиња Јорданова, и нека се расцвета као
крин, јер се у њој чује глас вапијући: „припремите пут Господњи“. Јер
Онај који је планине начинио и измерио, и места шумама одредио, и
као Бог све испуњава, ево се од слуге крштава, почео је са
снисхођењем, и богате дарове дарује. Некада је Ева чула „у мукама ћеш
децу рађати“, а сада је чула Дјева „радуј се обрадована, јер је Господ
с тобом, а он има велику милост“.
Тропар, глас 4.
Вратила се некад река Јордан плаштом Јелисејевим, који му је
остао од узнетог светог Илије, разделивши воду на обе стране, и био
му је прелаз сув, као праслика истинског крштења, којим ми пут
живота мењамо; Христос се јавио на Јордану да освети воде.
Повечерје
На повечерју канон. Његов акростих је: И данас певам Великој
суботи. Ирмос по два пута, а тропари на 6, и опет ирмос оба хора
заједно. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Волноју морскоју..
Некада је морским валовима покрио гонитеља, а младиће сакрио
под земљу и спасао од мучитеља, али ми као слуге Господу појмо,
јер се славно прославио.
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Господе Боже мој, свечану песму предпразника теби певам, због
твог светог јављања, којим си нас тајанствено обновио, и ка светлости
Божанској нас узвео.
Видећи тебе Спасе и горе превечнога и доле ново јављенога, и
небеска и земна бића се задивише, и опеваху твоје неизрециво
снисхођење.
Нека се све испуни твоје славе, јер си самога себе понизио чак до
изгледа слуге, па сада као слуга приклањаш главу под руку слуге, да би
мене обновио и милосрдно очистио.
Песма 3.
Ирмос: Тебе на водах..
Ти си превелико копно утврдио на водама, зато природа
видећи те у води у телу скривенога, беше обузета великим чудом,
и кликташе: нема светог као што си ти Господе.
У давнини си у сликама показао пророцима твоје богојављење, а
сада си нам на делу сакривено открио, јер си се у тајни људима јавио,
дајући им нов препород.
Раширио је Јордан воду као наручје, да са трепетом прими
Створитеља телом крштаваног који све очишћава, па кличе: нема
светог као што си ти Господе.
Велики правац ка спасењу даје Христос крштењем свима који су
осетили његово божанско блистање, па са весељем певају: нема светог
као што си ти Господе.
Песма 4.
Ирмос: Јеже ко крешченију..
Авакум је предсказао твој долазак на крштење, и задивљен је
кликтао: на море си навео мноштво коња Спасе, у воду која се
збунила.
Када си се ти јавио у телу земља се освештала, вода
гословена и небо се обасјало, а род човеков се од тешког
демонског избавио.
Са речима светим сада Претеча долази из пустиње на
говорећи: покајте се јер се приближило царство небеско и
призива у славу Божију.
93

је бламучења
Јордан,
свакога

MINEJ JANUAR
Онај који је претворио море у копно, и изворе из несеченог
камена начинио, сада у води Јордана дарује очишћење од грехова
огњеним Духом.
Песма 5.
Ирмос: Богојављенија твојего Христе..
За нас си Христе твоје Богојављење милостиво учинио, а Исаија
видећи светлост незалазну, у ноћи је зору најавио и кликтао:
просветљени дођите и оперите се у води светој, и Духом јасно и
душу и тело очистите.
Обнављаш све на земљи рођене, јер си постао Нови Адам, па
огњем и Духом и водом чиниш необично препорођење и дивно
обновљење, јер без полома и горења ти крштењем божанским све
новим ствараш.
Духом светим чиниш душе новим, а водом освештаваш састав тела,
и тако за живот обнављаш човека, јер је двоструко сродство потребно,
зато по мудром примислу доносиш лечење као лекар и душа и тела.
Из Пречисте си дошао и родио се, а из Оца пре векова, и дошао
си ка насталом из неплодне, захтевајући као Човек крштење, тако си
од воде, кроз тајну и Духом, створио Спаситељу многодетну цркву, која
је раније била бездетна.
Песма 6.
Ирмос: Јат бист..
Страхом беше обузет али не и задржан свети Претеча, и одбио
је да принесе сено Огњу, али је чуо речи: „остави се сада тога“ и
похитао да као слуга испуни наредбу, док се Божански глас
сведочења са висине чуо: који је Сина Превечног објавио.
Пописан си, али се ниси кесаревој наредби повинуо да му
служиш, но иако нам из робовања утеху дарујеш, ти се својевољно
повинујеш и дајеш дидрахму као данак, па ипак ти си нас раније
продане закону греха сада ослободио и усиновљења удостојио.
Царујеш али не као светски владар, мада си по природи Цар, јер
си се телом из племена Давидовог родио, и његов си престо царства
Спасе примио, али ти имаш сопствену власт царства са Оцем и са
Духом, пре свих векова и заувек, и у векове.
Давно названи цар и владар овога света и свега у води, удављен
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је твојим очишћењем, и суновраћен је као онај легион у језеру, а
створење твојих руку Спасе, које је демон покорио, твојом моћном
руком се слободе удостојио.
Песма 7.
Ирмос: Неизреченоје чудо..
Неизрецивог ли чуда: избавитељ који је у пећи спасао свете
младиће из пламена, сада главу приклања, и моли крштење од
слуге, а очишћава све који поје: благословен си Избавитељу и
Боже.
Плаштом у давнини пресечена вода Јордана, праслика је твога
крштења, Ти коме је при страдању кидан хитон сам ствараш
непропадиву одежду свима који кличу Богу: благословен си.
Изобилна вода која у себе прима Створитеља који се крштава,
постала је извор воде Живота, за спасење нас који певамо: Избавитељу
Боже, благословен си.
Троструко погружење у воду представља знак Божијег умртвљења, јер
у крштењу Христовом саваскрсавамо, и постајемо заједничари
тридневног васкрсења, кличући Христу: благословен си у векове.
Једина благодат Оца, Сина и Духа се извршава свима који са вером
желе дар светог крштења, и примивши власт усиновљења кличу: Боже
благословен си.
Песма 8.
Ирмос: Ужаснисја бојајсја..
Поплаши се и уздрхти небо, и нека се покрену темељи земље,
од овога који их у воду облачи, и који је чудно водом спалио
жртву праведнога; њега децо благословите, свештеници певајте
му, а народи га величајте у све векове.
Долази Христос да крштењем подари свима вернима избављење,
тако очишћава палог Адама и уздиже га, а мучитеља који га је оборио
он посрамљује; отвара небеса и низводи Божанскога Духа и
заједништво непропадања дарује.
Престала је ђаволова лаж, јер глас вапијућег у пустињи позива да
се спреме путеви Господњи, и наређује да се све стазе његове начине
праве, долина нека је понизна, јер се природа земних узвишава, а гора
и висина домонова се понижава.
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О, преславних ли дарова! О, божанске ли благодати и неизрециве
љубави! Ево водом ме очишћава и огњем ме просветљује и Духом
Божанским ме усавршује Створитељ и Владика, јер се сада у Јордану
у моју природу обукао Безгрешни.
Песма 9.
Ирмос: Не ридајте всуе отчајанија..
Не ридајте залуд људи дављени ужетом очајања, мада сте
криви због својих зала, него душама у покајању приступимо,
Ономе који све очишћава, као Јединоме чистом, и који даје
крштењем опроштај.
На почетку си Речи Божија твојим чудним и надприродним рођењем задивио, а сада величамо велику тајну коју чиниш, јер преславним
учешћем у светој бањи њу чиниш многодетном Божанским Духом.
Земља је освештана твојим светим рођењем, Речи Божија, јер су
небеса звездом казивала о слави твојој, а сада се природа воде
благосиља, јер си телом крштен, и род нас земних се узвисује опет у
прву славу.
Нека се сва земља радује, нека се небо весели, нека цео свет
заигра, нека реке запљешћу као рукама, и извори и језера и океани и
мора нека се зајендо радују, јер долази Христос да очисти Адама и да
све спасе светим крштењем.
И опет ирмос и метанија.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар предпразника, три пута.
Припреми се Завулоне, и украси се Нефталиме, Јордане реко
стани, прими веселећи се Владику који долази да се крсти. Весели се
Адаме са праматером Евом, не кријте се као некада у рају, јер Који вас
виде наге јавио се да вас обуче у прву одећу. Христос се показао
желећи да сву твар обнови.
После првог стихословија, сједален глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Весели се реко Јордане, у теби Творац свих долази својевољно да
прими крштење од слуге, јер је Милосрдан. Украси се Адаме а радуј
се и ти Ево прамати, јер је дошло избављење свима: Бог преблаги.
Салва и сада, глас и подобан тај исти.
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Владика као поток сладости, долази у токове реке да се крсти, и
хоће да ме напоји водом очишћења; видећи њега Јован узвикну: како да
пружим руку на твоју главу, од које стрепи цео свет.
После другог стихословија, сједален глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Да би нагог Адама оденуо у одећу славе, решио си Милосрдни да
будеш телом обнажен у Јордану реци. О, предивног ли чуда предивног!
Како ће те примити вода Владико и Господе, јер ти водама покриваш
свод небески, као што пише? Зато сви певамо Исусе доброчинитељу о
твоме јављању.
Слава и сада:
Подобан: Божественија вјери..
Велико сунце у Јордану долази да заблиста: Христос Бог наш који
је из Дјеве као облака заблистао, и одгони мрак греха и обасјава све
крајеве света; његов сјај да добијемо побожно се помолимо, тражећи
да примимо велику милост.
Канона три. Предпразника са ирмосем на 6, мученицима на 4 и
преподобној на 4.
Канон предпразника, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Горкија работи..
Израиљ се тешкога рада избавио, а непроходну пучину је као по
сувом прешао, и видео свога непријатеља како се утапа, и зато је
доброчинитељу Богу песму певао, који чуда чини својом високом
мишицим, јер се прославио.
Долази Христос на крштење, Христос иде на Јордан, Христос хоће
као Благи, да сада наше грехе у води сахрани, зато му са весељем
певајмо јер се прославио.
Нека облаци излију радосно вечно весеље, јер Христос Исус
долази на воде Јордана, да потопи потоке греха и просвећење свима да
подари.
Ево се јавља светлост, ево се показује очишћење, ево Спаситељ
стоји да обасја божанском зором све који су у тами, зато га чистим
срцем радосно дочекајмо.
Ини канон мученицима, глас 7.
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Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Певајмо Господу победничку песму, јер је сву силу фараонову у
мору потопио, и јер се славно прославио.
Дођите верни да сложно празнујемо најславнији спомен страдалника, и да у песмама духовним славословимо Христа.
Страдалници за Христа, и чврсти бранитељи вере, ви сте на безбоштво силно заратили и противнике сте победили.
Безбожни гонитељ, и отуђеник од вере Христове, против страдалника се ужасно разгневио, али је вером уништен.
Богородичан: Стадо које си стекла Богородитељко, то спасавај од
сваке невоље, молећи Спаситеља и Бога нашега.
Ини канон преподобној, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море
разделио, и провео људе које је из ропства египатског извео, и
тако се прославио.
Долазим да песмама овенчам твој празник, јер се ја неразумни и
сав у нечистоти надам у тебе, да ми твојим молитвама даш реч
мудрости и разума.
Све своје мисли си ка божанској висини уздигла и познала си
бездан добара, блага и блаженства, јер си претрпела све невоље које
су те снашле.
Вишњем Богу си своје мисли управила, а тело своје које вуче на
доле си уздржањем и патњама олакшала јер си узвишену славу хтела.
Богородичан: Остао је што је и био када се из твога тела
Богородитељко оваплотио, и подарио нам је оно какви смо били на
почетку када смо од праха створени, јер нас је од грехова избавио.
Песма 3.
Ирмос: На мудростију..
Нећу се ја смртни хвалити ни мудрошћу ни богатством мојим,
него вером у Господа, и православно се обраћам Христу Богу и
увек певам: на камену твојих заповести утврди ме Владико.
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Који пре свих векова седи са Оцем и Духом, сада се у наше време
из Дјеве на свој начин оваплоћава, и долази Христос на крштење, да
свима подари божанску бању бесмртности.
Из милосрђа и милости Христос Бог долази, јер жели да у води
сахрани наше грехе у токовима Јордана, и крштењем све нас пропале
обнавља.
Срамна нагота је покрила праоца Адама, а ти се својевољно
обнажујеш, и водама Јордановим самог себе покриваш, ти Христе
једини многомилостиви, који водама небески свод покриваш.
Ини.
Ирмос: Утвердисја сердце моје..
Срце ми се утврдило у Господу, ојачала ми је снага због мога
Бога, громко сам узвикнуо против мојих душмана, и обрадовах се
спасењу твоме.
Похвалимо Теопемпта и Теону преславног, као заштитнике вере и
побожности, свете страдалнике.
Правило, углед и слика показали су се ови Христови великомученици, и постали су путовође светима кроз страдање.
Угледајући се на врлински живот, ови мученици су заједно стојећи
пред судијом узвикнули: сви смо ми хришћани!
Богородичан: Рођен си из Дјеве неизрециво, и јавио се како си и хтео
Човекољубче, и цео свети си обновио.
Ини.
Ирмос: Утверди нас в тебје..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом
умртвио грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Тело ниси поштедела од многих рана, јер који се потпуно и
безпоштедно боре у подвигу уздржања, кушач се од њих удаљава.
Узан пут живота као известан, нетрулежан и божански ти си
изабрала, а широки си презрела, јер је он стварно ништаван за онога
који разум има.
Оскудицом си одагнала цвет горуће младости, и кроз подвиг
уздржања, а пожар очију си потоцима својих суза угасила.
Богородичан: Оваплоћени Бог-Реч из тебе Пречиста, хоће да опере нечистоту наших тела кроз углед очишћења, зато је и ток воде задивљен.
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Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Свима Господе Христе милостиво очисти мноштво грехова, по
великој милости својој, јер идеш ка Јордану да се крстиш као Човек,
и да нас обучеш у одећу старе славе, коју завишћу ђавола Адам изгуби.
Затим
Сједален мученика, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Теопемпт се јавио као светитељ онима доле, заједно са Теоном
јуначким састрадалником, изранављен од мучитеља који нису трпили
противљење, па је кликтао: радосно славим тебе Јединога који си у
водама Јордана сахранио земних сагрешења.
Ини сједалне, преподобној, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..
Превазишла си патње испосничких подвига, па на небесима
благујеш у вишњим обитељима, и бољим Светлом си испуњена, јер си
одлучно суровим путем прошла, и победивши времено, ти си постала
налик ангелима, и сада си заједно у слави са њима.
Слава и сада, предпразника, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Као велика киша долази на воду реке, јер жели да се телом крсти.
Њему зачуђен Претеча говори: како да те крстим, када ти уопште
немаш нечистоте? Како да пружим моју десницу на главу од које
стрепи цео свет?
Песма 4.
Ирмос: Слиша древље..
Чуо је у давнини Авакум чудни глас твој и са страхом кликташе:
са југа долази Бог и Свети из Дјеве као осењене горе, да спасе
помазанике, зато слава сили твојој Господе.
Захватите воду Живота, јер ево сада долази река истинитог
измирења, да осуши мутне воде неверја, и да излије просвећење свима
који певају: слава сили твојој Господе.
Весели се пустињо која си раније жеднела, и сва природо
човекова, јер се сада појавио Поток сладости, он водама Јордановим
уклања оморину греха, зато му са вером певајмо: слава сили твојој
Господе.
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Загрмео је пророчки глас вапијућег по пустим душама, припремите
праве путеве Христу који иде, говорећи још: јер хоће да крштењем
очисти нас овештале, и ослободи од прве осуде.
Ини.
Ирмос: Услишах слух твој и убојахсја..
Чуо сам твој глас Господе и уплаших се; разумех дела твоја и
зачудих се.
Христови великомученици су цео свет речима богословља напојили, и лаж су победили.
Богатство неукрадиво су заиста пронашли ови страдалници, када
су богатство, славу и част земаљску презрели.
Наоружани оружијем Христовим, ови страдалници су суровост
мучитељеву сасвим уништили.
Богородичан: Мати Пречиста, благословена Пресвета Дјево, спасавај
твоје прослављаче од сваке несреће.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
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.
Мада изузетне телесне лепоте, ти си многе одбацила и нису
ипунили њине жудње, јер ти си изнурила себе, и постала си заједничар
Божанске лепоте.
Као Јов си трпела телесне патње, а никада ниси изрекла реч која
крај живота призива, а када су по природи твоје године прошле, ти си
примила божанско станиште.
Удаљена од сродника, родитеља и имања, само си Христа имала
као неукрадиво и непотрошиво богатство; и сада си у заједници са
њиме у вишњој слави.
Богородичан: Рођени из тебе је Адама из трулежи избавио, јер је осим
трулења као Човек постао и мимо свих људи је зачет, зато нека од
трулења и зла и мене, млада Дјево, избави.
Песма 5.
Ирмос: Свјет твој..
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Заблистај Христе у срцима нас твојих верних појаца, твојом
незалазном светлошћу, и надразумни мир подари нам, да од мркле
ноћи на дан твога светла похитамо, и славословимо те Човекољубче.
Ти си Христе Цар измирења, јер си бедем непријатељства
разорио, када си се појавио телесан попут свих на земљи, зато видећи
твој долазак Јован се са страхом чудио, и када си му наредио да
положи на тебе руку.
Христос жури да сатре главе змијама, и сада долази на воду, па
кличе устрепталом Крститељу: пружи руку твоју и дотакни главу моју,
и одбаци страх па изврши наређење.
Светим Духом је некада пророк предсказао благодат крштења,
када је плаштом разделио воду Јордана, а јављањем у њој Христа, опет
се разделила, и тако нам је прокрчен пут светог препорођења.
Ини.
Ирмос: Утрењујушче слове..
Од ране зоре непрестано славимо знак твога крста, на славу и
хвалу твоју, јер си нам га дао за помоћ и оружије.
Храбри страдалници, бранитељи вере, нарочите муке од највећих
безаконика и противника су савладали, и заједно су венце примили.
Ни ласкање, ни лажи, ни слава земаљска нису могли да вас
одвоје, страдалници, од исповедања ваше вере, зато се сада радујете.
Стојећи пред престолом славе Господње, са ангелима се непрестано молите, да подари очишћење од грехова, свима који са вером
певају о вама.
Богородичан: Пресвета Дјево, обрадована, ти си неизрециво родила у
времену Бога-Реч, зато га моли да спасе душе наше.
Ини.
Ирмос: Свјета податељу..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу
наредаба твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Постала си светитељко храм Бога-Речи, који у чистим душама
обитава, и кроз многе подвиге уздржања си заблистала лепотом твоје
душе, мати преславна.
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Многим патњама си умртвила тело и огрнула га природном
благодаћу, и просветлила га врлинама више од свакога светла, па си
продуховљеним ликом светло сијала.
Телесна чула си жељом душе твоје за Христом распалила, па се
сада заиста са духовним бићима душом радујеш, гледајући Бога.
Богородичан: Као Глава побожних, Рођени бесемено из твога тела
Пречиста, је сада поломио у токовима воде, главе тамо угњеждених
змија.
Песма 6.
Ирмос: Вес от страстеј..
Обузет сам небројеним страстима, и пропадох као у морску
неман због зала мојих, али ти ме Боже изведи из пропасти, као у
давнини Јону, и због моје вере даруј ми бестрастије, да бих ти
захвалним гласом и спасеном душом принео жртву.
Показујући Христос своју милост и милосрђе, неизмењен долази
слузи у изгледу слуге и тражи крштење, а од ропства избавља
човечанство; Крститељ се диви његовом доласку, и сав уплашен и у
страху остаје.
Ти долазиш, а како ће ток речне воде да те прими, када си ти
огањ неиздрживи? Како да те виде обнаженог небески ангели? Како ће
Јован положити руку на тебе, Речи Божија беспочетна, када си њега
од земље саздао?!
Море се раздвојило и побегло, и новом народу се од Бога прелаз
показао, а дошавши у телу то је у реци учинио, он који је воду из
камена чудесно источио, њега као Бога прославимо, јер је нас пропале
обновио.
Ини.
Ирмос: Јона из чрева адова..
Из утробе адове Јона вапијаше: Изведи из пропасти живот мој; и
ми ти вапијемо, свесилни Спаситељу помилуј нас.
Мученици страдајући на суђењу, сву су уништили лаж идолску, и
својим страдањем истребили сво неверје са земље.
Наредио је противник и гонитељ вере својим слугама, да вас
сурово мачем, као јагњад, убију, славни мученици.
Када виде чета светих мученика мучитеље наоружане мачевима,
јуначки су узвикнули: о, мучитељи, и ми смо војници Христови.
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Богородичан: Бога нашег, којег си неизрециво Богородице родила, не
престај да молиш, да избави од невоља све који ти певају, Пречиста
Увекдјево.
Ини.
Ирмос: В бездне..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.
Просвећена зраком Духа, ти си сваки телесни прохтев као мрачан
одбацила, а жељом за добрим делима си се коснула.
Заблистао је светли дан твога празника и издаљине просвећује
душе помрачене, а монаштво призива на украшавање добрим делима.
Чистоту девства си сачувала, а дворац душе си као непропадив
поштовала, жудњом за Христом си горела, као за небеским Жеником.
Богородичан: Господар славе је дошао да би славом испунио
обеслављено човечанство, и као Човек је умивен, и тако је твој Син
људе прославио.
Кондак предпразника, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не
бој се да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
Икос: Не умарам те Крститељу да пређеш крајеве, и не треба да ми
причаш и говориш као што говориш и учиш безаконике и грешнике.
Само ме крсти ћутећи и очекуј од крштења да примиш заслужено, што
није ни ангелима дато, јер ћу те учинити већим од свих пророка, јер
од оних ме ни један није јавно видео, него у сликама, сенкама и
загонеткама, а ти си ме видео како стојим пред тобом, а ја сам дошао
да спасем Адама првосазданог.
Песма 7.
Ирмос: Проидоша јако чертог..
Због своје праве вере, у давнини прођоше свети младићи кроз
неиздрживи пламен у пећи као кроз кућу, и показаше се јасно и
сложно певајући песму појаху: благословен си Боже отаца.
Христос спасење се јавио и просвећење подарио, нека се радује
небо, а облаци нека излију истину и правду свима који кличу: благословен си Боже отаца наших.
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Руно које је унапред Гедеон видео, пуну чашу воде је излило, и
тако је твоје крштење Христе јасно предсказано, ко је крштен дарујеш
свима који кличу: благословен си Боже отаца наших.
Јелисеј је исцелио слану и јалову воду, као праобраз доброг
потомства кроз свету тајну бање крштења свима који кличу: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Пешч горјашчују..
Ужарену пећ си Спаситељу оросио и младиће спасао, који
певаху и говораху: Благословен си у векове Господе Боже отаца
наших.
Крај мучења сте дочекали заједно, и мачем сте убијени са женама
и децом, која су Христу кликтала: благословен си Господе Боже отаца
наших.
Свети су се обрадовали видећи да ће сви од мача помрети, и са
вером кликтаху: благословен си Господе Боже отаца наших.
Свирепост безбожних је на земљи уништена, и њини назовибогови падоше на земљу, и поломише се исповедањем вере ових
мученика, који су венце примили.
Богородичан: Спасавај твоју паству Пресвета и Пречиста, од сваког
искушења, јер си једина заступница рода нашега, Богородице благословена и свеопевана.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.
Противник је зло смишљао и болестима је покушао да смекша
чврстину душе твоје, али угледањем на трпљење Јова, ти си светитељко
својим трпљењем храбро болести поднела.
Твоја душа се сада, светитељко, склонила од олуја живота у тихо
пристаниште, обогаћена боравком у Божијим становима, које је и
многима одмориште, припремљено твојим трпељивим страдањем.
Мудро си поучила општежиће, говорећи им никада не мењају
место, јер се трпљењем стиче велико уздарје, и заиста се ниси лењила,
да речима и делима даш корист монаштву.
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Богородичан: По промислу надприродно Рођеног из тебе, Богоневесто
и Дјево, очишћење од Бога и Творца светлости природом воде пере од
греха, па и мене очишћава, многим гресима укаљаног.
Песма 8.
Ирмос: Чуда прејестественаго..
Прасликом надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер не
спали младиће које прогута, као ни огањ Божанства тело Дјеве у
коју урони, зато запевајмо химну: нека благосиља сва творевина
Господа, и нека га велича у све векове.
Узнесимо громогласну похвалу Владици, јер је дошао и јавио се,
па силази у воду обнажен, он који небо одева у облаке, и крштава се
и очишћава нас који кличемо: нека сва твар благосиља Господа и
велича га у све векове.
Пођимо мислима и хајдемо на Јордан, и тамо велики призор
угледајмо: како долази Исус као преосвећење, и поклања се пред
рукама слуге, који са трепетом кличе: нека сва твар благосиља Господа
и велича га у све векове.
Жеравица коју је предсказао Исаија, разгорела се у води Јордана,
и спалила сву твар греха, и даде пропалима обновљење, зато певајмо
и кличимо: нека сва твар благосиља Господа и велича га у све векове.
Ини.
Ирмос: Јединаго безначалнаго..
Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе
небеске и од кога стрепе војске ангела, појте свештеници и људи
величајте у векове.
Храбри страдалници исповедајући јединог милосрдног Цара славе,
примише почасти опобеде, кличући смело: народи величајте Бога у векове.
Храбро се противише Христови страдалници мучитељима, и
храбро су пострадали и идолску лаж су победили, кличући смело:
народи величајте Бога у векове.
Као дијаманти беху храбри бранитељи, и претње и муке од
мучитеља су победили, и радосно су кликтали: свештеници певајте и
народи величајте Господа у векове.
Богородичан: Јединог Милосрдног и превечног Бога-Реч рођенога из
Дјеве у последње време, који је спасао човечији род, свештеници
опевајте, а народи величајте Господа у векове.
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Ини.
Ирмос: В пешч огњенују..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
Живећи на земљи, ти си заиста хтела достићи у земљу блажених,
где су војске ангела, преподобних испосника и девојака, где они вечно
живе, и песмама славе Христа у све векове.
По природи си била боља од многих, јер си о души бринула, и
лепоту твоје душе си мудро сачувала, јер си телесну лепоту угасила,
али си уздржањем твоју душу разгорела.
Душевним усрђем ка Богу, ти си стекла бодар разум, па си зле
замке лажљивога мудраца потпуно успавала, и сада уснувши, живиш
светитељко у све векове.
Богородичан: Твој Син је одлучио да нас земне људе обнови, и зато
као Човек на Јордан хита, да из крајње љубави сатре тамо онога који
је све сатро, и да по твојим молитвама обнови цео свет.
Песма 9.
Ирмос: Неизглаголаноје Дјеви..
Неизрецива је тајна Дјеве: јер је она постала као небо и херувимски престо, и светлоносни дом Христа Бога сведржитеља, зато
је побожно као Богородицу величамо.
Видим чудну и преславну тајну: Исус својом вољом долази на
реку Јордан и кличе Јовану: позајми ми друже мој твоју десницу, и
учини чудо, мојим људима на избављење.
Нека процвета пустиња јорданска, а свима који лежите у тами
велика вам се светлост јавила, и видећи је заиграјте, јер долази
Христос из Галилеје, и жели да се телом крсти од свога слуге.
Развесели се сада Јордане и обрадуј, а ти Јоване заиграј, и нека
се цео свет радује, јер се Христос јавио, и обнажен се крстио, да би
човечанство у одећу нетрулења обукао.
Ини.
Ирмос: Паче јестества..
Ти си надприродно Матер и по природи си Дјева, једина благословена међу женама, зато те ми верни Богородице песмама величамо.
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Вером су страдалници Христови сатрли свако идолослужење, и
свети живот су побожно завршили, у вери утврђени.
Страдалници Христови су све земно вером презрели, и заједно су
и усрдно пострадали, а од Бога су исцелитељство примили.
Страдалници храбри вером наоружани, крстом Господњим су чете
противника поразили, и венце су добили.
Богородичан: У телу си зачела недокучивога Бога-реч, њега си бесемено нама родила, зато га моли усрдно да спасе душе наше.
Ини.
Ирмос: Безначална родитеља..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене,
зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Украшена лепотама девствености, славна, ти си саму себе украсила
и венцем живота у уздржању, зато те је Женик небески двоструким
венцем овенчао, јер си била коснута његовом љубављу.
Нада те није посрамила Синклитикијо света, у оно што ће бити,
јер си њу у своме срцу имала, и тако си сада примила од Спаситеља
плату за твоје подвиге, због које си кроз сваку врсту уздржања прошла.
У Христову чврстину и утврђење си се светитељко оденула, и до
земље си понизила охолост онога који је говорио неправду на небеску,
зато те је украсио венцем победе, Исус, дароватељ победе.
Богородичан: Тобом је пали праотац снагу добио, када није више
имао снаге да иде даље, а крштењем Сина твога је свака злоба сада
потопљена, зато тебе као Узрочницу очишћења проповедамо.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Када те је Јордан видео обнаженог, са трепетом је ка рођеном из
неплодне рекао: о, Јоване, не одбијај да крстиш Господа, јер он Духом
и огњем очишћава сву твар, јер зато је дошао да освешта природу
земље и воде.
Слава и сада:
Из Дјеве у телу заблистали у Витлејему, сада хита на Јордан да
опере нечистоту свих земних, и на светлост изводи све из таме,
крштењем светим.
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На хвалитним стихире на 4, глас 6.
Како се не присећаш Крститељу промисла, које чиним свима за
спасење? Све старо сада остави, и разуми ово потребно; веруј Богу
који је сишао и приђи мени и послужи ми, као Бога сам из милосрђа
дошао, да чистим Адама од његовог пада.
Узео си Исусе наше грехе на своја рамена, и дошао на воду
Јордана. Ја се дивим твоме страшном доласку, па како ми наређујеш
да те крстим? Јер си баш зато и дошао да ме очистиш. И како од мене
тражиш да те крстим, а свима си очишћење?
Моја природа је недостижна за речи, али сам се у изглед слуге
оденуо, и дођох на Јордан, зато ме никако не одбијај; него дођи и
небој се, приђи мени и положи десницу своју на моју главу, и узвикни:
благословен си јављени Боже наш, слава теби.
О, надразумног ли и неизмерног твога снисхођења Речи Божија!
Из милосрђа си се због мене палог, у Адама обукао и тако те познадох, па све из Адама обнављаш, а ја се покоровам твојој наредби, и
са вером ти кличем: благословен си јављени Боже наш, слава теби.
Слава, глас и подобан тај исти.
Са трепетом служећи Јован Владици, радује се у души и весело
кличе: радујте се самном сва поколења праоца, јер је дошло наше
очекивање, дошао је Христос на Јордан, да од греха Адамовог све
очисти као милостив.
И сада, глас и подобан тај исти:
Певајмо народе Рођеноме из Дјеве, који се крштава у реци
Јордану, и кличимо њему: Царе сваке твари, даруј нама да са
неосуђеном и чистом савешћу и са вером достигнемо у твоје свето из
мртвих тридневно васкрсење.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Ево Цара, ево од Израиља очекиванога, долази, радујте се народи,
јер се Светлост јавља.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Видели су га сви на земљи телесног, и сада се као Божанска
Светлост свима у тами јавио, и свима благодат заблистао.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Светиониче Светла и зоро Сунца, Претечо Богу-Речи, друже
Жеников, сада му Пророче послужи.
Слава и сада, глас 8.
Дело Анатолијево.
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Јоване Крститељу, још у утроби си познао мене као Јагње, на реци
ми послужи и са ангелима ми службу принеси: пружи десну руку и
дотакни моју пречисту Главу, а када видиш да се горе тресу и да се
Јордан враћа, са њима запевај: Оваплоћени из Дјеве за наше спасење,
Господе слава теби.
После: Благо јест.. Трисвето. После Оче наш.. тропар, затим јектенија и отпуст.
ПАЗИ
О часовима на навечерје светог Богојављења треба знати:
Ако се догоди Богојављење у недељу или у понедељак,
Царске часове певамо у петак.
Једемо два пута у току дана, монаси сир и уље, а мирјани месо.
Ако
Ако
Ако
Ако

је
је
је
је

Богојављење у уторак, часове певамо у понедељак.
Богојавњељење у среду, часови су у уторак.
Богојављење у четвртак, часови су у среду.
Богојављење у петак, часови су у четвртак.

У све дане од понедељка у навечерје пред Богојављењем држимо
пост, никако да не једемо ни сир ни месо, него само вариво са
соком и кољиво.
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Месеца јануара 5. дан
Поредак часова
Служе се у навечерје Богојављења
(на Крстовдан, или како је одређено)
На почетку 2. часа дана удара велико звоно, и окупљени у
храму јереј облачи фелон а ђакон стихар. Параеклисиарх поставља
налоњ украшен, наспрам царских двери, и пали свећу на свећнику.
Јереј излази са еванђељем у храм или трпезу, кроз царске двери,
а пред њиме ђакон са кадионицом. Јереј ставља еванђеље на
налоњ и стојећи пред налоњем чини почетак као што је обичај а
затим чтец: Слава теби Боже наш, слава теби, Царе небески.. и
остало. После возгласа јереј кади свето еванђеље на налоњу
унакрст, и остале иконе и цео храм и настојатеља и братију.
ЧАС ПРВИ
Чтец чита: Господе, смилуј се, (дванаест пута),
затим: Слава ..., И сада ..., па:
Ходите, поклонимо се Цару и Богу нашем!
Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару и Богу нашем!
Ходите, поклонимо се и припаднимо управо Христу, Цару и Богу
нашем!
Затим се читају следећа три псалма:
Псалам 5.
Чуј, Господе, речи моје, разуми помисли моје. Слушај вику моју,
царе мој и Боже мој! Јер се Теби молим, Господе! Ујутру слушаш глас
мој, ујутру стојим пред Тобом, и чекам. Јер си Ти Бог који неће
безакоња; у Тебе нема места ко је зао. Безбожници неће изаћи пред
очи Твоје; Ти ненавидиш све који чине безакоње. Потиреш лажљивце;
на крвопиоце и лукаве мрзи Господ. А ја по великој милости Твојој
улазим у дом Твој, и клањам се у светој цркви Твојој са страхом
Твојим. Господе! Води ме у правди својој; ради непријатеља мојих
поравни преда мном пут свој. Јер нема у устима њиховим истине; у
њима је неваљалство; грло им је гроб отворен; на језику им је
дволичење. Боже! Не дај им напретка, нека се разбију помисли њихове.
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За многа неваљалства њихова обори их, јер се побунише на Тебе. Па
ће се радовати сви који се у Тебе уздају; довека ће се веселити које Ти
заклањаш; дичиће се који љубе име Твоје. Јер Ти, Господе, благосиљаш
праведника, као штитом заклањаш га милошћу својом.
Псалам 23.
Господ је пастир мој, ништа ми неће недостајати. На зеленој паши
пасе ме, води ме на тиху воду. Душу моју опоравља, води ме стазама
праведним имена ради свог. Да пођем и долином сена смртнога, нећу
се бојати зла; јер си Ти са мном; штап Твој и палица Твоја теши ме.
Поставио си преда мном трпезу на видику непријатељима мојим;
намазао си уљем главу моју, и чаша је моја препуна. Да! Доброта и
милост Твоја пратиће ме у све дане живота мог, и ја ћу наставати у
дому Господњем задуго.
Псалам 27.
Господ је видело моје и спасење моје; кога да се бојим? Господ је
крепост живота мог; кога да се страшим? Ако навале на ме зликовци
да поједу тело моје, противници и непријатељи моји, спотаћи ће се и
пашће. Ако против мене војска у логор стане, неће се уплашити срце
моје; ако се на ме рат дигне, ја се ни онда нећу бојати. За једно само
молим Господа, само то иштем, да живим у дому Господњем све дане
живота свог, да гледам красоту Господњу и раним у цркву Његову. Јер
би ме сакрио у колиби својој у зло доба; склонио би ме под кровом
шатора свог; на камену гору попео би ме. Тада бих подигао главу своју
пред непријатељима који би ме опколили; принео бих у Његовом
шатору жртву хвале; запевао бих и хвалио Господа. Чуј, Господе, глас
мој, Тебе призивам, смилуј се на ме и услиши ме. Срце моје говори
пред Тобом што си рекао: “Тражите лице моје.” Тражим лице Твоје,
Господе! Немој одвратити од мене лице своје, немој у гневу оставити
слугу свог; буди Помоћник мој; немој ме одбити, и немој ме оставити,
Боже, Спаситељу мој! Јер отац мој и мати моја оставише ме; али
Господ нека ме прихвати. Упути ме, Господе, на пут свој и води ме
правом стазом поради оних који ме вребају. Немој ме дати на вољу
непријатељима мојим; јер усташе на ме лажни сведоци; али злоба
говори сама против себе. Верујем да ћу видети доброту Господњу на
земљи живих. Уздај се у Господа, буди слободан; нека буде срце твоје
крепко, уздај се у Господа.
Слава ..., И сада ..., Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби Боже. (три пута)
Затим: Господе, смилуј се, (три пута),
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Слава ...
Тропар, глас 4.
Вратила се некад река Јордан плаштом Јелисејевим, који му је
остао од узнетог светог Илије, разделивши воду на обе стране, и био
му је прелаз сув, као праслика истинског крштења, којим ми пут
живота мењамо; Христос се јавио на Јордану да освети воде.
И сада ..., Богородичан уобичајени 1. Часа
Како да те назовемо, Благодатна? Небо? Јер из тебе засија Сунце
правде. Рај? Јер из тебе изниче цвет непропадљивости. Дјева? Јер
остала си неискварена. Чиста мати? Та у свом светом наручју као
свога Сина држала си Бога свега. Код Њега се заузимај за спасење
наших душа.
Затим ови тропари, певамо их по два пута, глас 8.
Дело Софонија, патријарха јерусалимског
Данас се освештава природа и вода, и раздељује се Јордан, и враћа
ток своје воде, видећи Владику да се крштава.
И други хор исти тропар, без припева.
Затим први хор
Припев: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Као Човек дошао си на реку Христе Царе, и као слуга тражиш да
добијеш крштење, Благи из руку Претече, ради наших греха, Човекољубче.
Други хор узима други
Припев: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе.
(пс.77,16)
И опет онај исти тропар: Као Човек дошао си на реку Христе Царе,
и као слуга тражиш да добијеш крштење, Благи из руку Претече, ради
наших греха, Човекољубче.
Слава:
На глас вапијући у пустињи „припремите пут Господњи“ дошао си
Господе, и узео изглед слуге, и крштење тражио, мада греха ниси
имао. Видеше те воде и уплашише се, а устрептао је и Претеча и
узвикнуо говорећи: како може свећњак обасјати светлост? Како слуга
да стави руку на Господара? Зато ти Спасе освештај мене и воду, јер
узимаш грехе света.
И сада, опет то исто:
На глас вапијући у пустињи „припремите пут Господњи“ дошао си
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Господе, и узео изглед слуге, и крштење тражио, мада греха ниси
имао. Видеше те воде и уплашише се, а устрептао је и Претеча и
узвикнуо говорећи: како може свећњак обасјати светлост? Како слуга
да стави руку на Господара? Зато ти Спасе освештај мене и воду, јер
узимаш грехе света.
Затим
Прокимен, глас 4.: Загрме на небесима Господ, и вишњи пусти глас
свој. (пс. 18,13)
Стих: Љубићу те Господе, крепости моја, Господ је заклон мој. (пс.
18,1-2)
Читање из пророчанства Исаије (глава 35,1-10)
Тако говори Господ: Радоваће се томе пустиња и земља сасушена,
веселиће се пустош и процветати као крин. Процветаће обилно, и
веселиће се радујући се и попевајући; слава ливанска даће јој се и
красота кармилска и саронска; та ће места видети славу Господњу,
красоту Бога нашег. Укрепите клонуле руке, и колена изнемогла
утврдите. Реците онима којима се срце уплашило: Охрабрите се, не
бојте се; ево Бога вашег; освета иде, плата Божја, сам иде, и спашће
вас. Тада ће се отворити очи слепима, и уши глувима отвориће се. Тада
ће хроми скакати као јелен, и језик немог певаће, јер ће у пустињи
проврети воде и потоци у земљи сасушеној. И суво ће место постати
језеро, и земља сасушена извори водени, у стану змајевском, по
ложама њиховим, биће трава, трска и сита. И онде ће бити насап и
пут, који ће се звати свети пут; неће ићи по њему нечисти, него ће
бити за њих; ко узиде њим, ни луд неће заћи. Неће онде бити лава, и
љута звер неће ићи по њему, нити ће се онде наћи, него ће ходити
избављени. И које искупи Господ, вратиће се и доћи ће у Сион
певајући, и вечна ће радост бити над главом њиховом, добиће радост
и весеље, а жалост и уздисање бежаће.
Читање из Дела светих апостола зачало 33. (гл.13,25-32)
У дане оне, кад свршаваше Јован течење своје, говораше: Ко
мислите да сам ја, нисам ја; него ево иде за мном, коме ја нисам
достојан разрешити ремен на обући Његовој. Људи браћо! Синови рода
Авраамовог, и који се међу вама Бога боје! Вама се посла реч овог
спасења. Јер они што живе у Јерусалиму, и кнезови њихови, не
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познаше Овог и гласове пророчке који се читају сваке суботе,
осудивши Га извршише. И не нашавши ниједне кривице смртне молише
Пилата да Га погуби. И кад свршише све што је писано за Њега,
скинуше Га с дрвета и метнуше у гроб. А Бог васкрсе Га из мртвих. И
показива се много дана онима што излазише с Њим из Галилеје у
Јерусалим, који су сад сведоци Његови пред народом. И ми вам
јављамо обећање које би очевима нашим да је ово Бог испунио нама,
деци њиховој, подигнувши Исуса.
Премудрост стојмо смерно чујмо Свето Еванђеље
По Матеју Свето Еванђеље чита се зачало 5. (гл.3,1-11)
У оно време дође Јован Крститељ, и учаше у пустињи јудејској. И
говораше: Покајте се, јер се приближи царство небеско. Јер је то онај
за кога је говорио пророк Исаија где каже: Глас оног што виче у
пустињи: Приправите пут Господу, и поравните стазе Његове. А Јован
имаше хаљину од длаке камиље и појас кожан око себе; а храна
његова беше скакавци и мед дивљи. Тада излажаше к њему Јерусалим
и сва Јудеја, и сва околина јорданска. И он их крштаваше у Јордану, и
исповедаху грехе своје. А кад виде Јован многе фарисеје и садукеје где
иду да их крсти, рече им: Породи аспидини! Ко каза вама да бежите
од гнева који иде? Родите дакле род достојан покајања. И не мислите
и не говорите у себи: Имамо оца Аврама; јер вам кажем да може Бог
и од камења овог подигнути децу Авраму. Већ и секира код корена
дрвету стоји; свако дакле дрво које не рађа добар род, сече се и у огањ
баца. Ја дакле крштавам вас водом за покајање; а Онај који иде за
мном, јачи је од мене; ја нисам достојан Њему обућу понети; Он ће вас
крстити Духом Светим и огњем.
Одмах затим чтец из десне певнице чита:
Корацима мојим управљај по речи својој, да никакво безакоње не овлада мноме. Избави ме од подлости људске, па ћу
Твоје наредбе сачувати. Лицем Својим обасјај слугу Свога и
Својим ме правилима научи. Испуни ми уста хвалом Теби,
Господе, како бих певао славу Твоју, величанство Твоје по цели
дан. (Пс. 118,133 135; 70,8)
Чтец из леве певнице наставља ТРИСВЕТО и остало. По Оче наш
... јереј: Јер Твоји су царство, сила и слава ..., појци: Амин,
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Па први чтец чита:
Кондак предпразника, глас 4.
У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не бој се
да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
Затим чтец: Господе, смилуј се, (40 пута), па молитву:
У свако време и свакога часа, и на небу и на земљи, Теби се
исказује поштовање и слављење, Христе, Боже наш, јер си дуготрпљив,
пун си милости и милосрђа, љубиш праведнике а сажаљив си према
грешницима и све зовеш спасењу обећањем будућих добара. Ти Господе, прими и молитве што Ти их ми овога часа упућујемо и усмери нас
животу по заповестима Твојим; освети нам душе, очисти тела, исправи
расуђивања, разбистри мисли и избави нас од сваке жалости, зла и
болести; огради нас Својим светим анђелима да би под њиховим
окриљем чувани и вођени достигли јединство у вери и познање Твоје
неприступне славе; јер си благословен у векове векова. Амин!
Други чтец: Господе помилуј 3x, Слава и сада.
Часнију од херувима и славнију неупоредиво од серафима, Тебе
што Бога Реч непорочно роди, сушту Богородицу величамо.
Именом Господњим благослови оче.
Јереј: Боже, сажали се на нас, благослови нас и просвети лице твоје
на нас и помилуј нас.
и после: Амин
молитва првога часа:
Христе, истинска светлости што просвећује и освећује сваког
човека који долази на свет, стави као знамен Твој према нама светлост
Твога лица, да бисмо у њој видели светлост неприступну, и управљај
корацима нашим у правцу вршења заповести Твојих, уз посредовања
свенепорочне Твоје Мајке и свих Твојих светих. Амин!
ЧАС ТРЕЋИ
Ходите, поклонимо се Цару и Богу нашем!
Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару и Богу нашем!
Ходите, поклонимо се и припаднимо управо Христу, Цару и Богу
нашем!
Псалам 28.
Дајте Господу, синови Божји, дајте Господу славу и част. Дајте Господу
116

DAN 5.
славу имена Његовог. Поклоните се Господу у светој красоти. Глас је
Господњи над водом, Бог славе грми, Господ је над водом великом.
Глас је Господњи силан, глас је Господњи славан. Глас Господњи ломи
кедре, Господ ломи кедре ливанске. Као теле скачу од Њега; Ливан и
Сирион као млад биво. Глас Господњи сипа пламен огњени. Глас
Господњи потреса пустињу, потреса Господ пустињу Кадис. Глас
Господњи опрашта кошуте бремена, и са шума скида одело; и у цркви
Његовој све говори о слави Његовој. Господ је седео над потопом, и
седеће Господ као цар увек. Господ ће дати силу народу свом, Господ
ће благословити народ свој миром.
Псалам 41.
Као што кошута тражи потоке, тако душа моја тражи Тебе, Боже!
Жедна је душа моја Бога, Бога Живога, кад ћу доћи и показати се лицу
Божијем? Сузе су ми хлеб дан и ноћ, кад ми сваки дан говоре: Где је
Бог твој? Душа се моја пролива кад се опомињем како сам ходио сред
многог људства; ступао у дом Божји, а људство празнујући певаше и
подвикиваше. Што си клонула, душо моја, и што си жалосна? Уздај се
у Бога; јер ћу Га још славити, Спаситеља мог и Бога мог. Клонула је у
мени душа зато што Те помињем у земљи јорданској, на Ермону, на
гори малој. Бездана бездану дозива гласом слапова Твојих; све воде
Твоје и вали Твоји на мене навалише. Дању је јављао Господ милост
своју, а ноћу Му је песма у мене, молитва Богу живота мог. Рећи ћу
Богу, граду свом: Зашто си ме заборавио? Зашто идем сетан од пакости
непријатељеве? Који ми пакосте, пребијајући кости моје, ругају ми се
говорећи ми сваки дан: Где ти је Бог? Што си клонула, душо моја, и
што си жалосна? Уздај се у Бога; јер ћу Га још славити, Спаситеља
мог и Бога мог.
Псалам 50.
Смилуј ми се, Боже, по великој милости својој избриши преступ
мој по изобилном сажаљењу Своме. Опери ме потпуно од безакоња
мога, очисти ме од греха мога. Јер безакоња свога свестан сам, грех
мој стално ми је на уму. Теби самоме згреших, неваљалство пред
тобом учиних, да би био у праву кад говориш и изашао победник на
парници. Јер ето, у безакоњима сам зачет и у гресима мати ме роди.
Ти пак истину љубиш, Ти си ми открио оно што је недокучиво и
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скривено у Твојој мудрости. Покропићеш ме исопом и бићу чист,
опраћеш ме и бићу бељи од снега. Дај ми да чујем радост и весеље,
да се прену кости сатрвене. Одврати лице Своје од грехова мојих и сва
безакоња моја ми избриши. Срце ми, Боже учини чистим, дух у мени
изнова правим. Не одгурни ме од лица Свога, не лиши ме Духа Свога
Светога. Пружи ми радост спасења Свога и учврсти ме духом моћним.
А ја ћу упутити безаконике на стазе Твоје и безбожници ће Ти се
обратити. Избави ме од крви Боже, Боже мога спасења! Језик мој
кликтаће правди Твојој. Господе отвори ми усне и уста ће моја
приносити хвалу Твоју. Јер да си зажелео жртву, ја бих је принео, но
спаљене животиње нису угодне Господу. Жртва је Богу дух скрушен;
скрушено и понизно срце Бог неће презрети. У благонаклоности
Својој, Господе, покажи Своју доброту Сиону, да се подигну зидине
Јерусалима. Тада ће Ти бити угодне жртве по правди жртвоване,
приноси и спаљене животиње. Тадаће се на Твој жртвеник приносити
јунци.
Слава ..., И сада ..., Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби Боже.
(три пута)
Затим: Господе, смилуј се, (три пута),
Слава ...
Тропар, глас 4.
Вратила се некад река Јордан плаштом Јелисејевим, који му је
остао од узнетог светог Илије, разделивши воду на обе стране, и био
му је прелаз сув, као праслика истинског крштења, којим ми пут
живота мењамо; Христос се јавио на Јордану да освети воде.
И сада ..., Богородичан уобичајени 3. Часа
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.
Затим певамо тропаре, глас 8.
Задрхтала је сада десна рука Претече и Крститеља и Пророка, јер
је почаствована више од свих пророка, када је видео тебе Јагањца
Божијег, који переш грехе целога света, и он који је живео у подвигу
узвикну: несмем да се дотакне главе твоје Речи Божија, него ти мене
освештај и просвети Милосрдни, јер ти си Живот, светлост и мир
целог света. (два пута)
Затим на глас 4.
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Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Тројица Бог наш, је данас себе неразделиво показао, јер се Отац
огласио јављањем и сведочењем као Родитељ, а Дух је у виду голуба
са небеса сишао, пречисти Син је главу своју пред Претечом преклонио и крстио се, да избави човечанство од робовања, јер је Човекољубац.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
И опет горња стихира:
Тројица Бог наш, је данас себе неразделиво показао, јер се Отац
огласио јављањем и сведочењем као Родитељ, а Дух је у виду голуба
са небеса сишао, пречисти Син је главу своју пред Претечом преклонио и крстио се, да избави човечанство од робовања, јер је Човекољубац.
Слава глас 5:
Долазиш Господе у телу на Јордан, јер хоћеш да се крстиш у лику
Човека Животодавче, да нас преварене разним замкама и мрежама
змије избавиш и просветиш, јер си милосрдан; Отац те је посведочио,
а Божански Дух је у виду голуба на тебе сишао, а ти њега усели у душе
наше, Човекољубче.
И сада, то исто: Долазиш Господе..
Затим
Прокимен, глас 6.: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и
устрепташе. (пс.77,16)
Стих: Глас мој иде ка Богу, и ја га призивам, глас мој иде ка Богу и
он ће ме услишити. (пс.77,1)
Читање из пророштава Исаије (1,16-20)
Тако говори Господ: Умијте се, очистите се, уклоните злоћу дела
својих испред очију мојих, престаните зло чинити. Учите се добро
чинити, тражите правду, исправљајте потлаченог, дајите правицу
сиротој, браните удовицу. Тада дођите, вели Господ, па ћемо се судити:
ако греси ваши буду као скерлет, постаће бели као снег; ако буду
црвени као црвац, постаће као вуна. Ако хоћете слушати, добро
земаљско јешћете. Ако ли нећете, него будете непокорни, мач ће вас
појести, јер уста Господња рекоше.
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Читање из Дела светих апостола зачало 42. (гл.19,1-8)
У дане оне, догоди се пак, кад беше Аполос у Коринту, да Павле
пролажаше горње земље, и дође у Ефес, и нашавши неке ученике Рече
им: Јесте ли примили Духа Светог кад сте веровали? А они му
рекоше: Нисмо ни чули да има Дух Свети. А он им рече: На шта се
дакле крстисте? А они рекоше: На крштење Јованово. А Павле рече:
Јован крсти крштењем покајања, говорећи народу да верују Оног који
ће за њим доћи, то јест, Христа Исуса. А кад то чуше, крстише се у
име Господа Исуса. А кад Павле метну руке на њих, сиђе Дух Свети
на њих, и говораше језике и прорицаху. А беше људи свега око
дванаест. И ушавши у зборницу говораше слободно три месеца учећи
и уверавајући о Царству Божијем.
Еванђеље по Марку зачало 1. (гл.1,1-8)
Почетак јеванђеља Исуса Христа Сина Божјег. Као што стоји у
пророку: Ево ја шаљем анђела свог пред лицем Твојим, који ће
приправити пут Твој пред Тобом. Глас је оног што виче у пустињи:
Приправите пут Господњи, поравните стазе Његове. Појави се Јован
крстећи у пустињи, и проповедајући крштење покајања за опроштење
греха. И излажаше к њему сва јудејска земља и Јерусалимљани; и
крштаваше их све у Јордану реци, и исповедаху грехе своје. А Јован
беше обучен у камиљу длаку, и имаше појас кожан око себе; и јеђаше
биље и мед дивљи. И проповедаше говорећи: Иде за мном јачи од
мене, пред ким ја нисам достојан сагнути се и одрешити ремен на
обући Његовој. Ја вас крштавам водом, а Он ће вас крстити Духом
Светим.
Одмах затим чтец из леве певнице чита:
Благословен био Господ Бог, благословен био Господ сваки дан!
Потпомогао нас Бог спасења нашега! Бог наш је Бог спасења!
(Пс. 67,20 21)
Чтец из десне певнице наставља ТРИСВЕТО и остало. По Оче
наш ...
јереј: Јер Твоји су царство, сила и слава ..., појци: Амин,
па први чтец чита
Кондак предпразника, глас 4.
У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не бој се
да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
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Први чтец: Господе, смилуј се, (40 пута), па молитву:
У свако време и свакога часа, и на небу и на земљи, Теби се
исказује поштовање и слављење, Христе, Боже наш, јер си дуготрпљив,
пун си милости и милосрђа, љубиш праведнике а сажаљив си према
грешницима и све зовеш спасењу обећањем будућих добара. Ти
Господе, прими и молитве што Ти их ми овога часа упућујемо и
усмери нас животу по заповестима Твојим; освети нам душе, очисти
тела, исправи расуђивања, разбистри мисли и избави нас од сваке
жалости, зла и болести; огради нас Својим светим анђелима да би под
њиховим окриљем чувани и вођени достигли јединство у вери и
познање Твоје неприступне славе; јер си благословен у векове векова.
Амин!
Други чтец: Господе помилуј 3x, Слава и сада.
Часнију од херувима и славнију неупоредиво од серафима, Тебе
што Бога Реч непорочно роди, сушту Богородицу величамо.
Именом Господњим благослови оче.
Јереј: Боже, сажали се на нас ... и после Амин
молитва трећег часа
(св. Мардарија):
Владару Боже Оче Сведржитељу, Господе Сине Јединче Исусе
Христе, и Свети Душе – једно Божанство, једна Сила, смилуј ми се и,
судећи како знаш, спаси ме, недостојног слугу Свога, јер си
благословен у векове векова. Амин!
ЧАС ШЕСТИ
Ходите, поклонимо се Цару и Богу нашем!
Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару и Богу нашем!
Ходите, поклонимо се и припаднимо управо Христу, Цару и Богу
нашем!
Псалам 73.
Зашто се, Боже, срдиш на нас дуго; дими се гнев Твој на овце паше
Твоје? Опомени се сабора свог, који си стекао од старине, искупио
себи у наследну државу, горе Сиона, на којој си се населио. Подигни
стопе своје на старе развалине: све је разрушио непријатељ у светињи.
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Ричу непријатељи Твоји на месту сабора Твојих, своје обичаје
постављају место наших обичаја. Видиш, они су као онај који подиже
секиру на сплетене гране у дрвета. Све у њему што је резано разбише
секирама и брадвама. Огњем сажегоше светињу Твоју; на земљу
обаливши оскврнише стан имена Твог. Рекоше у срцу свом: Потримо
их сасвим. Попалише сва места сабора Божијих на земљи. Обичаја
својих не видимо, нема више пророка, и нема у нас ко би знао докле
ће то трајати. Докле ће се, Боже, ругати насилник? Хоће ли довека
противник пркосити имену Твом? Зашто устављаш руку своју и
десницу своју? Пружи из недара својих, и истреби их. Боже, царе мој,
који од старине твориш спасење посред земље! Ти си силом својом
раскинуо море, и сатро главе воденим наказама. Ти си размрскао главу
крокодилу, дао га онима који живе у пустињи да га једу. Ти си отворио
изворе и потоке, Ти си исушио реке које не пресишу. Твој је дан и
Твоја је ноћ, Ти си поставио звезде и сунце. Ти си утврдио све крајеве
земаљске, лето и зиму Ти си уредио. Опомени се тога, непријатељ се
руга Господу, и народ безумни не мари за име Твоје. Не дај зверима
душу грлице своје, немој заборавити стадо страдалаца својих засвагда.
Погледај на завет; јер су све пећине земаљске пуне станова безакоња.
Невољник нек се не врати срамотан, ништи и убоги нека хвале име
Твоје. Устани, Боже, брани ствар своју, опомени се како Ти се
безумник руга сваки дан! Не заборави обести непријатеља својих,
вике, коју једнако дижу противници Твоји!
Псалам 76.
Глас мој иде к Богу, и ја призивам Њега; глас мој иде к Богу, и
Он ће ме услишити. У дан туге своје тражих Господа; ноћу је рука моја
подигнута, и не спушта се; душа моја неће да се утеши. Помињем Бога,
и уздишем; размишљам, и трне дух мој. Држим очи своје да су будне;
клонуо сам, и не могу говорити. Пребрајам старе дане и године од
векова. Опомињем се песама својих ноћу; разговарам се са срцем
својим, и испитујем дух свој: “Зар ће се довека гневити на нас Господ,
и неће више љубити? Зар је засвагда престала милост Његова, и реч
се прекинула од колена на колено? Ти си Бог, који си чинио чудеса,
показивао силу своју међу народима; Зар је заборавио милостив бити
и у гневу затворио милосрђе своје?” И рекох: Жалосна је за мене ова
промена деснице Вишњега. Памтим дела Господња; памтим пређашње
чудо Твоје. Мислио сам о свим делима Твојим, размишљао о радњи
Твојој; Боже! Пут је Твој свет; који је Бог тако велик као Бог наш? Ти
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си Бог, који си чинио чудеса, показивао силу своју међу народима;
Мишицом си одбранио народ свој, синове Јаковљеве и Јосифове.
Видеше Те воде, Боже, видеше Те воде, и устрепташе, и бездане се
задрмаше. Из облака лијаше вода, облаци даваху глас, и стреле Твоје
лећаху. Грмљаху громови Твоји по небу; муње Твоје севаху по
васиљеној, земља се тресаше и њихаше. По мору беше пут Твој, и
стазе Твоје по великој води, и траг Твој не познаваше се. Водио си
народ свој као овце руком Мојсијевом и Ароновом.
Псалам 90.
Онај који живи под заштитом Вишњега, настањен је под кровом
Бога небескога. Он ће рећи Господу: „Избавитељ си ми и уточиште,
Бог мој у кога се уздам.“ Јер Он ће те избавити од ловачке замке и
од сплеткарења. Леђима Својим ће те заклонити, а под крилима
Његовим наду ћеш имати. Искреност Његова биће оружије за твоју
заштиту. Нећеш се бојати страхота ноћних, ни стрела што лете по дану,
ни подвале што се шуња у мраку, ни незгоде и напасти подневне.
Хиљада ће пасти крај тебе и десет хиљада са твоје десне стране, а
тебе се неће дотаћи, него ћеш се очима обазрети и видети одмазду над
грешницима. – Ти си Господе узданица моја! – Вишњега си изабрао
себи за уточиште – зло те неће снаћи, озледа се неће дотаћи твога
шатора, јер анђелима својим наредиће да те сачувају на сваком кораку
твом. На рукама ће те носити да ти се ноге никад о камен не спотакну.
Стаћеш на аспиду и василиска, згазићеш лава и змаја. „Избавићу га јер
се у мене уздао. Заклонићу га јер је Моје име познао. Завапиће Ми и
услишићу га. С њим сам у невољи, из ње ћу га избавити и славним ћу
га учинити. Наградићу га другим животом и показаћу му Своје
спасење.
Слава ..., И сада ..., Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби Боже. (три
пута)
Затим: Господе, смилуј се, (три пута),
Слава ...,Тропар, глас 4.
Вратила се некад река Јордан плаштом Јелисејевим, који му је
остао од узнетог светог Илије, разделивши воду на обе стране, и био
му је прелаз сув, као пра-слика истинског крштења, којим ми пут
живота мењамо; Христос се јавио на Јордану да освети воде.
И сада ..., Богородичан, уобичајени 6. часа
Пошто ми немамо смелости – због мноштва наших сагрешења – ти
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моли Онога кога си родила, Богородице Дјево, јер мајчина молба може
много да учини на потицању Господареве благонаклоности. Не
превиди обраћања која су ти од нас грешних упућена, Свечасна, јер
Онај који је изволео да ради нас пострада, милостив је и у могућности
је да спасе.
Затим стихира, глас 8.
Овако рече Господ Јовану: Дођи и крсти мене, твога Творца, који
просвећујем благодаћу, и све људе очишћавам. Дотакни моје главу и не
сумњај, а остало сада остави, јер сам дошао да сваку правду испуним.
Зато не сумњај, јер хитам сада да притајеног у води противника и
кнеза таме погубим, а свет од његових мрежа да избавим, и да као
Човекољубац вечни живот подарим. (два пута)
Затим глас 6.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Данас пророштво псалама жури да се коначно испуни, и рече,
море виде и побеже, а Јордан се назад вратио, испред лица Господа,
испред лица Бога Јаковљевог, који иде да од слуге прими крштење, да
би се и ми опрали од идолске нечистоте, и да нам он просветли душе.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
Опет иста стихира:
Данас пророштво псалама жури да се коначно испуни, и рече, море
виде и побеже, а Јордан се назад вратио, испред лица Господа, испред
лица Бога Јаковљевог, који иде да од слуге прими крштење, да би се
и ми опрали од идолске нечистоте, и да нам он просветли душе.
Слава, глас 5.
О, Јордане, зашто враћаш своју воду? Зашто заустављаш њезин ток,
и не течеш природно по своме кориту? Не могу издржати, рече, огањ
који ме гута. Чудим се и дивим његовом крајњем снисхођењу, јер
нисам навикао да Чистога умивам, нити навикох Безгрешнога да
бришем, него да укаљане сасуде чистим, а Христос кога крштавам, учи
ме да спаљујем трње грехова. Јован ми сведочи гласом и речима,
кличући: ево Јагње Божије које узима грехе света. Њему верни
кличимо: слава теби Боже који си се јавио за наше спасење.
И сада, то исто: О, Јордане..
Затим
Прокимен, глас 4.: По мору беше пут твој и стазе твоје по великој
води. (пс.77,19)
Стих: Громови твоји тутње по небу. (пс.77,18)
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Читање из пророштава Исаије (глава 12,3-6)
Тако говори Господ: С радошћу ћете црпсти воду из извора овог
спасења. И тада ћете рећи: Хвалите Господа, гласите име Његово,
јављајте по народима дела Његова, напомињите да је високо име
Његово. Појте Господу, јер учини велике ствари, нека се зна по свој
земљи. Кличи и певај, која седиш у Сиону, јер је Светац Израиљев
велик посред вас.
Римљанима посланица светог апостола Павла чита се зачало 91.
(гл.6,3-11)
Браћо, зар не знате да сви који се крстисмо у Исуса Христа, у
смрт Његову крстисмо се? Тако се с Њим погребосмо крштењем у смрт
да као што уста Христос из мртвих славом Очевом, тако и ми у новом
животу да ходимо. Јер кад смо једнаки с Њим једнаком смрћу, бићемо
и васкрсењем; Знајући ово да се стари наш човек разапе с Њиме, да
би се тело грешно покварило, да више не бисмо служили греху. Јер
који умре опрости се од греха. А ако умресмо с Христом, верујемо да
ћемо и живети с Њим, Знајући да Христос уста из мртвих, већ више
не умире; смрт више неће овладати њиме. Јер шта умре, греху умре
једанпут; а шта живи, Богу живи. Тако и ви, дакле, држите себе да сте
мртви греху а живи Богу у Христу Исусу Господу нашем.
Еванђеље по Марку зачало 2. (гл.1,9-15)
У време оно дође Исус из Назарета галилејског, и крсти Га Јован
у Јордану, и одмах излазећи из воде виде небо где се отвори, и Дух као
голуб сиђе на Њега. И глас дође с неба: Ти си Син мој љубазни који
је по мојој вољи. И одмах Дух изведе Га у пустињу. И би онде у
пустињи дана четрдесет, и куша Га сотона, и би са зверињем, и анђели
служаху Му. А пошто предадоше Јована, дође Исус у Галилеју
проповедајући јеванђеље о царству Божјем И говорећи: Изађе време и
приближи се царство Божје; покајте се и верујте јеванђеље.
Одмах затим чтец из десне певнице чита:
Брзо да нам стигне Твоје сажаљење, Господе јер смо веома
осиромашили. Помози нам Боже Спаситељу наш, због славе имена
Свога. Господе избави нас и од греха нас очисти, због Имена Свога.
Чтец из леве певнице наставља ТРИСВЕТО и остало. После Оче
наш ... јереј: Јер Твоји су царство, сила и слава ..., појци Амин,
па први чтец чита
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Кондак предпразника, глас 4.
У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не бој се
да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
Затим први чтец: Господе, смилуј се, (40 пута), па молитву:
У свако време и свакога часа, и на небу и на земљи, Теби се
исказује поштовање и слављење, Христе, Боже наш, јер си дуготрпљив,
пун си милости и милосрђа, љубиш праведнике а сажаљив си према
грешницима и све зовеш спасењу обећањем будућих добара. Ти Господе, прими и молитве што Ти их ми овога часа упућујемо и усмери нас
животу по заповестима Твојим; освети нам душе, очисти тела, исправи
расуђивања, разбистри мисли и избави нас од сваке жалости, зла и
болести; огради нас Својим светим анђелима да би под њиховим
окриљем чувани и вођени достигли јединство у вери и познање Твоје
неприступне славе; јер си благословен у векове векова. Амин!
Други чтец: Господе, смилуј се, (три пута),Слава ..., И сада ...,
Часнију од херувима и славнију неупоредиво од серафима, Тебе што
Бога Реч непорочно роди, сушту Богородицу величамо.
Именом Господњим благослови оче.
Јереј: Боже, сажали се на нас ... и после Амин
молитва шестог часа (св. Василија Великог):
Боже и Господе сила и Творче свега створенога, Ти си, из своје
милости којој по дубини нема премца, у циљу спасења нашега рода
послао Свог Сина јединца, а нашег Господа, Исуса Христа, и Његовим
часним крстом поцепао листу са нашим гресима, те на Њему тријумфовао над властима и силама мрака. Ти Господару, Човекољупче,
прими и ове молитве којима Ти ми грешни захваљујемо (на томе) и
преклињемо Те да нас избавиш од сваког погубног и мрачног
прегрешења и од свих видљивих и невидљивих непријатеља који
настоје да нам науде. Страхопоштовање према Теби освоји наше душе
да би увек ка Теби неприступну и вечну светлост, непрекидну хвалу и
благодарност узносили Теби, беспочетном Оцу, са Твојим јединим
Сином и свесветим, добрим и животворним Духом, сада и увек и у
векове векова. Амин!
ЧАС ДЕВЕТИ
Јереј, а ако му саслужује ђакон, онда он, кади јеванђеље,
затим иконе,настојатеља, појце и цео храм док чтец из леве
певнице чита:
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Ходите, поклонимо се Цару и Богу нашем!
Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару и Богу нашем!
Ходите, поклонимо се и припаднимо управо Христу, Цару и Богу
нашем!
на уобичајени начин, три пута, па следећа три псалма:
Псалам 92
Господ царује. Обукао се у величанство, обукао се Господ у силу,
и опасао се. Зато је васиљена тврда, и неће се померити. Престо Твој
стоји од искона; од века Ти си. Подижу реке, Господе, подижу реке
глас свој, подижу реке вале своје: Од хујања воде многе и силне, од
вала морских силнији је на висини Господ. Сведочанства су Твоја
веома тврда; дому Твом припада светлост, Господе, на дуго време.
Псалам 113
Кад изађе Израиљ из Мисира, дом Јаковљев из народа туђег, Јудеј
постаде светиња Божија, Израиљ област Његова. Море виде и побеже;
Јордан се обрати натраг. Горе скакаше као овнови, брдашца као
јагањци. Горе скакаше као овнови, брдашца као јагањци. Шта ти би,
море, те побеже и теби, Јордане, те се обрати натраг? Горе, што
скачете као овнови, и брдашца, као јагањци? Пред лицем Господњим
дрхћи, земљо, пред лицем Бога Јаковљевог. Који претвара камен у
језеро водено, гранит у извор водени. Не нама, Господе, не нама, него
имену свом дај славу, по милости својој, по истини својој. Зашто да
говоре народи: Где ли је Бог њихов? Бог је наш на небесима, твори све
што хоће. Идоли су њихови сребро и злато, дело руку човечијих. Уста
имају, а не говоре; очи имају, а не виде; Уши имају, а не чују; ноздрве
имају, а не миришу; Руке имају, а не хватају; ноге имају, а не ходе, и
не пуштају глас из грла свог. Такви су и они који их граде, и сви који
се уздају у њих. Доме Израиљев, уздај се у Господа; Он им је помоћ и
штит. Доме Аронов, уздај се у Господа; Он им је помоћ и штит. Који
се бојите Господа, уздајте се у Господа; Он им је помоћ и штит.
Господ нас се опомиње, благосиља нас, благосиља дом Израиљев,
благосиља дом Аронов; Благосиља оне који се боје Господа, мале и
велике.
Псалам 85.
Пригни, Господе! Ухо своје и услиши ме, јер сам невољан и ништ.
Сачувај душу моју, јер сам Твој поклоник. Спаси слугу свог, Боже мој,
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који се у Те узда. Смилуј се на ме, Господе, јер к Теби вичем сав дан.
Овесели душу слуге свог, јер к Теби, Господе, подижем душу своју. Јер
си Ти, Господе, добар и милосрдан и веома милостив свима који Те
призивају. Чуј, Господе, молитву моју, и слушај глас мољења мог. У дан
туге своје призивам Те, јер ћеш ме услишити. Нема међу боговима
таквог какав си Ти, Господе, и нема дела таквих каква су Твоја. Сви
народи, које си створио, доћи ће и поклонити се пред Тобом, Господе,
и славити име Твоје Јер си Ти велик и твориш чудеса; Ти си један Бог.
Покажи ми, Господе, пут свој, и ићи ћу у истини Твојој; учини нека
се мили срцу мом бојати се имена Твог. Славићу Те, Господе Боже мој,
свим срцем својим, и поштоваћу име Твоје довека. Јер је милост Твоја
велика нада мном, и извадио си душу моју из пакла најдубљег. Боже,
охолице усташе на мене, и гомила насилника тражи душу моју, и
немају Тебе пред собом. Али Ти, Господе, Боже милостиви и благи,
стрпљиви и богати добротом и истином, погледај на ме и смилуј ми
се, дај силу своју слузи свом, и помози сину слушкиње своје; Учини
са мном чудо доброте. Нека виде који ме ненавиде, и постиде се, што
си ми, Господе, помогао и утешио ме.
Слава ..., И сада ..., Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби Боже.(три
пута)
Затим: Господе, смилуј се, (три пута),
Слава ... Тропар, глас 4.
Вратила се некад река Јордан плаштом Јелисејевим, који му је
остао од узнетог светог Илије, разделивши воду на обе стране, и био
му је прелаз сув, као праслика истинског крштења, којим ми пут
живота мењамо; Христос се јавио на Јордану да освети воде.
И сада ..., Богородичан, уобичајени 9. часа
Ти се јеси ради нас од Дјеве Родио, ти си Добри и распеће поднео,
ти си смрћу својом смрт разоружао, и на очиглед као Бог си устао, Ти
не презри оне које си Твојом руком створио, но покажи своје човекољубље Милостиви; прихвати посредовање твоје Родитељке Богородице
за нас, и спаси Спасе наш народ који очајава.
Затим
Тропар, глас 7.
Беше ужас видети Творца неба и земље на реци обнаженога, где
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као слуга прима крштење од слуге, за наше спасење; диве си и хорови
ангела са страхом и радосно, а са њима се и ми клањамо теби,
Господе, спаси нас.
Затим глас 2.
Стих: Зато те поменух у земљи Јорданској и на Ермону. (пс.42,6)
Када је видео Претеча да Господ славе њему долази, узвикнуо је:
Овај што иде избавља цео свет од трулења, он нас од туге избавља, он
као Бог дарује на земљи опроштај грехова, а долази из Пречисте Дјеве
по својој милости, да нас место робовима учини синовима Божијим,
уместо таме просветљује човечанство својим божанским крштењем,
зато дођите да га сложно прославимо, са Оцем и са Светим Духом.
Стих: Видеше те воде, Боже, видеше те воде и устрепташе. (пс.77,16)
И опет овај исти тропар:
Када је видео Претеча да Господ славе њему долази, узвикнуо је:
Овај што иде избавља цео свет од трулења, он нас од туге избавља, он
као Бог дарује на земљи опроштај грехова, а долази из Пречисте Дјеве
по својој милости, да нас место робовима учини синовима Божијим,
уместо таме просветљује човечанство својим божанским крштењем,
зато дођите да га сложно прославимо, са Оцем и са Светим Духом.
Затим канонарх дође на средину храма и чита ову стихиру:
Глас 5.
Подигни за нас Крститељу руку твоју ка Владици, којом си
додирнуо пречисту главу његову, којом си га и прстом показао, јер
имаш велику смелост, јер си већи од свих пророка, тако је он о теби
посведочио. Јер су очи твоје виделе Духа Светога да силази у виду
голуба, зато их подигни ка њему, о, Крститељу, и милостивим га према
нама учини, па дођи и стани са нама, и запечати песму и предводи
овај празник.
И чинимо три метаније.
Затим „Многољетствије“
После тога оба хора певају напред речену стихиру:
Слава и сада, глас 5.
Подигни за нас Крститељу руку твоју ка Владици, којом си
додирнуо пречисту главу његову, којом си га и прстом показао, јер
имаш велику смелост, јер си већи од свих пророка, тако је он о теби
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посведочио. Јер су очи твоје виделе Духа Светога да силази у виду
голуба, зато их подигни ка њему, о, Крститељу, и милостивим га према
нама учини, па дођи и стани са нама, и запечати песму и предводи
овај празник.
На 9. часу ђакон кади цео храм.
Затим
Прокимен, глас 3.: Господ је просветлење моје и Спаситељ мој, кога
да се бојим? (пс. 26,1)
Стих: Господ је заштитник живота мога, кога ћу се плашити?
(пс. 26,1)
Читање из пророштва Исаије (глава 49,8-15)
Овако вели Господ: У време погодно услиших те, и у дан спасења
помогох ти; и чуваћу те и даћу те да будеш завет народу да утврдиш
земљу и наследиш опустело наследство; Да кажеш сужњима: Изађите;
онима који су у мраку: Покажите се. Они ће покрај путева пасти, и
паша ће им бити по свим високим местима. Неће бити гладни ни
жедни, неће их бити врућина ни сунце; јер коме их је жао, он ће их
водити, и покрај извора водених проводиће их. И све горе своје
обратићу у путеве, и стазе ће моје бити повишене. Гле, ови ће из
далека доћи, гле, и они од севера и од запада, и они из земље синске.
Певајте, небеса, и весели се, земљо, подвикујте, горе, весело; јер
Господ утеши свој народ, и на невољнике своје смилова се. Али Сион
рече: Остави ме Господ, и заборави ме Господ. Може ли жена
заборавити пород свој да се не смилује на чедо утробе своје? А да би
га и заборавила, ја нећу заборавити тебе. Говори Господ.
Титу посланица светог апостола Павла чита се зачало 302. (гл.2,1114 и 3,4-7)
Чедо Тите, показа се благодат Божја која спасава све људе, Учећи
нас да се одрекнемо безбожности и жеља овог света, и да поштено и
праведно и побожно поживимо на овом свету, Чекајући блажену наду
и јављање славе великог Бога и Спаса нашег Исуса Христа, Који је дао
себе за нас да нас избави од сваког безакоња, и да очисти себи народ
избрани који чезне за добрим делима. А кад се показа благодат и
човекољубље Спаса нашег Бога, Не за дела праведна која ми
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом прерођења и
обновљењем Духа Светог, Ког изли на нас обилно кроз Исуса Христа
Спаситеља нашег, да се оправдамо благодаћу Његовом, и да будемо
наследници живота вечног по нади.
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Еванђеље по Матеју зачало 6. (гл.3,13-17)
У време оно дође Исус из Галилеје на Јордан к Јовану да се
крсти. А Јован брањаше Му говорећи: Ти треба мене да крстиш, а Ти
ли долазиш к мени? А Исус одговори и рече му: Остави сад, јер тако
нам треба испунити сваку правду. Тада Јован остави Га. И крстивши
се Исус изиђе одмах из воде; и гле, отворише Му се небеса, и виде
Духа Божјег где силази као голуб и дође на Њега. И гле, глас с неба
који говори: Ово је Син мој љубазни који је по мојој вољи.
Одмах затим чтец из леве певнице чита (Песма тројице
младића [апокрифна] 11-12):
Не напусти нас заувек, због светог Имена Свог; Не раскини Завет твој
и не ускрати нам милост твоју, због Авраама твога љубљенога, Исаака
слуге твога и Израиља твога светога.
Чтец из десне певнице наставља ТРИСВЕТО и остало. После: Оче
наш ... јереј: Јер Твоји су царство, сила и слава ..., појци: Амин,
па први чтец чита:
Кондак предпразника, глас 4.
У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не бој се
да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
Затим први чтец: Господе, смилуј се, (40 пута), па молитву:
У свако време и свакога часа, и на небу и на земљи, Теби се
исказује поштовање и слављење, Христе, Боже наш, јер си дуготрпљив,
пун си милости и милосрђа, љубиш праведнике а сажаљив си према
грешницима и све зовеш спасењу обећањем будућих добара. Ти
Господе, прими и молитве што Ти их ми овога часа упућујемо и
усмери нас животу по заповестима Твојим; освети нам душе, очисти
тела, исправи расуђивања, разбистри мисли и избави нас од сваке
жалости, зла и болести; огради нас Својим светим анђелима да би под
њиховим окриљем чувани и вођени достигли јединство у вери и
познање Твоје неприступне славе; јер си благословен у векове векова.
Амин!
Други чтец: Господе, смилуј се, (три пута),Слава ..., И сада ...,
Часнију од херувима и славнију неупоредиво од серафима, Тебе што
Бога Реч непорочно роди, сушту Богородицу величамо.
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Именом Господњим благослови оче.
Господњим благослови, оче!
Јереј: Боже, сажали се на нас ... и после Амин
Молитва деветог часа:
Владару, Господе Исусе Христе, Боже наш, који си великодушно
прешао преко наших огрешења и довео нас до овога часа у коме си на
животворном крсту висио, разборитом разбојнику улазак у рај
прокрчио и смрћу смрт сатро, очисти нас – Своје понизне, грешне и
недостојне слуге. Јер греху и преступу се одасмо и нисмо достојни да
подигнемо очи и погледамо у висину небеску. Скрену смо с пута Твоје
правде и прођосмо за прохтевима својих срца. Ипак се обраћамо Твојој
доброти којој нема равне: поштеди нас, Господе, по обиљу Своје
милости! Спаси нас, због светог имена Свог, јер испразно нам дани
прођоше! Из руке противничке отргни нас, грехе нам опрости и дух
путености који је у нама умртви да одбацимо старог човека и обучемо
се у новога, па живимо сагласно с Тобом, нашим Господаром и
Заштитником, те да тако, следећи Твоје заповести, стигнемо у вечни
покој, где је боравиште свих оних који се радују! Јер Ти си права и
истинска радост и весеље оних који Те љубе, Христе, Боже наш, и
Теби славу узносимо, са Твојим беспочетним Оцем и Твојим свесветим, добрим и животворним Духом, сада и увек и у векове векова.
Амин!
Следе
Изобразитељни
Најпре чтец из десне певнице чита:
Псалам 102
Благослови, душо моја, Господа, благословен јеси, Господе.
Благослови, душо моја, Господа, и све што је у мени Име све-то
Његово. Благослови, душо моја, Господа, и не заборављај све дарове
Његове. Који очишћује очишћује сва безакоња твоја, исцељује све
болести твоје. Који избавља од трулежи живот твој, Који те венчава
милошћу и добротама. Који испуњује добрима жеље твоје, обновиће се
као у орла младост твоја. Чини милостињу Господ, и правду свима
којима се чини неправда. Казао је путеве Своје Мојсеју, синовима
Израиљевим вољу Своју. Милосрдан је и милостив Господ, дуготрпељив и многомилостив. Неће се до краја гњевити, нити ће се до века
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срдити. Није нам по безакоњима нашим учинио, нити је по гресима
нашим узвратио. Јер колико је високо небо од земље, толико је Господ
утврдио милост Своју на онима који Га се боје. Колико је далеко
исток од запада, толико је удаљио од нас безакоња наша. Као што
милује отац синове, тако помилова Господ оне који Га се боје. Јер Он
позна саздање наше, сети се да прах јесмо. Човек је као трава дани
његови као цвет пољски тако процвета. Јер изиђе дух из њега, и нема
га, и не по-знаје више место своје. А милост је Господња од века и до
века на онима који Га се боје, и правда је Његова на синовима синова
оних који чувају завет Његов, и памте заповести Његове да их
извршују. Господ је на небу припремио Престо Свој, и Царство Његово
влада над свима. Благословите Господа сви Анђели Његови, моћни
снагом творећи реч Његову, да чујете глас речи Његових. Благословите
Господа све Силе Његове, служитељи Његови творећи вољу Његову.
Благословите Господа сва дела Његова. На сваком месту владавине
Његове, благослови, душо моја, Господа. На сваком месту владавине
Његове, благослови, душо моја, Господа.
затим чтец из леве певнице:
Слава... Псалам 145,
Хвали, душо моја, Господа. Хвалићу Господа у животу мојем,
певаћу Богу моме докле постојим. Не уздајте се у кнезове, у синове
људске; у њима нема спасења. Кад изађе дух његов и врати се у земљу
своју, тога дана пропадну све помисли његове. Блажен је коме је Бог
Јаковљев помоћник његов, уздање је његово у Господа Бога својега;
Који је створио небо и земљу, море, и све што је у њима. Који чува
истину вавек, Који чини правду уцвељенима, Који даје храну гладнима.
Господ ослобађа сужње, Господ умудрује слепе, Господ подиже
оборене, Господ љуби праведне. Господ чува дошљаке, сироту и удову
прима, и пут грешних погубљује. Зацариће се Господ до века, Бог твој
Сионе, из нараштаја у нараштај.
па чтец из десне певнице:
И сада ...
Јединородни Сине и Логосе Божји, бесмртан си, и изволео си
ради нашег спасења да се оваплотиш од Свете Богородице и Приснодјеве Марије, и непроменљиво постао си човек; био си распет, Христе
Боже, и смрћу смрт сатро; Ти Који си Један од Све-те Тројице,
прослављан са Оцем и Светим Духом, спаси нас.
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Иза тога се чита наизменично, један стих један, други стих други
чтец:
У царству Своме сети ме се, Господе, када дођеш у царство Своје!
Блажени су сиромашни духом јер је њихово царство небеско!
Блажени су уплакани јер ће бити утешени!
Блажени су кротки јер ће земљу наследити!
Блажени су гладни и жедни Божје правде јер ће бити насићени!
Блажени су милостиви јер ће бити помиловани!
Блажени су чистога срца јер ће Бога гледати!
Блажени су миротворци јер ће бити названи синовима Божјим!
Блажени су прогнани на правди јер је њихово царство небеско!
Блажени сте кад вас нагрде, кад вас прогнају и кад вас, лажући, набеде сваким злом – мене ради!
Радујте се и веселите јер је велика ваша награда на небесима!
Слава ..., И сада ...,
Сети нас се, Господе, када дођеш у царство Своје!
Сети нас се Господару, када дођеш у царство Своје!
Сети нас се, Свети, када дођеш у царство Своје!
Хор небески пева Ти и говори: „Свет, свет, свет је Господ Саваот!
Пуни су небо и земља славе Твоје!“.
Стих:
Приступите Му и просветите се, а лица се ваша неће постидети!
Хор небески пева Ти и говори...
Слава:
Хор светих анђела и арханђела заједно са свим небеским силама
пева Ти и говори: „Свет, свет, свет је Господ Саваот! Пуни су небо и
земља славе Твоје!“.
И сада:
Остави, отпусти, опрости, Боже, сагрешења наша, намерна и
ненамерна, она на делу и она у речи, она у знању и она у незнању, она
у ноћи и она по дану, она наумљена и она помишљена, све њих нам
опрости, као добар и човекољубив.
Ако по типику неће бити литургије, тј. Када ова служба не бива
дан уочи празника, већ у петак пред празник; најпре читамо
ИСПОВЕДАЊЕ ВЕРЕ (Верујем у једнога Бога ...), па тек онда
горњу молитву: Остави, отпусти..
Затим: Оче наш..., а по возгласу: Јер Твоје је царство, сила и слава...
и Амин.
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Кондак предпразника, глас 4.
У водама Јорданским данас си био Господе, говорећи Јовану: не бој се
да ме крстиш, јер сам дошао да спасем Адама првосазданог.
Затим: Господе, смилуј се, (четрдесет пута), и молитва:
Свесвета Тројице, јединосушна моћи, нераздељива власти, узроче
свакога добра, укажи своју доброту и мени грешном. Утврди и уразуми
моје срце и уклони од мене сваку поквареност. Просветли мој ум да
би Те увек славио, хвалио и поштовао говорећи: једини је свет, једини
је Господ Исус Христос, на славу Бога Оца. Амин!
Потом се пева: Достојно је уистину ... и бива отпуст дана и разлаз
до часа вечерња.
Вечерње са литургијом Василија Великог у своје време. Псалам:
Благословљу Господа (пс.33) говоримо на литургији после заамвоне
молитве.
Ако по типику није литургија онда тај 33. псалам говоримо овде
на крају Изобразитељне.
Буди имја Господње.. (три пута)
Сава и сада,
Псалам 33
Благосиљам Господа у свако доба, хвала је Његова свагда у устима
мојим. Господом се хвали душа моја; нека чују који страдају, па нека
се радују. Величајте Господа са мном, узвишујмо име Његово заједно.
Тражих Господа, и чу ме, и свих невоља мојих опрости ме. Који у
Њега гледају просветљују се, и лица њихова неће се постидети. Овај
страдалац завика, и Господ га чу, и опрости га свих невоља његових.
Анђели Господњи станом стоје око оних који се Њега боје, и избављају
их. Испитајте и видите како је добар Господ, благо човеку који се узда
у Њ. Бојте се Господа, свети Његови; јер који се Њега боје, њима нема
оскудице. Лавови су убоги и гладни, а који траже Господа, не
недостаје им ниједног добра. Ходите, децо, послушајте ме; научићу вас
страху Господњем. Који човек жели живот, љуби дане да би видео
добро? Устављај језик свој од зла, и уста своја од преварне речи.
Клони се од зла, и чини добро, тражи мир и иди за њим. Очи су
Господње обраћене на праведнике, и уши Његове на јаук њихов. Али
је страшно лице Господње за оне који чине зло, да би истребио на
земљи спомен њихов. Вичу праведни, и Господ их чује, и избавља их
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од свих невоља њихових. Господ је близу оних који су скрушеног срца,
и помаже онима који су смерног духа. Много невоље има праведник,
али га од свих избавља Господ. Чува Господ све кости његове, ни једна
се од њих неће сломити. Безбожника убиће зло, и који ненавиде
праведника превариће се. Господ искупљује душу слуга својих, и који
се год у Њега уздају, неће се преварити.
Достојно је уистину ... и бива отпуст до часа вечерњег.
Вечерње се служи са литургијом Василија Великог у своје време.
ПАЗИ
Нека је на знање:
Ако се догоди навечерје Богојављења (Крстов-дан) у суботу
или недељу, поста нема. И тропари царских часова са чтенијима
у суботу и недељу се не певају, него певамо царксе часове у
предходни петак, по обичају, као што је указано по реду, говоримо
и псалам 33: Благословљу Господа..и отпуст.
И у тај дан једемо сир и јаја.
ПАЗИ
Ако се догоди навечерје у суботу: Прокимен, Алилуја и Причастен дана. Апостол и Еванђеље прво суботе пред Богојављењем
а затим редобно. После „Особито за Пресвету Пречисту..“ певамо
„Достојно јест“
ПАЗИ
Ако је навечерје Богојављења у недељу, Прокимен, Апостол,
Алилуја, Еванђеље и Причастен прво недеље пред Богојављењем
и затим редовно. После„Особито за Пресвету Пречисту..“ певамо
„Достојно јест“
После отпуста на литургији једемо нафору и пијемо по једну
чашу вина. Потпун оброк се једе после отпуста вечерње, и то са
уљем, а никако да се дрзнемо јести сира, јаја и рибе, да се тога
ни не дотакнемо.
ПАЗИ
Aко се догоди Богојављење у недељу, васкрсно ништа не
певамо него све празнично: и на вечерњи и на јутрењи и на
литургији.
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Месеца јануара 6. дан
Свето Богојављење Господа Бога и Спаса нашега Исуса Христа
У 5. часу дана удара се у велико, а затим у сва велика
звона.
Окупљени у храму почињемо
Вечерње
уобичајеним псалмом.
Затим велика јектенија, а после јектеније ако је у суботу
стихословимо: Блажен муж..
ако је у недељу, певамо само 1. антифон,
У друге дане н е м а стихословија катизме, него се одмах
пева Господи возвах.. на глас 2.
Јереј чини проскомидију. Ђакон кади цео храм по обичају.
Пева се стихира празника на 8, глас 2. самогласно
Дело Јована Монаха.
Видевши Претеча Просветитеља нашег, који сваког човека
просвећује, да долази на крштење, радује се у души и уздрхта руком,
па га показује и говори народу: овај избавља Израиља, а нас ослобађа
од трулења! О, безгрешни Христе Боже наш, слава теби. (два пута)
Задивиле су се војске ангела од тога како слуга крштава нашег
Избавитеља, и како Дух долази и посведочава, а глас са небеса силази
од Оца: овај кога Претеча својом руком крштава, то је мој Син вољени,
који је по мојој вољи. За све Христе Боже наш слава теби. (два пута)
Вода Јордана те је као Извор примила, а Утешитељ је сишао у
виду голуба, и приклања главу Онај који небеса приклања. А од блата
саздани узвикује и кличе Створитељу: зашто ми наређујеш што је више
од мене? Ти треба да крстиш мене. за све о, безгрешни Христе Боже
наш, слава теби. (два пута)
Хотећи да спасе залуталог човека, ниси се либио да узмеш изглед
слуге, јер је требало да ти, Владика и Бог, примиш наше због нас, зато
си крштен у телу Избавитељу, а нас си опроштаја удостојио, па ти
кличемо: Христе Боже наш, слава теби. (два пута)
Слава и сада, глас тај исти 2.
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Дело Византијево.
Приклонио си главу пред Претечом, и сатро си главе змијама, када
си дошао у реку, и просветио све на свету, зато те славимо Спаситељу
и просветитељу душа наших.
Вход са Еванђељем. Прокимен дана.Чтенија
Читање из Књиге постања (гл.1,1-13)
У почетку створи,Бог небо и земљу. А земља беше без обличја и
пуста, и беше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом. И
рече Бог: Нека буде светлост. И би светлост. И виде Бог светлост да је
добра; и растави Бог светлост од таме. И светлост назва Бог дан, а
таму назва ноћ.И би вече и би јутро, дан први. Потом рече Бог: Нека
буде свод посред воде, да раставља воду од воде. И створи Бог свод, и
растави воду под сводом од воде над сводом; и би тако. А свод назва
Бог небо. И би вече и би јутро, дан други. Потом рече Бог: Нека се
сабере вода што је под небом на једно место и нека се покаже суво.
И би тако. И суво назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и
виде Бог да је добро. Опет рече Бог: Нека пусти земља из себе траву,
биље, што носи семе, и дрво родно, које рађа род по својим врстама,
у коме ће бити семе његово на земљи. И би тако. И пусти земља из
себе траву, биље, што носи семе по својим врстама, и дрво, које рађа
род, у коме је семе његово по његовим врстама. И виде Бог да је
добро. И би вече и би јутро, дан трећи.
Читање из Књиге изласка (гл.14,15-22)
Рече Господ Мојсију: Што вичеш к мени? Кажи синовима
Израиљевим нека иду. А ти дигни штап свој и пружи руку своју на
море, и расцепи га, па нека иду синови Израиљеви посред мора сувим.
И гле, ја ћу учинити да отврдне срце Мисирцима, те ће поћи за њима;
и прославићу се на Фараону и на свој војсци његовој, на колима
његовим и на коњицима његовим. И Мисирци ће познати да сам ја
Господ, кад се прославим на Фараону, на колима његовим и на
коњицима његовим. И подиже се анђео Господњи, који иђаше пред
војском израиљском, и отиде им за леђа; и подиже се ступ од облака
испред њих, и стаде им за леђа. И дошав међу војску мисирску и
војску израиљску беше оним облак мрачан а овим светљаше по ноћи,
те не приступише једни другима целу ноћ. И пружи Мојсије руку своју
на море, а Господ узби море ветром источним, који јако дуваше целу
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ноћ, и осуши море, и вода се раступи. И пођоше синови Израиљеви
посред мора сувим.
Читање из Књиге изласка (гл.15,22-27 и гл. 16,1)
Поведе Мојсије синове Израиљеве од Мора Црвеног, и пођоше у
пустињу Сур; и три дана ишавши по пустињи не нађоше воду. Оданде
дођоше у Меру, али не могоше пити воду у Мери, јер беше горка; отуда
се прозва место Мера. Тада стаде народ викати на Мојсија говорећи:
Шта ћемо пити? И Мојсије завапи ка Господу, а Господ му показа
дрво, те га метну у воду, и вода поста слатка. Онде му даде уредбу и
закон, и онде га окуша. И рече: Ако добро узаслушаш глас Господа
Бога свог, и учиниш што је право у очима Његовим, и ако пригнеш ухо
к заповестима Његовим и сачуваш све уредбе Његове, ниједну болест
коју сам пустио на Мисир нећу пустити на тебе; јер сам ја Господ,
лекар твој. И дођоше у Елим, где беше дванаест извора и седамдесет
палми; и онде стадоше у логор код воде. Од Елима се подигоше, и сав
збор синова Израиљевих дође у пустињу Син, која је између Елима и
Синаја.
Тропар, глас 5.
Појавио си се у свету, који си сам створио, да просветиш све који
седе у тами, Човекољубче, слава теби.
Стих 1.: Боже, сажали се на нас, благослови нас и просвети лице твоје
на нас. Да би се знао на земљи пут твој,по свима народима спасење
твоје.(пс.67,1-2)
Да просветиш све који седе у тами, Човекољубче, слава теби.
Стих 2.: Да те славе народи Боже, да те славе сви народи. Да се
веселе и радују племена јер судиш народима право, и племенима на
земљи управљаш. (пс.67,3-4)
Да просветиш све који седе у тами, Човекољубче, слава теби.
Стих 3.: Да те славе народи Боже, да те славе; земља даде свој плод.
Да нас благосиља Бог, Бог наш, и да га се боје сви крајеви земаљски.
(пс.67,6-7)
Да просветиш све који седе у тами, Човекољубче, слава теби.
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Слава и сада:
Појавио си се у свету, који си сам створио, да просветиш све који
седе у тами, Човекољубче, слава теби.
Читање из Књиге Исуса Навина (гл.3,7,8,15-17)
Рече Господ Исусу Навину: Данас те почињем узвишавати пред
свим Израиљем да познају да ћу и с тобом бити као што сам био с
Мојсијем. Зато ти заповеди свештеницима који носе ковчег заветни, и
реци: Кад дођете на крај воде Јордана, станите у Јордану. И кад они
што су носили ковчег дођоше до Јордана, и свештеници носећи ковчег
оквасише ноге своје на крају воде (јер је Јордан пун преко брегова
својих за све време жетве), Заустави се вода што је текла одозго, и
стаде у једну гомилу врло надалеко, код града Адама, који је крај
Заретана; а што је текло доле у море крај поља, море слано, отече
сасвим; и народ прелажаше према Јерихону. А свештеници који су
носили ковчег завета Господњег стајаху на сувом усред Јордана без
страха, а сав Израиљ иђаше по сувом, докле сав народ не пређе преко
Јордана.
Читање из књиге о царевима (гл.2,6-14)
Рече Илија Јелисеју: Остани ти ту, јер ме Господ шаље на Јордан.
А он рече: Тако жив био Господ и тако била жива твоја душа, нећу те
оставити. Тако отидоше обојица. И педесет људи између синова
пророчких отидоше и стадоше према њима из далека, а они обојица
уставише се код Јордана. И узе Илија плашт свој, и савивши га удари
њим по води, а она се раступи тамо и амо, те пређоше обојица сувим.
А кад пређоше, рече Илија Јелисију: Ишти шта хоћеш да ти учиним,
докле се нисам узео од тебе. А Јелисије рече: Да буду два дела духа
твог у мене. А он му рече: Заискао си тешку ствар; али ако ме видиш
кад се узмем од тебе, биће ти тако; ако ли не видиш, неће бити И кад
иђаху даље разговарајући се, гле, огњена кола и огњени коњи
раставише их, и Илија отиде у вихору на небо. А Јелисије видећи то
викаше: Оче мој, оче мој! Кола Израиљева и коњици његови! И не
виде га више; потом узе хаљине своје и раздре их на два комада. И
подиже плашт Илијин, који беше спао с њега, и вративши се стаде на
брегу јорданском. И узевши плашт Илијин, који беше спао с њега,
удари по води и рече: Где је Господ Бог Илијин? А кад и он удари по
води, раступи се вода тамо и амо, и пређе Јелисије.
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Читање из Четврте књиге о царевима (гл.5.9-14)
Дође Неман, кнез цара асирског с коњима и колима својим, и
стаде на вратима дома Јелисијева. А Јелисије посла к њему и поручи:
Иди и окупај се седам пута у Јордану, и оздравиће тело твоје, и
очистићеш се. Тада се расрди Неман и пође говорећи: Гле! Ја мишљах,
он ће изаћи к мени, и стаће, и призваће име Господа Бога свог, и
метнути руку своју на место, и очистити губу. Нису ли Авана и Фарфар
воде у Дамаску боље од свих вода израиљских? Не бих ли се могао у
њима окупати и очистити? И окренувши се отиде гневан. Али слуге
његове приступивши рекоше му говорећи: Оче, да ти је казао пророк
шта велико, не би ли учинио? А зашто не би кад ти рече: Окупај се,
па ћеш се очистити? И тако сиђе Нееман, и зарони у Јордан седам
пута по речима човека Божијег, и тело његово поста као у малог
детета, и очисти се.
Тропар, глас 6.
Из велике твоје милости, јавио си се грешницима и цариницима,
Спасе наш.
Где ће светлост твоја засијати, зар само на онима у тами? Слава
теби.
Стих 1. Господ царује, обукао се у величанство, обукао се Господ у
силу и опасао се, зато је васељена учвршћена и неће се померити.
Престо твој стоји од искони, јер од увек ти јеси. (пс.93,1-2)
Где ће светлост твоја засијати, зар само на онима у тами? Слава теби.
Стих 2. Подижу реке Господе, подижу реке глас свој, подижу реке
валове своје, од хуке велике воде и силних валова.(пс.93,3)
Где ће светлост твоја засијати, зар само на онима у тами? Слава теби.
Стих 3. Од хуке валова морских је силнији на висини Господ.
Сведочанства су твоја веома тврда; дому твоме припада светиња
Господе, слава теби. (пс.93,4-5-)
Где ће светлост твоја засијати, зар само на онима у тами? Слава теби.
Слава и сада:
Из велике твоје милости, јавио си се грешницима и цариницима,
Спасе наш.
Где ће светлост твоја засијати, зар само на онима у тами? Слава
теби.
141

MINEJ JANUAR
Читање из Књиге пророчанства Исаије (ГЛ.1,16-20)
Тако говори Господ: Умијте се, очистите се, уклоните злоћу дела
својих испред очију мојих, престаните зло чинити. Учите се добро
чинити, тражите правду, исправљајте потлаченог, дајите правицу
сиротој, браните удовицу. Тада дођите, вели Господ, па ћемо се судити:
ако греси ваши буду као скерлет, постаће бели као снег; ако буду
црвени као црвац, постаће као вуна. Ако хоћете слушати, добро
земаљско јешћете. Ако ли нећете, него будете непокорни, мач ће вас
појести, јер уста Господња рекоше.
Читање из Књиге постања (гл.23,1-10)
Отиде Јаков својим путем, и сретоше га анђели Божији; А кад их
угледа Јаков, рече: Ово је логор Божји. И прозва оно место Маханаим
И Јаков посла пред собом гласнике к Исаву брату свом у земљу Сир,
крајину едомску. И заповеди им говорећи: Овако кажите господару
мом Исаву: Слуга твој Јаков овако каже: Био сам дошљак код Лавана
и бавио се до сад А имам волова и магараца, оваца и слуга, и
слушкиња, и послах да јавим теби господару свом, еда бих нашао
милост пред тобом. И вратише се гласници к Јакову и рекоше му:
Идосмо до брата твог Исава, и ето он ти иде на сусрет с четири
стотине момака. А Јаков се уплаши јако и забрину се; па раздели своје
људе и овце и говеда и камиле у две чете. И рече: Ако Исав удари на
једну чету и разбије је, да ако друга утече. И рече Јаков: Боже оца мог
Аврама и Боже оца мог Исака, Господе, који си ми казао: Врати се у
земљу своју и у род свој, и ја ћу ти бити добротвор! Нисам вредан
толике милости и толике вере што си учинио слузи свом; јер само са
штапом својим пређох преко Јордана.
Читање из Књиге изласка (гл.2,5-10)
Кћерка Фараонова дође да се купа у реци, и девојке њене ходаху
крај реке; и она угледа ковчежић у трсци, и посла дворкињу своју те
га извади. А кад отвори, виде дете, и гле, дете плакаше; и сажали јој
се, и рече: То је јеврејско дете. Тада рече сестра његова кћери
Фараоновој: Хоћеш ли да идем да ти дозовем дојкињу Јеврејку, да ти
доји дете? А кћи Фараонова рече јој: Иди. И отиде девојчица, и дозва
матер детињу. И кћи Фараонова рече јој: Узми ово дете, и одој ми га,
а ја ћу ти платити. И узе жена дете и одоји га. А кад дете одрасте,
одведе га ка кћери Фараоновој, а она га посини; и надеде му име
Мојсије говорећи: Јер га из воде извадих.
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Читање из Књиге о судијама (гл.6,36-40)
Рече Гедеон Богу: Ако ћеш Ти избавити мојом руком Израиља, као
што си рекао, Ево, ја ћу метнути руно на гумну: ако роса буде само на
руну а по свој земљи суво, онда ћу знати да ћеш мојом руком избавити
Израиља, као што си рекао. И би тако; јер кад уста сутрадан, исцеди
руно, и истече роса из руна пуна здела. Опет рече Гедеон Богу: Немој
се гневити на ме, да проговорим још једном; да обиђем руно још
једном, нека буде само руно суво, а по свој земљи нека буде роса. И
Бог учини тако ону ноћ; и би само руно суво а по свој земљи би роса.
Читање из Треће књиге о царевима (гл.18,31-39)
Рече Илија народу: дођите ка мени, и сав народ дође њему. И узе
Илија дванаест камена према броју племена синова Јакова, коме дође
реч Господња говорећи: Израиљ ће ти бити име. И начини од тог
камења олтар у име Господње, и око олтара ископа опкоп широк да би
се могле посејати две мере жита. И намести дрва, и јунца исеченог на
комаде метну на дрва. И рече: Напуните четири ведра воде, и излијте
на жртву и на дрва. Па опет рече: Учините још једном. И учинише још
једном. Па опет рече: Учините и трећом. И учинише трећом, Те вода
потече око олтара, и напуни се опкоп воде. А кад би време да се
принесе жртва, приступи Илија пророк и рече: Господе Боже Аврамов,
Исаков и Израиљев, нека данас познаду да си Ти Бог у Израиљу и ја
да сам Твој слуга, и да сам по Твојој речи учинио све ово. Услиши ме,
Господе, услиши ме, да би познао овај народ да си Ти Господе Бог, кад
опет обратиш срца њихова. Тада паде огањ Господњи и спали жртву
паљеницу и дрва и камен и прах, и воду у опкопу попи. А народ кад
то виде сав попада ничице, и рекоше: Господ је Бог, Господ је Бог.
Читање из Четврте књиге о царевима (гл.2,19-22)
Рекоше грађани Јерихона Јелисију: Гле, добро је живети у овом
граду, као што господар наш види; али је вода зла и земља неродна. А
он им рече: Донесите ми нов котао, и метните у њ соли. И донесоше
му. А он изађе на извор и баци у њ со, говорећи: Овако вели Господ:
Исцелих ову воду, да не буде више од ње смрти ни неродности. И вода
поста здрава до данашњег дана по речи Јелисијевој, коју изрече.
Читање из Књиге пророчанства Исаије (гл.49,8-15)
Овако вели Господ: У време погодно услиших те, и у дан спасења
помогох ти; и чуваћу те и даћу те да будеш завет народу да утврдиш
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земљу и наследиш опустело наследство; Да кажеш сужњима: Изађите;
онима који су у мраку: Покажите се. Они ће покрај путева пасти, и
паша ће им бити по свим високим местима. Неће бити гладни ни
жедни, неће их бити врућина ни сунце; јер коме их је жао, он ће их
водити, и покрај извора водених проводиће их. И све горе своје
обратићу у путеве, и стазе ће моје бити повишене. Гле, ови ће из
далека доћи, гле, и они од севера и од запада, и они из земље синске.
Певајте, небеса, и весели се, земљо, подвикујте, горе, весело; јер
Господ утеши свој народ, и на невољнике своје смилова се. Али Сион
рече: Остави ме Господ, и заборави ме Господ. Може ли жена
заборавити пород свој да се не смилује на чедо утробе своје? А да би
га и заборавила, ја нећу заборавити тебе. Говори Господ.
Јектенија: Опет и опет.. Возглас и Трисвето.
Затим
Прокимен, глас 3.:Господ је просветлење моје и Спаситељ мој, кога
ћу се бојати? (пс.26,1)
Стих: Господ је заштитник живота мога, кога ћу се плашити? (пс.26,1)
Апостол Коринћанима, зачало 143.: Браћо, будући слободан од свију..
Ако није пост, почињемо ово зачало од половине: Браћо, нећу да
незнате..
Алилуја, глас 6.: Изрече срце моје реч добру, говорићу ја дела моја
Цару. (пс.44,2)
Стих: Красан си лепотом више од сиова људских. (пс.44,3)
Еванђеље по Луки, зачало 9.: А у петнаестој годИни..
И даље литургија по реду Василија Великог.
Уместо „Достојно“ певамо: О тебје радујетсја..
Киноник: Хвалите Господа с небеса, хвалите га на висИни. Алилуја.
освећење воде
После заамвоне молитве одмах излазимо кроз царске двери
сви ка светој крстионици у припрату, или на изворе. Игуман или
најстарији јереј носи на глави часни крст, а пред њиме иду
свећеносци и ђакони са кадионицама.
Крст се полаже на украшеном столу, где је и вода спремљена
у росуди, и свеће наоколо, и дају се свеће братији.
Настојатељ кади око стола, затим иконе и празничну на
налоњу и сештенике и народ по реду, а испред њега иде ђакон са
свећом, док клирици певају ове
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Тропаре глас 8.
Глас Господњи на водама оглашава говорећи: приђите, примите
сви Духа мудрости, Духа разума, Духа страха Божијег, Христа који се
јавио. (три пута)
Данас се освећује природа воде, и Јордан се прекида, и задржава
свој ток, гледајући Господа који се погружава. (два пута)
Као Човек дошао си на реку, Христе Царе, и журиш да од
Претечиних руку примиш служитељско крштење, Благи, због наших
грехова, ти који волиш човека. (два пута)
Слава и сада, исти глас (8.)
На глас онога који виче у пустињи: „припремите пут Господњи“,
дошао си, Господе, и примио обличје слуге, тражећи крштење, ти који
греха ниси спознао. Воде те видеше и побојаше се. Претеча уздрхта и
повика говорећи: Како ће светионик осветлити Свеетлост, како ће слуга
положити руку на Господара? Освети мене и воде, Спаситељу, који
уклањаш грех света.
Читање из Књиге пророчанства Исаије (гл. 35,1-10)
Тако говори Господ: Радоваће се томе пустиња и земља сасушена,
веселиће се пустош и процветати као крин. Процветаће обилно, и
веселиће се радујући се и попевајући; слава ливанска даће јој се и
красота кармилска и саронска; та ће места видети славу Господњу,
красоту Бога нашег. Укрепите клонуле руке, и колена изнемогла
утврдите. Реците онима којима се срце уплашило: Охрабрите се, не
бојте се; ево Бога вашег; освета иде, плата Божја, сам иде, и спашће
вас. Тада ће се отворити очи слепима, и уши глувима отвориће се. Тада
ће хроми скакати као јелен, и језик немог певаће, јер ће у пустињи
проврети воде и потоци у земљи сасушеној. И суво ће место постати
језеро, и земља сасушена извори водени, у стану змајевском, по
ложама њиховим, биће трава, трска и сита. И онде ће бити насап и
пут, који ће се звати свети пут; неће ићи по њему нечисти, него ће
бити за њих; ко узиде њим, ни луд неће заћи. Неће онде бити лава, и
љута звер неће ићи по њему, нити ће се онде наћи, него ће ходити
избављени. И које искупи Господ, вратиће се и доћи ће у Сион
певајући, и вечна ће радост бити над главом њиховом, добиће радост
и весеље, а жалост и уздисање бежаће.
Читање из Књиге пророчанства Исаије (гл.55,1-13)
Тако говори Господ: жедни који сте год, ходите на воду, и који
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немате новца, ходите, купујте и једите; ходите, купујте без новца и без
плате вино и млеко. Зашто трошите новце своје на оно што није храна,
и труд свој на оно што не сити? Слушајте ме, па ћете јести шта је
добро, и душа ће се ваша насладити дебелине. Пригните ухо своје и
ходите к мени; послушајте, и жива ће бити душа ваша, и учинићу с
вама завет вечан, милости Давидове истините. Ево, дадох га за сведока
народима, за вођу и заповедника народима. Ево, зваћеш народ који
ниси знао, и народи који те нису знали стећи ће се к теби, ради
Господа Бога твог и Свеца Израиљевог, јер те прослави. Тражите
Господа, док се може наћи; призивајте Га, докле је близу. Нека
безбожник остави свој пут и неправедник мисли своје; и нека се врати
ка Господу, и смиловаћу се на њ, и к Богу нашем, јер прашта много.
Јер мисли моје нису ваше мисли, нити су ваши путеви моји путеви,
вели Господ; Него колико су небеса више од земље, толико су путеви
моји виши од ваших путева, и мисли моје од ваших мисли. Јер како
пада дажд или снег с неба и не враћа се онамо, него натапа земљу и
учини да рађа и да се зелени, да даје семе да се сеје и хлеб да се једе,
Тако ће бити реч моја кад изађе из мојих уста: неће се вратити к мени
празна, него ће учинити шта ми је драго, и срећно ће свршити на шта
је пошаљем. Јер ћете с весељем изаћи, и у миру ћете бити вођени; горе
и брегови певаће пред вама од радости, и сва ће дрвета пољска
пљескати рукама. Место трња никнуће јела, место коприве никнуће
мирта; и то ће бити Господу у славу, за вечан знак, који неће нестати.
Читање из Књиге пророчанства Исаије (гл.12,3)
Тако говори Господ: са радошћу ћете црпсти воду из извора овог
спасења. И тада ћете рећи: Хвалите Господа, гласите име Његово,
јављајте по народима дела Његова, напомињите да је високо име
Његово. Појте Господу, јер учини велике ствари, нека се зна по свој
земљи. Кличи и певај, која седиш у Сиону, јер је Светац Израиљев
велик посред вас.
Прокимен, глас 3.:Господ је просветлење моје и Спаситељ мој, кога
ћу се бојати? (пс.26,1)
Стих: Господ је заштитник живота мога, кога ћу се плашити? (пс.26,1)
Читање из посланице Коринћанима апостола Павла
(зач.143 од пола)
Браћо, нећу вам затајити, да очеви наши сви под облаком бише, и
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сви кроз море прођоше; И сви се у Мојсија крстише у облаку и мору;
И сви једно јело духовно једоше; И сви једно пиће духовно пише; јер
пијаху од духовне стене која иђаше за њима: а стена беше Христос.
Алилуја глас 4: Глас Господњи на водама, Бог славе загрме, Господ
над многим водама.
Еванђеље по Марку
зачало 2. (гл.1,9-15)
У време оно дође Исус из Назарета галилејског, и крсти Га Јован
у Јордану, и одмах излазећи из воде виде небо где се отвори, и Дух као
голуб сиђе на Њега. И глас дође с неба: Ти си Син мој љубазни који
је по мојој вољи.
Ђакон изговара јектенију:
У миру Господу се помолимо.
За вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помолимо.
За мир свега света, за непоколебивост светих Божијих цркава, и
сједињење свих, Господу се помолимо.
За овај свети храм, и за оне који са вером, побожношћу и страхом
Божијим улазе у њега, Господу се помолимо.
За најсветијега патријарха (или високопреосвештенога митрополита, или преосвештеног епископа) нашег (име), за часно презвитерство у Христу ђаконство, за сав клир и верни народ, Господу се
помолимо.
За благоверни и христољубиви род наш и за све православне
хришћане, да им Господ Бог помогне и да одоле сваком непријатељу
и противнику, Господу се помолимо.
За овај град (или: за ово сели; или: за свету обитељ ову), за свки
град, крај и оне који са вером бораве у њима, Господу се помолимо.
За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова земаљских и
времена мирна, Господу се помолимо.
За оне који плове, за путнике, болеснике, паћенике и сужње, и за
њихово спасење, Господу се помолимо.
Да се ова вода освети силом и дејством и силаском Светога Духа,
Господу се помолимо.
Да на ову воду сиђе дејство надсуштаствене Тројице, која очишћава, Господу се помолимо.
Да јој се силом и дејством и силаском Светога Духа дарује
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благодат спасења и благослов којим је Јордан благословен, Господу се
помолимо.
Да ускоро сатремо сатану под наше ноге и да разоримо сваку злу
намисао која се диже против нас, Господу се помолимо.
Да нас Господ избави од сваког насртаја и противничког
искушења, те да нас учини достојним обећаних блага, Господу се
помолимо.
Да будемо просвећени светлошћу знања и побожности силаском
Светог Духа, Господу се помолимо.
Да Господ Бог пошаље одозго благослов којим је Јордан
благословен и освети ову воду, Господу се помолимо.
Да ова вода буде дар освећења, избављење од грехова, на исцелење
душе и тела, и на сваку прикладну корист, Господу се помолимо.
Да нас ова вода уводи у вечни живот, Господу се помолимо.
Да она одвраћа сваки напад видивих и невидивих непријатеља,
Господу се помолимо.
За оне који је захватају и црпе ради освећења својих домова,
Господу се помолимо.
Да она буде на очишћење душа и тела свима који је са вером
захватају и пију, Господу се помолимо.
Да се удостојимо да будемо испуњени освећењем-пијењем ове
воде, невидивом појавом Духа Светога, Господу се помолимо.
Да Господ Бог услиша глас молења нас грешних и да се смилује
на нас, Господу се помолимо.
Да нас избави од сваке невоље, гнева, опасности и тескобе,
Господу се помолимо.
Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу твојом.
Поменувши Пресвету, пречисту, преславну, славну Владичицу нашу
Богородицу и Приснодјеву Марију са свима Светима, сами себе и једни
друге и сав живот свој Христу Богу предајмо.
Док се ово изговара, свештеник се моли говорећи тихо ову
молитву:
Господе Исусе Хисте, јединородни Сине који си у Очевом наручју,
истинити Боже, изворе живота и бесмртности, светлост од светлости;
ти си дошао у свет да га просветиш, озари нашу мисао својим Светим
Духом и прими нас који ти приносимо величање и благодарност за
твоја од искони дивна и велика дела, и за твоју бригу о нама на крају
векова: У томе си се обукао у наше слабо и јадно тело, снисходио се
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служитељским мерама, ти Царе свију; уз то, подвргао си се крштењу
на Јордану-руком слуге, да би ти, безгрешни, освештао природу воде и
нама утро пут за поновно рађање водом и Духом и поновно
успостављање наше слободе. Ми признајемо сећање на ову божанску
тајну, Господе који волиш човека, и молимо те: окропи нас, своје
недостојне служитеље, по свом божанском обећању, водом која чисти,
даром свога милосрђа,- да би твојој доброти била угодна молба нас
грешних над овом водом, те да се њоме твој благослов дарује нама и
свом твом верном народу у славу твога Светог Имена коме се клањамо.
Јер теби доликује свака слава, част и поклоњење, са Оцем твојим који
нема почетка, и Пресветим и благим и животворним твојим Духом,
сада и увек и у све векове. Амин.
Пошто ђакон изговори јектенију, свештеник почиње ову молитву
пуним гласом:
Велики си, Господе, и чудесна су твоја дела и нема те речи која
ће бити кадра да опева твоја чудеса. (три пута)
Јер ти си својом вољом из небића довео до бића све што постоји;
својом моћи одржаваш творевину и својим промислом управљаш
светом. Ти си од четири стихије саставио творевину и са четири
годишња доба заокружио годишњи круг.Пред тобом дрхте све умне
силе, сунце теби пева химну, месец те слави, звезде ти излазе у сусрет,
светлост те слуша, бездани стрепе од тебе, извори ти служе. Ти си
растегао небо као кожу, утврдио си земљу на водама, море си оградио
песком, излио си ваздух за дисање. Англеске силе теби службу врше,
хорови архангела ти се клањају, херувими са много очију и серафими
са шест крила стоје око тебе о блећу, покривају се страхом од твоје
славе којој се не може приступити.Јер ти си Бог који се неда описати,
немаш почетка и недаш се исказати; дошао си на земљу узевши
обличје слуге и уподобио си се људима. Јер због саучешћа своје
милости, Господару, ниси могао да подносиш и гледаш како ђаво мучи
људски род, него си дошао и спасао нас. Исповедамо благодат,
проповедамо милост, не држимо у тајности доброчинство. Ти си
ослободио родове наше природе, својим рођењем си осветио
девичанску утробу, сва творевина је песмом поздравила тебе који си се
јавио. Јер ти си наш Бог, на земљи си се јавио и са људима поживео.
Ти си и Јорданове токове освештао пославши са неба свога Духа
Светога и сатро главе змија које су онде имале своја змијања.
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Ово говорећи свештеник трипут руком благосиља воду на сваки
стих:
Стога, Царе који волиш човека, дођи и сада силаском Светог Духа,
и освештај ову воду. (трипут)
И дај јој благодат спасења, благослов којим је Јордан благословен.
Учини је извором непропадљивости, даром освећења, средством које
ослобађа грехова, брани од болести, погубно за демоне, неприступачно
за противничке силе, испуњено анђеоском моћи, - да би свима који је
захватају и пију била на очишћење душа и тела, на лечење страсти, на
освећење њихових домова, и на сваку прикладну корист. Јер си ти Бог
наш који си водом и Духом обновио нашу од греха овешталу природу.
Ти си Бог наш који си водом потопио грех у Нојево време. Ти си Бог
наш који си преко Мојсеја кроз море ослободио јеврејски народ
робовања фараону. Ти си Бог наш који си процепио стену у пустињи
и потече вода, и набујаше потоци, те напоји свој жедни народ. Ти си
Бог наш који си преко Илије водом и огњем учинио да се Израиљ
окани Валове обмане.
Ти сада, Господару, освети ову воду Духом твојим Светим. (три
пута)
И свима који је дотичу, пију и помазују се њоме, дај освећење,
здравље, очишћење и благослов.
Спаси, Господе, благоверни и христољубиви народ наш. Спаси,
Господе, преосвећеног архијереја нашег (име), и сачувај их у миру под
својим окриљем; покори им сваког непријатеља и противника; даруј
им све што траже за спасење, и вечни живот; да би и стихијхе, и
људи, и ангели, и видиви и невидиви славили твоје пресвето име, са
Оцем и Светим Духом, сада и увек и у све векове. Амин.
свештеник: Мир свима.
ђакон: приклоните своје главе Господу.
свештеник се тихо моли:
Приклони ухо своје и услиши нас, Господе, који си изволео да се
крстиш у Јордану и освешташ воде; благослови све нас који приклањањем својих вратова показујемо да ти служимо, и удостој нас да се
пијењем ове воде и кропљењем њоме испунимо твојим освећењем, и
да буде, Господе, на здравље душе и тела.
Возглас: Јер си ти наше освећење и славу, благодарност и поклоњење
узносимо теби са твојим Оцем који нема почетка, и пресветим и
благим и животворним твојим Духом, сада и увек и у све векове.
Амин.
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И одмах благосиља воду часним крстом у знаку крста,
погружавајући га и подижући право, држећи га обема рукама,
певајући следећи
Тропар глас 1.:
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби. (три пута)
И други такође крстом знаменује воду, и трећи пут такође, овај
тропар певајући сам настојатељ са осталим свештеницима. Такође
и хорови певају овај тропар. Настојатељ узима освећену воду у
тањиру и окреће се лицем на запад, у левој руци држи часни крст
а у десној босиљак и тако кропи крстообразно на све четити
стране.
И прилазе настојатељу свештеници, све по двојица, и
целивају часни крст, а он их кропи босиљком по глави освећеном
водом у знаку крста. Затим по своме чину прилази и сва братија.
За сво то време се пева твопар много пута, докле се сва братија
покропи, и пије свету водицу.
Свештеник кропи водом храм и сав народ, улазећи у храм певамо
Слава и сада самогласан глас 6:
Верни, песмом прославимо величину Божијег доброчинства према
нама; јер је због нашег прегрешења постао Човек, ради нашег
очишћења чисти се у Јордану он, једини чисти и неокаљани, освећујући
мене и воде, и сатирући змијске главе на води. Захватимо стога воду
са весељем, браћо, јер се онима који је верно захватају додаје благодат
Духа од Христа Бога и Спасеља душа наших.
Затим:
Да је благословено име Господње, од сада и до века. (три пута)
И псалам 33.: Благосиљаћу Господа у свако доба..
Пре но што пијемо освећену воду узимамо од свештеника нафору
(антидор) и бива завршни отпуст:
Исус Христос, истинити Бог наш, који је изволео да га Јован крсти
у Јордану ради нашега спасења, заступничким молитвама своје
Пречисте Матере и свих светих да се смилује на нас и да нас спасе,
јер је благ и воли човека.
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Јереј дели нафору, и отпуст. После отпуста и ако је листургија
и ако није, поставља се свећник на средини цркве, Клирици стоје
ба хор азједно, и певају тропар празника. Слава и сада: кондак.
После завршетка кондака многољетствије.
Улазимо у трпезарију и једемо јело са биљном масноћом, и
пијемо вино.
Сира и слично томе ни рибе никако да се не усудимо јести, јер
то забрањују света правила.
Тако се врши служба, у постан дан, у навечерје Богојављења
тј. на Крстов-дан.
ВИДИ
Нека се зна о светој води:
Има неких који одбијају да пију свету воду, али такви не раде
добро, јер је ради благодати Божије она дата на освећење целог
света и свега што постоји. Зато се свако место и свуда кропи, куда
год ходимо, јер је она под ногама нашим. Где је онда разум ових
да је не пију? Али да знаш, да није у нама нечистота због једења,
него због наших нечистих дела, а ради очишћења од њих пијмо без
сумње ову свету воду.
О овој води говори она разумна ластавица, златоречити
учитељ Јован, патријарх Константиновог града у својој поуки,
када хришћани долазе у свету Божију цркву и о крштењу, чији је
почетак:
Сви ви дана сте радосне душе, само ја патим..
Па сведочи речим: Али због чега не дан у којем се родих, него
дан у који се крстих назива се Јављање? Јер то је дна у којем се
крсти и природа воде освешта.
Зато и у поноћи на овај празник сви захватите воду и носите
кући, и чувајте је и целе године, јер њено освећење на овај дан
има јасан знак: њена природа се не квари на дуго време, током
целе године, и две, и три, остаје као свежа захваћена овог дана,
па и после толиког времена изгледа као да је сада из извора
захваћена.
ВИДИ
Треба и ово знати:
ако се догоди Крстов-дан пред Богојављење у суботу, или недељу,
поста нема.
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Литургија се служи Златоустовог, у своје време каоо што је
увек уобичајено.
После отпуста литургије не идемо у трпезарију, него у припрати
цркве седимо, а трпезар нам даје свакоме кришку хлеба или малу
погачу пшеничну, мало смокава или урме и по једну чашу вина,
јер је пост, и тако чекамо време вечерњег окупљања.
Затим отишавши у своје келије остајемо у тиховању до
времена вечерња.
Литургија Василија Великог се служи на сам дан празника.
Уместо „Достојно“ певамо ирмос 9. песме празника.
У време вечерња удара велико звоно и затим сва велика
звона. Када се окупимо у храм, после благослова јерејевог
почињемо вечерње као што је уобичајено: псалам 103.: Благослови
душо моја Господа.. Ако је у суботу увече, певамо Блажен муж..,
целу катизму. Ако је недеља увече, певамо Блажен муж.. само 1.
антифон.
На Господи воззвах.. певамо стихире празника на 8, глас 2.:
Просветитеља нашего.. Слава и сада, глас исти: Приклонил јеси главу
Претечи.. Затим вход са Еванђељем. Светлости тиха.. Прокимен дана
и чтенија по њином реду са њиним тропарима и њиним
стиховима. Трисвето не певамо, јер се не служи света литургија.
После читања паримија, мала јектенија и после возгласа
прокимен, Апостол, и Еванђеље као што је напред наведено.
Јектенија: Рецимо сви.. затим: Удостоји Господе.. па јектенија:
Допунимо вечерњу молитву нашу..Јереј возглас. И излазимо код
крстионице где је већ спремљен сто, и певамо тропаре: Глас
Господњи на водама.. и даље све остало поредак освећења воде, без
измене.
После кропљења и освештања воде улазимо у храм и певамо
стихиру, Слава и сада, глас 6. Воспојим верни.. и отпуст. Затим
тропар празника, Слава и сада, кондак: Јавилсја јеси днес.. И
пошто пијемо свету воду улазимо у трпезарију и једемо све
зготовљено на биљном уљу и пијемо вино.
ПАЗИ
Треба знати: ако се догоди празник светог Богојављења у било
који дан, певамо
Повечерје овако:
У 10. час ноћи бива звоњење, и затим трезвон у сва звона.
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Јереј са ђаконом се обуку и почињу као на све Господње
празнике. Ђакон каже: Благослови владико. Јереј: Благословен Бог
наш.. и док јереј кади чита се Велико повечерје са почетком:
Слава теби Боже наш, слава теби. Царе небески.. Трисвето, и остало.
Пева се: С нами Бог.. а уместо уобичајених тропара (Просвети очи
моје..) говоримо тропар празника. Уместо „Помилуј нас Господи,
помилуј нас..“ говоримо кондак празника. После: Слава на висини
Богу.. (тј. Малог славословља) почиње
Литија како је уобичајено:
Певамо литијске стихире самогласно, глас 4.
Дело Козме Монаха.
Ти се у светлост као у огртач облачиш, а одлучио си да ради нас
будеш као ми, и да се оденеш водом Јордана, мада од ње ниси требао
очишћење, али си тако лично нама устројио преподођење. О, чуда: без
огња сагорева и обнавља без разарања, и спасава њиме просвећене,
Христос Бог и Спас душа наших.
Ти што огњем и Духом чистиш грехе целог света, видео си
Крститеља како теби долази, уплашен и утрептао, и како кличе и
говори: не смем дохватити твоју главу пречисту, него ти мене освештај
Владико, твојим светим богојављењем, једини Човекољубче.
Дођите попут мудрих девојака, дођите и сретнимо јављенога
Владику, јер долази као Женик код Јована. Јордан је то видео и
поплашен застао, а Јован је кликтао: не смем дохватити главу
Бесмртнога. Дух је сишао у виду голуба да освешта воду, и зачуо се
глас са неба: ово је Син мој, који је у свет дошао да спасе род човеков;
Господе, слава теби.
Христос се крштава, и излази из воде, и са собом узноси цео свет,
и види разведрена небеса, која је Адам собом затворио, и свима после
њега, а Дух сведочи Божанство, подобно као и глас који силази са
небеса, којим је осведочен Спаситељ душа наших.
Уздрхтала је рука Крститеља, када је Твоју пречисту главу дотако;
река Јордан се назад вратила, не смејући теби послужити, јер се
застидела и Исуса Навина, а како да се свога Творца не уплаши? Ти
си Спасе наш сав свој промисао испунио, да спасеш свет твојим
јављањем, једини Човекољубче.
Слава, глас 8.
Дело Монаха Јована.
Господе, када си хтео да испуниш што си од века одредио, од
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сваке твари си служитеље твојој тајне примио: од свих ангела Гаврила,
а од људи Дјеву, од небеса звезду и од вода Јордан, у којем си
безакоње целог света уништио, Спасе наш слава теби.
И сада, глас тај исти.
Дело Анатолијево.
Данас се цео свет просветљује, данас се све весели и радује,
заједно и небо и земља, заједно и ангели и људи, јер где је долазак
Царев тамо и гарда долази, похитајмо сви на Јордан и угледајмо тамо
Јована, како крштава нерукотворену и безгрешну Главу, зато апостолску
песму запевајмо, и сложно узвикнимо: јавила се благодат Божија,
спасоносна свима људима, и обасјава и дарује вернима велику милост.
На стиховње стихире самогласне, глас 2.
Дело Анатолијево.
На реци Јордану те је Јован угледао како њему долазиш, и говораше ти: Христе Боже, зашто си слуги дошао када немаш нечистоте?
У чије име да те крстим? Дал у име Оца? Али њега носиш у себи. Да
ли Сина? Али то си ти оваплоћени. Да ли Духа Светога? Али њега
раздајеш верним устима, Зато јављени Боже наш помилуј нас.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Вода те је видела Боже, видела те и уплашила се, јер ни херувим
не смеју гледати славу твоју, нити серафими посматрати, него са
страхом стоје пред тобом, па те једни носе, а други славе силу твоју;
са њима Милосрдни објављујемо хвалу твоју и говоримо: јављени
Боже наш помилуј нас.
Стих: Шта ти би о, море, те побеже, и теби Јордане те се обрати
натраг?
Данас долази Творац неба и земље телесан на Јордан, и тражи
крштење Безгрешни, да очисти цео свет од лажи демонске и слуга
крштава Господара свега, и очишћење водом дарује роду човековом;
зато му узвикнимо: јављени Боже наш помилуј нас.
Слава и сада, глас 6.
Дело Теофаново.
Из неплодне светли светионик је видео, да ово Сунце из Дјеве,
тражи крштење у Јордану, задивљен и радостан му кликташе: ти мене
освештај Владико, твојим божанским богојављањем.
Затим: Сада отпусти Владико.. После: Оче наш..
Тропар празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
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Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
И благосиљање хлебова по обичају.
Затим: Буди имја Господње.. (три пута)
и псалам (33.) Благосиљаћу господа на свако време.. До: Неће се
лишити свакога добра.
Чтеније празника.
После чтенија и шестопсалмија,
На Бог Господ.. тропар празника (три пута) и уобичајене катизме.
После првог стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Красотје..
Када си се јавио на Јордану Спасе, и када те је Претеча крстио
Христе, засведочен си као вољени Син, и показао се сабеспочетан Оцу,
а Дух Свети је на тебе сишао; њиме просветљени кличемо: слава Богу
у Тројици.
Слава и сада, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Воду Јордана си освештао, а тврђаву греха порушио, Христе Боже
наш, приклонио си се под руке Претече, и човеков род си спасао од
обмане, зато тебе молимо: спаси душе наше.
Чтенија празника.
После другог стихословија сједален глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Он који се светлошћу чудно одева, одевен је у воду Јордана, да у
њој обнови Адамову природу, пропалу злим преступом, зато тебе
хвалимо, Речи Божија, и сви твоје свето богојављање славословимо.
Слава и сада, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Зашто си зачуђена реко Јодране, видећи Невидивога обнаженог?
Видех овог и задрхтах, рече, и како да се овога не страшим и не
зауставим? Јер њега се боје и ангели гледати га, и небо се плаши и
земља дрхти, и море се збуњује, а и све видиво и невидиво, јер се
Христос на Јордану јавио да освешта воде.
И чтенија празника.
После Полијелеја
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Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Ходите верни, да видимо где се Христос крсти? Хајдемо потом
даље на реку Јордан, ка гласу који вапије у пустињи; да спознамо тамо
Створитеља Адамовог, на којег је по неизрецивом милосрђу његовом
положио слуга руку, па му громко узвикнимо: дошао си и јавио се на
Јордану да освешташ воде.
Слава и сада, то исто.
Затим Чтенија.
Степена први антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4.: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Стих: Шта ти би о, море, те побеже, и теби Јордане те се обрати
натраг?
Све што дише нека хвали Господа..
Еванђеље по Марку, зачало 2.
После 50. псалма,
Слава, глас 2. Све се данас радује, јер се Христос на Јордану јавио
И сада.. то исто.
Затим стихире самогласна, глас 6.
Бог-Реч се јавио телесно људском роду, и стојао у Јордану да се
крсти, и говораше њему Претеча: Како ћу пружити руку и дотаћи главу
Сведржитеља? Јер мада си као дете из Марије, али сам те спознао као
Бога превечног, иако ходаш по земљи, теби певају серафими, и као
слуга нисам научио да крстим Господара! Недокучиви Господе, слава
теби.
Канона два, ирмоси оба канона по два пута, а тропари канона на
12. Затим први хор узима ирмос првог канона, а други хор ирмос
другог канона.
Канон први, дело кир Козме Монаха. Његов акростих је: Крштење
је земним очишћење од греха. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Господ, силан у ратовима, откри морско дно и по сувом изведе
Своје слуге, а затим потопи њихове противнике – јер се прославио!
Господ, Цар векова, струјама Јордана наново пресаздава пропалог
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Адама и размрскава главе змијама које су се у њима гнездиле – јер се
прославио.
Оваплоћен од Дјеве, оденувши своје нематеријално божанство у
материјално тело, Господ је обливен водом Јордана – јер се прославио!
Господ просветљује оне који су у мраку и чисти људе од прљавштине
греха. Ради њих се очистио у Јордану, пожелевши да се поистовети са
њима, остајући оно што је био – јер се прославио!
Ини канон, дело Јована Дамаскина. глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Израиљ прегази силовите морске таласе намах претворне у
суво. Црвено море пак, као водени гроб немилице се навали на
египатске војводе силном снагом деснице Господње.
Кад је смртницима свануло блиставо јутро, доласком Јована из
пустиње на воде Јордана, ти си Господару Сунца, савио свој врат пред
њим да би извео нашег родоначелника из простора мрака и очистио
творевину од сваке прљавштине.
Беспочетна Речи, са тобом је у струјама погребен човек. Заблуда
га је искварила, а ти га обнављаш. Очев силни глас то неизрециво
потврђује: „Ово је мој љубљени Син, једнак ми по природи!“
Песма 3.
Ирмос: Господ који даје снагу нашим владаоцима и уздиже моћ својих
помазаника, рађа се од Дјеве па иде на крштење. Стога му верни,
ускликнимо: нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим
тебе, Господе!
Радуј се, данас, Христова цркво, некада неплодна и потпуно
бездетна, јер ти се водом и Духом рађају синови који са вером кличу:
нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Из свег гласа Претеча виче у пустињи: припремите пут Христу и
учините правим стазе Богу нашем, кличући: нема светога као што је
Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Ини.
Ирмос: Радујмо се сви јер смо избављени од негдашњих замки и
разбијене су лавље чељусти што прождиру. Отворимо уста плетући
слаткогласије речи Богу-Речи коме је радост да нам пружа дарове.
Ђаво који је некада усадио смрт у творевину, узевши природу
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злоћудне звери, пропада у мрак због Христовог доласка у телу; насрће
на Господара, који је као јутро свануло, али сам разбија своју
душманску главу.
Господар приводи себи Богом створену природу која се одметнула
тиранину стомаку и препорађа је изнова, саздајући земаљска створења.
Тако довршава велико дело, јер дође из жеље да је одбрани.
Ипакој глас 5:
Када си твојим јављањем све просветио, тада је горко море
неверја побегло, а Јордан је својим током кренуо узводно, да би нас
ка небу узвисио, зато Христе Боже, сачувај нас твојим узвишеним
божанским заповестима, молитвама Богородице и помилуј нас.
Песма 4.
Ирмос: Онај за кога си, Господе, рекао „ Глас једнога који виче у
пустињи“ чу Твој глас кад си загрмео над силним водама, дајући
сведочанство за Свога Сина, и сав испуњен присутним Духом
ускликну: Ти си Христос, Божија мудрост и сила.
Ко је видео да се сунце, по природи блиставо, чисти? Викао је
Гласник, па како да водом перем Тебе, одсјај Славе, одраз вечнога
Оца? Како ћу ја као трава да такнем огањ твога Божанства? Јер Ти си
Христос Божија мудрост и сила.
Нашавши се у Твојој близини Мојсеј изрази богобојазно
поштовање која га је обузело, јер чим је схватио да се Ти оглашаваш
из купине, окренуо је лице. Како ћу онда ја да те гледам очи у очи?
Како ћу да на Тебе положим руку. Јер Ти си Христос Божија мудрост
и сила.
Иако сам украшен разумном душом и почаствован моћи говора,
ипак се плашим ствари без душе, јер ако те крстим, осудиће ме гора
која се дими од огња, и море чија се вода разбежала на две стране, и
овај овде Јордан који се вратио натраг, јер Ти си Христос Божија
мудрост и сила.
Ини.
Ирмос: Очишћен ватром мистичног виђења Пророк је певао химну о
обновљењу смртника. Подстакнут Духом пустио је глас објављујући
оваплоћење неизрециве Речи која ће разорити владавину насилника –
ђавола.
Пресветла Речи послана од Оца, Ти дође да отераш злохуду ноћну
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тмину и да искорениш људски грех, те да својим крштењем изведеш
са собом из јорданских токова светле синове.
Видећи преславну Реч, Гласник одлучно повика творевини: Овај
беше пре мене, иако је по телу после мене. Он у нашем обличју засија
божанском снагом да отера од нас крајње мрски грех.
Да би нас вратио на живоносни пашњак, Бог Реч хита у лов по
змијским гнездима. Разбивши страшне замке онога који немилице
наноси ране људском роду у пету и оковавши га, спасава творевину.
Песма 5.
Ирмос: Исус, человођа живота, долази да ослободи првосазданог
човека Адама од осуде, иако му као Богу није потребно очишћење,
ради палога човека очишћава се у Јордану. У њему је убио нашег
непријатеља ђавола, и дарује мир који превазилази сваки разум.
Пред небројено мноштво народа који се стекао да се крсти, Јован
стаде и узвикну: неверници, ко вас је наговорио да се склоните од
гнева који стиже? Дајте Христу достојне плодове, јер он је сада ту и
мир дарује!
Стојећи посред мноштва као један од њих, Домаћин и неимар им
испитује срца. Узевши у руку лопату за чишћење, свемудро рашчишћава
гумно свега света: све што је без плода спаљује, а онима који су са
добрим родом вечни живот дарује.
Ини.
Ирмос: Очишћени и опрани Духом од отрова мрачног и прљавог
непријатеља, кренули смо без лутања новом стазом, која води
неприступачној радости, приступачној само онима са којима се Бог
помирио.
Спазивши да је у греховном мраку и неизбежним оковима човек
кога је својим прстима уобличио, Творац га је подигао и ставио на
плећа, а сада га у много воде пере од давнашњег срама Адамовог пада
у грех.
Похитајмо с побожношћу и одушевљењем, ка незамућеним
струјама извора спасења, и посматрајмо како нам Реч даје да њом
чистом утолимо жеђ за Богом и како пријатно лечи свет од болести.
Песма 6.
Ирмос: Глас Речи, Светиљка светла, Даница и Претеча Сунца, виче у
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пустињи свему народу: „Покајте се док има времена, јер ево ту је
Христос који свет од пропадања избавља!“
Немогуће је, како учи Претеча, одрешити ремен, односно оно што
има заједничко са нама, Речи, Христу, непропадљиво рођеном од Бога
и Оца, и без прљавштине оваплоћеном од Дјеве, који од заблуде нас,
земаљске створове, избавља.
У ватри вечне казне Христос крштава све оне који нису послушни
и не мисле да је Он Бог, а Духом и благодаћу која долази преко воде
обнавља оне који признају Његово Божанство и од сагрешења их
избавља.
Ини.
Ирмос: Гласом пуним радости Отац показа Свога Миљеника, кога је
изнедрио из Своје утробе. „Уистину “, рече, „Овај је мој Пород, са
Мојом природом, што носећи светлост изниче у људском роду, Моја
жива Реч што због старања о човеку поста човек.“
На нечувен начин Пророк намах изађе из утробе морског лава у
којој се ваљао три ноћи, унапред објављујући свима спасење од
човекоубице змије, кроз поновно рођење у последња времена.
Кад су се отвориле свесјајне дубине небеског свода, у божанске
тајне упућени Јован угледа Духа, који исходи од Оца и почива у
свенеокаљаној Речи, како на неизрецив начин силази као голуб и јавља
Се народу да га приведе Господару.
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Икос:
Незнабожачкој Галилеји, Завулоновом крају, и Нефталимовој
земљи, како рече Пророк, заблистао је Христос као велика Светлост;
свима у мраку је заблистала светла Зора, која блиста из Витлејема: из
Марије је заблистао Господ целом свету зрацима као Сунце правде.
Зато обнажени од времена Адама, дођите да се сви у њега оденемо, да
се угрејемо, јер он наге покрива, и потамнеле просвећује. Дошао си и
јавио се као Светлост недоступна.
Песма 7.
Ирмос: Побожне младиће сачува неопаљене ватром, иако су бачени у
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пећ, шум росоносног ветра и силазак Божијег анђела. Стога,
освежавани од ватре росом, са захвалношћу су певали: „Благословен си,
најопеванији Господе Боже отаца наших“!
Са дрхтањем и дивљењем, као на небу, стајале су анђеоске силе на
Јордану посматрајући толико Божје снисхођење: како стојиш у води са
телом на Себи, Ти који држиш на окупу све воде над сводом, Боже
отаца наших.
Облак и море у којима се некада под законодавцем Мојсејем
крстио јеврејски народ када је изашао из Египта беху пра-слика Божјег
Крштења: море беше пра-лик воде, а облак Духа. Њима посвећени
кличемо: Благословен си Боже отаца наших
Прославимо сви верни, богословски и неућутно, Онога од кога смо
добили посвећење: Оца и Сина и Духа Светога! Тројица лица
истоветних а по бићу су један Бог. Њему певајмо: Благословен си
Господе, Боже отаца наших!
Ини.
Ирмос: Онај који је стишао пламен у пећи који је високо куљао
надносећи се на побожне младиће, водом Јордана сажеже главе
змијама, а росом Духа рашчисти свеколику непрестану греховну маглу.
У страховитом асирском пламену кога си угасио, претворивши га у
росу, био је Твој пра-лик. Отуда си сада, Христе загрљен водом, док
спаљујеш у њој скривеног најгорег упропаститеља, који је одвлачио
људе на пут пропасти.
Јордан се некада раздели на двоје и Израиљски народ пређе преко
њега по сувом. То је била пра-слика Тебе, Свемоћни, који сада хитро
порињујеш творевину у речне струје, на сигуран и бољи пут.
Знамо да си, на жалост, својевремено сручио свеопшти потоп ради
уништења свих створења, а сада си; Христе, Створитељу величанствених и нечувених ствари, потпио грех, ради блаженства и спасења
смртника.
Песма 8.
Ирмос: Она пећ у Вавилону која је излила росу указала је на
несхватљиву тајну: да ће Јордан у своје струје примити духовни Огањ;
док се буде крштавао у телу обујмиће Створитеља Кога народи
благосиљају и величају у све векове.
„Ослободи се сваког страха“ рече Избавитељ Претечи, „и послушај
Ме па Ми приђи, јер сам по природи добар. Повинуј се Мојој наредби
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и крсти Ме, јер сам дошао понизивши Се, иако Ме народи благосиљају
и величају у све векове“
Када чу Господареве речи, Претеча дрхтећи испружи руку и чим
дотаче руком теме свога Саздатеља и крсти Га, завапи Му: „Посвети
ме јер си Ти мој Бог! Тебе народи благосиљају и величају у све
векове!“
Објава божанске Тројице догодила се на Јордану, јер Отац, глава
божанске природе, огласи се „Овај што се крштава Мој је љубљени
Син“, а Дух сиђе на Једнаког Му по божанству. Њега народи
благосиљају и величају у све векове.
Ини.
Ирмос: Слободном види себе творевина, синови су светлости они који
раније беху у мраку, једино владар мрака стење. Нека благосиљају
Узрочника ове промене наследници некада проклетих незнабожаца!
Тројица боголиких младића, које у огњу роса расхлађује, јасна су
пра-слика Највише Природе која блиставо сија троструким светлом, а
својевољно се помешавши са смртном људском природом, росом
спаљује свеколику погубну заблуду.
Сва земаљска природа да се одене у бело сада, када је усправљена
од пада са небеса. Утече од пређашњих грехова очишћена до савршеног
сјаја, пошто ју је Божја Реч која све одржава опрала у речним струјама.
На 9. песми братија опет пале свеће. „Чесњејшу“ не певамо, него
певамо припеве празника:
Величај душо моја, Пречисту Дјеву Богородицу, часнију од војски
небеских.
Песма 9.
Ирмос: Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти пева
химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу Богом
надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе величамо.
Затим други хор пева исти припев и исти ирмос.
А осталих шест припева узимају се на сваки тропар по једанпут.
Припев:
Величај душо моја, Овога који тражи крштење од Претече.
Припев:
Величај душо моја, Овога који је дошао да се крсти у Јордану.
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Давиде, дођи духом онима који се просветљују крштењем и певај:
Приближите се сада Богу вером и просветлите се! Сироти Адам у
свом палом стању завапи Господу и Он га услиша, па дође и у
јорданским струјама га пропалог обнови.
Припев:
Величај душо моја, Овога посведоченог Очевим гласом.
Припев:
Величај душо моја, Једнога од Тројице, који је врат приклонио и крштење прима.
„Оперите се и будите чисти“! Рече Исаија. „Одбаците рђава дела
пред Господом! Ви који сте жедни дођите на воду живота!“ Христос
кропи водом обновљења оне који Му са вером хитају и Духом их
крштава за живот који не води у старост.
Припев:
Пророче дођи мени и пружи руку и хитро ме крсти.
Припев:
Пророче остави сада све и крсти ме, јер дођох са жељом, да
испуним сваку правду.
Благодаћу и печатом крштења чувајмо себе, верни! Јевреји некада
избегоше пропаст обележивши прагове крвљу. Тако ће и нама ова
божанска бања препорођења бити излазак, а тамо ћемо угледати
незалазну светлост божанске Тројице.
Затим први хор пева припев другог канона:
Припев:
Данас Владика сагиње главу, под руку Претече.
Ирмос: О чуда које превазилази свако умовање: твој порођај, свечиста
Невесто, благословена Мајко! Преко тебе нађосмо потпуно спасење,
зато ти као добротворки одајемо дужну похвалу, приносећи ти на дар
химну захвалности.
И други хор пева исти припев и исти ирмос.
А осталих пет припева се узимају по једанпут.
Припев:
Данас Јован крштава Владику у водама Јордана.
Припев:
Данас Владика водом сахрањује грех човечанства.
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Оно што је у купини откривено Мојсеју препознајемо да је овде
извршено, мимо свих законитости, јер Дјева ношаше у себи Огањ и
оста читава и роди светлоносног Добротвора Кога примише јорданске
струје.
Припев:
Данас је Владика посведочен са висине као вољени Син.
Припев:
Данас је дошао Владика да освешта природу воде.
Припев:
Данас Владика прима крштење из руке Претечеве.
Заједништвом Духа помазао си и учинио савршеним смртно
људско биће, беспочетни Царе, пошто си га умио чистим струјама и
тако тријумфовао над надменом силом мрака, те га сада преводиш у
живот коме нема престанка.
Затим оба хора се окупе и певају први припев празника и
Ирмос: Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи, Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти пева
химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу Богом надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе величамо.
Затим и од другог канона први припев и
Ирмос: О чуда које превазилази свако умовање: твој порођај, свечиста
Невесто, благословена Мајко! Преко тебе нађосмо потпуно спасење,
зато ти као добротворки одајемо дужну похвалу, приносећи ти на дар
химну захвалности.
Затим метанија.
Светилен
Подобан: Посјетил ни..
Јавио се Спас, благодат и Истина у водама Јордана, и све у тами
и сенци смрти уснуле је обасјао, јер је дошао и јавио се као Светлост
недоступна. (три пута)
На хвалитним стихире на 4, глас 1.
Дело патријарха Германа.
Богојављењем је заблистао целом свету Христос Спас наш, као
Светлост од Светлости, зато му се народи поклонимо.
Како Христе да те ми, твоје недостојне слуге, као Господара
достојно прославимо? Јер ти си све нас у водама обновио.
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У Јордану крштени Спаситељу наш, освештао си воде, полагањем
руке слуге на тебе, и тако си страдања целог света исцелио. Велика је
тајна твога јављања, Човекољубче и Господе, слава теби.
Јавила се светлост истинита, и даровала свима просвећење, јер се
Христос са нама крштава, мада је узвишенији од сваке чистоте. Он
уводи свештање воде и тако чини очишћење душама видиво на земљи,
а вером више од небеса. Кроз купељ је спасење, а кроз воду се добија
Дух, јер погружењем бива наше узвођење ка Богу. Чудесна су дела
твоја Господе, зато слава теби.
Слава, глас 6.
Дело Анатолијево.
Оденуо си се Спасе у воду Јордана, ти који се одеваш светлошћу
као плаштом, и сагнуо си главу пред Претечом, ти који си небеса
педљом измерио, а све то да би свет од обмане избавио и као
Човекољубив спасао.
И сада, глас 2.
Дело истог писца.
Данас је Христос дошао да се крсти на Јордану, данас Јован
дотиче главу Владике; силе небеске се диве, видећи преславну тајну.
Море је побегло а Јордан видећи се вратио, а ми просвећени кличимо:
слава јављеноме Богу и на земљи виђеном, јер је цео свет просветио.
Влико славословље. После Трисветог, тропар празника, јектенија
и отпуст. Даје се свето уље из кандила, док певамо стихиру
празника.
Затим час први. На првом часу тропар празника. После Трисветог
кондак празника и остало, и потпуни отпуст.
Овога нада литургија бива раније, због замора од бденија.
На литургији
1. Антифон (псалам 113.), глас 1.
Стих 1. Када изађе Израиљ из Египта, дом Јаковљев из народа
варварског.
Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.
Други хор:
Стих 2. Јудеја постаде светиња Божија, а Израиљ област његова.
Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.
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Стих 3. Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.
Стих 4. Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати
натраг?
Молитвама Богородице, Спасе спаси нас.
2.Антифон, (псалам 115.), глас 2.
Стих 1. Мило ми је што Господ услиша глас молитве моје.
Спаси нас Сине Божији, у Јордану крштени, јер ти певамо: Алилуја.
Стих 2. Јер приклони ка мени ухо своје, и зато ћу га у све дане
призивати.
Спаси нас Сине Божији, у Јордану крштени, јер ти певамо: Алилуја.
Стих 3. Опколише ме смртне болести, и јади паклени снађоше ме,
наиђоше на мене смрт и туга, али име Господње призвах.
Спаси нас Сине Божији, у Јордану крштени, јер ти певамо: Алилуја.
Стих 4. Добар је Господ и праведан и Бог је наш милостив.
Спаси нас Сине Божији, у Јордану крштени, јер ти певамо: Алилуја.
Слава и сада: Јединородни..
3.Антифон, (псалам 117.), глас 1.
Стих 1. Хвалите Господа јер је добар, јер је довека милост његова.
Тропар празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
Стих 2. Нека каже дом Израиљев да је добар, јер је довека милост
његова.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
Стих 3. Нека каже дом Аронов да је добар, да је до века милост
његова.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
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Стих 4. Нека кажу сви који се боје Господа да је добар, да је до века
милост његова.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
Входноје: Благословен који долази у име Господње, благословисмо вас
из дома Господњег, Бог је Господ и јавио се нама.
Тропар празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
Слава и сада:
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Уместо Свети Боже.. певамо: Сви који се у Христа крстисте у Христа
се обукосте. Алилуја.
Прокимен, глас 4. Благословен је Који долази у Име Господње. Бог је
Господ и јави се нама. (пс.117,26-27)
Стих: Исповедајте се Господу, јер је добар, јер је до века милост
његова. (пс.117,1)
Апостол Титу, зачало 302.
Алилуја, глас 4.: Принесите Господу синови Божији, принесите
Господу синове овнова. (пс.28,1)
Стих: Глас Господњи је над водама, Бог славе загрме, Господ над
водама многим. (пс.28,3)
Еванђеље по Матеју, зачало 6.
Причастен: Јавила се спасоносна Божија благодат свима људима.
На трпези је велико утешње братији.
Једемо рибу, сир, јаја и пијемо вино. Мирјани једу месо, макар да
буде у среду или петак. И чита се реч Златоустога, која почиње:
Сви ви добродушни..
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Месеца јануара 7. дан
Сабор светог славног пророка, претече и крститеља Јована.
На вечерњи нема стихословија катизме због напора бденија, и
тако је увек осим суботе.
На Господи воззвах.. стихире празника 3, глас 2.
Видевши Претеча Просветитеља нашег, који сваког човека
просвећује, да долази на крштење, радује се у души и уздрхта руком,
па га показује и говори народу: овај избавља Израиља, а нас ослобађа
од трулења! О, безгрешни Христе Боже наш, слава теби.
Задивиле су се војске ангела од тога како слуга крштава нашег
Избавитеља, и како Дух долази и посведочава, а глас са небеса силази
од Оца: овај кога Претеча својом руком крштава, то је мој Син вољени,
који је по мојој вољи. За све Христе Боже наш слава теби.
Вода Јордана те је као Извор примила, а Утешитељ је сишао у
виду голуба, и приклања главу Онај који небеса приклања. А од блата
саздани узвикује и кличе Створитељу: зашто ми наређујеш што је више
од мене? Ти треба да крстиш мене. за све о, безгрешни Христе Боже
наш, слава теби.
И Претечи 3, глас 1.
Подобан: Всехвалнији мученици..
Видећи тебе Христе Претеча да њему долазиш и крштење иштеш,
уздрхтао узвикну: Зашто ми наређујеш да учиним што је изнад моје
моћи, о, свесилни Господе?! Како да се дотакнем тебе руком, када ти
све у рукама држиш? Него ти крсти мене, слугу твога.
Јавио сам се сада као Човек и теби доступан, мада сам по природи недоступан; својевољно осиромаших, мада сам богат, да бих
осиротелу природу човекову обогатио нетрулењем и избављењем. Дођи
и крсти мене који не подлежем трулењу, него цео свет од трулежи
избављам.
Са свих страна сам ухваћен, и незнам куда да побегнем, рече
Претеча Створитељу, а ти си Милосрдни као поток хране. Како те је
примила вода реке када си ушао, јер ти изливаш спасење свима који
славе твоје, Речи, свето богојављење!?
Слава, глас 6.
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У телу светило, Претечо Спаситељев, изданче из неплодне, друже
Рођеног из Дјеве, у утроби си заиграо и њему се поклонио, и у води
Јордана си га крстио; њега моли, молимо те Пророче, да да избегнемо
предстојеће несреће.
И сада, празника, глас тај исти.
Бог-Реч се јавио телесно људском роду, и стојао у Јордану да се
крсти, и говораше њему Претеча: Како ћу пружити руку и дотаћи главу
Сведржитеља? Јер мада си као дете из Марије, али сам те спознао као
Бога превечног, иако ходаш по земљи, теби певају серафими, и као
слуга нисам научио да крстим Господара! Недокучиви Господе, слава
теби.
Вход.
Прокимен велики, глас 7.:
Бог је наш на небесима и на земљи, и све што хоће он и чини.
(пс.115,3)
Стих 1. Када изађе Израиљ из Египта, дом Јаковљев из народа
варварског. Јудеја постаде светиња Божија, а Израиљ област његова.
Стих 2. Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Стих 3. Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати
натраг?
И опет: Бог је наш на небесима и на земљи, и све што хоће он и
чИни. (пс.115,3)
Затим јектенија.
На стиховње стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Када те је Владико видео Јован Претеча да код њега идеш, зачудио
се, па као добри слуга са страхом узвикну: Колико ли је смирење
Спаситељу, и колико унижење, у које си се оденуо? По богатој доброти
пониженог човека си подигао и као милосрдан се у њега оденуо.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Дођи код мене да обавиш спасоносну тајну, одговорио си Претечи,
о, Спаситељу целог света, па јој са страхом послужи и не чиди се. Јер
мада сам по природи неокаљан, када се као Човек у водама Јордана
крштавам, ја грехом уништеног Адама обнављам, зато ме видиш да сам
на воду дошао.
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Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Ко је од нас на земљи видео да се сунце умива, успротиовио се
Јован, и да се обнажи онај који небо облацима одева, и који изворе и
реке ствара да у воду улази? Чудим се твоме неизрецивом промислу
Владико, зато не мећи на слугу твога велики терет ове наредбе.
Слава, глас 4.
Дело Византијево.
Као миљеник Духа и као богоречита ластавица благодати, по
јасном примислу Царевом о човековом роду, Он је из Пречисте светло
заблистао, људима за обновљење, а ти си га Претечо крстио, и обичаје
сенки старозаветних си коначно укинуо, у покајању крштених, блажени
и богоугодни Претечо.
И сада, глас тај исти.
Дођимо и угледајмо се на мудре девојке; дођимо и сретнимо
јављенога Владику, јер је као Женик дошао Јовану. Јордан те је
Господе видео, уплашио се и застао, а Јован је узвикнуо: не смем се
дотаћи главу Бесмртног! Дух је у виду голуба сишао да освешта воду и
глас се са неба зачуо: ово је Син мој вољени, који дође да спасе род
човеков; зато Господе слава теби.
Тропар Претечи, глас 2.
Спомен праведника је са похвалама, а теби је Претечо довољно
сведочење Господње, да си заиста постао часнији и од пророка, јер си
се удостојио да у реци крстиш Проповеданога. Зато си радосно
пострадао за Истину, и радосну вест си свима у аду објавио: о Богу
који се у телу јавио, и грех света узео, и који нам дарује велику
милост.
Слава и сада
Тропар празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
На повечерју
После Трисветог, кондак Претечи: Уплашивши се твога доласка у
телу..
На полуноћници говоримо целу уобичајену катизму.
После 1. Трисветог, уместо Се Женик.. говоримо тропар празника.
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После 2. Трисветог, кондак Претечи: Уплашивши се твога доласка у
телу..
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника (два пута)
Слава: Претечи, И сада: празника.
После првог стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..
На Исуса рођенога из Дјеве Марије, када га је у Јордану Јована
крстио, Дух је на њега у виду голуба видиво сишао, зато је Пророк са
ангелима говорећи узвикнуо: слава твоме доласку Христе, слава
царству твоме, слава промислу твоме, једини Човекољубче.
Слава и сада, то исто.
После другог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Када те је видео велики Претеча Христе да желиш у води Јордана
да се крстиш, са весељем је узвикнуо: дошао си и јавио се Светлости
недоступна.
Слава и сада, то исто.
Канони оба празника. Први са ирмосем на 6, тропари на 4; Други
канон са ирмосем на 4. Ирмоси оба празнична канона по два пута.
И канон Претечи на 4, глас исти (2.).
Канон празника, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Господ, силан у ратовима, откри морско дно и по сувом изведе
Своје слуге, а затим потопи њихове противнике – јер се прославио!
Господ, Цар векова, струјама Јордана наново пресаздава пропалог
Адама и размрскава главе змијама које су се у њима гнездиле – јер се
прославио.
Оваплоћен од Дјеве, оденувши своје нематеријално божанство у
материјално тело, Господ је обливен водом Јордана – јер се прославио!
Господ просветљује оне који су у мраку и чисти људе од прљавштине
греха. Ради њих се очистио у Јордану, пожелевши да се поистовети са
њима, остајући оно што је био – јер се прославио!
Ини канон, дело Јована Дамаскина. глас 2.
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Песма 1.
Ирмос: Израиљ прегази силовите морске таласе намах претворне у
суво. Црвено море пак, као водени гроб немилице се навали на
египатске војводе силном снагом деснице Господње.
Кад је смртницима свануло блиставо јутро, доласком Јована из
пустиње на воде Јордана, ти си Господару Сунца, савио свој врат пред
њим да би извео нашег родоначелника из простора мрака и очистио
творевину од сваке прљавштине.
Беспочетна Речи, са тобом је у струјама погребен човек. Заблуда
га је искварила, а ти га обнављаш. Очев силни глас то неизрециво
потврђује: „Ово је мој љубљени Син, једнак ми по природи!“
Канон Претечи. Дело Теофаново. Његов акростих је: Крститељу
Христов, прими моје похвале. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Непроходимоје волњашчејесја..
Непроходно и бурно море, Бог је својом наредбом исушио, да би
кроз њега изариљски народ провео; зато певајмо Господу, јер се
славно прославио.
Потапа ме бура страсти, а ти Претечо твојим молитвама похитај
па ме спаси, јер си и сам постао станиште свето и најчистије, и
Господу са висине си од младости намењен.
Радуј се, јер те је ангел који пред Богом стоји равноангелног
благовестио светом Захарији, твоме оцу док је свештенослужио, као
свеблаженог Господњег Претечу и друга његовог.
Још у утроби твоје матере док те је носила, био си пун Пресветог
Духа, јер си чудним играњем радосно наговестио плод Девствене, и
поколнио му се Пророче свечасни.
На почетку свима људима непроходан и чудан пут живота је
прокрчио крстивши Христа у токовима Јордана, зато похвалимо
Господњег Претечу, светог и побожног.
Богородичан: Ти си Пречиста сав освештан девствени храм, јер у телу
носиш Бога, зато све који ти притичу и призивају те, спаси твојим
молитвама, и разори навалу искушења, Свенепорочна.
Катавасија: Господ, силан у ратовима, откри морско дно и по сувом
изведе Своје слуге, а затим потопи њихове противнике – јер се
прославио!
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Други: Израиљ прегази силовите морске таласе намах претворне у
суво. Црвено море пак, као водени гроб немилице се навали на
египатске војводе силном снагом деснице Господње.
Песма 3.
Ирмос: Господ који даје снагу нашим владаоцима и уздиже моћ својих
помазаника, рађа се од Дјеве па иде на крштење. Стога му верни,
ускликнимо: нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим
тебе, Господе!
Радуј се, данас, Христова цркво, некада неплодна и потпуно
бездетна, јер ти се водом и Духом рађају синови који са вером кличу:
нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Из свег гласа Претеча виче у пустињи: припремите пут Христу и
учините правим стазе Богу нашем, кличући: нема светога као што је
Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Ини.
Ирмос: Радујмо се сви јер смо избављени од негдашњих замки и
разбијене су лавље чељусти што прождиру. Отворимо уста плетући
слаткогласије речи Богу-Речи коме је радост да нам пружа дарове.
Ђаво који је некада усадио смрт у творевину, узевши природу
злоћудне звери, пропада у мрак због Христовог доласка у телу; насрће
на Господара, који је као јутро свануло, али сам разбија своју
душманску главу.
Господар приводи себи Богом створену природу која се одметнула
тиранину стомаку и препорађа је изнова, саздајући земаљска створења.
Тако довршава велико дело, јер дође из жеље да је одбрани.
Ини.
Ирмос: На камени мја вјери..
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.
Ти си неплодне ослободио од срамоте, и познавши Дјевин
Божански Пород, заиграо си свехвални радосно у телу твоје матере,
сажитеље ангелима, блажени Претечо Господњи.
Припремио си Пророче стазе Господње, и пред његовим си лицем
ишао, и као светило јављао си свима сјај Очеве славе, који се ради нас
у телу јавио, зато си од свих пророка изузетан постао.
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Заблистао си као јутро, и наговестио свима у тами Сунце правде,
и свима си био проповедник и Претеча спасења, јер си свима говорио:
приђите Христу са вером и спасићете се.
Богородичан: Примила си Богомати неизрециву радост, јер си
бесемено зачела твога Владику, који цео свет призива. Њему кличемо:
нема светог као што си ти Господе.
Катавасија: Господ који даје снагу нашим владаоцима и уздиже моћ
својих помазаника, рађа се од Дјеве па иде на крштење. Стога му
верни, ускликнимо: нема светога као што је Бог наш, нити праведнога
осим тебе, Господе!
Други: Радујмо се сви јер смо избављени од негдашњих замки и
разбијене су лавље чељусти што прождиру. Отворимо уста плетући
слаткогласије речи Богу-Речи коме је радост да нам пружа дарове.
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Икос:
Незнабожачкој Галилеји, Завулоновом крају, и Нефталимовој
земљи, како рече Пророк, заблистао је Христос као велика Светлост;
свима у мраку је заблистала светла Зора, која блиста из Витлејема: из
Марије је заблистао Господ целом свету зрацима као Сунце правде.
Зато обнажени од времена Адама, дођите да се сви у њега оденемо, да
се угрејемо, јер он наге покрива, и потамнеле просвећује. Дошао си и
јавио се као Светлост недоступна.
Затим сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Јордан служи својом водом, и Јован пружа своју пропадиву руку,
на тебе Невидиви који си се јавио, при твоме крштењу телесном, и док
се онај од страха враћа, овај уздрхтали се тебе Непропадивог дотакао.
Заиста си Јагње Божије и изворе вечног живота, ти изворе, мора и
људе освештао. Тројица је са висине заблистала, Родитељ те је Сином
назвао, а Свети Дух ти је сишао.
Слава и сада, то исто.
Песма 4.
Ирмос: Онај за кога си, Господе, рекао „Глас једнога који виче у
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пустињи“ чу Твој глас кад си загрмео над силним водама, дајући
сведочанство за Свога Сина, и сав испуњен присутним Духом
ускликну: Ти си Христос, Божија мудрост и сила.
Ко је видео да се сунце, по природи блиставо, чисти? Викао је
Гласник, па како да водом перем Тебе, одсјај Славе, одраз вечнога
Оца? Како ћу ја као трава да такнем огањ твога Божанства? Јер Ти си
Христос Божија мудрост и сила.
Нашавши се у Твојој близини Мојсеј изрази богобојазно
поштовање која га је обузело, јер чим је схватио да се Ти оглашаваш
из купине, окренуо је лице. Како ћу онда ја да те гледам очи у очи?
Како ћу да на Тебе положим руку. Јер Ти си Христос Божија мудрост
и сила.
Иако сам украшен разумном душом и почаствован моћи говора,
ипак се плашим ствари без душе, јер ако те крстим, осудиће ме гора
која се дими од огња, и море чија се вода разбежала на две стране, и
овај овде Јордан који се вратио натраг, јер Ти си Христос Божија
мудрост и сила.
Ини.
Ирмос: Очишћен ватром мистичног виђења Пророк је певао химну о
обновљењу смртника. Подстакнут Духом пустио је глас објављујући
оваплоћење неизрециве Речи која ће разорити владавину насилника –
ђавола.
Пресветла Речи послана од Оца, Ти дође да отераш злохуду ноћну
тмину и да искорениш људски грех, те да својим крштењем изведеш
са собом из јорданских токова светле синове.
Видећи преславну Реч, Гласник одлучно повика творевини: Овај беше
пре мене, иако је по телу после мене. Он у нашем обличју засија
божанском снагом да отера од нас крајње мрски грех.
Да би нас вратио на живоносни пашњак, Бог Реч хита у лов по
змијским гнездима. Разбивши страшне замке онога који немилице
наноси ране људском роду у пету и оковавши га, спасава творевину.
Ини.
Ирмос: Поју тја слухом..
О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш, и
мене злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и
зато те славим Многомилостиви.
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Послан си, светитељу, да укаљане опереш водом и да их спремиш
да дочекају Владику Христа, који узима грехе и одгони лаж зарцима
богопознања.
Моли блажени Претечо Христа, којег си крстио водом Јордана, да
ме исцели од отровног уједа змије, јер је Спас у тој води сатро гнезда
злобних змија.
Дошао си као Христов проповедник, украшен Божијом мудрошћу,
и био си глас који је позивао и вапио „покајте се“, као што је пророк
раније предсказао, и показао си нам Онога који је изнад свих људи.
Чудним и за људе несхватљивим си животом живео, и дошао си,
изузетни Пророче, на воду Јордана, где се Очев глас чуо, и где је виђен
долазак Духа.
Богородичан: Господ који је све саздао, због нас се лично створио, у
твоје свето тело Пречиста се уселио, и у лик Човека се оденуо па је
тај свој лик спасао.
Катавасија: Онај за кога си, Господе, рекао „ Глас једнога који виче
у пустињи“ чу Твој глас кад си загрмео над силним водама, дајући
сведочанство за Свога Сина, и сав испуњен присутним Духом
ускликну: Ти си Христос, Божија мудрост и сила.
Други: Очишћен ватром мистичног виђења Пророк је певао химну о
обновљењу смртника. Подстакнут Духом пустио је глас објављујући
оваплоћење неизрециве Речи која ће разорити владавину насилника –
ђавола.
Песма 5.
Ирмос: Исус, человођа живота, долази да ослободи првосазданог
човека Адама од осуде, иако му као Богу није потребно очишћење,
ради палога човека очишћава се у Јордану. У њему је убио нашег
непријатеља ђавола, и дарује мир који превазилази сваки разум.
Пред небројено мноштво народа који се стекао да се крсти, Јован стаде
и узвикну: неверници, ко вас је наговорио да се склоните од гнева који
стиже? Дајте Христу достојне плодове, јер он је сада ту и мир дарује!
Стојећи посред мноштва као један од њих, Домаћин и неимар им
испитује срца. Узевши у руку лопату за чишћење, свемудро рашчишћава
гумно свега света: све што је без плода спаљује, а онима који су са
добрим родом вечни живот дарује.
Ини.
Ирмос: Очишћени и опрани Духом од отрова мрачног и прљавог
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непријатеља, кренули смо без лутања новом стазом, која води
неприступачној радости, приступачној само онима са којима се Бог
помирио.
Спазивши да је у греховном мраку и неизбежним оковима човек кога
је својим прстима уобличио, Творац га је подигао и ставио на плећа,
а сада га у много воде пере од давнашњег срама Адамовог пада у грех.
Похитајмо с побожношћу и одушевљењем, ка незамућеним струјама
извора спасења, и посматрајмо како нам Реч даје да њом чистом
утолимо жеђ за Богом и како пријатно лечи свет од болести.
Ини.
Ирмос: Просвјешченије во тмје..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе мој,
спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.
Због својих врлина си светлошћу надприродном обасјан, и
небеском тајном руковођењен си дошао на воду Јордана, крстећи и
чистећи водом Претечо, све који су са искреном вером теби долазили.
Требајући да крстиш чисту и нетрулежну Светлост, ти си се Јоване
показао као чист сасуд, а Он те је он прогласио највећим од свих
светих пророка, јер си се удостојио да и видиш Проповеданога.
Послан пред лицем Господа, свима људима је указао на стазе
његове, и устрептали Претеча се дотиче главе Владике, и крштава га
говорећи: осим тебе за другог бога не знамо.
Ко је видео или ко је чуо икада, да Неокаљани и који у рукама све
држи, приклања главу пред својим створењем? Зато је устрептали
Крститељ кликтао: осим тебе за другог бога не знамо.
Богородичан: Син Божији је твој Син Дјево постао, јер као Бог врши
дела само својом вољом. Зато тебе сви искрено као Богородицу и
Владарку називамо, јер за другу матер Божију не знамо.
Катавасија: Исус, человођа живота, долази да ослободи првосазданог
човека Адама од осуде, иако му као Богу није потребно очишћење,
ради палога човека очишћава се у Јордану. У њему је убио нашег
непријатеља ђавола, и дарује мир који превазилази сваки разум.
Други: Очишћени и опрани Духом од отрова мрачног и прљавог
непријатеља, кренули смо без лутања новом стазом, која води
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неприступачној радости, приступачној само онима са којима се Бог
помирио.
Песма 6.
Ирмос: Глас Речи, Светиљка светла, Даница и Претеча Сунца, виче у
пустињи свему народу: „Покајте се док има времена, јер ево ту је
Христос који свет од пропадања избавља!“
Немогуће је, како учи Претеча, одрешити ремен, односно оно што има
заједничко са нама, Речи, Христу, непропадљиво рођеном од Бога и
Оца, и без прљавштине оваплоћеном од Дјеве, који од заблуде нас,
земаљске створове, избавља.
У ватри вечне казне Христос крштава све оне који нису послушни и
не мисле да је Он Бог, а Духом и благодаћу која долази преко воде
обнавља оне који признају Његово Божанство и од сагрешења их
избавља.
Ини.
Ирмос: Гласом пуним радости Отац показа Свога Миљеника, кога је
изнедрио из Своје утробе. „Уистину “, рече, „Овај је мој Пород, са
Мојом природом, што носећи светлост изниче у људском роду, Моја
жива Реч што због старања о човеку поста човек.“
На нечувен начин Пророк намах изађе из утробе морског лава у
којој се ваљао три ноћи, унапред објављујући свима спасење од
човекоубице змије, кроз поновно рођење у последња времена.
Кад су се отвориле свесјајне дубине небеског свода, у божанске
тајне упућени Јован угледа Духа, који исходи од Оца и почива у
свенеокаљаној Речи, како на неизрецив начин силази као голуб и јавља
Се народу да га приведе Господару.
Ини.
Ирмос: В бездње..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Ти си предходник и глас Бога-Речи, ти си као светла звезда
заблистао, ти си Претечо Сунце правде најавио.
За земне бриге ниси марио, јер си се надањем на небеско благо
обогатио, а на земљи си, свеблажени, као ангел живот проживио.
Ти си нам печат пророка, ти си вршиоц и старог и новог Завета,
јер си као Крститељ и Претеча Христа Спаса предсказао.
Богородичан: Заита је неизрециво зачеће, неизрециво је и рођење из
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тебе, и Недокучиви је свима вернима позант и верују у њега, једина
Богоневесто.
Катавасија: Глас Речи, Светиљка светла, Даница и Претеча Сунца,
виче у пустињи свему народу: „Покајте се док има времена, јер ево ту
је Христос који свет од пропадања избавља!“
Други: Гласом пуним радости Отац показа Свога Миљеника, кога је
изнедрио из Своје утробе. „Уистину “, рече, „Овај је мој Пород, са
Мојом природом, што носећи светлост изниче у људском роду, Моја
жива Реч што због старања о човеку поста човек.“
Кондак, глас 6.
Уплашивши се твога доласка у телу, Јордан се са страхом вратио;
испуњавајући пророчку службу, Јован се уплашио, а чете ангела се
зачудише, гледајући те како се телом у реци крштаваш. Сви који су у
тами бејаху обасјани певајући тебе, који си се јавио и све просветлио.
Икос:
Адаму ослепелом у Едему јавило се Сунце из Витлејема и
отворило му зенице, умивши их у води Јордана; потамнелом и
помраченом је неугасива Светлост засјала, више му није ноћ него дан
заувек. Јер је као јутро освануо и ради њега се и родио, и покривени
сумраком, као што је записано, нашао је зору која га је поново
подигла. Он који је у вече упао, избавио се из мрака и достигао до
Јутра, које се јавило и све просветлило.
Песма 7.
Ирмос: Побожне младиће сачува неопаљене ватром, иако су бачени у
пећ, шум росоносног ветра и силазак Божијег анђела. Стога, освежавани од ватре росом, са захвалношћу су певали: „Благословен си,
најопеванији Господе Боже отаца наших“!
Са дрхтањем и дивљењем, као на небу, стајале су анђеоске силе на
Јордану посматрајући толико Божје снисхођење: како стојиш у води са
телом на Себи, Ти који држиш на окупу све воде над сводом, Боже
отаца наших.
Облак и море у којима се некада под законодавцем Мојсејем
крстио јеврејски народ када је изашао из Египта беху пра-слика Божјег
Крштења: море беше пра-лик воде, а облак Духа. Њима посвећени
кличемо: Благословен си Боже отаца наших
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Прославимо сви верни, богословски и неућутно, Онога од кога смо
добили посвећење: Оца и Сина и Духа Светога! Тројица лица
истоветних а по бићу су један Бог. Њему певајмо: Благословен си
Господе, Боже отаца наших!
Ини.
Ирмос: Онај који је стишао пламен у пећи који је високо куљао
надносећи се на побожне младиће, водом Јордана сажеже главе
змијама, а росом Духа рашчисти свеколику непрестану греховну маглу.
У страховитом асирском пламену кога си угасио, претворивши га у
росу, био је Твој пра-лик. Отуда си сада, Христе загрљен водом, док
спаљујеш у њој скривеног најгорег упропаститеља, који је одвлачио
људе на пут пропасти.
Јордан се некада раздели на двоје и Израиљски народ пређе преко
њега по сувом. То је била пра-слика Тебе, Свемоћни, који сада хитро
порињујеш творевину у речне струје, на сигуран и бољи пут.
Знамо да си, на жалост, својевремено сручио свеопшти потоп ради
уништења свих створења, а сада си; Христе, Створитељу величанствених и нечувених ствари, потпио грех, ради блаженства и спасења
смртника.
Ини.
Ирмос: Купина в горје..
Несагорива купина на гори и росоносна пећ халдејска, јасно су
тебе предсказали Богоневесто, јер си божански и духовни огањ у
тварно тело неспаљено примила, зато из тебе Рођеноме појимо:
благословен си Боже отаца наших.
Служећи свето крштење и учинивши ову од Бога теби дану тајну,
ти си Претечо свештенослужећи, самог себе као јагње незлобиво
принео на жртву, зато са тобом сложно певамо: благословен је Бог
отаца наших.
Ти си постао нови Илија, јер си са смелошћу и самог безаконог
цара посрамио, на живот духовни си нам указао, као и Илија, трипут
блажени Претечо. Зато са тобом Пророче певамо: благословен је Бог
отаца наших.
Највећи си од свих пророка, и славу Христових апостола си
наследио Претечо, јер си испуњење Закона и јасан почетак нове
благодати постао. Зато са тобом, трипут блажени, и ми певамо:
благословен је Бог отаца наших.
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Богородичан: Опевајмо сви верни достојним песмама, Свечисту и
богоугодну Владичицу, јер је Бога Јединородног родила, који се нама
људима јавио, зато њему верни сложно певајмо: благословен је Бог
отаца наших.
Катавасија: Побожне младиће сачува неопаљене ватром, иако су
бачени у пећ, шум росоносног ветра и силазак Божијег анђела. Стога,
освежавани од ватре росом, са захвалношћу су певали: „Благословен си,
најопеванији Господе Боже отаца наших“!
Други: Онај који је стишао пламен у пећи који је високо куљао
надносећи се на побожне младиће, водом Јордана сажеже главе
змијама, а росом Духа рашчисти свеколику непрестану греховну маглу.
Песма 8.
Ирмос: Она пећ у Вавилону која је излила росу указала је на
несхватљиву тајну: да ће Јордан у своје струје примити духовни Огањ;
док се буде крштавао у телу обујмиће Створитеља Кога народи
благосиљају и величају у све векове.
„Ослободи се сваког страха“ рече Избавитељ Претечи, „и послушај Ме
па Ми приђи, јер сам по природи добар. Повинуј се Мојој наредби и
крсти Ме, јер сам дошао понизивши Се, иако Ме народи благосиљају
и величају у све векове“
Када чу Господареве речи, Претеча дрхтећи испружи руку и чим дотаче
руком теме свога Саздатеља и крсти Га, завапи Му: „Посвети ме јер
си Ти мој Бог! Тебе народи благосиљају и величају у све векове!“
Објава божанске Тројице догодила се на Јордану, јер Отац, глава
божанске природе, огласи се „Овај што се крштава Мој је љубљени
Син“, а Дух сиђе на Једнаког Му по божанству. Њега народи
благосиљају и величају у све векове.
Ини.
Ирмос: Слободном види себе творевина, синови су светлости они који
раније беху у мраку, једино владар мрака стење. Нека благосиљају
Узрочника ове промене наследници некада проклетих незнабожаца!
Тројица боголиких младића, које у огњу роса расхлађује, јасна су
пра-слика Највише Природе која блиставо сија троструким светлом, а
својевољно се помешавши са смртном људском природом, росом
спаљује свеколику погубну заблуду.
Сва земаљска природа да се одене у бело сада, када је усправљена
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од пада са небеса. Утече од пређашњих грехова очишћена до савршеног
сјаја, пошто ју је Божја Реч која све одржава опрала у речним струјама.
Ини.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.
Радосно славимо тебе који си се на земљи чудним животом
равноангелан показао, узвишенији од свих, Јоване свеблажени, и
кличемо: благословите сва дела господња Господа.
О једном Божанском Бићу у Тројици, а једносушном ипостасима,
научио си Пророче од гласа Родитељевог и доласком Духа, спознао си
Крштаванога као Реч Божију и вечнога.
Ти си као духовна зора која најављује Сунце из Дјеве заблистало,
ти си свечасни Јоване предходник из неплодне, и проповедао си Јагње
које човекољубиво узима грехе целог света.
Са висине сада пази на нас блажени, и твојим молитвама чувај
нас, који следујемо твојој светој проповеди, и који остајемо, Претечо,
у науци твојих светих и спасоносних догмата.
Богородичан: Зачела си Очеве славе неизрециву превечну Светлост,
беспочетног Бога-Реч, у којег верујемо да постоји од искони, а сада из
тебе Свечиста, Проврођеног, који се неизмењен оваплотио.
Катавасија: Она пећ у Вавилону која је излила росу указала је на
несхватљиву тајну: да ће Јордан у своје струје примити духовни Огањ;
док се буде крштавао у телу обујмиће Створитеља Кога народи
благосиљају и величају у све векове.
Други: Слободном види себе творевина, синови су светлости они који
раније беху у мраку, једино владар мрака стење. Нека благосиљају
Узрочника ове промене наследници некада проклетих незнабожаца!
На 9. песми братија опет пале свеће. „Чесњејшу“ не певамо,
него певамо припеве празника и Претечи и ирмосе.
Припев:
Величај душо моја, Пречисту Дјеву Богородицу, часнију од
војски небеских.
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Песма 9.
Ирмос: Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти пева
химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу Богом
надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе величамо.
Затим други хор пева исти припев и исти ирмос.
Припев:
Величај душо моја, Овога који тражи крштење од Претече.
Припев:
Величај душо моја, Овога који је дошао да се крсти у Јордану.
Давиде, дођи духом онима који се просветљују крштењем и певај:
Приближите се сада Богу вером и просветлите се! Сироти Адам у
свом палом стању завапи Господу и Он га услиша, па дође и у
јорданским струјама га пропалог обнови. (два пута)
Припев:
Величај душо моја, Овога посведоченог Очевим гласом.
„Оперите се и будите чисти“! Рече Исаија. „Одбаците рђава дела
пред Господом! Ви који сте жедни дођите на воду живота!“ Христос
кропи водом обновљења оне који Му са вером хитају и Духом их
крштава за живот који не води у старост.
Припев:
Величај душо моја, Једнога од Тројице, који је врат
приклонио и крштење прима.
Благодаћу и печатом крштења чувајмо себе, верни! Јевреји некада
избегоше пропаст обележивши прагове крвљу. Тако ће и нама ова
божанска бања препорођења бити излазак, а тамо ћемо угледати
незалазну светлост божанске Тројице.
Затим први хор пева припев другог канона:
Припев:
Данас Владика сагиње главу, под руку Претече.
Ирмос: О чуда које превазилази свако умовање: твој порођај, свечиста
Невесто, благословена Мајко! Преко тебе нађосмо потпуно спасење,
зато ти као добротворки одајемо дужну похвалу, приносећи ти на дар
химну захвалности.
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И други хор пева исти припев и исти ирмос.
Припев:
Данас Јован крштава Владику у водама Јордана.
Оно што је у купини откривено Мојсеју препознајемо да је овде
извршено, мимо свих законитости, јер Дјева ношаше у себи Огањ и
оста читава и роди светлоносног Добротвора Кога примише јорданске
струје.
Припев:
Данас Владика водом сахрањује грех човечанства.
Заједништвом Духа помазао си и учинио савршеним смртно
људско биће, беспочетни Царе, пошто си га умио чистим струјама и
тако тријумфовао над надменом силом мрака, те га сада преводиш у
живот коме нема престанка.
Ини.
Ирмос: Јаже прежде солнца..
Из тебе нам је, Дјево, Христос као светило од Бога пре сунца
заблистао, и у телу нам је дошао, и из бока твога се неизрециво
оваплотио, зато те Свечиста Богородице величамо.
Припев ка тропарима Претечиним:
Величај душо моја, међу пророцима великога Претечу.
Претеча као из пустиње глас, показује Бога-Реч који нам је у телу
дошао, и спрема се радосно да крсти Присутног, који по вери чисти
душе од греха.
Величај душо моја, међу пророцима великога Претечу.
Тебе часни светитељу приводим као правог чувара Благодати и
Закона, првог јер си га ти завршио, а другога јер га ти отпочињеш,
казивањима свих пророка Предсказаног, који је изнад видивих
поживео.
Величај душо моја, међу пророцима великога Претечу.
Провео си живот налик бестелеснима, па са четама ангела се
веселиш, и стојиш радосно пред престолем Владике, и молиш опроштај
и спасење свима који те хвале.
Богородичан:
Први припев
Из твога девственог крила свеблажена Богородитељко, а по
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доброти, је Избавитељ свих Човеком постао, и телесно рођење имао,
и као Човекољубац је човекољубљем изнад свих људи.
Затим оба хора се окупе и певају први припев празника и
Ирмос: Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти пева
химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу Богом
надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе величамо.
Затим и од другог канона први припев и
Ирмос: О чуда које превазилази свако умовање: твој порођај, свечиста
Невесто, благословена Мајко! Преко тебе нађосмо потпуно спасење,
зато ти као добротворки одајемо дужну похвалу, приносећи ти на дар
химну захвалности.
Затим метанија.
Светилен Претечи
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Дивно си припремио стазе Господу, и био си глас његовог доласка
и проповедник истинити, и од свих пророка си највећи блажени
Јоване, јер си видео Светлост и завршетак његовог неизрецивог
промисла.
Слава и сада, празника
Подобан: Посјетил ни..
Јавио се Спас, благодат и Истина у водама Јордана, и све у тами
и сенци смрти уснуле је обасјао, јер је дошао и јавио се као Светлост
недоступна.
На хвалитним стихире на 4, глас 4.
(самогласно)
Богојављењем је заблистао целом свету Христос Спас наш, као
Светлост од Светлости, зато му се народи поклонимо.
Како Христе да те ми, твоје недостојне слуге, као Господара
достојно прославимо? Јер ти си све нас у водама обновио.
У Јордану крштени Спаситељу наш, освештао си воде, полагањем
руке слуге на тебе, и тако си страдања целог света исцелио. Велика је
тајна твога јављања, Човекољубче и Господе, слава теби.
Јавила се светлост истинита, и даровала свима просвећење, јер се
Христос са нама крштава, мада је узвишенији од сваке чистоте. Он
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уводи свештање воде и тако чини очишћење душама видиво на земљи,
а вером више од небеса. Кроз купељ је спасење, а кроз воду се добија
Дух, јер погружењем бива наше узвођење ка Богу. Чудесна су дела
твоја Господе, зато слава теби.
Слава, глас 6. (самогласно)
Ти си Крститељу као ангел изашао из неплодне утробе, и још од
пелена се у пустињи настанио, постао си печат свих пророка, јер кога
су они на много начина видели и у загонеткама проповедали, ти си се
удостојио да га крстиш у Јордану, чуо си глас Очев како сведочи са
небеса о његовом синовству, и видео си Духа попут голуба, и глас који
силази на Крштаванога. Зато о, највећи од свих пророка, не престај да
се молиш за нас, који са вером славимо спомен твој.
И сада, глас 2.
Дело Анатолија.
Данас је Христос дошао да се крсти на Јордану, данас Јован
дотиче главу Владике; силе небеске се диве, видећи преславну тајну.
Море је побегло а Јордан видећи се вратио, а ми просвећени кличимо:
слава јављеноме Богу и на земљи виђеном, јер је цео свет просветио.
Велико славословље. После Трисветог тропар Претечи, Слава
и сада: празника, јектенија, отпуст и први час.
На првом часу тропар празника, Слава: Претечи, И сада:
богородичан часова. После Трисветог кондак празника и остало, па
коначан отпуст.
На литургији
Блажена празника, Песма 3. на 4 и сетога Песма 6. на 4
После входа тропар празника и Претечи, слава: кондак Претечи, И
сада: кондак празника.
Входноје: Спаси нас Сине Божији, у Јордану крштени, јер ти певамо:
Алилуја. Овако певамо све до оданија.
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)
Дела апостолска, зачало 42.
Алилуја, глас 5. Светлост засија праведнику и правима срцем весеље.
(пс.96,11)
Стих: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
(Пс.32,1)
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Еванђеље по Јовану, зачало 3.
Причастен: Јавила се спасоносна Божија благодат свима људима.
и други
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
МР
Ако се догоди сабор Јована Претече у недељу певамо овако:
У суботу на малој вечерњи стихире васкрсне и Богородице,
уобичајено.
На великој вечерњи
После катизме, на Господи воззвах.. стихире васкрсне гласа, на 3 и
празника на 4, глас 2: Видевши Претеча Просветитеља нашег.. и
Претечи на 3, глас 1. (Подобан: Всехвални мученици..) Слава:
Претечи, И сада: богородичан од првих, по владајућем гласу. Вход.
Прокимен дана.
На литији стихире празника које се певају на сам празник. Слава:
празника, глас 8.: Господе, када си хтео да испуниш.. И сада, глас
тај исти: Данас се цео свет просветљује..
На стиховње стихире васкрсне по алфавиту. Слава: Претечи, глас
4., И сада: празника.
На благосиљању хлебова,
тропар Богородице Дјево..(једанпут) и празника (једанпут) и
Претечи (једанпут). Читамо из Посланица апостолских.
ПАЗИ
Када нема свеноћног, на повечерју после: Достојно.. и после
Трисветог говоримо кондак Пртече. Слава и сада: празника.
На јутрењу
На Бог Господ.. тропар васкрсан, два пута. Слава: претече, И
сада: празника. После уобичајених катизми сједални васкрсни са
њиним богородичиним. Чтеније из Толковног Еванђеља по Матеју,
недеље после Крштења. После непорочних, њихови тропари и
ипакој гласа. Читамо из Толковног Еванђеља редовне недеље.
Степена гласа и прокимен; Све што дише.. Еванђеље васкрсно.
Васкрсење Христово видевши..и остало васкрсно.
Канони: васкрсан са ирмосем на 4 и празника оба канона на
6 и Претечи на 4. Катавасија празника оба хора заједно.
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После 3. песме кондак и икос празника и сједален Претечи,
два пута. Слава и сада: празника. Чтеније о доношењу руке
Претече.
После 6. песме кондак и икос Претечи.
После 9. песме певамо „Чесњејшу“ Светилен васкрсан, Слава:
Претечи, И сада: празника. На хвалитним стихире васкрсне на 4
и празника на 4 са стиховима празника који су писани на
вечерњу на стиховњим. Затим говоримо стих на глас 6.:
Развеселиће се праведник.. и певамо самогласну стихиру Претече,
која је писана на Слави на хвалитним.: Ти си Крститељу као ангел
изашао из неплодне..Слава: Евангелска стихира, И сада:
Преблагословена јеси Богородице Дјево.. Велико славословље и
тропар само васкрсан, јектенија и отпуст.
На првом часу тропар васкрсан, Слава: празника, И сада:
богородичан часова. После Трисветог кондак празника.
На трећем часу тропар васкрсан, Слава: Претечи И сада:
богородичан часова. После Трисветог кондак Претечи.
Тако говоримо и на осталим часовима, измењујући тропаре и
кондаке празника и Претече.
На литургији
Блажена из Октоиха на 4 и празника Песма 3. на 4 од оба канона,
и Претечи Песма 6. на 4
После входа тропар васкрсан, празника и Претечи, затим Слава:
кондак Претечи, И сада: празника.
Прокимен, апостол, Алилуја и Еванђеље недеље после
Богојављења, и Претечи.
Причастен празника и Претечи: У спомен вечни.. ако не буде
„одступке“ то недеље редовне читамо Апостол и Еванђеље под
зачалом.ако се догоди „отступка“ не читамо Апостол ни Еванђеље
редовне недеље и изостављамо прокимен гласа.
МР
Треба пазити следеће:
Ако се догоди попразник Крштења Христовог у недељу, а неки
свети се пева на 4 или на 6:
У суботу увече, на малој вечерњи стихире васкрсне и
Богородици, по обичају. Тропар васкрсан. Слава и сада:
богородичан његов.
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На великој вечерњи
После катизме на Господи воззвах.. стихире васкрсне 4
празника 3 од тога дана и светога 3.
Ако се пева свети на 6, или има и Полијелеј, певамо васкрсне
стихире 3, празника 3 и светога 4. Слава: светога, а ако нема
Слава: празника, И сада: богородичан од првих.
На литији
Стихире празника, тога дана редовна са стиховњих. Слава и
сада: празника.
На стиховњим
Стихире васкрсне. Слава: светога ако има, И сада: празника.
ако ли нема Слава и сада: празника.
На благосиљању хлебова:
Тропар: Богородице Дјево.. (два пута) и празника (једнпут) и Буди
имја Господње.. и остало. Читање у посланицама апостолским
На јутрењу
На Бог Господ.. тропар васкрсан да пута. Слава: светога ако има а
а ко нема Слава и сада:прзника. После катизми сједални васкрсни
и њини богородични и чтеније у Толковном еванђељу, недеља
после Богојављења. Затим непорочна катизма и тропари: Ангелски
собор.. Ипакој гласа. Чтеније у Толковном Еванђељу, редовне
недеље.
ПАЗИ:
Ако свети има Полијелеј, после Полијелеја тропари Ангелскиј
собор.. а после јектеније сједални светога, сви и Чтеније.
Степена и прокимен гласа и Све што дише.. Еванђеље
васкрсно, стихира васкрсна и остало ваксрсно.
Канона васкрсан са ирмосем на 4 и Богородици на 2 и
празника на 4 и свеота на 4. Катавасија: празника. ако је
Полијелеј или велико славословље и певамо канон васкрсан са
ирмосем на 4 и празника на 4 и светога на 6.
После 3. песме кондак и икос оразника и светога, ако има,
сједален светога, Слава и сада: празника и Чтеније.
После 6. песме васкрсан кондак и икос и Пролог.
На 9. песми певамо „Чесњејшу“. Светилен васкрсан, Слава,
светога ако има, а ако нема Слава и сада: празника. На
хвалитним стихире васкрсне 4 и светога ако има подобне 3 и
самогласна која је на Слави, певамо са њеним припевом.
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Ако свети нема хвалитне, певамо стихире васкрсне 4 и
празника 4 тога дана на јутарњим стиховњим са припевима
празника, Слава: Евангелска стихира, И сада: Преблагословена
јеси.. Славословље велико. После Трисветог тропар само васкрсан,
јектенија, и отпуст и оглашење и уобичајен излазак у припрату и
први час. На 1. часу тропар васкрсан, Слава: празника, И сада:
богородичан часова. После Оче наш.. кондак празника.
Теко и на осталим часовима говоримо кондак празника и
васкрсан наизменично, а ако је Полијелеј и светога кондак.
На литургији
Блажена гласа на 6 и празника песма која је по реду на 4.
Ако свети има песму, тада блажена васкрсан на 4 празника
реедовна песма на 4 и светога Песма 6. на 4.
Псоле входа тропар васкрсан и празника, затим храма и светога
ако има. Слава: кондак светога, И сада: кондак празника.
ПАЗИ
Ако ли нема свети тропара и кондака, Слава: васкрсан, И
сада: празника. Прокимен, Апостол, Алилуја, и Еванђеље недеље
после Просвећењља. Затим светога, ако има. Ако ли немаонда
редовно недељно. Прокимен гласа се изоставља.
Причастен: Хвалите Господа с небеса.. а други светога, ако има. Ако
ли нема онда празника.
Субота после Просвећења
Прокимен, Алилуја и причастен празника. Апостол Ефесцима,
зачало 233. Еванђеље по Матеју, зачало 7.
Недеља после Просвећења
Прокимен, глас 1.: Нека буде Господе милост твоја на нама, као што
се уздасмо у тебе. (пс.32,22)
Стих: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
(пс.32,1)
Апостол Ефесцима, зачало 224. од половине.
Алилуја, глас 5.: Милости твоје Господе певаћу до века. (пс.88,2)
Стих: Јер си рекао: До века ће се милост изградити. (пс.88,3)
Еванђеље по Матеју, зачало 8.
Причастен празника: Јавила се спасоносна Божија благодат свима људима.
Други: Хвалите Господа с небеса, хвалите га на висинама.
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Месеца јануара 8. дан
Спомен преподобног оца нашег Георгија Хозевита;
Спомен преподобне Домнике;
Спомен Емилијана исповедника.
На Господи воззвах.. стихире преподобног, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Напади на међе твојих душевних помисли нису те поколебали
блажени, јер си ти као браник поставио твоје јако испосништво, и
тако си себе потпуно сачувао од страшнога противника, и сасвим без
повреде, и изашао си пред Владику свих као победник овенчан.
У тајности си на поду лежао и сав се сузама умивао, а свеноћним
стојањем се изнурио, и тако си постао монаштву велики углед и свима
правило, и венац похвале. Сваку врлину си испунио и уздржањем си,
оче мудри, наследник вишњег царства постао.
Ни дужина путева, ни непријатна места, нису могли ослабити оче
преподобни искреност твога ка Богу узлажења, да се уселиш у насеља
радости, где ходе ноге Бога нашег, зато се ниси лењио докле уздржањем и патњама тамо ниси достигао: у небески Сион.
Ине стихире преподобној, глас тај исти
Подобан: Дал јеси знаменије..
Усрдним сузама покајања ти си жељу показала, славна, и земљу
си њима натопила и косом као стопе Христове обрисала, сматрајући
као да си га присутног видела, па си га заволела и за његовим стопама
си искрено следовала, зато си виђењима светиње твоју душу просветила.
Са запада си заблистала на истоку, свеблажена, као звезда пресветла блистајући зрацима твојих дела и врлина преподобна, и просветила си душе верних сјајем твојих чудеса, зато те славимо и твој
спомен празнујемо, а Христа величамо, који је тебе часно прославио.
Коснута жудњом и љубављу ка Христу о, Домнико свехвална, за
њиме си следовала, и од пролазне славе се одрекла и телесних
уживања, и сваког животног задовољства. Зато те је Исус човекољубац
и Спаситељ душа наших, уселио у најсветлији двор.
Слава и сада, глас 1.
Који одева небо облацима, данас се оденуо водом Јордана, да би
моје грехе очистио, јер је грехе целог света примио, и од сродног Духа
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је са висине засведочен, као јединородни Син узвишеног Оца. Зато њему
кличимо: јављени Христе Боже наш који си нас спасао, слава теби.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Ангелскија предидите сили..
Ти си Исусе мој самобитна светлост, који светлиш и обасјаваш
људе, јер си се у водама Јордана крстио и на све стране заблистао,
светлости јединосушна са твојим Оцем; њиме је сва твар просветљена
Христе, и кличе ти: благословен си јављени Боже наш, слава теби.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Дођите својим срцима да се достојно божанске славе наситимо, и
зато своје мисли очистимо, видевши Христа телом крштеног, како је
уништио главу Лажљивог, зато Христу радосном песмом запевајмо:
благословен си јављени Боже наш, слава теби.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
По својој доброти, Исусе мој, ти у реци Јордану напајаш
животодавном водом, а ми сагорели жеђу и напојени из извора твога
бесмртног и светлог, човекољубиви Христе певамо: благословен си
јављени Боже наш, слава теби.
Слава и сада, глас 2.
На реци Јордану те је Јован угледао како њему долазиш, и говораше
ти: Христе Боже, зашто си слуги дошао када немаш нечистоте? У чије
име да те крстим? Дал у име Оца? Али њега носиш у себи. Да ли
Сина? Али то си ти оваплоћени. Да ли Духа Светога? Али њега раздајеш верним устима, Зато јављени Боже наш помилуј нас.
Тропар празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника три пута.
После првог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Исус Навин је кроз реку Јордан провео људе и кивот Божији, и дао
праслику будућег доброчинства, као знак нама и опис догађаја истинитог порода, и светог преласка, обоје се пра-сликује Духом: да ће се
Христос јавити на Јордану да освешта воду.
Слава и сада, то исто.
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После другог стихословија сједален, глас 8.
Подобан: Свирјелеј пастирских..
Крштава се Христос и цео свет просвећује, а са висине Отац сведочи и говори: ово је мој Син који је по мојој вољи, њега послушајте,
овај ће просветлити васељену својим милосрђем, и крштењем ће као
Бог спасти човечански род.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 6, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Господ, силан у ратовима, откри морско дно и по сувом изведе
Своје слуге, а затим потопи њихове противнике – јер се прославио!
Господ, Цар векова, струјама Јордана наново пресаздава пропалог
Адама и размрскава главе змијама које су се у њима гнездиле – јер се
прославио.
Оваплоћен од Дјеве, оденувши своје нематеријално божанство у
материјално тело, Господ је обливен водом Јордана – јер се прославио!
Господ просветљује оне који су у мраку и чисти људе од
прљавштине греха. Ради њих се очистио у Јордану, пожелевши да се
поистовети са њима, остајући оно што је био – јер се прославио!
И светима два канона на 8.
Канон преподобног, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Моли Георгије Исуса као почетак, да ми дарује благодат и
премудрост да отворим уста и да, мада неразуман, опевам како
доликује спомен твој, радосно и светим песмама.
На земљи си, славни, као бестелесан поживео, и зато си убројан
у чете бестелесних, јер си Бестелесног Бога трисветим песмама
опевао, и од њега блистање примио.
Твојом душом си све светско презрео, и био си испосник у крају
где је Христос одрастио, а када си у непролазни свет отишао, убројао
си се мудри у чете првенаца.
Богородичан: Отворићу моја уста и песмом објавити тебе, Пречиста,
која си Мудрост Ипостасну родила, али као нечист не могу да опевам
твоју свечисту лепоту, па те молим за помоћ.
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Ини канон преподобној. Његов акростих је: Честиту девојку
Доминику сада прослављам. Јосиф. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубиње 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.
Жељом за светињом си, славна, душу управљала, и замке тела си
прелетела, зато те молим сада: да мене уловљеног мрежама змије,
твојим молитвама свемудра Домнико избавиш.
Радосно си пошла за Христом, и њега следећи си ишла за светим
законом, свечасна, зато си се својим чином у војске девојака убројала,
и као девојка и као непорочна. Зато тебе са вером славимо, дична.
За злобу никада ниси уснула нити задремала, славна, него си
светлим делима бдела, и ка Светлости незалазнј отишла. Тамошњом
си светлошћу обасјана па просветљујеш све који ти поје.
Богородичан: И пре рађања си непропадива Пречиста, и после рађања
си надприродно таква остала, Мати Божија, зато тебе желећи светом
душом, Домника је за тобом неискварена приведена, Сину твоме и
Свецару, Пречиста.
Песма 3.
Ирмос: Господ који даје снагу нашим владаоцима и уздиже моћ својих
помазаника, рађа се од Дјеве па иде на крштење. Стога му верни,
ускликнимо: нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим
тебе, Господе!
Радуј се, данас, Христова цркво, некада неплодна и потпуно
бездетна, јер ти се водом и Духом рађају синови који са вером кличу:
нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Из свег гласа Претеча виче у пустињи: припремите пут Христу и
учините правим стазе Богу нашем, кличући: нема светога као што је
Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Ини.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
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Од блата овог света си твоје тело опрао и очистио твојим сузама,
а испосништвом си као водом реке потопио чете демона.
Ти си мудри оче преподобан, непорочан и праведан живот провео,
и патњама испосничким си онај живот, без болести, наследио,
Георгије богоблажени.
Обухваћен жудњом за светињом, ти си свеблажени оче, у сионска
места отишао, и тамо си чак до смрти боравио, и испаштањем си,
свемудри, твоје тело изнуравао.
Богородичан: Твога залуталог песмописца, поведи на пут покајања,
млада Дјево, јер си родила Бога-Реч који чисти грехе целог света,
Богоневесто.
Ини.
Ирмос: Процвјела јест пустиња..
Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.
Морепловце си из буре спасла, када си уље са благословом у море
сипала, и буру си Домнико у тишину претворила.
Тебе обасјану духовним зрацима, светли ангел је приказао јерарху,
када си по Божијој заповести дошла у Цариград.
Уздржањем као једрима и крилима, достигла си у пристаниште
бестастија, славна, и постала си пристаниште за све који пузе по
дубинама злобе.
Богородичан: Помози Дјево немоћи мојој јер си Узвишеног родила,
који даје снагу свима, и који је спомен Домнике узвисио.
Кондак преподобног, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Показао си се као свећњак пресветли, свети Георгије, обасјавајући
божанским зрацима оне који те верно зову: моли за нас Владику
Христа који се показао у реци и просветлио људски род.
Сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Опевајмо сада и величајмо великог у посту и славног небеског
грађанина и вернима молитвеника, јер је похитао да подвигом угоди
Ономе који је желео да узиђе на крст, заиста својим непорочним и
славним животом.
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Слава, преподобној, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Разапела си тело са страстима, и сву си љубав Домнико за Христа
као нетрулежног Женика имала, зато си венац примила и у војске
ангела се убројала, и молиш се њему преподобна са све који те усрдно
славе.
И сада, празника, глас тај исти.
Освештао си воду Јордана, и уништио си силу греха Христе Боже
наш, приклонио си се пред рукама Претече, и спасао си од лажи
човечански род, зато те молимо, да се спасу душе наше.
Песма 4.
Ирмос: Онај за кога си, Господе, рекао „ Глас једнога који виче у
пустињи“ чу Твој глас кад си загрмео над силним водама, дајући
сведочанство за Свога Сина, и сав испуњен присутним Духом
ускликну: Ти си Христос, Божија мудрост и сила.
Ко је видео да се сунце, по природи блиставо, чисти? Викао је
Гласник, па како да водом перем Тебе, одсјај Славе, одраз вечнога
Оца? Како ћу ја као трава да такнем огањ твога Божанства? Јер Ти си
Христос Божија мудрост и сила.
Нашавши се у Твојој близини Мојсеј изрази богобојазно
поштовање која га је обузело, јер чим је схватио да се Ти оглашаваш
из купине, окренуо је лице. Како ћу онда ја да те гледам очи у очи?
Како ћу да на Тебе положим руку. Јер Ти си Христос Божија мудрост
и сила.
Иако сам украшен разумном душом и почаствован моћи говора,
ипак се плашим ствари без душе, јер ако те крстим, осудиће ме гора
која се дими од огња, и море чија се вода разбежала на две стране, и
овај овде Јордан који се вратио натраг, јер Ти си Христос Божија
мудрост и сила.
Ини.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.
Испосништвом си се као јелом свето хранио, а своју душу си,
197

MINEJ JANUAR
блажени, сада Творцу свих весело предао, који те је радосног призвао
у божанско и вишње небеско блаженство.
Постао си као небо, делима као звездама украшен, носећи Господа
као сунце, који је твоју душу као месец обасјао, и постао си заједничар
његове славе.
Владика који је са небеса ради нас сишао, нашао је заиста Сион
за свето станиште, а тамо си се и ти настанио, али си жељом као
лествицом ка небеском Сиону узишао, када си у доњем Сиону живот
завршио.
Богородичан: Који као неограничен седи у недрима вечног Родитеља,
сада седи обухваћен на твојим недрима, а тебе је, своју Родитељку, и
по своме рађању Увекдјевом учинио, и заиста непропадивом.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
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.
Заблистала си даром исцељења, и одгониш сумрак стасти и војске
демона, и све си просветила који побожно ка теби долазе Домнико.
Тебе је Женик и Цар небески прославио пред земаљским
царевима, који су се чудили твоме чистом животу и чудесима.
Господ који увек слуша твоје молитве, свима је објавио твоје
место у којем си подигла училиште, одгнавши Домнико зле духове.
Богородичан: Због Божански Рођеног из тебе је Адам свукао одећу
смртну и обукао се у одећу коју је једини изаткао у твоме телу
оваплоћени Бог-Реч.
Песма 5.
Ирмос: Исус, человођа живота, долази да ослободи првосазданог
човека Адама од осуде, иако му као Богу није потребно очишћење,
ради палога човека очишћава се у Јордану. У њему је убио нашег
непријатеља ђавола, и дарује мир који превазилази сваки разум.
Пред небројено мноштво народа који се стекао да се крсти, Јован
стаде и узвикну: неверници, ко вас је наговорио да се склоните од
гнева који стиже? Дајте Христу достојне плодове, јер он је сада ту и
мир дарује!
Стојећи посред мноштва као један од њих, Домаћин и неимар им
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испитује срца. Узевши у руку лопату за чишћење, свемудро рашчишћава
гумно свега света: све што је без плода спаљује, а онима који су са
добрим родом вечни живот дарује.
Ини.
Ирмос: Ужасошасја свјаческаја..
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.
Зачудили су се заиста и ангели и сав сабор преподобних, гледајући
твоје непрестане подвиге и претешки живот, а ти си као мртав камен
све трпео, и тако завршио свој врлински живот.
Ти си велики сваку душу обасјао, и сву си је испунио сјајем, и
ослободио од таме страсти, па си сада као најчистије сунце кренуо на
спасоносни подвиг.
Удаљио си се од твога завичаја мудри Георгије, угледањем више на
живот оних који су Христа заволели и се удаљили од људи, зато си
постао њега достојан, и удостојио се горње, небеске благодати.
Богородичан: Украсила си Пречиста пуноћу људи, јер си постала
шира и пространија од небеса, када си Бога-Реч родила, а он је небо
раширио као кожу, млада Дјево, и све на свету обновио.
Ини.
Ирмос: Свјета податељу..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Ралом твојих молитава, светитељко, ти си обрадила земљу и
многоплодну бразду твоје душе заорала, и пожњела плод који се чува
у Божијим житницама.
Просветила си твој чисти разум блистањем Свемогућег Духа, а он
ти је показао далеку будућност као близу, и дао ти да предскажеш
будуће догађаје.
Сила освећујућег Духа те је учинила, да служиш уљем чудотворним, и наредио си да напасаш свете душе, Домнико богомудра.
Богородичан: Ти си Родитељко родила свима Светога Господа, кога је
из све душе Домника желела, па је кварне страсти савладала и теби
је Дјево певала.
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Песма 6.
Ирмос: Глас Речи, Светиљка светла, Даница и Претеча Сунца, виче у
пустињи свему народу: „Покајте се док има времена, јер ево ту је
Христос који свет од пропадања избавља!“
Немогуће је, како учи Претеча, одрешити ремен, односно оно што
има заједничко са нама, Речи, Христу, непропадљиво рођеном од Бога
и Оца, и без прљавштине оваплоћеном од Дјеве, који од заблуде нас,
земаљске створове, избавља.
У ватри вечне казне Христос крштава све оне који нису послушни
и не мисле да је Он Бог, а Духом и благодаћу која долази преко воде
обнавља оне који признају Његово Божанство и од сагрешења их
избавља.
Ини.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у
киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.
Вапио си ка Богу непрестаним сузама, и од живота као од
страшног кита те је спасао, на небу, код безолујних и увек текућим
изворима обожења.
Народ те је поставио као четвороугаони бедем врлина, блажени, и
зато се не боји гађања одозго од духовних непријатеља, јер ти као
моћан побеђујеш Кушача.
Дошао си као јагње на свети Хозив, и делима се као палицом
поштапао, и у Едем си привео стадо које ти је тамо уручено.
Богородичан: Господ се као Човек уселио у твоје тело, Пречиста, да
мене као човека удостоји непролазних села, јер је презрео моја
безакона дела и моја сагрешења.
Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Ти си свето пророчанство стекла богомудрог и светог Захарије
пророка, па се са њиме радујеш у небеском храму, Домнико богомудра.
Постала си изобилна река исцељења, која пере од пламена страсти,
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и излива спасоносно освештање, имењакињо са Господем, и девојко
свехвална.
Као добру и красну и као часну, обасјану зрацима девства, тебе је
Женик Господ себи привео, светитељко.
Богородичан: Због мене је налик на мене постао и као Бого-Дете
мада најсавршенији, и ради тебе, Пресвета Богоневесто, ме је обновио,
јер сам био у страстима пропао.
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Икос:
Незнабожачкој Галилеји, Завулоновом крају, и Нефталимовој
земљи, како рече Пророк, заблистао је Христос као велика Светлост;
свима у мраку је заблистала светла Зора, која блиста из Витлејема: из
Марије је заблистао Господ целом свету зрацима као Сунце правде.
Зато обнажени од времена Адама, дођите да се сви у њега оденемо, да
се угрејемо, јер он наге покрива, и потамнеле просвећује. Дошао си и
јавио се као Светлост недоступна.
Песма 7.
Ирмос: Побожне младиће сачува неопаљене ватром, иако су бачени у
пећ, шум росоносног ветра и силазак Божијег анђела. Стога, освежавани од ватре росом, са захвалношћу су певали: „Благословен си,
најопеванији Господе Боже отаца наших“!
Са дрхтањем и дивљењем, као на небу, стајале су анђеоске силе на
Јордану посматрајући толико Божје снисхођење: како стојиш у води са
телом на Себи, Ти који држиш на окупу све воде над сводом, Боже
отаца наших.
Облак и море у којима се некада под законодавцем Мојсејем
крстио јеврејски народ када је изашао из Египта беху пра-слика Божјег
Крштења: море беше пра-лик воде, а облак Духа. Њима посвећени
кличемо: Благословен си Боже отаца наших
Прославимо сви верни, богословски и неућутно, Онога од кога смо
добили посвећење: Оца и Сина и Духа Светога! Тројица лица
истоветних а по бићу су један Бог. Њему певајмо: Благословен си
Господе, Боже отаца наших!
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Ини.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.
Ниси себе дао да те изнуре патње испосништва, по замисли
Сатане, него си разум нерасејан имао уз Господа који може спасти, па
си тако сваки напад нечастивог одбио.
Метанијама, бдењима и постовима, ти си твоје тело умртвио за
све земно, па сада живиш, блажени, животом непропадивим и без
патње, зато се моли за нас који ти са љубављу певамо.
Веома си желео да видиш гроб Вечнога и да му се плоклониш, и
када си тамо дошао, подвигом уздржања си са њиме умро, преподобни,
због Умрлог по милосрђу.
Богородичан: Који су познали тебе као Родитељку Творца, нису
послужили творевини, него Богу истинитом, и познавши Бога-Реч који
је из тебе заблистао млада Дјево, кличу: благословен си Господе и
Божа отаца.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну;
зато је Он благословен и највише прослављен.
Разум твој обожен је гледањем увек ка свему од Бога, и постао је
боговидан, јер си се уклонила од телесних уживања, певајући побожна:
ти си благословен и најславнији.
Свете тајне ти је откривао Бог превечни, јер је у теби почивао, па
си видела светог ангела како је дошао, светитељко, и Духом освештао
природу воде.
Постала си храм Божијег Духа, и када си била у храму светоме,
чула си глас који ти је открио Божију тајну, о твоме телесном одласку
светитељко, код Онога који царује.
Богородичан: Господ је сила моја и песма и спасење, а он је тебе
Пречисту Матер и Невесту безневесну одабрао, зато не престај да се
молиш за слуге твоје, Пречиста.
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Песма 8.
Ирмос: Она пећ у Вавилону која је излила росу указала је на
несхватљиву тајну: да ће Јордан у своје струје примити духовни Огањ;
док се буде крштавао у телу обујмиће Створитеља Кога народи
благосиљају и величају у све векове.
„Ослободи се сваког страха“ рече Избавитељ Претечи, „и послушај
Ме па Ми приђи, јер сам по природи добар. Повинуј се Мојој наредби
и крсти Ме, јер сам дошао понизивши Се, иако Ме народи благосиљају
и величају у све векове“
Када чу Господареве речи, Претеча дрхтећи испружи руку и чим
дотаче руком теме свога Саздатеља и крсти Га, завапи Му: „Посвети
ме јер си Ти мој Бог! Тебе народи благосиљају и величају у све векове!“
Објава божанске Тројице догодила се на Јордану, јер Отац, глава
божанске природе, огласи се „Овај што се крштава Мој је љубљени
Син“, а Дух сиђе на Једнаког Му по божанству. Њега народи благосиљају и величају у све векове.
Ини.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Никако ниси дао одмора нити сна твојим веђама и очима, док
ниси створио место теби погодно и насеље за Сведржитеља, којем
певају сва дела његова и величају га у све векове.
За твоје безбројне подвиге стекао си, свеблажени, као плату рај
који је припремио Гиоспод за све који га из душе желе, и безгранично
царство, свима који кличу непрестано: певајте и величајте га у векове.
Тебе је обитељ у Хозевиту стекла као правило и као извесни узор,
јер си делима сваку врсту врлина прошао, преподобних похвало, мудри
Георгије, зато који су свето поживели са тобом се веселе у све векове.
Богородичан: Један по Божанској природи, заиста се из тебе
Богородитељко сложен појавио, јер је по неизрецивој милости своме
Божанству и тело додао, које је од твоје крви примио; зато спознавши
тебе као Богородицу, певамо ти у све векове.
Ини.
Ирмос: В пешч огњенују..
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Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
Украшена врлинама и као накитом окићена чудесима, ка дивној
палати Цара Христа си похитала Домнико, певајући и величајући га у
векове.
Следујући за Христом као чистим пастирем, ти си се преподобна
светитељко са радошћу као јагње уселила у небески тор, где је скуп
одабраних оваца.
Сазнавши да ћеш се по свемоћној вољи Божијој растати од твога
тела, радосну си похвалу, из чисте душе, Узрочнику свега принела, и
њему ди светитељко твоју душу у руке предала.
Богородичан: Надсуштасветни Бог је ради нас телесан постао, из твоје
крви Дјево, даби из своје милости и милосрђа наше пропало биће
обновио, јер је најславнији у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти пева
химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу Богом
надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе величамо.
Давиде, дођи духом онима који се просветљују крштењем и певај:
Приближите се сада Богу вером и просветлите се! Сироти Адам у
свом палом стању завапи Господу и Он га услиша, па дође и у
јорданским струјама га пропалог обнови.
„Оперите се и будите чисти“! Рече Исаија. „Одбаците рђава дела
пред Господом! Ви који сте жедни дођите на воду живота!“ Христос
кропи водом обновљења оне који Му са вером хитају и Духом их
крштава за живот који не води у старост.
Благодаћу и печатом крштења чувајмо себе, верни! Јевреји некада
избегоше пропаст обележивши прагове крвљу. Тако ће и нама ова
божанска бања препорођења бити излазак, а тамо ћемо угледати
незалазну светлост божанске Тројице.
Ини.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
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и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.
Презрео си сваку животну сладост, ради вишње небеске сладости,
зато си се угледао на тешки подвиг изнад слатког живота, и трудио се
да твојим многим сузама Георгије угасиш пећ страсти, па си зато
украс монаштва.
Сада заиста пред Богом стојиш, свемудри, са којим си од почетка
уздржањем хитао да се сјединиш, и стварно се наслађујеш његовим
јављањима, зато свима који те славе подај просветлење и заједницу у
Божанству.
Када си се од животне таме избавио, славни, узнет си ка
Светлости незалазној, и са вишњим војскама стојиш у трисунчаној
светлости пред Сведржитељем, и благујеш у светлости која отуда
извире, блажени оче, па и нас обасјај који ти певамо.
Богородичан: Хотећи Бог да ме целог обожи, сав се са тобом
сјединио, и нову и недокучиву тајну је ради свих учинио: јер као
Дјева непропадива рађаш, а Бог се телесан јавља; њега славећи тебе
сада зовемо блаженом Маријо као што си и сама прорекла.
Ини.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се
од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.
При твоме светом уснућу светитељко, појавили су се присутнима
свештени сабори, и почеше светим песмама да спроводе твоју свету
душу у место дивног насеља, где је глас који празнује.
Ти си постала као свети чокот који је нам побожно израстио свету
лозу са грожђем покајања, и зато изливаш Домнико вино исцељења у
срца и душе свих, који те радосно и са вером славе.
Твојим молитвама избави нас од телесних страсти и душевне
нечистоте и сваког ђаволског напада, јер твоме окриљу са љубављу
притичемо Домнико, и твој свети и часни празник служимо.
Као сунчани зрак који свет обасјава, као предивну невесту Христову, као частољубиву грлицу, као маслину и као кедар, и као праву
изабарну голубицу, хвалимо те сви Домнико имењакињо са Господем.
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Богородичан: Поштеди ме Господе, поштеди, када будеш судио мени,
и не осуди ме у огањ нити ме у гневу казни, јер те моли Дјева која те
је родила Христе, и мноштво ангела и чете преподобних.
Светилен
Подобан: Посјетил ни..
Јавио се Спас, благодат и Истина у водама Јордана, и све у тами
и сенци смрти уснуле је обасјао, јер је дошао и јавио се као Светлост
недоступна.
Слава и сада, то исто.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Догађа се велика и довна тајна, јер се Владика свих људи, а за
очишћење свих, руком слуге крштава.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Са висине је Отац узвикнуо: ово је мој љубљени Син, који хоће
сада да се у водама Јордана крсти телесно.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Чете ангела видећи Владику да се попут слуге у води крштава,
зачуђени су песме певали.
Слава и сада, глас тај исти.
(самогласно)
Вода те је видела Боже, видела те и уплашила се, јер ни херувим
не смеју гледати славу твоју, нити серафими посматрати, него са
страхом стоје пред тобом, па те једни носе, а други славе силу твоју;
са њима Милосрдни објављујемо хвалу твоју и говоримо: јављени
Боже наш помилуј нас.
На литургији
Блажена празника, Песма 1. од оба канона.
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Месеца јануара 9. дан
Спомен светог мученика Полиевкта
Стихире празника, глас 8.
Подобан: Господи, ашче и на судишчи..
Господе, и ако си као Човек на Јордан пред Јована дошао, ти се
ниси од престола удаљио, где са Оцем седиш; и крштен си ради нас и
свет си ослободио од робовања отуђеном, као Милосрдан и као
Човекољубац.
Господе, и ако си као Човек поквашен водом Јордана, ти си и
посведочен силаском са висине Духа, а и Очев глас те је као Сина
посведочио, јер ти си се јавио и подарио непропадање душама нашим.
Господе, ти си без промене рођен од Оца пре свих векова, а дошао
си у времену и примио изглед слуге, да сазданог по твоме лику као
Творац обновиш, и крстивши се даровао си непропадање душама
нашим.
Ине стихире светога, глас 1.
Подобан: Небеских чинов..
Христос те је по речима Давида извадио из понора страсти и од
блата греха и идолске лажи, и поставио је мучениче ноге твоје на
камен свога светог богопознања, зато га моли да спасе и нас.
Нити жеља твоје супруге, ни љубав деце, нити твој положај, ни
богатство стечено ни имање, нису поколебали силу твоје душе у
истиниту веру у Христа, свеблажени Полиевкте.
И пре благодати твога страдања мучениче, ти си себе уистину
делима правде украсио, зато си и после мучења остао достојан сведок
Христов, јер си се крстио у својој крви и смрти са вером.
Слава, глас 1.
Дело Византијево.
Данас се радују војске ангела, због празника мученика Полиевкта,
а род људски верно порславља и кличе радосно: радуј се свехвални,
јер си многоструку хајку Велијарову победио, и венцем победе се од
Христа овенчао. Радуј се војниче великога Цара и Спаса нашега, јер
си жртвенике идолске разорио. Радуј се украсе мученика, и моли да
се избавимо од сваке опасности сви, који са вером служимо твој увек
слављени празник.
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И сада, глас 2.
Данас Створитељ неба и земље долази на Јордан, и мада
безгрешан иште крштење, да очисти цео свет од лажи ђаволске, и
крштава се Господар од свога слуге, и очишћење водом дарује роду
људском, зато му кличимо: јављени Боже наш, слава теби.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Тридневен..
Дошао си на воду мада за све недостижан, и Претечи си своју
главу сагнуо, цео свет си твојим крштењем Безгрешни освештао, и од
робовања избавио.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
У давнини те је Христе Отац са висине засведочио, као Сина
вољеног, а тако и Дух, кроз то се спознала тајна Тројице, када си се
на Јордану крстио.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Као Бог си освештао воду Јордана, а и природу сваке друге воде,
зато род човеков слави твоје јављање Спасе, и пева о томе.
Слава и сада, глас 1.
Дело Козме Монаха.
Одева се светлошћу као плаштом, а ради нас снисходи да буде као
ми, јер се данас облачи водом Јордана, мада у њој нема потребе да се
очишћава, него собом нама установљава препород. О, коликог ли чуда!
Без огња пече и зида без ломљења, и спасава њиме просветљене,
Христос Бог наш и Спаситељ душа наших.
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Полиевкт, кроз страдање примио је непропадив
венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је надвладао
а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава мученика спаси
душе наше.
Слава и сада, тропар празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
На јутрењи
После првог стихословија сједален, глас 4.
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Подобан: Вознесијсја..
Због твога милосрђа Боже и доброте, потражио си залуталог и
изгубљеног, из милосрђа и милости твоје Човекољубче, дошао си на
Јордан и објавио тајну Свете Тројице, зато са вером певамо и кличемо:
дошао си и јавио се Светлости недоступна.
Слава и сада, то исто.
После другог стихословија сједален, глас 8.
Подобан: Свирелеј пастирских..
Јавио се свима нама Владика у води Јордана, да као добар и
милостив очисти сваки грех; нека све створено заигра јер се Господ
Христос крштава, јер је одлучио да као Бог спасе род човеков.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 8 и светога на 4.
Канон празника, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Израиљ прегази силовите морске таласе намах претворне у
суво. Црвено море пак, као водени гроб немилице се навали на
египатске војводе силном снагом деснице Господње.
Кад је смртницима свануло блиставо јутро, доласком Јована из
пустиње на воде Јордана, ти си Господару Сунца, савио свој врат пред
њим да би извео нашег родоначелника из простора мрака и очистио
творевину од сваке прљавштине.
Беспочетна Речи, са тобом је у струјама погребен човек. Заблуда
га је искварила, а ти га обнављаш. Очев силни глас то неизрециво
потврђује: „Ово је мој љубљени Син, једнак ми по природи!“
Канон светога. његов акростих је: Подари ми мучениче твоју
молитвену благодат. Дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несјекомаго..
Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало дно
којега никад не виде, а страшног противника је вода потопила, и
Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући песму:
Господу појмо јер се славно прославио.
Многожељене духовне хране си се, славни, наситио, и блаженом
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светлости испуњен, ангелске војске си се удостојио, зато спаси
Полиевкте све који твој празник хвале, јер певамо Господу, да се
славно прославио.
Светли и знаменит твој празник светлости божанске испуњен
заблиста, и просвећује веома све који ти са вером превају, храбри
Христов војниче Полиевкте блажени, оне који Господу певају да се
славно прославио.
Снагом и помоћу Духа и Божијом силом одевен, блажени, изашао
си смело у битку са гордим и њега си моћно савладао, и усрдно си
кликтао: певајмо Господу јер се прославио.
Богородичан: Родила си га Богородице Дјево Оваплоћенога, на почетку
Бестелеснога и стварно си Пречиста остала свенепорочна Дјева и
Мати, по богатству доброте ради нас Униженога који нас је спасао,
зато му кличемо, јер се славно прославио.
Песма 3.
Ирмос: Радујмо се сви јер смо избављени од негдашњих замки и
разбијене су лавље чељусти што прождиру. Отворимо уста плетући
слаткогласије речи Богу-Речи коме је радост да нам пружа дарове.
Ђаво који је некада усадио смрт у творевину, узевши природу
злоћудне звери, пропада у мрак због Христовог доласка у телу; насрће
на Господара, који је као јутро свануло, али сам разбија своју
душманску главу.
Господар приводи себи Богом створену природу која се одметнула
тиранину стомаку и препорађа је изнова, саздајући земаљска створења.
Тако довршава велико дело, јер дође из жеље да је одбрани.
Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Однос према вери си изменио, када си се Полиевкте удостојио са
висине божанског виђења Спаситељевог.
Желећи победу све си презрео што је земно, и небеског си се
наслеђа удостојио.
Желећи славу над разумну, кренуо си трпљиво и идолско безверје
си уништио.
Богородичан: Управи Владичице моје стопе, да до твога Сина похвалним животом дођем.
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Кондaк, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Приклонивши Спаситељ главу у Јордану, уништио је змијину,
сатанину, главу, а Полиевктова одсечена глава, ђавола је посрамила.
Икос:
У реци Јордану је Творац свега главу приклонио и крштење добио,
а главе змија је невидиво уништио, и силу је људима подарио против
Најлукавијег, који је на почетку у рају спотакао Адама да једе са
дрвета, и нанео му смртност безнадежну. Тако се сада страдалник
Полиевкт, није ласкањем жене преварио, и много је пострадао и главу
је дао, а њеним сечењем је Лажљивога посрамио.
Сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..
Као добар војник Христа Бога свих, помоћу његове благодати,
целог себе си предао за његову љубав, са Неархом верним војником
који је са тобом, храбри, а када си за веру пострадао, достојно си
овенчан од Господа, мучениче Полиевкте.
Слава и сада, празника:
У воду Јордана одевен је Он који се светлошћу одева, у њој је
Адамову природу обновио, пропалу злим преступом, зато тебе Речи
Божија, хвалимо и сви твоје свето јављање славословимо.
Песма 4.
Ирмос: Очишћен ватром мистичног виђења Пророк је певао химну о
обновљењу смртника. Подстакнут Духом пустио је глас објављујући
оваплоћење неизрециве Речи која ће разорити владавину насилника –
ђавола.
Пресветла Речи послана од Оца, Ти дође да отераш злохуду ноћну
тмину и да искорениш људски грех, те да својим крштењем изведеш
са собом из јорданских токова светле синове.
Видећи преславну Реч, Гласник одлучно повика творевини: Овај
беше пре мене, иако је по телу после мене. Он у нашем обличју засија
божанском снагом да отера од нас крајње мрски грех.
Да би нас вратио на живоносни пашњак, Бог Реч хита у лов по
змијским гнездима. Разбивши страшне замке онога који немилице
наноси ране људском роду у пету и оковавши га, спасава творевину.
Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
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Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си
моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато
ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Ти си, особити, исповедањем праве вере сам себе Владици привео,
јер си са њега, славни, жртвовање са љубављу примио, и од свакога
прока си био слободан, зато кличеш Спаситељу: слава сили твојој
Човекољубче.
Заволео си сладост праве вере, и чистом и светлом жудњом коснут
устремио се ка Божијој љубави, запаљен жељом за небеским царством,
певаш Владици: слава сили твојој Човекољубче.
Надприродним истомишљењем си био повезан са Неархом, и на
његове речи си се одазвао ка правој вери Тројичној, богомудри
мучениче Полиевкте, и заиста си се удостојио многожељене и драге
светлости мученика.
Убројан у војске мученика, и примио си царство непролазно, као
нова жртва си у њега ушао, док се твоја крв још лила, и узет си храбри
у радост неизмениву, и у светлост незалазну, и велику си славу стекао.
Богородичан: Небески је постао налик земнима, да би њих небескима
учинио, и пострадао је страдалном природом, а удео у божанском
нестрадању је нам подарио; њега си ти родила и зато тебе као
неискусобрачну невесту Богородице верујемо и славимо.
Песма 5.
Ирмос: Очишћени и опрани Духом од отрова мрачног и прљавог
непријатеља, кренули смо без лутања новом стазом, која води
неприступачној радости, приступачној само онима са којима се Бог
помирио.
Спазивши да је у греховном мраку и неизбежним оковима човек
кога је својим прстима уобличио, Творац га је подигао и ставио на
плећа, а сада га у много воде пере од давнашњег срама Адамовог пада
у грех.
Похитајмо с побожношћу и одушевљењем, ка незамућеним
струјама извора спасења, и посматрајмо како нам Реч даје да њом
чистом утолимо жеђ за Богом и како пријатно лечи свет од болести.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
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Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Да би вечно блаженство стекао, блажени, лепоте живота, природне
везе и сладости и славу, па и сами овај живот си презрео, и у твоме
надању ниси погрешио.
Тајанствено си научен божанским начином о Божијим тајнама, и
чврсто си се на крајњи подвиг одлучио, и победник си постао, и
удостојио се Полиевкте непролазних венаца.
За најбезбожнију почаст идолима си природну мржњу имао, и са
побожношћу си то одбацио, а сујетне назови-богове си уништио, јер си
ревношћу за праву веру био запаљен, и богонадахнутим усрђем за веру
се испунио, преславни.
Богородичан: Речима твојих уста Пречиста следујући, тебе зовемо
блаженом, јер је са тобом заиста велика дела учинио Господ, и
узвисио те и показао као истиниту Божију Матер, јер се из твоје
утробе родио.
Песма 6.
Ирмос: Гласом пуним радости Отац показа Свога Миљеника, кога је
изнедрио из Своје утробе. „Уистину “, рече, „Овај је мој Пород, са
Мојом природом, што носећи светлост изниче у људском роду, Моја
жива Реч што због старања о човеку поста човек.“
На нечувен начин Пророк намах изађе из утробе морског лава у
којој се ваљао три ноћи, унапред објављујући свима спасење од
човекоубице змије, кроз поновно рођење у последња времена.
Кад су се отвориле свесјајне дубине небеског свода, у божанске
тајне упућени Јован угледа Духа, који исходи од Оца и почива у
свенеокаљаној Речи, како на неизрецив начин силази као голуб и јавља
Се народу да га приведе Господару.
Ини.
Ирмос: Бездна грјехов..
Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у
дубину тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као
Петру, и спаси ме Вођо мој.
Удостојен си чина ангелског, дични мучениче, јер си ангелску
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ревност јавно показао, са њима се усрдно моли, блажени, да се избаве
искушења сви који ти певају.
Уснуо си са љубављу, страдалниче, дужним сном, када ти је,
многострадални, глава мачем посечена, па си сада на небесима
непропадив удео наследио, и са мученицма се настанио.
Постао си налик и заједничар у страдању Спаситеља, који је ради
нас крсно страдање поднео, и сада блажени са њиме, као што је
обећао, царујеш у бесконачне векове.
Богородичан: Имаш милосрђе јер си родила човекољубивог Бога-Реч,
зато спасавај нас опасности и тешких невоља, јер само тебе, Пречиста
Владичице, ми верни као непобедиву заступницу стекосмо.
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Икос:
Незнабожачкој Галилеји, Завулоновом крају, и Нефталимовој
земљи, како рече Пророк, заблистао је Христос као велика Светлост;
свима у мраку је заблистала светла Зора, која блиста из Витлејема: из
Марије је заблистао Господ целом свету зрацима као Сунце правде.
Зато обнажени од времена Адама, дођите да се сви у њега оденемо, да
се угрејемо, јер он наге покрива, и потамнеле просвећује. Дошао си и
јавио се као Светлост недоступна.
Песма 7.
Ирмос: Онај који је стишао пламен у пећи који је високо куљао
надносећи се на побожне младиће, водом Јордана сажеже главе
змијама, а росом Духа рашчисти свеколику непрестану греховну маглу.
У страховитом асирском пламену кога си угасио, претворивши га у
росу, био је Твој пра-лик. Отуда си сада, Христе загрљен водом, док
спаљујеш у њој скривеног најгорег упропаститеља, који је одвлачио
људе на пут пропасти.
Јордан се некада раздели на двоје и Израиљски народ пређе преко
њега по сувом. То је била пра-слика Тебе, Свемоћни, који сада хитро
порињујеш творевину у речне струје, на сигуран и бољи пут.
Знамо да си, на жалост, својевремено сручио свеопшти потоп ради
уништења свих створења, а сада си; Христе, Створитељу величанствених и нечувених ствари, потпио грех, ради блаженства и спасења
смртника.
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Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су
деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Показао си Владико твоме слузи твоју силу, и зато је веома усрдно
и самозван на подвиг кренуо, и као победоносац је певао: благословен
је Бог отаца наших.
Заблистао је мучениче твој славни и знаменити празник, и доноси
светлост јављања твога Владике, па обасјава све који са вером кличу:
благословен је Бог отаца наших.
Нашао си неукрадиво богатство, и примио почаст и славу која се
не умањује него заувек остаје, и певао си дивни: благословен је Бог
отаца наших.
Богородичан: Зачела си Дјево и родила оваплоћеног Сина сапостојећег
са беспочетним Родитељем, у којег увек верујемо, и који спасава све
који са вером кличу: благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Слободном види себе творевина, синови су светлости они који
раније беху у мраку, једино владар мрака стење. Нека благосиљају
Узрочника ове промене наследници некада проклетих незнабожаца!
Тројица боголиких младића, које у огњу роса расхлађује, јасна су
пра-слика Највише Природе која блиставо сија троструким светлом, а
својевољно се помешавши са смртном људском природом, росом
спаљује свеколику погубну заблуду.
Сва земаљска природа да се одене у бело сада, када је усправљена
од пада са небеса. Утече од пређашњих грехова очишћена до савршеног
сјаја, пошто ју је Божја Реч која све одржава опрала у речним
струјама.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
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Данас се служи свечани твој спомен, мучениче и страдалче за
Христа, Полиевкте, јер је Христу била богоугодна и драга твоја жртва;
њега децо благословите, свештеници певајте му, а народи величајте га
у све векове.
Страдалнички си се противио на земљи идолима чак до крви,
Полиевкте, и у палату много светлу на небесима се уселио, и крштен
си у реки твоје крви, певајући Владици: свештеници певајте му, а
народи величајте га у све векове.
Подигни моју усмрћену и палу душу, па је твојом мученичком
смелошћу загрли, и приведи је Божијим наредбама, и побожно је
обрати врлинама, да кличем Владици: свештеници певајте му, а народи
величајте га у све векове.
Богородичан: Радуј се јер смо тобом нашли вечну радост, радуј се јер
си Евину тугу разорила, и Адамову жалост у свелост обатила, радуј се
јер си Бога оваплоћенога родила, радуј се Дјево Богородице вернима
заступнице, јер тебе величамо у све векове.
Песма 9.
Ирмос: О чуда које превазилази свако умовање: твој порођај, свечиста
Невесто, благословена Мајко! Преко тебе нађосмо потпуно спасење,
зато ти као добротворки одајемо дужну похвалу, приносећи ти на дар
химну захвалности.
Оно што је у купини откривено Мојсеју препознајемо да је овде
извршено, мимо свих законитости, јер Дјева ношаше у себи Огањ и
оста читава и роди светлоносног Добротвора Кога примише јорданске
струје.
Заједништвом Духа помазао си и учинио савршеним смртно
људско биће, беспочетни Царе, пошто си га умио чистим струјама и
тако тријумфовао над надменом силом мрака, те га сада преводиш у
живот коме нема престанка.
Ини.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења,
јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Дођите славитељи мученика, да опевамо Богом овенчаног страдалника, којега је прославио својим светим јављањем са небеса, и светим
даном га почаствовао и овенчао и божанским даровима украсио.
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У потоцима твоје мученички проливене крви, удавио си злобу
Онога који ти се противио, и цркву Христову напајаш и обасјаваш
богоблажени, а она тебе заувек прославља.
Буди ми мучениче помоћник и избављај ме од разних искушења и
неприлика, јер ти кидаш окове јереси и твојом науком ослобађаш од
тамнице, онога који тебе, славни, чистом савешћу прославља.
Богородичан: Ти си Пречиста родила Христа као главу и испуњење
пророка и Закона, а он је решио и из неизмерне пучине своје доброте
се из тебе оваплотио, и ради нас Човек постао, да спасе сваког ко тебе
са вером увек велича.
Светилен светога
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Стекао си небеско богатство које си много желео и из душе за
њим жудео о, Полиевкте блажени, и имаш славу и светлост јер си код
Бога, и венац свети си примио из руке Вишњега, па си као прави
мученик са четама мученика.
Слава и сада, празника:
Јавио се Спас, благодат и Истина у водама Јордана, и све у тами и
сенци смрти уснуле је обасјао, јер је дошао и јавио се као Светлост
недоступна.
На стиховњим стихире глас 6.
Подобан: ангелскија предидите сили..
Реци и причај, о, пророче Исаијо, ко је тај који зове у пустињу?
Зашто вичеш: захватите са весељем воду очишћења? Ево Јован у
пустињи крштава и кличе: долази Христос! Благословен си јављени
Боже наш, слава теби.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
О надразумне ли и неизрециве доброте! Како Творац свега приклања пречисту и божанску своју главу, и тим понизним начином
крштења уводи у њега све који се просвећују? Зато му певајмо:
Благословен си јављени Боже наш, слава теби.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Из тока Јордана нам се излила као животна сладост благодат
крштења; тим крштењем просвећени говоримо: слава Јављеноме у
свету, који нам је живот подарио, зато му певајмо: Благословен си
јављени Боже наш, слава теби.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
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Удаљимо се од свега земног што нам само штети, па дођимо
душом и очистимо срца, и видимо Христа како се телом крштава од
Јована Претече, и сви са њиме верно запевајмо у песми: Благословен
си јављени Боже наш, слава теби.
На литургији
Блажена Песма 4. на 6.
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Месеца јануара 10. дан
Спомен међу светима оца нашег Григорија епископа Нисијског;
Спомен преподобног Дометијана, епископа Митилине;
Спомен преподобног оца нашег Маркијана презвитера и економа
Велике цркве.
(служба Маркијану на повечерју)
На Господи воззвах.. стихире светог Григорија, глас 5.
Подобан: Преподобни оче..
Преподобни оче и свештени Гиргорије, писаљко пуна Утешитељевог духа, ти си јасан језик православља, светило блиставо
божанске зоре, проповедниче истине, и темељу богословља, изворе
узвишених догмата, поточе медоточних поука, свирало богојављена,
твојим богонадахнутим песмама заслађујеш душе вернима, Христа
моли, и Христу се помоли свемудри, који је у води Јордана обновио
свет, да спасе и народ наш.
Преподобни оче, свечасни Григорије, ти си као секира која сече
јеретичке нападе, и двосекли мач, и оружије које сече семена прељубе,
као огањ који сасушене јереси спаљује, и лопата која заиста обрађује,
којим се и тешка и лака наука разуме, и мерило које поравнава стазе
ка спасењу, зато моли Христа, и моли се Христу свагда, који је у
водама Јордана који обновио цео свет, да спасе и народ наш.
Преподобни оче, свеблажени Григорије, ти си уста која изливају
добре речи, јер их црпиш из неисцрпних Божијих извора спасења, ти
речи молитве за све изговараш, ти си правило управљања ка врлинама,
ти си и светим виђењима просветљен, и обасјан зрацима Тројице
несаздане, и њен си непобедив бранитељ, зато моли Христа, и моли
се Христу свагда, који је у водама Јордана који обновио цео свет, да
спасе и народ наш.
Ине стихире Дометијана, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Који је у почетку претио да ће сву земљи истребити, и хвалисао
се да ће море исушити, на подсмех је данас вернима и смешан као
птица или комарац, и онај чији је изглед страшан био, поражен је од
овог Христовог угодника.
Данас нас позива верни Дометијан за трпезу богоугодну, па
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дођимо њему са добром намером, и заједно га прославимо и његову
науку, молећи Спаситеља душа наших, да мир целом свету подари.
Умножио си двоструком благодаћу Христов таленат, теби светитељу подарени, као слуга искрени, зато чујеш речи: добри слуго, нека
ти буде као искреном и добром угоднику мојем, и сада уђи у радост
Господа твога и прими плату за твоје подвиге.
Слава, глас 4.
Твоју премудру науку си украсио непорочном врлином, и био си
веома украшен обострано, Григорије из Нисе, јер твојим богојављеним
гласом украшаваш и веселиш народ духовно, а једнобожије Тројице си
премудри објаснио, зато си православљем јерси иноплемених победио,
а моћ вере си у све крајеве света проширио, пред Христом стојиш са
духовним служитељима зато измоли душама нашим мир и велику
милост.
И сада, глас тај исти.
Уздрхала је рука Крститеља, када се твоје Пречисте главе дотакла,
а Јордан се назад вратио, несмејући да ти послужи. Кад се од Исуса
Навиног застидео, како да се не поплаши од свога Створитеља? Али
ти си испунио сав домостој Спасе наш, да спасеш свет, твојим јављањем, једини Човекољубче.
На стиховње стихире глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Нека цела творевина пева нову и чудну песму, из Дјеве рођеноме
Христу, а данас у Јордану крштеном.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Нека се Претеча огласи као труба пророчка: уродите плодовима
најбољих дела, за Господа који се у води крштава.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Заблистао је са висине, сродан, Божански Дух у виду голуба,
неизрециво је виђен и сада је на Христа сишао.
Слава, глас 4.
Побожно си живот провео, и виђењима си своја дела објаснио,
богојављени Григорије, Божију мудрост си светом жудњом заволео, из
уста Духа си његовом благодаћу обогаћен, и као мед из саћа изливаш
сладост твоје науке, па духовним поукама увек веселиш цркву Божију,
зато си на небесима као светитељ настањен и молиш се непрестано за
нас, који твој спомен служимо.
И сада,глас тај исти.
Видећи Крститељ како му долазиш, ти који Духом и огњем чистиш
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свет од греха, са страхом и трепетом кликташе и говораше: не смем
дотаћи твоју главу Пречисти, него ти мене освештај Владико, твојим
светим јављањем, једини Човекољубче.
Тропар глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не
напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.
Слава и сада
Тропар празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
Служба преподобног Маркијана пева се
На повечерју
Канон глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Пјесн побједнују..
Запевајмо сви Богу победничку песму, јер је учинио дивна чудеса
својом високом мишицом, и спасао Израиља, и тако се прославио.
Христу који је у води сахранио грех, пришао си без оклевања, и
исушио си потоке страсти, богомудри Маркијане.
Христос се крштавао, и очистио је нашу немоћ узроковану страстима, а ти си њему угодио Маркијане, усрдним уздржањем.
Богородичан: Остала си Дјева и после рђања, јер си Бога родила, њега
је велики Претеча уз велик страх крстио у водама Јордана, Пречиста
Владичице.
Песма 3.
Ирмос: Да утвердитсја сердце..
Утврди срце моје у вољи твојој Христе Боже, као што си утврдио
над водама друго небо Свесилни, као што си и земљу основао над
водама.
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Данас си Господе сишао у воду Јордана и освештао је, и као дар
свети и дивни принос, примио си славнога Маркијана да те прослави.
Господ који одева небо облацима, обукао те је у свештену одежду
свештенослужитеља, и од ангела поштовану, јер си на земљи са телом
као ангел поживео.
Светој Анастасији си свети храм сазидао, и украсио га свето и
часно га опремио, зато си се Маркијане са њом на небо уселио.
Богородичан: Рођени из тебе Увекдјево је у реци Јордану, као
милосрдан, грех праоца потопио, Претечи је наредио да га крсти али
се Претеча снебивао.,
Песма 4.
Ирмос: Духом провидја..
Духом је пророк Авакум видео, оваплоћење Бога-Речи па је
певао: када дође време приближаваш се, и када дође доба
показаћеш се, зато слава сили твојој Господе.
Заиграјте горе и веселите се долине, јер се Исус крштава, једини
чисти, и спомен овог преподобног је обасјао, па се њиме лаж демонска
помрачила, а васељена се просветила.
Уздржањем си умртвио телесне страсти, а твојим светим позивом
си оживљавао мртваце, при погребу их целивајући оче, и одмах им
наредио да опет умру, док дође свима опште васкрсење.
Твој живот је украшен лепотом светих врлина па обасјава верне,
а рака моштију твојих сјаји зрацима чудеса, свима који са вером
долазе оче, и са вером те хвале.
Богородичан: Родила си Христа, извор спасења, који крштењем
освештава извор; њега је Јордан видео и са стахом устукнуо, а Јован
се уплашио када га је крштавао, Дјево Пречиста и свеопевана.
Песма 5.
Ирмос: Твој мир..
Твој мир дај нам Сине Божији, јер за другог бога сем тебе не
знамо; именом се твојим називамо, јер ти си Бог и живих и
мртвих.
Својим крштењем смрскао си главе змијама, Господе Боже свесилни, и дао си силу и власт светом Маркијану против демонских
лажи.
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Раздао си и поделио сиротињи твоје имање, богомудри и блажени
оче, зато твој спомен и твоја правда остају до века.
Умирио си метеж страсних помисли, оче преподобни, и сазидао си
храм назван „Божијег мира“, у похвалу Господу, који је мир свима.
Богородичан: Показала си се заиста као Дјева Пречиста и после
рађања, јер си Бога родила, којега је Јован у води Јордана опрао за
обновљење целога света.
Песма 6.
Ирмос: Пророка Јону подражаја..
Као пророк Јона и ја ти вапијем: избави из пропасти живот мој
Боже Благи, и спаси ме јер ти кличем: слава теби Спаситељу
света.
Христос се у водама Јордана крстио и даровао нам поток
сладости, а данас нам је обасјао празник уснућа овог преподобног.
Рака са твојим моштима постала је као духовна росуда светог
мира, свештениче Маркијане, и излива миро чудеса свима који ти
притичу.
Богородичан: Дјево ти дојиш Хранитеља свих, а њега видевши
Претеча је заиграо и закликтао: јавило се избављење и спасење свих.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Испитујући од младости света Писма, богоносни Маркијане,
заблистао си свето од побожне науке, ти си Сина и Реч са Оцем
јединосушног и са Божанским Духом проповедао, као сапрестолне, и
Тако си Аријево и Макединијево кривоверје изобличио, а истиниту
веру појаснио, да се православно прославља, зато моли Христа Бога,
да подари опроштај грехова свима који са љубављу славе твој спомен.
Песма 7.
Ирмос: Сушчим в пешчи..
Твоје младиће у пећи Спаситељу, не додирну огањ нити им додија,
зато троје као једним устима певаху и благосиљаху говорећи:
благословен је Бог отаца наших.
Настао је Извор Живота, који водом пере грехе наше, а то је
Божији јединородни и беспочетни Бог-Реч; њему је славни Маркијан
послужио и ка њему прешао.
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Истрајним бдењима си заиста страсти успавао које захватају душу,
и уснувши у дубокој старости блажени, отишао си ка Светлости као
син дана и Христов служитељ.
Оружије које је бранило приступ дрвету живота, окреће леђа и
склања се пред тобом мудри, зато у радости рајској благујеш, и певаш
Узрочнику нашег спасења, светитељу Маркијане.
Богородичан: Христос није спалио твоје крило, када се Пречиста из
тебе божански родио; угледавши њега Јован је узвикнуо: крштава се
Исус, спасење и избављење свих верних.
Песма 8.
Ирмос: Јегоже ужасајутсја..
Створитељу и Господу којег се боје ангели и све војске небеске,
њему свештеници појте, децо прославите га, а народи благословите и величајте Га у све векове.
Твојим крштењем многомилостиви Боже ти си људе преподорио,
а данас примаш са земље у неизрециву славу твога угодника, светог
Маркијана.
Видећи тебе народ у царску свештену одежду одевеног, када си
богослужио, зачудише се оче блажени, и сложно су Христу, цару свих
запевали.
Стекао си уздржање, а непрестану молитву си са смирењем
узносио, и љубав искрену и бетрасну си оче имао, зато Христос даде
теби благодат да чиниш чуда у векове.
Богородичан: Надразумно си Дјево примила у себе Несместивог, кога
је Претеча требао да крсти, у уплашен и уздрхатао је узвикнуо: ти си
Христе огањ, зато ме не спали, јер ти певам са љубављу.
Песма 9.
Ирмос: Живопријемниј источник..
Као живоносни извор непресушни, као светлоносно светило благодати, као храм духовни, пречисту сен, и ширу од небеса и земље,
Богородицу верни величајмо
Нека данас слави народ, нека реке и горе заиграју, јер се Исус
крштава и Спаситељ се јавио, и својим јављањем сапрославља свето
престављење Маркијана.
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Жељени циљ си достигао, када си се од окова тела откинуо,
богоносни и преподобни, па гледаш светлост свих светитеља, пророка
и апостола, зато са њима помињи нас који те славимо.
Богородичан: На рукама носиш Бога, који божанском силом све
прехрањује; њега видевши Претеча да иште крштење, збуни се и
зачуди, Богородитељко, али је са страхом испунио наређено.
Стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални..
Оче свети, светлошћу твога живота си цео свет обасјао, а лаж
демона помрачио, болести се уклањају само од додира твоје раке, јер
божанска благодат твоје мошти обасјава, и од мрака страсти ослобађа.
Оче дични, себе си начинио храмом увек присутног Божанства, а
подизао си храмове светој и божанској Тројици на похвалу; мртве си
подизао својом речју, а имао си милостиву нарав, и усрдно си раздао
богатство просјацима.
Некога ко је био наг и молио те, ти си га оче покрио, а сам си
полунаг у свети храм ушао, али те је Христос божанском одеждом
оденуо, да би свето богослужење обавио, а они који су то видели,
задивише се твојој лепоти, и тебе су као Божијег угодника познали.
Слава, и сада, глас тај исти.
Бојим се твога доласка Христе, па ипак се не противим твојој
наредби, јер сам слуга твој, и ево моју руку са страхом пружам, јер
видим Владико Светога Духа како са висине силази, и сведочи за тебе,
који се телом крштаваш, да си истославан и сапрестолан са
беспочетним Оцем.
На јутрењи
После првога стихословија сједален, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Владика је данас на Јордан дошао, и у води га је свети Претеча
крстио, са висине је Отац посведочио: ово је Син мој који је по мојој
вољи, и Дух се над њим на чудан начин јавио, у виду голуба.
Слава и сада, то исто.
После другог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Време је Богојављења, Христос нам се јавио у реци Јордану,
дођите захватимо верни воду опроштаја наших грехова, јер је Христос
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телесан дошао, да потражи овце које су звери растерале, и нашавши,
да их као милосрдан опет уведе у рај. Христос се на Јордану јавио и
цео свет просветио.
Слава и сада, то исто.
Канон празника на 6 и светима два канона.
Канон празника глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Господ, силан у ратовима, откри морско дно и по сувом изведе
Своје слуге, а затим потопи њихове противнике – јер се прославио!
Господ, Цар векова, струјама Јордана наново пресаздава пропалог
Адама и размрскава главе змијама које су се у њима гнездиле – јер се
прославио.
Оваплоћен од Дјеве, оденувши своје нематеријално божанство у
материјално тело, Господ је обливен водом Јордана – јер се прославио!
Господ просветљује оне који су у мраку и чисти људе од прљавштине
греха. Ради њих се очистио у Јордану, пожелевши да се поистовети са
њима, остајући оно што је био – јер се прославио!
Ини канон светог Григорија, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и всадника в море..
Христос је, као победник у ратовима, високом мишицом, коње и
коњанике у Црвено Море збацио, а избављени Израиљ му је
победничку песму певао.
Ти си бездан премудрости и ризница знања, и извор доброте, па
ми даруј Христе да песмама опевам твоје цркве славу и светило
Григорија.
Прими оче Григорије, светла доброто учитеља, убогу песму коју из
љубави приносимо у твој спомен, и сада нам умилостиви Христа.
Господ као светлост недоступна нашао је твоју свету душу
очишћену од муља страсти, и зато се оче у тебе уселио, и учинио тебе
светилом па си све крајеве света просветио.
Науком богатом и мудром свештенослужитељу, ти си о, Грогорије,
научио свету цркву да благосиља Јединицу у Тројици, и Тројицу
сапрестолну и истославну.
Богородичан: Нека нам се само вера урачуна а не и виђење твојих
надразумних чудеса Богородитељко и Дјево, јер си недостижног Бога
Реч родила, који се у човекову природу оденуо.
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Ини канон Дометијана, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја десница..
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу нови
пут кроз дубину мора начИни.
Укроти богоугодни оче побуну мога тела и навале страсти, и смири
борбу и рат у мојој души, и сачувај ме у мирном расположењу.
Жељом и љубављу неклонулом, дотакао си се вишње Премудрости,
а тело си покорио, и све земно си преподобни оче одбацио, и заиста
си се благодаћу обожио.
Дивни Дометијан се постепено од земаљског узвишавао, и од
слабе силе дошао је ка Савршеној сили, којој је улаз у своје срце
отворио.
Богородичан: Господ који је тело у води погрузио, примио је и нашу
природу, и од твоје девствене крви је учинио своје очовечење, у рату
са Противним непокориво.
Песма 3.
Ирмос: Господ који даје снагу нашим владаоцима и уздиже моћ својих
помазаника, рађа се од Дјеве па иде на крштење. Стога му верни,
ускликнимо: нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим
тебе, Господе!
Радуј се, данас, Христова цркво, некада неплодна и потпуно
бездетна, јер ти се водом и Духом рађају синови који са вером кличу:
нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Из свег гласа Претеча виче у пустињи: припремите пут Христу и
учините правим стазе Богу нашем, кличући: нема светога као што је
Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!

Ирмос: Водрузивиј
Својом вољом си
поставио си је без
заповести твојих,
љупче.

Ини.
на ничесомже..
земљу из ничега створио, и мада претешку,
ослонца у космосу, тако на непомичном камену
утврди Цркву твоју, једини благи и Човеко-
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Прохтеве тела си покорио души као господару, а душу си Свецару
покорио, зато си без спотицања Григорије, пут заповести прошао, и
предивно станиште Тројице си постао.
Наоружао си душу како треба против разјарене змије, свеблажени,
и сву жудњу си ка Богу имао, и сав се преподобни, ка његовој
неизмерној лепоти устремио.
Виђењима си оче дела додао, зато је ти Христос област црквену
уручио, и њоме си свеблажени и изузетни Григорије непорочно као
небески служитељ управљао.
Прешао си границе врлина Григорије, и у срце си своје уздизање
ка небеском поставио, и од земље си узет, непрестаним старањем за
небески живот, још пре изласка из твога тела.
Богородичан: Ти си Мати Божија без брачног искуства и без порођајних мука родила, из вечног Оца Заблисталога, зато тебе Богородицу
и Родитељку Бога-Речи православно проповедамо.
Ини.
Ирмос: Једине вједиј..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у
њу обукао; зато ме опаши силом са висине, да бих ти појао свети
и духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче
У својој моћи престарели демон није могао моћ твоје душе
поколебати, нити је у време твоје смрти уграбити, нити је тајно као
слабу птицу савладати.
У своме хвалисању праведно је уништена бедна Змија, и постала
је попут мушица потпуно немоћна, па лежи побеђена, ногама
праведног и честитог згажена.
Богородичан: Из тебе се без семена Син превечни родио, Мати и
Дјево, и цео свет је обновио, а змију сакривену у водама је Господ
својим крштењем умртвио и људе од трулежи избавио.
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Икос:
Незнабожачкој Галилеји, Завулоновом крају, и Нефталимовој
земљи, како рече Пророк, заблистао је Христос као велика Светлост;
свима у мраку је заблистала светла Зора, која блиста из Витлејема: из
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Марије је заблистао Господ целом свету зрацима као Сунце правде.
Зато обнажени од времена Адама, дођите да се сви у њега оденемо, да
се угрејемо, јер он наге покрива, и потамнеле просвећује. Дошао си и
јавио се као Светлост недоступна.
Кондак Григорија, глас 2.
Подобан: В молитвах..
Божански јерарх цркве и известитељ часних премудрости, светли
разум у Ниси, свети Григорије, са нагелима се весели, наслађујући се
божанском светлошћу и моли се непрестано за све нас.
И Сједален, глас 3.
Подобан: божественија вјери..
Божански сјај си наследио, јер си духовним животом поживео, као
истоименит са свештенством си се прославио, а надприродно си учење
објаснио, и православљем си цео свет утврдио, оче преподобни, зато
моли Христа Бога да нам подари велику милост.
Слава, сједалне Доментијану. Глас 1.
Подобан: Камени запечатану..
Украшен си оче свештенством, и рукоположењем као помазањем од
Бога даним, просветлио си божанским лепотама врлина и светим ка
Христу повиновањем, и скончавши твој живот на небесима кличеш са
ангелима: слава доброти твојој Спаситељу, слава царсту твоме, слава
промислу твоме једини Човекољубче.
И сада, празника, глас и подобан тај исти (1.)
На Исуса рођеног из Дјеве Мрије а у Јордану крштеном од Јована,
сишао је Дух виђен као голуб. Због тога је Пророк са ангелима рекао
и узвикнуо: слава твоме доласку Христе, слава царатву твоме, слава
промислу твоме, једини Човекољубче.
Песма 4.
Ирмос: Онај за кога си, Господе, рекао „ Глас једнога који виче у
пустињи“ чу Твој глас кад си загрмео над силним водама, дајући
сведочанство за Свога Сина, и сав испуњен присутним Духом
ускликну: Ти си Христос, Божија мудрост и сила.
Ко је видео да се сунце, по природи блиставо, чисти? Викао је
Гласник, па како да водом перем Тебе, одсјај Славе, одраз вечнога
Оца? Како ћу ја као трава да такнем огањ твога Божанства? Јер Ти си
Христос Божија мудрост и сила.
Нашавши се у Твојој близини Мојсеј изрази богобојазно пошто229
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вање која га је обузело, јер чим је схватио да се Ти оглашаваш из
купине, окренуо је лице. Како ћу онда ја да те гледам очи у очи? Како
ћу да на Тебе положим руку. Јер Ти си Христос Божија мудрост и
сила.
Иако сам украшен разумном душом и почаствован моћи говора,
ипак се плашим ствари без душе, јер ако те крстим, осудиће ме гора
која се дими од огња, и море чија се вода разбежала на две стране, и
овај овде Јордан који се вратио натраг, јер Ти си Христос Божија
мудрост и сила.
Ини.
Ирмос: Божественоје твоје разумјев..
Прозорљиви Авакум је разумео Христе твоје Божанско порекло, па
је са трепетом узвикнуо: долазиш да спасеш народ твој и помазанике твоје.
Животом и науком си постао као светли стуб, запаљен топлином
и ревношћу за православље, и тако си Нови Израиљ предводио.
Примио си духовну благодат и покидао си одећу Старог Закона, а
скривену лепоту духа и богопознања си нам открио.
У блаженствима је Христос указао на све врсте врлина, а теби је,
Григорије, као служитељу Бога-Речи, поверено да их рашириш у све
крајеве света.
Богородичан: Без мешања природа си зачела, и непромењена у телу си
без икаквих мука родила, и после рађања си девствена сачувана, јер си
Бога телом родила.
Ини.
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, за наше спасење и обновљење.
Јеврејима који су држали Закон Божији, ти си показао да је то
само сенка Закона благодати, и Еванђелске тајне истинитог богојављања, кличући Христу: слава сили твојој Господе.
Заблистао си као звезда много светла са истока, и обасјаваш
цркву проповедајући Христа, мудрим доказима, и побожно си њему као
Сунцу правде кликтао: слава сили твојој Господе.
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Од сваког зла си се удаљио, и пролазне љубави, оче, и хитро си
мудри, просветио светлошћу све крајеве твоје отаџбине, и њима си
богатство као кишу дао, изобилном количином блага.
Богородичан: Невидиви Бог-Реч, примио је од жене видиву човекову
природу, да је усаврши и очисти у реци, мада је лично туђ за грех, он
палога очишћава од сагрешења.
Песма 5.
Ирмос: Исус, человођа живота, долази да ослободи првосазданог
човека Адама од осуде, иако му као Богу није потребно очишћење,
ради палога човека очишћава се у Јордану. У њему је убио нашег
непријатеља ђавола, и дарује мир који превазилази сваки разум.
Пред небројено мноштво народа који се стекао да се крсти, Јован
стаде и узвикну: неверници, ко вас је наговорио да се склоните од
гнева који стиже? Дајте Христу достојне плодове, јер он је сада ту и
мир дарује!
Стојећи посред мноштва као један од њих, Домаћин и неимар им
испитује срца. Узевши у руку лопату за чишћење, свемудро рашчишћава
гумно свега света: све што је без плода спаљује, а онима који су са
добрим родом вечни живот дарује.
Ини.
Ирмос: Одјејајсја свјетом јако ризоју..
Ти се одеваш светлошћу као плаштом, и теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе, једини милостиви.
Ти си као огањ спалио јереси, речима као трњем исплетене, а
разум верних си просветио, блажени тајновиче Григорије.
Ти си Евномијево неверје изобличио, а његову науку тешку за
избегнути попут мрежа и великих замки, ти си као да су ткане од
паучине искидао.
Изобличио си изузетно најбезбожнијег Македонија, који је
Божијег Духа бестидно одбацио, јер да га није имао, Григорије.
Богородичан: Ти си Богородице бесемено родила Христа као правду
и избављење и ослобођење природе праоца од проклетства.
Ини.
Ирмос: Просвјетивиј сијанијем..
Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
231

MINEJ JANUAR
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.
Кад Господар целог света погледа на земљу, од тога се њени
темељи уздрмају, и страшно се затресе, али се ти богомудри оче
душевно храбри од молитава не удаљуј.
Ниси трпео славни да слушаш хуле против небеса и да безумни
говоре неистину, зато си их твојим пастирским жезлом обратио, и од
ове болести их исцелио.
Никако ниси дозволио да проповедају они који су говорили о
једној Христовој природи, него си их уловио мрежом твоје науке,
богоречити, и на светлост си их извео.
Богородичан: Јелисеј је са соли учинио горку воду питком, а твој Син
и Бог, Богомати, је крштењем у води горчину и болест греха уклонио.
Песма 6.
Ирмос: Глас Речи, Светиљка светла, Даница и Претеча Сунца, виче у
пустињи свему народу: „Покајте се док има времена, јер ево ту је
Христос који свет од пропадања избавља!“
Немогуће је, како учи Претеча, одрешити ремен, односно оно што
има заједничко са нама, Речи, Христу, непропадљиво рођеном од Бога
и Оца, и без прљавштине оваплоћеном од Дјеве, који од заблуде нас,
земаљске створове, избавља.
У ватри вечне казне Христос крштава све оне који нису послушни
и не мисле да је Он Бог, а Духом и благодаћу која долази преко воде
обнавља оне који признају Његово Божанство и од сагрешења их
избавља.
Ини.
Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју..
Укроти море мојих страсти, Владико Христе, јер ме захватила бура
душегубна, и изведи из пропасти душу моју, јер си милосрдан.
Смирено си размишљање имао, али си се одлучан борац Григорије
пред свима показао, против оних који су хтели да умање славу
Христову.
Аријево одрицање Тројице, и речи његове науке пуне разделења,
ти си Григорије потпуно уништио.
Савелијево незналачко учење о Тројичном сједињењу, сматрајући
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да су се природе измешале, ти си изобличио као богопротивно,
Григорије свеблажени.
Богородичан: Као Дјева си родила и после порода си чиста остала, и
на рукама си заиста као Дјева и Мати носила Онога, који све држи.
Ини.
Ирмос: Обиде нас последњаја..
Запали смо у најдубљи бездан, и нема ко да нас избави; постадосмо као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш, јер
си снага немоћнима и усправљање.
Ти си, преподобни, избавио народ из мреже смрти и страдања, и
твојим молитвама си мноштво патњи далеко одагнао, јер су они у теби
нашли правог заступника.
Ти си свемудри молитвом спречио наилазак ратне несреће, па си
ка Дјеви и Матери Избавитеља брзо притекао, јер као пастир ниси
могао трпети ни занемарити беду твоје пастве.
Богородичан: Задивили су се војске ангела, гледајући Невидивога да
се телесно из Дјеве родио, и од духова Слављенога да долази да се у
реци крсти.
Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Оком душе си увек био бодар, светитељу, и као бодар пастир си
се показао свету. Жезлом мудрости твоје и твојим топлим молитвама
и заступањем одагнао си нечастиве као вукове, и храбро си сачувао
стадо, свети Григорије свемудри.
Икос:
Због лењости бедник отпадох, и на смрт сам заспао, али као будан
пастир подигни ме оче, а страсти у мени успавај, јер ме много муче,
да бих устао и јасно певао о твоме светлом престављењу, јер те је
Владика целог света достојно прославио, као слугу највернијег, као
учитеља најумнијег, као друга и блискога, и као установитеља његових
предања, јер си добротом сачувао неокаљано помазање у руколопожењу, Григорије свемудри.
Песма 7.
Ирмос: Побожне младиће сачува неопаљене ватром, иако су бачени у
пећ, шум росоносног ветра и силазак Божијег анђела. Стога, освежавани од ватре росом, са захвалношћу су певали: „Благословен си,
најопеванији Господе Боже отаца наших“!
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Са дрхтањем и дивљењем, као на небу, стајале су анђеоске силе на
Јордану посматрајући толико Божје снисхођење: како стојиш у води са
телом на Себи, Ти који држиш на окупу све воде над сводом, Боже
отаца наших.
Облак и море у којима се некада под законодавцем Мојсејем
крстио јеврејски народ када је изашао из Египта беху пра-слика Божјег
Крштења: море беше пра-лик воде, а облак Духа. Њима посвећени
кличемо: Благословен си Боже отаца наших
Прославимо сви верни, богословски и неућутно, Онога од кога смо
добили посвећење: Оца и Сина и Духа Светога! Тројица лица
истоветних а по бићу су један Бог. Њему певајмо: Благословен си
Господе, Боже отаца наших!
Ини.
Ирмос: Превозносимиј отцев Господ..
Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио а децу је
оросио, која су сложно певала: Боже благословен јеси.
Жудео си Григорије да се сјединиш са сјајем трисунчаног Божанства, и свима сјајиш као огледало, јер си обасјан зрацима њене
Светлости.
Ризнице твоје отачке науке си оставио за очишћење душа и пуноћу
богопознања, свима који са вером певају: Боже, благословен си.
Оца си објавио као први Разума и узрок, и као Родитеља БогаРечи, који уједно и исходи Духа, и Тројици си певао: Боже, благословен си.
Богородичан: Родила си Свенепорочна једну Ипостас у две природе
оваплоћенога Бога; њему сви певамо: Боже, благословен си.
Ини.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..
Ти си Богородице вернима налик оној вавилонској пећи, где је
Најузвишенији три младића спасао, јер је цео свет у телу твоме
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.
Без преваре је свети Дометијан испунио вернима изречено
обећање, јер се удостојио благодати, да ослобађа од болести и да
демоне одгони, објављујући хваљенога Бога и најславнијега.
На земљи је са нама био и телесно поживео, и оставио следбе234

DAN 10.
ницима који га заволеше благодат чудотворења, хваљени Бог и
најславнији.
Кривоверну Севирову јерес је свети Дометијан уништио, и
непромениву веру православну је побожно утврдио, објављујући Бога,
хваљенога и најславнијега.
Богородичан: Од Очеве природе се није удаљио, Божанска Реч
оваплоћени из Дјеве, а њу је потпуно сачувао, да је и после порода
неокаљана остала, и примио је од Оца сведочење, Христос, најславнији у векове.
Песма 8.
Ирмос: Она пећ у Вавилону која је излила росу указала је на
несхватљиву тајну: да ће Јордан у своје струје примити духовни Огањ;
док се буде крштавао у телу обујмиће Створитеља Кога народи
благосиљају и величају у све векове.
„Ослободи се сваког страха“ рече Избавитељ Претечи, „и послушај
Ме па Ми приђи, јер сам по природи добар. Повинуј се Мојој наредби
и крсти Ме, јер сам дошао понизивши Се, иако Ме народи благосиљају
и величају у све векове“
Када чу Господареве речи, Претеча дрхтећи испружи руку и чим
дотаче руком теме свога Саздатеља и крсти Га, завапи Му: „Посвети
ме јер си Ти мој Бог! Тебе народи благосиљају и величају у све
векове!“
Објава божанске Тројице догодила се на Јордану, јер Отац, глава
божанске природе, огласи се „Овај што се крштава Мој је љубљени
Син“, а Дух сиђе на Једнаког Му по божанству. Њега народи благосиљају и величају у све векове.
Ини.
Ирмос: Тебе вседетељу..
Теби су Творче свега дечаци у пећи певали, као хор целог света:
сва дела Господа појте и величајте га у све векове.
Сву светлост Утешитеља који је наишао примио си блажени,
кличући оче преподобни: сва дела појте о Господу, и величајте га у све
векове.
По светим речима Христовим, из твога тела су нам потекле реке
богопознања, јер је заиста благодат његова учинила тебе оче
непресушним изворем целом свету у векове.
О, да чудне двојице браће! И телесни сродници а и по божанској
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науци. Њих двојицу заједно хвалимо, Василија са Григоријем, и
достојно их славимо у векове.
Богородичан: Тебе која си надразумно, по Божијој речи, родила
Господа, и која остајеш девствена, цео свет достојно да те благосиља
и велича у све векове.
Ини.
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.
Превазишао си сав закон човекове природе, и са Богом се,
богоречити сјединио, желећи га као крајњи циљ, њему си певао:
благословите сва дела Господа и величајте га у све векове.
Када си чуо свете заповести, раздао си твоје изобилно богатство
сиротињи, и покоривши се Богу ти си дични кликтао: благословите сва
дела Господа и величајте га у све векове.
Био си Дометијане неисцрпан у исцелењима, и излио си за пиће
извор и поток сладости, и био си река тишине, свима који кличу:
благословите сва дела Господа и величајте га у све векове.
Богородичан: Дечаци у пећи си описали као пра-слику тебе Дјево, а
у купини је Мојсеј видео пра-слику тебе, и Давид те је видео унапред
како немужно рађаш Детенце и Господа славе, њега величамо у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти пева
химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу Богом
надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе величамо.
Давиде, дођи духом онима који се просветљују крштењем и певај:
Приближите се сада Богу вером и просветлите се! Сироти Адам у
свом палом стању завапи Господу и Он га услиша, па дође и у
јорданским струјама га пропалог обнови.
„Оперите се и будите чисти“! Рече Исаија. „Одбаците рђава дела
пред Господом! Ви који сте жедни дођите на воду живота!“ Христос
кропи водом обновљења оне који Му са вером хитају и Духом их
крштава за живот који не води у старост.
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Благодаћу и печатом крштења чувајмо себе, верни! Јевреји некада
избегоше пропаст обележивши прагове крвљу. Тако ће и нама ова
божанска бања препорођења бити излазак, а тамо ћемо угледати
незалазну светлост божанске Тројице.
Ини.
Ирмос: Исаије ликуј..
Исаијо ликуј јер Дјева носи у себи и рађа сина Емануила, Бога а
и Човека, Исток му је име; њега величамо а Дјеву блаженом
називамо.
Твоју науку и сјај твојих речи, не може, Григорије, наш разум
довољно да похвали, али потврђује твоју победу побожном похвалом,
мада је то изнад моћи да се искаже.
Нарочити знанче небеских тајни, ти сада са сабором апостола
стојиш пред Тројицом, и са пророцима, мученицима, праведнима и
патријарсима, зато помени и нас који славимо твој празник Григорије.
Ти сада, светитељу, бринеш са висине и штитиш цркве Христове,
зато подари победу верном народу, и поломи јарам ропства, и твојим
молитвама Григорије спаси твоје прослављаче.
Богородичан: Ти си Пречиста родила Творца целог света, и носиш
рођенога Узрочника свега; неизмерива је твоја величина и надприродна, зато се Рођеноме из тебе клањамо, а тебе славимо.
Ини.
Ирмос: Образ чистаго рождества..
Она купина несагорива, показала нам је праслику чистога рођења
од тебе Богородице; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу
пећи, да бисмо те непрестано величали.
Зауставио си оче жеље твојих вољених и сачувао си савршенство
твоје, и примише те насеља патријараха и праведних и чете преподобних, зато са њима моли за нас Сведржитеља.
Твоја отаџбина је стекла твоје многонапаћено тело као свето
имање, сакривено у њеним недрима славни, и гоњена материнском
жељом, није дала та се тобом туђини наслађују.
Дођи да ми будеш помоћ у животним искушењима и невољама, и
умири буру страсти која се дигла против мене, и у тихо пристаниште
ме приведи, твојим молитвама оче као ветром.
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Богородичан: Смрт је стигла чак до тебе, надсуштаствени Сине
Божији, који си био као ми из безмужне Матере, да би нас спасао, јер
си одлучио да нас очистиш водом и огњем светог крштења.
Светилен
Подобан: Посјетил ни..
Прославимо сви нарочитим песмама као доброг пастира Григорија
ученог, старешину у Ниси, и рођеног брата Василија премудрог.
Слава, и сада, празника:
Јавио се Спас, благодат и Истина у водама Јордана, и све у тами
и сенци смрти уснуле је обасјао, јер је дошао и јавио се као Светлост
недоступна.
На стиховњим стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Сада Спаситељ дарује људима чудновато очишћење, не спаљује их
огњем, него душе обнавља без уништавања.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Захватите народи усрдно и са весељем воду Божанског живота, из
извора спасења, душама на избављење.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Дошло је просвећење, и јавила се благодат, настало је избављење,
цео свет се просвећује, и народи се радошћу испуњавају.
Слава, глас 1.
Дивни подвижниче праве вере, трпео си као добар војник Христа
Бога, и војводи си угодио, подвизавај се и сада по цркви добрим
подвигом, и чувај њу твојим догматима као на непомичном темељу
Григорије.
И сада, глас 8.
Дело Јована Монаха.
Господе, када си хтео да испуниш намеру од века, од све твари си
служитеље твојој тајни примио: од свих ангела Гаврила, од свих људи
Дјеву, од небеса звезду од вода Јордан, и у њему си омрзнуто безакоње
уништио, Спасе наш, слава теби.
На литургији
Блажена од канона празника Песма 5. са ирмосем на 4 и светог
Песма 6. на 4.
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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 151.
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)
Еванђеље по Матеју, зачало 34. од половине.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јануара 11. дан
Спомен преподобног оца нашег Теодосија, оснивача опште-жића.
На вечерњу
Блажен муж, први антифон.
На Господи воззвах.. певамо стихире на 6, глас 5.
Подобан: Преподобни оче..
Преподобни и богоносни оче Теодосије, у привременом животу си
се веома подвизавао, службама, подстом и бдењима и постао углед
својим ученицима, а сада се радујеш са бестелеснима и Христа славиш
непрестано, као од Бога Бог-Реч и Избавитеља, који је сагнуо главу
пред Претечом и освештао природу воде. Њега моли и њему се помоли
преподобни да подари цркви слогу, мир и велику милост.
Преподобни и богоносни оче Теодосије, нашавши као што је желео
твоју чисту душу, благодат Духа Пресветог се у тебе усели, као
пречиста светлост; његовом силом украшен Христа стално прослављаш, у две суштине а једнога Сина, крштеног руком Претече, и
посведоченог Очевим гласом. Њега моли и њему се помоли преподобни
да подари цркви слогу, мир и велику милост.
Преподобни и богоносни оче Теодосије, свето си се удостојио
блаженог живота, јер си га чистотом и постом стекао; жив си се у
небески живот преставио, рекавши свима да се радују, па са бестелеснима Христа непрестано славиш, јер је од Дјеве неизрециво тело,
примио и наше грехе крштењем у води Јордана потопио. Њега моли и
њему се помоли преподобни да подари цркви слогу, мир и велику
милост.
Слава, глас 2.
Преподобни оче, ти си као град Бога живога, а твоју свету душу су
обрадовали речни токови воде опроштаја, јер си Јордан прошао и на
све стране си побожно науку Христа Бога нашег излио. Њега моли
свеблажени Теодосије, да спасе душе наше.
И сада, глас тај исти.
Сагнуо си главу пред Претечом, а сатро си главе змијама, дошао
си на воду и све просветио, да те славе, Спаситељу, као просвећење
нашим душама.
Прокимен дана и чтенија.
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Читање из Премудрости Соломонових
(Глава 5, 15 – 2 и 6, 1 – 3 )
Праведни 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 свеоружије ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће као 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, полетеће на циљ полетеће,
од каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих
вода морска, реке ће их потопити 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.
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 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 свепалницу прими их. и у време посете
њиихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. судиће незнабожним народима, и овладаће људима, 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 на преподобнима Његовим, и посета
Његова у изабранима Његовим.
Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4, 7-15)
Преведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост
часна није у многим 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
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не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни године
дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из
средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима Његовим и
посета Његова у преподобнима Његовим.
На стиховње стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Дело Јосифово.
Господ рече: видиш да се обукох у твој лик којега саздах, и
надразумно се понизио, зашто ти је онда чудно друже, ако се сагињем
под твоју десницу, као један од твојих слугу и да се обнажен одевам
водом? А ја хоћу као милосрдан, да обнажене оденем у вечно
нетрулење.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Дошао си оваплоћен, а тело које те је примило ниси спалио, то је
пећ у давнини пресказала неспаливши дечаке. А ја сам сено Владико,
и како да положим руку на тебе који си огањ? Од тебе стрепе сво небо
и земља, Исусе свесилни, Спасе душа наших.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Господ рече: ти ме опери у води Јордана, мада нечистоте намам,
тако ће укаљана природа човека преступом Адама бити измивена, и
биће нова, јер мојим крштењем бива обновљење свима људима водом
и Духом.
Слава, глас 8.
Дело Студитово.
Мноштво монаха те прослављамо као вођу, оче наш Теодосије, јер
смо твојом стазом заиста научили да право ходимо. Блажен си, јер си
Христу служио и демонску си силу савладао; ти си сабеседник ангела,
и у заједници са преподобнима и праведнима, са њима се моли
Господу, да се смилује душама нашим.
И сада, глас тај исти.
Војске ангела су се зачудиле виђњу: како стојиш Спасе данас наг
у води на Јордану, и твоју пречисту главу си погнуо да те Јован крсти?!
Себе си својевољно унизио, да би цео свет обогатио, зато Господе
слава теби.
Тропар, глас 8.
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима
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из дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Теодисије оче наш, моли
Христа Бога, да спасе душе наше.
Слава и сада, празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника, два пута.
Слава, светога И сада: празника. И уобичајене катизме.
После првог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Исус Навин је кроз реку Јордан провео људе и кивот Божији, и дао
пра-слику будућег доброчинства, као знак нама и опис догађаја
истинитог порода, и светог преласка, обоје се пра-сликује Духом: да
ће се Христос јавити на Јордану да освешта воду.
Слава и сада, то исто.
После другог стихословија сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Видећи чете ангела истославног Бог-Реч са Оцем и Духом,
оваплоћеног и крштеног из милосрђа, задрхташе, и Јордан се река
застидела, и устраху назад вратила, а он нас узноси ка висини спасења,
јер смо пропали у својим страстима.
Слава и сада, то исто.
После Полијелеја, сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Ка небеској висини си твоје руке подигао, и као светли стуб си
преподобни оче постао, блистајући зрацима молитава, јер си ка небу
управио мисли, и постао заједничар неизрецивих тајни и сав си обасјан,
зато моли Христа Бога, да нам подари велику милост. (два пута)
Слава и сада, празника
Подобан: Дјева днес..
Данас је Владика на Јордан дошао, да се крсти у води од светог
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Претече; са висине га је Отац посведочио, ово је Син мој који је по
вољи мојој, и Дух се чудно над њиме појавио у виду голуба.
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)
Све што дише..
Еванђеље по Луки, зачало 24.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио
и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
Канон празника са ирмосем на 8. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Израиљ прегази силовите морске таласе намах претворне у
суво. Црвено море пак, као водени гроб немилице се навали на
египатске војводе силном снагом деснице Господње.
Кад је смртницима свануло блиставо јутро, доласком Јована из
пустиње на воде Јордана, ти си Господару Сунца, савио свој врат пред
њим да би извео нашег родоначелника из простора мрака и очистио
творевину од сваке прљавштине.
Беспочетна Речи, са тобом је у струјама погребен човек. Заблуда
га је искварила, а ти га обнављаш. Очев силни глас то неизрециво
потврђује: „Ово је мој љубљени Син, једнак ми по природи!“
Ини канон светога на 6, глас 2.
Дело Теофаново.
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.
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Као мудар вођа наш, започни оче Теодосије, побожну песму
Христу Богу, који је дошао за спасење целог света, и који је твој
пресвети спомен са собом прославио.
Из пустиње је Претеча Христов од Аронове Јелисавете изникао и
дошао, а у бањи крштења се Теодосије Духом родио и грађанин
пустиње постао, следујући за Исусом.
Крштавајући се у води, Христос је укинуо израиљског сабора
гордост, а у цркви је живот налик ангелском засађен, по њему си
блажени Теодосије неклонуло живео.
Кроз пост си био оче заједничар страдања ради нас на крсту
Прикованоме, и зато си постао достојан и његовог васкрсења, и постао
си санаследник и његове славе Теодосије.
Богородичан: Чета светих девојака тебе свето називају као најбољу
међу женскима, Богородице и Владичице, јер си украшена божанским
врлинама, и јер си добротвора, Бога-Реч, наизрециво родила.
Катавасија: Господ, силан у ратовима..
Господ, силан у ратовима, откри морско дно и по сувом изведе
Своје слуге, а затим потопи њихове противнике – јер се
прославио!
Песма 3.
Ирмос: Радујмо се сви јер смо избављени од негдашњих замки и
разбијене су лавље чељусти што прождиру. Отворимо уста плетући
слаткогласије речи Богу-Речи коме је радост да нам пружа дарове.
Ђаво који је некада усадио смрт у творевину, узевши природу
злоћудне звери, пропада у мрак због Христовог доласка у телу; насрће
на Господара, који је као јутро свануло, али сам разбија своју
душманску главу.
Господар приводи себи Богом створену природу која се одметнула
тиранину стомаку и препорађа је изнова, саздајући земаљска створења.
Тако довршава велико дело, јер дође из жеље да је одбрани.
Ини.
Ирмос: Процвјела јест..
Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.
Господ који свод небески водом покрива, телесно се оденуо у воду
Јордана, а у њему се утврдило срце моје.
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Божанска светлост је у Јордану заблистала, као богомдани Изданак
свима на земљи, и јавља тебе Теодосије као свога доброг ревнитеља
и благословеног.
Оставио си свет и све у њему преподобни Теодосије, јер си се
угледао на Владику обнаженог у Јордану.
Крст Спаситељев си на рамена узео, похитао си на гроб његов и
као јелен на изворе вода спасења, свеблажени Теодосије.
Богородичан: Задивиле су се војске ангела, Пречиста, и зачудила су се
у људима срца због твога Порода, зато тебе Богородице са вером
славимо.
Катавасија: Господ који даје снагу нашим владаоцима..
Господ који даје снагу нашим владаоцима и уздиже моћ својих
помазаника, рађа се од Дјеве па иде на крштење. Стога му верни,
ускликнимо: нема светога као што је Бог наш, нити праведнога
осим тебе, Господе!
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Икос:
Незнабожачкој Галилеји, Завулоновом крају, и Нефталимовој
земљи, како рече Пророк, заблистао је Христос као велика Светлост;
свима у мраку је заблистала светла Зора, која блиста из Витлејема: из
Марије је заблистао Господ целом свету зрацима као Сунце правде.
Зато обнажени од времена Адама, дођите да се сви у њега оденемо, да
се угрејемо, јер он наге покрива, и потамнеле просвећује. Дошао си и
јавио се као Светлост недоступна.
Сједален светога, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Уздржањем и подвигом и молитвама ти си своју душу побожно
украсио; постао си заједничар са мученицима, блажени, и заиста си
дар чудодејства примио, да исцељујеш болести свих који те са вером
славе, а тако и мноштво демона одгониш, и дарујеш благодатна исцељења људима, богоносни Теодосије, моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова, свима који са вером славе твој спомен. (два пута)
Слава и сада, празника, глас тај исти.
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Јордан ти је својом водом послужио, а Јован је своју трулежну
руку пружио, теби Невидиви када си се телесно појавио и крстио, док
се први од страха назад вратио, овај се са трепетом тебе Нетрулежног
коснуо; заиста си Јагње Божије извор живота вечног, а изворе, мора и
људе си освештао. Тројица је заблистала, Родитељ је тебе са висине
Сином назвао, и Дух Свети је сишао.
Песма 4.
Ирмос: Очишћен ватром мистичног виђења Пророк је певао химну о
обновљењу смртника. Подстакнут Духом пустио је глас објављујући
оваплоћење неизрециве Речи која ће разорити владавину насилника –
ђавола.
Пресветла Речи послана од Оца, Ти дође да отераш злохуду ноћну
тмину и да искорениш људски грех, те да својим крштењем изведеш
са собом из јорданских токова светле синове.
Видећи преславну Реч, Гласник одлучно повика творевини: Овај
беше пре мене, иако је по телу после мене. Он у нашем обличју засија
божанском снагом да отера од нас крајње мрски грех.
Да би нас вратио на живоносни пашњак, Бог Реч хита у лов по
змијским гнездима. Разбивши страшне замке онога који немилице
наноси ране људском роду у пету и оковавши га, спасава творевину.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
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.
У водама си главе змија уништио, и Духом си Речи Божија мене
целог човека обновио, зато ти кличем: слава сили твојој Господе.
Покорношћу и изузетним смирењем, оче Теодосије, постао си
налик Христу који је погнуо главу пред Претечом, и врлинама си се
уздигао и постао као стуб непоколебиви.
Послужио си Дјеви и Матери Христа Бога, и неодољиву благодат
Духа си примио оче Теодосије, и тако си невидиве противнике
уништио.
Као мудраца те је славни пећина примила, и учинила дародавцем
нас ради крштеноме Христу, јер си Теодосије веру са надом и љубављу
принео.
Охрабрен страдањим Владике Христа, ти си одушевљено претрпео
муке, оче Теодосије, и борио се против тамног господара света.
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Богородичан: Бесемено си у твоме телу зачела Господа, и њега
оваплоћеног родила, а он цео свет спасава твојим молитвама, зато ти
кличемо: радуј се Владичице, Увекдјево.
Катавасија: Онај за кога си, Господе, рекао..
Онај за кога си, Господе, рекао „ Глас једнога који виче у
пустињи“ чу Твој глас кад си загрмео над силним водама, дајући
сведочанство за Свога Сина, и сав испуњен присутним Духом
ускликну: Ти си Христос, Божија мудрост и сила.
Песма 5.
Ирмос: Очишћени и опрани Духом од отрова мрачног и прљавог
непријатеља, кренули смо без лутања новом стазом, која води
неприступачној радости, приступачној само онима са којима се Бог
помирио.
Спазивши да је у греховном мраку и неизбежним оковима човек
кога је својим прстима уобличио, Творац га је подигао и ставио на
плећа, а сада га у много воде пере од давнашњег срама Адамовог пада
у грех.
Похитајмо с побожношћу и одушевљењем, ка незамућеним
струјама извора спасења, и посматрајмо како нам Реч даје да њом
чистом утолимо жеђ за Богом и како пријатно лечи свет од болести.
Ини.
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.
Запаливши си разум, Који је нас у водама обновио, мудро утврдио
си обореног због поста повешен телом свеблажени Теодосије.
Свеблажени Теодосије, Онај који је нас у водама обновио и
разапео своје тело, тај је твоје срце разгорео, које си мудро у вери
утврдио, јер је одбаченим постом оборено било.
Смрт је увек поучна за живот, зато си хитао да одеш ка Јављеноме
нас ради телом, и себи си начинио гроб Теодосије.
Оче Теодосије, твој славни ученик Василије се на својевољну
Христову смрт угледао, и нови гроб је радосно собом поновио.
Богородичан: Гле, у твоје тело, си Пречиста Владичице, Христа Бога
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неизрециво примила, као што је Исаија прорекао, и мимо природе си
га Богородитељко и родила.
Катавасија: Исус, человођа живота..
Исус, человођа живота, долази да ослободи првосазданог човека
Адама од осуде, иако му као Богу није потребно очишћење, ради
палога човека очишћава се у Јордану. У њему је убио нашег
непријатеља ђавола, и дарује мир који превазилази сваки разум.
Песма 6.
Ирмос: Гласом пуним радости Отац показа Свога Миљеника, кога је
изнедрио из Своје утробе. „Уистину “, рече, „Овај је мој Пород, са
Мојом природом, што носећи светлост изниче у људском роду, Моја
жива Реч што због старања о човеку поста човек.“
На нечувен начин Пророк намах изађе из утробе морског лава у
којој се ваљао три ноћи, унапред објављујући свима спасење од
човекоубице змије, кроз поновно рођење у последња времена.
Кад су се отвориле свесјајне дубине небеског свода, у божанске
тајне упућени Јован угледа Духа, који исходи од Оца и почива у
свенеокаљаној Речи, како на неизрецив начин силази као голуб и јавља
Се народу да га приведе Господару.
Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Твојим васкрсењем Христе даровао си нам нетрулење, зато се и
твој славни угодник Василије, мада умро јављао као жив.
Крштаваш се Овај који цео свет очишћава, јер због мене је Бог
попут мене Човек постао, а њега си, блажени Теодосије, у две природе
проповедао.
Ти си Теодосије потоке суза излио, али је Христос Бог, који је и
сузе мироносица на радост окренуо, и твоје сузе у сладост и весеље
окренуо.
Богородичан: Удостоји ме твога милосрђа, јер си најмилоснијега БогаРеч родила, који је својом крвљу људе од трулежи избавио.
Катавасија: Глас Речи, Светиљка светла..
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Глас Речи, Светиљка светла, Даница и Претеча Сунца, виче у
пустињи свему народу: „Покајте се док има времена, јер ево ту је
Христос који свет од пропадања избавља!“
Кондак, глас 8.
Подобан: Возбраној..
Будући засађен у двору Господа твога, твојим светим врлинама
красно си процветао, и умножио си чеда твоја у пустињи, сузама
твојим као лишом је напајајући, Божији вођо монаха у божанским
дворовима. Зато ти кличемо: радуј се, оче Теодосије.
Икос:
Мада си по природи био човек оче, ипак си постао суграђан
ангела, јер си, светитељу, као бестелесан на земљи поживео, и телесне
жеље си одбацио. Зато чуј и од нас ово: Радуј се побожног оца
изданче, радуј се матере побожна грано. Радуј се предивни грађане
пустиње, радуј се целом свету велико светило. Радуј се јер си од
младости за Христом кренуо, радуј се јер си телесне прохтеве усахнуо.
Радуј се као заступник спасења монаштва, радуј се очајнима примере
утехе. Радуј се јер си многе од лажи избавио, радуј се јер дарујеш реке
чудеса. Радуј се старатељу за сиротињу, радуј се наш заступниче и
избавитељу. Радуј се оче Теодосије.
Песма 7.
Ирмос: Онај који је стишао пламен у пећи који је високо куљао
надносећи се на побожне младиће, водом Јордана сажеже главе
змијама, а росом Духа рашчисти свеколику непрестану греховну маглу.
У страховитом асирском пламену кога си угасио, претворивши га у
росу, био је Твој пра-лик. Отуда си сада, Христе загрљен водом, док
спаљујеш у њој скривеног најгорег упропаститеља, који је одвлачио
људе на пут пропасти.
Јордан се некада раздели на двоје и Израиљски народ пређе преко
њега по сувом. То је била пра-слика Тебе, Свемоћни, који сада хитро
порињујеш творевину у речне струје, на сигуран и бољи пут.
Знамо да си, на жалост, својевремено сручио свеопшти потоп ради
уништења свих створења, а сада си, Христе, Створитељу величанствених и нечувених ствари, потпио грех, ради блаженства и спасења
смртника.
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Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну;
зато је Он благословен и највише прослављен.
Ти си Господе воду која спаљује грех и пламен који орошава
човеков род у твоме крштењу објединио, Речи Божија, величани Боже
и благословени и најславнији.
Ономе који је Јордан као пећ начинио, ти си му самог преподобни
као кађење и пламен свети принео, и заиста се обожио, и постао си
храм спасоносни душама.
Твојој показаној благодати би се и војводе Мојсејеве покориле, јер
ти си неведиве противнике уништио, а град небески си оставио у
наслеђе народу твоме, свехвални оче.
Ономе који је водом грех потопио, ти си му самог за станиште
начинио, Теодосије богоугодни, и храм си саздао, да му се приносе
непрестане песме, а одредио си да му на разним језицима певају.
Угледајући се на смелост младића, ти си ужарени огањ гнева
мучитељевог покорио, мудрим заступањем по црквама Христовим оче
Теодосије, и зато се својевољно појавио телом Разапети.
Богородичан: Пречисто зачеће и рађање без нарушења само си ти
имала и девствена остала, јер си Бога зачела који над свима, Пречиста,
а он је Човек постао, вернима за спасење и избављење.
Катавасија: Побожне младиће сачува..
Побожне младиће сачува неопаљене ватром, иако су бачени у пећ,
шум росоносног ветра и силазак Божијег анђела. Стога, освежавани од ватре росом, са захвалношћу су певали: „Благословен
си, најопеванији Господе Боже отаца наших“!
Песма 8.
Ирмос: Слободном види себе творевина, синови су светлости они који
раније беху у мраку, једино владар мрака стење. Нека благосиљају
Узрочника ове промене наследници некада проклетих незнабожаца!
Тројица боголиких младића, које у огњу роса расхлађује, јасна су
пра-слика Највише Природе која блиставо сија троструким светлом, а
својевољно се помешавши са смртном људском природом, росом
спаљује свеколику погубну заблуду.
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Сва земаљска природа да се одене у бело сада, када је усправљена од
пада са небеса. Утече од пређашњих грехова очишћена до савршеног
сјаја, пошто ју је Божја Реч која све одржава опрала у речним струјама.
Ини.
Ирмос: Пешч иногда огњенаја..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.
Некада је пећ у Вавилону била пра-слика токова Јордана, и
Божијег крштења, јер је и она противнике спалила, а верне оросила
који певају: благословите сва дела господња Господа.
Пре твога телесног страдања и одласка, ти си Теодосије сачувао
дечака од недара земних у бунару од воде, и јавио му се па је
узвикнуо: благословите сва дела господња Господа.
Беше благослов на твојим рукама од Христа у води крштеног, јер
по твојој светој наредби на усахлој земљи се појавила вода и сунце
загрејало, и веома плодан урод класа пшенице је оскудне прехранио.
У духовну сенку светлости Божије ти си ушао Теодосије, и
таблице праве вере си на срцу твоме прстом Божијим написао, и то
учење си твојим ученицима пренео, као књигу живота, свеблажени.
Угледом на тврду веру оне крвоточиве, нека се жена твоје одеће
дотакла, и као тама се, светлом која је у теби, њена болест одагнала,
јер ти си постао изабрани сасуд јављенога Христа.
Тројичан: Тебе видећи Бога од Бога, телом неизрециво јављеног
Христе, познали смо и невидивог твога Оца и твога Духа Светога,
кличући: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Нераздвојног од Оца си у телу бесемено зачела, и он је
ту као Бого-Човек поживео и неизрециво се родио, зато у тебе
верујемо као спасење свима.
Катавасија: Она пећ у Вавилону која..
Она пећ у Вавилону која је излила росу указала је на несхватљиву тајну: да ће Јордан у своје струје примити духовни Огањ;
док се буде крштавао у телу обујмиће Створитеља Кога народи
благосиљају и величају у све векове.
Песма 9.
Ирмос: О чуда које превазилази свако умовање: твој порођај, свечиста
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Невесто, благословена Мајко! Преко тебе нађосмо потпуно спасење,
зато ти као добротворки одајемо дужну похвалу, приносећи ти на дар
химну захвалности.
Оно што је у купини откривено Мојсеју препознајемо да је овде
извршено, мимо свих законитости, јер Дјева ношаше у себи Огањ и
оста читава и роди светлоносног Добротвора Кога примише јорданске
струје.
Заједништвом Духа помазао си и учинио савршеним смртно
људско биће, беспочетни Царе, пошто си га умио чистим струјама и
тако тријумфовао над надменом силом мрака, те га сада преводиш у
живот коме нема престанка.
Ини.
Ирмос: Безначална Родитеља Син Бог..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене, зато
тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Проповедао си богомудри Теодосије о четири света сабора истог
броја као и Еванђеље, готов да и крв мученички пролијеш, и ревношћу
си постао мученик и без крви за праву веру.
Судом неправедног ти си праведниче осуђен на изгнање и
прогнан, али је овај због хулних уста нечастиву душу изгубио, и живота
се лишио противник Живота, оче преподобни.
Сећамо се твоје науке Теодосије, па проповедамо Христа у две
природе, и са две воље га познајемо, природама и дејствима и силом,
у њему као Богу телесно крштеном.
Истоименит си са добрим даром од Оца светова, јер си постао
лекар и душа и тела, давао си изобилно јела и пиће страдалима од
глади и жеђи, а нагима одевање, и палима устајање.
Не престај да надгледаш стадо твоје, преподобни оче, и помињи
твоје обећање, јер смо се као котвом наде привезали за неломиви
камен, јер имамо тебе Теодосије као заступника код Христа.
Јединицу тројичну и Тројицу јединосушну православно певајући
верни прославимо, као несечено, најсветије и трисјајно Биће, и
незалазну зору једину непропадиву, која нам је светлост заблистала.
Богородичан: Постала си као рано јутро у ноћи живота, зрацима
девства заблистала, јер си нам исток духовнога Сунца правде јавила,
Богомати Пречиста.
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Катавасија: Ниједан језик није у стању..
Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти
пева химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу
Богом надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе
величамо.
Светилен
Подобан: Посјетил ни..
Очистили смо се светло Христе мој твојим очишћењем, и сада смо
се радошћу празника и спомена светог Теодосија обогатили, зато се
веселе монашке чете. (два пута)
Слава и сада, празника.
Јавио се Спас, благодат и Истина у водама Јордана, и све у тами
и сенци смрти уснуле је обасјао, јер је дошао и јавио се као Светлост
недоступна.
На хвалитним стихире на 4, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Самог себе си унапред учинио домом високих врлина, Теодосије,
јер си се удостојио да у храму Пресвете Богородице обитаваш, и да га
посећујеш. Желео си да видиш Божију светлост, зато сада, оче
преподобни, лепоту истините сенке и неизрециве красоте гледаш, коју
је основао Вишњи, којој се веселе сви који у њу усрдно гледају, а ти
га моли да ниспошаље душама нашим велику милост.
Подвигом испосништва си самог себе очистио јер си се
свеблажени на твога Владику угледао, зато си ону која се краја твоје
одеће дотакла од болести исцелио, а гладом напаћене у пустињи си
наситио, дајући им из неисцрпне ризнице, тако си истоименит да
Божијим давањем; веру православну си преподобни оче проповедао, а
мучитељево неверје си презрео, молећи Христа да подари целом свету
велику милост.
Несмањивим пламеном си се за Бога разгорео, и грејан топлом
љубављу са небеса си блистање примио, свети миомирис ти се јавио
и одредио где да зидаш свети храм врлина и старања за душе. Њега си
започео и побожно завршио, и тамо лежи твоје многонапаћено тело,
због светих чуда изузетно поштовано; а ти моли Христа, да ниспошаље
душама нашим велику милост.
Заиста си чак до свете скиније и до дома Божијег, Теодосије
прошао радосно и веселом душом, где је оче песма празнична, јер си
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хтео да чујеш дивно и умилно певање, и постао си светитељу у
зједници неизрецивог блаженства и утехе душама, јер то си баш желео
када си тело умртвио и то си и примио. По Божијој правди си
украшен, па се моли Христу, да подари целом свету велику милост.
Слава, глас 2.
Постао је на земљи узор и света лествица врлина, зато га
похвалимо као украс испосника, јер се заиста као велики Антоније
подвизавао, и неизмерно је смирење стекао. Свој народ је са побожношћу напасао, и у тор свети га је уселио, где борави војска ангела,
зато му усрдно кличемо: не заборави сада стадо твоје свеблажени
Теодосије, него твојим молитвама Господу спаси нас, молимо те.
И сада, глас тај исти.
Данас је Христос на Јордан да се крсти дошао, данас је Јован
главу Владике дотакао, силе небеске се диве, видећи чудну тајну, море
виде и побеже, а Јордан видећи устукну, ми пак просвећени кличемо:
слава јављеноме Богу и на земљи виђеноме, јер је цео свет просветио.
Велико славословље.
После Трисветог тропар светом, Слава и сада: празника. Јектенија
и отпуст.
На литургији
Блажена од канона празника, Песма 6. на 4 и светога Песма 6. 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 176.
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)
МР
Треба пазити на то ако се догоди недеља Митара и фарисеја.
Ова недеља може да почиње од 11. јануара у попразнку
Богојављења, на празник преподобног оца нашег Теодосија, и
долази до 15. фебруара.
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ВИДИ
Ако се догоди недеља Митара и фарисеја 11. јануара, тада се
служба преподобног Теодосија пева у други неки дан, када
еклисиарх одреди.
У суботу увече:
На малој вечерњи
стихире васкрсне и Богородици, по обичају.
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. целу катизму. На Господи воззвах.. стихире
васкрсне 3, Анатолијеве („Источне“) 1 и празнка Богојављења од
тога дана 3 и из Триода самогласних 2, понављајући прву. Слава:
Триода, И сада богородичан од првих (догматик), гласа. Вход.
Прокимен дана.
На литији
Стихире празника од тога дана са стиховњих вечерња и
јутрења. Слава и сада: Триода, глас 3.
На стиховње: стихире васкрсне по алфавиту, Слава празника, И
сада: Триода.
На благосиљању хлебова
тропар Богородице Дјево.. два пута, и празника једанпут, и чтеније.
Ако нема бденија, После Сада отпушташ.. тропар васкрсан, Слава
и сада, празника.
На повечерју
после Достојно, после Оче наш.. кондак празника, Слава и сада:
Триода.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута, Слава и сада: празника.
После катизми сједални васкрсни, са њиним богородичиним и
Чтеније из Толковног еванђеља, Недеља после крштења. После
непорочних, тропари: Ангелски собор.. и ипакој гласа. Чтеније
Недеље о митару и фарисеју. Степена и прокимен гласа. Еванђеље
васкрсно. Васкрсење Христово видевши.. псалам 50., Слава:
Покајанија отверзи ми двери.. И сада: богородичан: На спасенија
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стези.. Затим: Помилуј мја Боже.. Множества содјејаних мноју љутих..
и уобичајена молитва: Спаси Боже народ твој..
Канон васкрсан са ирмосем на 4, празника на 4 и Триода на 6.
Катавасија празника.
После 3. песме, кондак празника и икос и сједален, Слава и сада:
Триода.
После 6. песмекондаак Триода и икос.
На 9. песми певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан, Слава:
празнка, И сада Триода. На хвалитним стихире васкрсне 3,
празника 3 и Триода глас 3. са припевима: Васкрсни Господе Боже
мој.. Митара и фарисеја... 2. Исповемсја тебје Господи..Фарисеја
велехвалниј глас.. Слава: От дјел прехвалними И сада: Преблагословена јеси.. Славословље велико. После Трисветог тропар васкрсан
само, јектенија и отпуст. Уобочајкјена литија у припрату тамо
певамо Слава и сада: Еванђелску стихиру и први час.
На часовима
Тропар васкрсан, Слава: празника И сада: богородичан часова.
После Оче наш.. кондак празника и коначни отпуст. Тако исто
бива и на осталим часовима: говоримо тропар васкрсан и
празника, а кондаке наизменце.
На литургији
Блажена гласа н 4 и празника песма по реду на 4 и Триода Песма
6. на 4.
После входа тропар васкрсан и празника. Слава: кондак празника,
И сада: Триода. Прокимен недеље после просвећења, затим
празника. Апостол и Еванђеље недеље после Просвећења, затим
Митара и фарисеја.
Проичастен: Хвалите Господа с небеса.. други: Празника.
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Месеца јануара 12. дан
Спомен мученице Татијане.
На Господи воззвах.., стихире празника, глас 8.
Подобан: Господи ашче и на судишчи..
Господе, мада си безгрешан, претрепо си телесно крштење, јер си
хтео да свет ослободиш од греха, зато ми познавши тебе као Бога
славимо, јер си крштењем избавио од робовања душе наше.
Господе, када си оваплоћен дошао на воду Јордана, да освешташ
воде твојим славним крштењем, присто си да пред Јованом приклониш
главу, и да те слуга крсти, да спасеш душе наше.
Господе, хтео си да свет који си створио спасеш од лажи, зато си
одлучио да се оваплотиш из неискусобрачне Дјеве; као Човекољубац си
избавио Адама од трулежи, а крштењем си подарио просвећење душама
нашим.
Ини стихире светој, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Када си богато обасјана светлошћу Духа, богатство си презрела,
јер си само небеско заволела, у мученичку снагу си се оденула, и на
неизмерна страдања се одлучила. Тако си демона савладала и венце
победе исплела, мученице и страдалнице преславна.
Смрад телесних страсти и пламен греха си светитељко росом Духа
Божијег угасила, који ти је садејствовао, тако си и звери на сред
суђења обуздала, а тело си храбро на рањавање предала, тиме си
демона савладала, а венце победе испледа, о, Татијано богоблажена.
И мач, и огањ, и ране, и патње, и глад, и сваки други начин мучења,
ти си твојом љубављу ка Господу отупила, јер си успламтелим срцем
њега тражила, а све видиво си мученице уједно презрела и унутар
Божијег дворца се уселила, и невеста Цара свих постала.
Слава и сада, глас 5.
Видећи свако биће на земљи, тебе, Творца нагог у води како
иштеш крштење, запрепастило се у страху и задивило, а Претеча беше
уздрхтао и није смео да ти се приближи; море је побегло, Јордан је
са водом устукнуо, горе су заиграле видећи то, а силе ангелске се
зачудиле говорећи: О, каквог ли чуда! Спас је обнажен, а хоће људе у
спасење и обновљење да одене.
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На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Ангелскија..
Сада пророчки ускликнимо Господу: јавио си нам се Спасе наш и
Створитељу, а уништио си Речи-Божија уста змијама на Јордану, и као
Милосрдан си слепе твојом светлошћу обасјао Христе; благословен си
јављени Боже наш и слава теби.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Твојим крштењем Речи-Божија, дао си нама који волимо твој
промисао силу над демонима, промисао си испунио и људе од клетве
још из Едема разрешио, зато ти певамо: благословен си јављени Боже
наш и слава теби.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Сви који смо због Адамовог својевољног пада одевени у кожну
одећу грешника, данас смо је у води Јордана свукли крштењем Господа,
па га са ангелима благосиљајмо и кличимо: благословен си јављени
Боже наш и слава теби.
Слава и сада, глас тај исти, самогласан.
Опевајмо верни величину Божијих дела учињених због нас, јер је
због наших греха постао Човек, и нашим очишћењем је у Јордану
очишћен; Једини чисти и нетрулежни је мене и воде освештао, а главе
змија је у води скршио, зато захватимо воду са весељем браћо, благодат
Духа верно захватајмо јер се невидиво даје од Христа Бога и Спасас
душа наших.
Тропар празника, глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица,
јер Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
На јутрењи
После првог стихословија, сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Јордане реко зашто се чудиш када Невидивога видиш обнаженога?
Видех и задрхтах, рече, и како да се од овога не уплашим и побегнем,
јер се Њега боје да га гледају и ангели?! Зачудило се небо а земља
уздрхта и море се збунило и са њима све видиво и невидиво. Христос
се јавио на Јордану да освешта воду.
Слава и сада, то исто.
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После другог стихословија, сједален глас 8.
Подобан: Свирјелеј пастирских..
Крштава се Христос који цео свет освећује, а са висине Отац
сведочи и говори: ово је Син мој који је по мојој вољи, њега слушајте,
јер овај просвећује цео свет својим милосрђем, а крштењем ће као Бог
спасити род човеков.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 8, и свете на 4.
Канон празника, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Господ, силан у ратовима, откри морско дно и по сувом изведе
Своје слуге, а затим потопи њихове противнике – јер се прославио!
Господ, Цар векова, струјама Јордана наново пресаздава пропалог
Адама и размрскава главе змијама које су се у њима гнездиле – јер се
прославио.
Оваплоћен од Дјеве, оденувши своје нематеријално божанство у
материјално тело, Господ је обливен водом Јордана – јер се прославио!
Господ просветљује оне који су у мраку и чисти људе од прљавштине
греха. Ради њих се очистио у Јордану, пожелевши да се поистовети са
њима, остајући оно што је био – јер се прославио!
Ини канон светој Татијани, дело Игњатијево. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.
Обасјана мученичким сјајем, стојиш мученице пред чистим
Жеником твојим, молећи опроштај душегубних греха певачима твојим.
Пропадиво богатство си мученице, потпуно занемарила, јер си на
небесима непропадиво и непролазно усрдно тражила, и кроз
мученичко страдање си радосно прошла.
Без страха си се мученице одлучила на ране, патње и разно
батинање, јер си помоћ и благодат имала Спаситељеву, који ти је давао
снагу.
Богородичан: Извор безстрастија си родила, зато мене рањенога страстима исцели, млада Дјево, и огња вечнога ме избави, једина богоблагодатна.
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Песма 3.
Ирмос: Господ који даје снагу нашим владаоцима и уздиже моћ својих
помазаника, рађа се од Дјеве па иде на крштење. Стога му верни,
ускликнимо: нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим
тебе, Господе!
Радуј се, данас, Христова цркво, некада неплодна и потпуно
бездетна, јер ти се водом и Духом рађају синови који са вером кличу:
нема светога као што је Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Из свег гласа Претеча виче у пустињи: припремите пут Христу и
учините правим стазе Богу нашем, кличући: нема светога као што је
Бог наш, нити праведнога осим тебе, Господе!
Ини.
Ирмос: На камени мја вјери..
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.
Није поколебало кулу твога срца скупљено олујно мноштво мука,
јер си се на камену љубави Христове утврдила, свехвална, и њему си
кликтала: нема светог попут тебе Господе.
Онај који је човекову немоћ понео, помогао је твоју немоћ на
немоћну змију, зато си је мученице на земљу оборила и са вером
кликтала: нема светог попут тебе Господе.
Потоцима твоје крви блажена, ти си исушила реке безакоња, а из
потока сладости се сада наслађујеш и у незалазној светлости обитаваш
и кличеш: нема светог попут тебе Господе.
Богородичан: Зачеће у теби и рађање је неизрециво, јер си Саздатеља
векова речју својом родила, који избавља од безумља све крајеве света,
Дјево млада и неискусомужна; њега моли увек да спасе нас.
Кондак мученици, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Заблистала си светло својим страдањем, мученице, крвљу својом
украшена, и као дивна голубица узлетела си на небо, света Татијано,
зато се стално моли за оне који те славе.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Двострук ти је мученице подвиг на земљи, и двоструки венац си
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се удостојила примити из руке твога небеског Женика, јер си
испосништвом телесне страсти зауздала, и за веру си пострадала и
демоне савладала, зато твојим молитвама спаси нас од искушења.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Одевен у светлост као у ризу, водом Јордана се одева Христос Бог
наш, док са висине сведочи Отац сапрестолни, а доле Дух Славе на
њега силази; он је који просвећује и освештава нас.
Песма 4.
Ирмос: Онај за кога си, Господе, рекао „ Глас једнога који виче у
пустињи“ чу Твој глас кад си загрмео над силним водама, дајући
сведочанство за Свога Сина, и сав испуњен присутним Духом
ускликну: Ти си Христос, Божија мудрост и сила.
Ко је видео да се сунце, по природи блиставо, чисти? Викао је
Гласник, па како да водом перем Тебе, одсјај Славе, одраз вечнога
Оца? Како ћу ја као трава да такнем огањ твога Божанства? Јер Ти си
Христос Божија мудрост и сила.
Нашавши се у Твојој близини Мојсеј изрази богобојазно поштовање која га је обузело, јер чим је схватио да се Ти оглашаваш из купине,
окренуо је лице. Како ћу онда ја да те гледам очи у очи? Како ћу да
на Тебе положим руку. Јер Ти си Христос Божија мудрост и сила.
Иако сам украшен разумном душом и почаствован моћи говора,
ипак се плашим ствари без душе, јер ако те крстим, осудиће ме гора
која се дими од огња, и море чија се вода разбежала на две стране, и
овај овде Јордан који се вратио натраг, јер Ти си Христос Божија
мудрост и сила.
Ини.
Ирмос: Поју тја слухом..
О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш, и
мене злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и
зато те славим Многомилостиви.
Дивно устројство душе је Татијана имала, јер је лепоту побожности носила, и још је светлошћу мучења дивно заблистала и весели
се код чистог небеског Женика.
Када су безаконици жељезним моткама твоје лице унаказили,
невидиво су теби мученице од Бога на помоћ послани небески ангели,
који су се твоме трпљењу дивили.
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Веру Христову си проповедала, и победила највећег безаконика, и
као жртва непорочна и богоугодна принела си себе и њему и кликтала:
из љубави ка теби Спасе жртвујем се.
Богородичан: У тихо пристаниште поведи ме Богоневесто Пресвета,
јер ме сналази бура и велика смутња греха, и заносе ме ветрови злих
духова који ме искушавају.
Песма 5.
Ирмос: Исус, человођа живота, долази да ослободи првосазданог
човека Адама од осуде, иако му као Богу није потребно очишћење,
ради палога човека очишћава се у Јордану. У њему је убио нашег
непријатеља ђавола, и дарује мир који превазилази сваки разум.
Пред небројено мноштво народа који се стекао да се крсти, Јован
стаде и узвикну: неверници, ко вас је наговорио да се склоните од
гнева који стиже? Дајте Христу достојне плодове, јер он је сада ту и
мир дарује!
Стојећи посред мноштва као један од њих, Домаћин и неимар им
испитује срца. Узевши у руку лопату за чишћење, свемудро рашчишћава
гумно свега света: све што је без плода спаљује, а онима који су са
добрим родом вечни живот дарује.
Ини.
Ирмос: Просвјешченије во тмје..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе мој,
спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.
Угледајуће се на твоје свето страдање, животодавче Христе,
безстрастно је теби пришла и усрдно пострадала и на комаде исечена,
кличући: осим тебе за другог бога незнам.
Страх Божији си у срцу и души носила, и љубав ка спасоносној
вери си кроз муке преславно родила, храбра, а кроз велико страдање
си вође противника посрамила.
Блисташ светлим зрацима, обасјана сјајем Духа Светога, и обасјаваш срца вернима, а мрак греха разараш, дична мученице и страдалнице Христова.
Богородичан: Ти си облак светлог Сунца, зато ме обасјај зрацима и
ослободи ме од мрака мојих сагрешења, па ми пружи руку, јер сам
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упао у блато грехова и у њему лежим, а ти ме подигни, јер ти си
једина усправљање Адама.
Песма 6.
Ирмос: Глас Речи, Светиљка светла, Даница и Претеча Сунца, виче у
пустињи свему народу: „Покајте се док има времена, јер ево ту је
Христос који свет од пропадања избавља!“
Немогуће је, како учи Претеча, одрешити ремен, односно оно што
има заједничко са нама, Речи, Христу, непропадљиво рођеном од Бога
и Оца, и без прљавштине оваплоћеном од Дјеве, који од заблуде нас,
земаљске створове, избавља.
У ватри вечне казне Христос крштава све оне који нису послушни
и не мисле да је Он Бог, а Духом и благодаћу која долази преко воде
обнавља оне који признају Његово Божанство и од сагрешења их
избавља.
Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Угледајући се на тебе на дрвету разапетога, света мученица из
љубави према теби Свемоћни, трпи мучење и кидање тела свога.
Најсвирепије звери се застидеше од тебе, посред стратишта храбро
страдајуће, као у почетку од Текле првомученице, чију си ревност
стекла, светитељко увек помињана.
Када су ангели небески у сред тамнице дошли, тебе су светлом
обасјали и од патње исцелили, и као јагње Божије су тебе прославили.
Богородичан: Творац те је изабрао и заволео, Свенепорочна, као најлепшу од свих поколења из Јакова, и из тебе је заблистао и јавио се.
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Икос:
Незнабожачкој Галилеји, Завулоновом крају, и Нефталимовој
земљи, како рече Пророк, заблистао је Христос као велика Светлост;
свима у мраку је заблистала светла Зора, која блиста из Витлејема: из
Марије је заблистао Господ целом свету зрацима као Сунце правде.
Зато обнажени од времена Адама, дођите да се сви у њега оденемо, да
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се угрејемо, јер он наге покрива, и потамнеле просвећује. Дошао си и
јавио се као Светлост недоступна.
Песма 7.
Ирмос: Побожне младиће сачува неопаљене ватром, иако су бачени у
пећ, шум росоносног ветра и силазак Божијег анђела. Стога, освежавани од ватре росом, са захвалношћу су певали: „Благословен си,
најопеванији Господе Боже отаца наших“!
Са дрхтањем и дивљењем, као на небу, стајале су анђеоске силе на
Јордану посматрајући толико Божје снисхођење: како стојиш у води са
телом на Себи, Ти који држиш на окупу све воде над сводом, Боже
отаца наших.
Облак и море у којима се некада под законодавцем Мојсејем
крстио јеврејски народ када је изашао из Египта беху пра-слика Божјег
Крштења: море беше пра-лик воде, а облак Духа. Њима посвећени
кличемо: Благословен си Боже отаца наших
Прославимо сви верни, богословски и неућутно, Онога од кога смо
добили посвећење: Оца и Сина и Духа Светога! Тројица лица истоветних а по бићу су један Бог. Њему певајмо: Благословен си Господе,
Боже отаца наших!
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну;
зато је Он благословен и највише прослављен.
Као непобедива и храбра си исечена, и груди су ти одсекли, и све
си то трпељиво поднела, али си огњем небеским попалила оне који
нису хтели прославити Бога, којем сва творевина пева и слави га.
Носећи у срцу огањ божанске љубави, непорочна, ти си пламен
ужареног огња савладала, и ниси се уплашила, него си, попут дечака
у давнини, храброст и смелост показала.
Свирепе звери су се теби покориле, и лавовске чељусти си
неповређено прошла, зато си прославила Бога је тебе прославио, јер си
његова страдања у телу своме, свехвална, испунила.
Богородичан: Ти си нам Живот Ипостасни родила, који је смрћу смрт
потпуно уништио, зато умртви страсти наших тела, јер те са вером
славимо Пречиста, као преславну Богородицу.
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Песма 8.
Ирмос: Она пећ у Вавилону која је излила росу указала је на
несхватљиву тајну: да ће Јордан у своје струје примити духовни Огањ;
док се буде крштавао у телу обујмиће Створитеља Кога народи
благосиљају и величају у све векове.
„Ослободи се сваког страха“ рече Избавитељ Претечи, „и послушај
Ме па Ми приђи, јер сам по природи добар. Повинуј се Мојој наредби
и крсти Ме, јер сам дошао понизивши Се, иако Ме народи благосиљају
и величају у све векове“
Када чу Господареве речи, Претеча дрхтећи испружи руку и чим
дотаче руком теме свога Саздатеља и крсти Га, завапи Му: „Просвети
ме јер си Ти мој Бог! Тебе народи благосиљају и величају у све
векове!“
Објава божанске Тројице догодила се на Јордану, јер Отац, глава
божанске природе, огласи се „Овај што се крштава Мој је љубљени
Син“, а Дух сиђе на Једнаког Му по божанству. Њега народи благосиљају и величају у све векове.
Ини.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
Окићена си врлинама и украшена трпљењем мука, и тако си
верена за Женика, од свих људи најлепшега, који блиста лепотом
бесмртности, Татијано богомудра.
Са бестелесним слугама си у тамници Творца славословила, јер си
сијајала славом божанског сјаја, а за све који су заробљени
превеликом обманом, ти си недоступна остала.
Ломећи твоје тело, поломљене су намере демона, а токовима своје
крви ти си светитељко силне потоке безбожја исушила, и океан чудеса
си нам постала.
Богородичан: Спаси нас и помилуј нас, јер си нам милосрдног Бога
и Спаса неизрециво родила, и од распаљених и јаросних страсних
помисли избави нас, твојим молитвама Пречиста и најславнија.
Песма 9.
Ирмос: Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
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Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти пева
химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу Богом
надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе величамо.
Давиде, дођи духом онима који се просветљују крштењем и певај:
Приближите се сада Богу вером и просветлите се! Сироти Адам у
свом палом стању завапи Господу и Он га услиша, па дође и у
јорданским струјама га пропалог обнови.
„Оперите се и будите чисти“! Рече Исаија. „Одбаците рђава дела
пред Господом! Ви који сте жедни дођите на воду живота!“ Христос
кропи водом обновљења оне који Му са вером хитају и Духом их
крштава за живот који не води у старост.
Благодаћу и печатом крштења чувајмо себе, верни! Јевреји некада
избегоше пропаст обележивши прагове крвљу. Тако ће и нама ова
божанска бања препорођења бити излазак, а тамо ћемо угледати
незалазну светлост божанске Тројице.
Ини.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-Човек се
од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.
На многе и сурове муке те је немилостивим судом осудио ужасни
судија, али су се твоме уснућу и узношењу обрадовале војске небеске,
а Христос те је свемоћном десницом овенчао, мученице, јер си за веру
пострадала.
Убројана си у блистава стада мученика, и ка светлости Божијој си
се приближила, па гледаш исто што и ангели, и као девојка си се у
дворцу твога небеског Женика настанила, молећи светитељко, да спасе
све који те са љубављу славе.
Тебе Татјано проповедамо, као запечаћени извор и закључану
ограду, као дар свети и свештени, и као невесту Христову, као принос
и жртву, као јагње и дивну голубицу Владики свих.
Богородичан: Послушај гласове оних који те топло моле, једина
верних уточиште, и спаси и смилуј се Владичице, па сачувај од
повреда и навале и од сваког непријатеља, све који са вером и
љубављу тебе величају.
Светилан
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Подобан: Посјетил ни јест..
Јавио се Спас, благодат и Истина у водама Јордана, и све у тами
и сенци смрти уснуле је обасјао, јер је дошао и јавио се као Светлост
недоступна.
Слава и сада, то исто.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Ангелскија..
Као Светлост од Светлости, таква си ти Светлост Исусе мој, јер си
нас твојим неизрецивим светлом просветио, раније заслепеле у Едему
због змије, а сада у Јордану сви светлост у твојој светлости угледаше,
и са вером певамо: благословен си јављени Боже наш, слава теби.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Учениче и творче страшних тајни, Претечо радости, и очевидче
Духа, моли Бога-Реч који је решио да га ти крстиш, да нам увек дарује
избављење од сагрешења, јер њему певамо: благословен си јављени
Боже наш, слава теби.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Узнесимо верни срца и помисли, и похитајмо журно на воде
Јордана, и угледајмо Створитеља како се крштава од Претече Јована,
и са њиме верно узвикнимо: благословен си јављени Боже наш, слава
теби.
Слава и сада, глас тај исти:
О, великог ли и надразумног Божијег промисла! Како Творац свега
долази и сагиње главу? И тако указује пример смиреног почетка, нама
који се њиме просвећујемо; зато му певајмо: благословен си јављени
Боже наш, слава теби.
На литургији
Блажена празника, Песма 7. на 6.

Служба светих мученика Ермила и Стратоника;
Служба светих отаца у Раиту на Синају пострадалих.
На Господи воззвах.. стихире мученицима, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Славни Ермил и богомудри Стратоник, двојица дивних, Тројицу су
несаздану исповедали, и лаж многобожја су кроз своје муке и многе
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ране победили, и венцима се победе овенчали, па се моле, да све
стране света добију велику милост.
Постао си слуга Бога-Речи, мучениче Ермиле, и изабраник Духа
Светога, јер си заиста потоцима крви твоје своју свештеничку одежду
заруменио, и најсветлијом је учинио, па си сада у духовно царство
прешао, и постао усрдни молитвеник за све који те славе.
Секире сте претрпели наређењем мучитеља и у мреже на дно реке
бачени и блаженом смрћу сте обојица уснули, у Дунаву удављени, али
сте тако најлукавијег врага јуначки удавили, па сада радосно живите
на небесима и молите се за све, страдалници храбри.
Стихире раитских преподобних, глас 8.
Подобан: Что вас наречем свјатији..
Много сте се подвизавали, и навалу варвара сте храбро претрпели,
главе сте своје усрдно мачу предали, и венцем мучеништва се
овенчали, и међу ангеле сте се достојно настанили; велико је ваше
трпљење и још већи дарови, зато се молите да се спасу душе наше.
Преподобни оци, за Христа сте се подвизавали, и одлучно сте све
у привременом животу презрели; телесне прохтеве сте јуначки
покорили, и од мача сте за Христа помрли, па сте се међу ангеле
достојно настанили, зато ваш свети спомен славимо, па вас молимо:
молите се за спасење душа наших.
Часно сте светитељи поживели и мученичког подвига се храбро
удостојили, венце са небеса сте заслужено примили, јер за смрт од
мача нисте марили, а када сте муке савладали ви сте се заједно
венцима страдања крунисали, зато се молите за спасење душа наших.
Слава, глас 8.
Дело Студитово.
Преподобни оци, ви сте се дан и ноћ закону Господњем учили, и
удостојили сте се да будете засађени код дрвета живота, и ваши венци
су као плод вашег страдања процветали, зато имате смелост код Бога,
првог подвижника, па нам измолите очишћење и велику милост.
И сада, глас тај исти.
Господе, када си хтео да испуниш намеру од века, од све твари си
служитеље твојој тајни примио: од свих ангела Гаврила, од свих људи
Дјеву, од небеса звезду од вода Јордан, и у њему си омрзнуто безакоње
уништио, Спасе наш, слава теби.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
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Појавио се као сјај Очеве славе у води Јордана, да крштењем
очисти нечистоту душа наших.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Прими пророче Јоване као добри слуга, Избавитеља целог света,
и крсти Створитеља, људима за обновљење.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Дошло је просвећење и у води Јордана се показало избављење,
сиђимо дакле и очистимо се и опевајмо Човекољубца.
Слава, глас 8.
Испосничким подвигом сте попут ангела поживели, оци преподобни, јер сте уздржањем тела своја покорили и души повинули, били
сте двршиоци заповести Господњих, и првобитну лепоту душе сте
сачували, и подвиг страдања сте поред испосништва претрпели, и
двоструким венцима се украсили, зато усрдно молите Спаситеља да се
и ми спасемо.
И сада, глас тај исти.
Војске ангела се задивише оним што данас у Јордану видеше: како
ти Спасе обнажен стојиш и своју пречисту главу пред Јованом
сагињеш да се крстиш, јер ти си својевољно осиромашио да би свет
обогатио, зато Господе слава теби.
Тропар мученицима, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве
венце од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише и
немоћну дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси
душе наше.
Слава, оцима раитским, глас тај исти.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не
напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.
И сада, празника
Тропар глас 1.
Када си се Господе у Јордану крштавао, указала се Света Тројица, јер
Родитељ и Отац гласом посведочи за тебе, и назвао те је вољеним
Сином, а Дух је у виду голуба, потврдио ове речи Христе Боже; ти си
се јавио и свет просветио зато слава теби.
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На јутрењи
После првог стихословија, сједален глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Данас је Владика на Јордан дошао да се крсти у води од светога
Претече; са висине је Отац посведочио: ово је мој Син којега зволех,
и Дух се над њим појавио чудним изгледом у виду голуба.
Слава и сада, то исто.
После другог стихословија, сједален глас 8.
Подобан: Премудрости..
Јордан ти је својом водом послужио, а Јован је своју трулежну
руку пружио, теби Невидиви када си се телесно појавио и крстио, док
се први од страха назад вратио, овај се са трепетом тебе Нетрулежног
коснуо; заиста си Јагње Божије извор живота вечног, а изворе, мора и
људе си освештао. Тројица је заблистала, Родитељ је тебе са висине
Сином назвао, и Дух Свети је сишао.
Слава и сада, то исто.
Канон празника на 6, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Израиљ прегази силовите морске таласе намах претворне у
суво. Црвено море пак, као водени гроб немилице се навали на
египатске војводе силном снагом деснице Господње.
Кад је смртницима свануло блиставо јутро, доласком Јована из
пустиње на воде Јордана, ти си Господару Сунца, савио свој врат пред
њим да би извео нашег родоначелника из простора мрака и очистио
творевину од сваке прљавштине.
Беспочетна Речи, са тобом је у струјама погребен човек. Заблуда
га је искварила, а ти га обнављаш. Очев силни глас то неизрециво
потврђује: „Ово је мој љубљени Син, једнак ми по природи!“
Ини канон мученицима београдским. Његов акростих је: Празнујем
Спаситељу славу твојих мученика. Дело Јосифа.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Поим Господеви вси људије..
Појмо сви народи Господу песму победе, јер је у Црвеном Мору
фараона потопио, и тако се прославио.
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У цркви сте се показали као славне звезде Божије, зато нас
обасјајте вашом божанском светлошћу, храбри мученици.
Ви славни сте постали као духовне жеравице, запаљени огњем
Духа, и својом крвљу сте угасили идолско огњиште.
Христос је нашу огреховљеност потопио, а када сте ви у води
удваљени, тада сте мученици реке безбоштва исушили.
Богородичан: Заустави потоке мојих греха, јер си Рођеним из тебе
трулеж смрти усахнула, и подај ми покајање, Богородитељко
Свенепорочна.
Ини канон преподобним из Раита. Акростих је: Опеваћу страдање
отаца и њину велику славу. Дело Јосифа. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини Израиљ
пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и Амаликову
силу је на исти начин у пустињи победио.
Уздржањем својим сте постали обасјани, блажени, а изливањем
своје крви сте постали и обожени, зато се радујете са Христовим
испосницима и мученицима.
Морем својих суза ви сте, светитељи, прво духовнога фараона
удавили, а затим га потоцима своје крви погубили и у понор сурвали.
Ваше испосништво је Господ, даваоц светлости, обасјао и
трпљењем, угодници Христови, а ваше храбро страдање је учинио
блиставим, да сијају више од зрака сунчаних.
Богородичан: Он по природи Господ нигде несместив, сместио се у
теби Владичице, и по својој доброти је Човек постао, да би људе, по
своме неизрецивом човекољубљу, спасао.
Песма 3.
Ирмос: Радујмо се сви јер смо избављени од негдашњих замки и
разбијене су лавље чељусти што прождиру. Отворимо уста плетући
слаткогласије речи Богу-Речи коме је радост да нам пружа дарове.
Ђаво који је некада усадио смрт у творевину, узевши природу
злоћудне звери, пропада у мрак због Христовог доласка у телу; насрће
на Господара, који је као јутро свануло, али сам разбија своју
душманску главу.
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Господар приводи себи Богом створену природу која се одметнула
тиранину стомаку и препорађа је изнова, саздајући земаљска створења.
Тако довршава велико дело, јер дође из жеље да је одбрани.
Ини.
Ирмос: Страх твој всади..
Страх твој усади Господе у срца слуга твојих, и буди нам утврђење,
јер те искрено призивамо.
Све пролазно и непостојано сте презрели, јер сте будуће и
непропадиво блаженство желели, храбри страдалници за Христа цара
свих.
Храбро сте, богомудри, одбили да се покорите наредби највећег
безаконика, и зато сте венце победе са небеса примили.
Жртвенике идолске обмане сте уништили, искрени Христови мученици, па сте себе светим храмовима учинили, и кулама богопознања.
Богородичан: Оружије раније против мене окренуто, сада ми улаз
дозвољава, јер је застиђено од копља којим је прободен Рођени из тебе
Мати и Дјево.
Ини.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што
си ти, Човекољубче.
Понизним душама сте блажени Богу угодили, а демонско надмено
хвалисање сте уништили, и на крају сте мачем пострадали и побијени.
Очекујући вечно битисање храбри, ви сте пролазно и трулежно
што на доле вуче одбацили, зато сте и прослављени преподобномученици.
Божијем закону сте се покорном душом повинули, и телесна
уживања сте уклонили, а када сте пострадали ви сте славу примили.
Богородичан: Ти си Пресвета Бога-Реч родила, зато освештај и наше
душе и тела који те славимо, Свенепорочна.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Од светске сујете побегавши, ка тихом пристаништу сте се
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преставили мученичким подвигом, увенчавши се и трудом поста. Зато
сте се и показали као причасници славе мученика и преподобних.
Икос:
Ви сте још на земљи умртвили тела, и тако се на живоносну смрт
и страдање Христа и Бога угледали, прво у правом испосништву, а
затим у страдању, и зато вам је он сам оци, двоструке венце низпослао
на ваше главе, и припремио вам небеско станиште, и место у вечности,
где се сада радујете, јер сте постали суграђани мученика и
преподобних.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Заједно сте у реци примили свети крај живота, мученици, и
благодаћу Бога нашега сте у њој Велијара потопили, зато сте као
победници венце примили, и дарујете се са војскама ангела, па са
њима и нас помињите.
Слава, преподобних у Раиту, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Као досељеници и дошљаци сте на земљи постали, и куће сте у
пустињи начинили, искрено сте, преподобни, постили и врлинама и
бедном одећом се украсили, и постали сте налик Христовим страдањима, па сте тако претрпели и убиство од варвара.
И сада, глас тај исти подобан:
Освештао си токове Јордана, и уништио си силу греха Христе
Боже наш; сагнуо се под руку Претече, и спасао си од обмане цео
људски род, зато те молимо: сласи и душе наше.
Песма 4.
Ирмос: Очишћен ватром мистичног виђења Пророк је певао химну о
обновљењу смртника. Подстакнут Духом пустио је глас објављујући
оваплоћење неизрециве Речи која ће разорити владавину насилника –
ђавола.
Пресветла Речи послана од Оца, Ти дође да отераш злохуду ноћну
тмину и да искорениш људски грех, те да својим крштењем изведеш
са собом из јорданских токова светле синове.
Видећи преславну Реч, Гласник одлучно повика творевини: Овај
беше пре мене, иако је по телу после мене. Он у нашем обличју засија
божанском снагом да отера од нас крајње мрски грех.
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Да би нас вратио на живоносни пашњак, Бог Реч хита у лов по
змијским гнездима. Разбивши страшне замке онога који немилице
наноси ране људском роду у пету и оковавши га, спасава творевину.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
Као слуга Бога-Речи, твојим речима си мучениче Ермиле најусрдније изобличио безумље, неразумност безаконика.
Једну природу Божанства, и једну власт и господство сте ви побожни
проповедали, и тако сте лаж многобожја посрамили.
Обешен си, сечен и ранама намучен, али си непоколебан остао,
богомудри мучениче Ермиле.
Богородичан: У лењости заспао и покривен сам грехом, али ме на
покајање Пречиста позови, као Мати Бога-Речи.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевше..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Нисте телесним страдањем побеђени, него сте ви њима демона
победили, а када сте мачем посечени, свеблажени, ви сте се сви
радосно у живот небески преставили.
Уздржањем сте се као угојени јагањци припремили, и као најбољи
овнови сте рукама крволочних вукова убијени, и као савршена жртва
сте преподобни Христу принешени.
Свештеници, старци и младићи, који у Раиту и Синајској Грои
живели, мученици су постали, јер пошто су преподобно поживели,
насилно су побијени.
Богородичан: Обновио је човечанство, када се Господ као младо БогоДете из Дјеве јавио, и Човек постао. Њему запевајмо: слава сили
твојој Господе.
Песма 5.
Ирмос: Очишћени и опрани Духом од отрова мрачног и прљавог
непријатеља, кренули смо без лутања новом стазом, која води
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неприступачној радости, приступачној само онима са којима се Бог
помирио.
Спазивши да је у греховном мраку и неизбежним оковима човек
кога је својим прстима уобличио, Творац га је подигао и ставио на
плећа, а сада га у много воде пере од давнашњег срама Адамовог пада
у грех.
Похитајмо с побожношћу и одушевљењем, ка незамућеним
струјама извора спасења, и посматрајмо како нам Реч даје да њом
чистом утолимо жеђ за Богом и како пријатно лечи свет од болести.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Облаци мука нису заклонили вашу храброст, мученици свехвални,
зато сте правом вером више од сунца заблистали, и побожне сте том
светлошћу предводили, а мрак демонски сте уклонили.
Прешли сте људске границе, богоблажени, и мимо природе сте се
сјединили потпуно очишћени, а горке муке, сечења и ране сте
одлучном вољом претрпели.
Снажно си се успротивио судији, славни мучениче Ермиле, и зато
се удостојио да чујеш глас са неба, који ти је позвао, да се са љубављу
приближиш Њему, као зачетнику подвижника, који укрепљава мученике.
Богородичан: Као дивна и украшена заблистала си твојом чистотом,
и Бога-Реч дивнога по лепоти си оваплотила и родила, који ће бити
свима Бого-помоћник, Дјево и Мати, и који дарује богатство доброте.
Ини.
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.
Посред раја блаженог, који има Господа као дрво живота, ви сте
се појавили, јер је он вашу крв жртву примио.
Потоке своје крви сте са бујицом својих суза богоносни оци
помешали, најлукавију сте змију у њима подавили.
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Удостојили сте се да гледате лепоту Божију, оци блажени, а на
место подвига и патњи ви сте вечно весеље примили.
Богородичан: Бога си неизрециво и недокучиво родила, и остала си и
после порода као и пре, девствена и чиста, Богообрадована.
Песма 6.
Ирмос: Гласом пуним радости Отац показа Свога Миљеника, кога је
изнедрио из Своје утробе. „Уистину “, рече, „Овај је мој Пород, са
Мојом природом, што носећи светлост изниче у људском роду, Моја
жива Реч што због старања о човеку поста човек.“
На нечувен начин Пророк намах изађе из утробе морског лава у
којој се ваљао три ноћи, унапред објављујући свима спасење од
човекоубице змије, кроз поновно рођење у последња времена.
Кад су се отвориле свесјајне дубине небеског свода, у божанске
тајне упућени Јован угледа Духа, који исходи од Оца и почива у
свенеокаљаној Речи, како на неизрецив начин силази као голуб и јавља
Се народу да га приведе Господару.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Испуњени водама животодавним, у воду реке сте бачени и у њој
сте смрт нашли, али сте тако и затупника зла удавили, свехвални, и
сада нам изливате потоке исцељења.
Са мрежом сте страдалници у дубину бачени, и усрдно сте себе
дубини реке предали, али сте се и у живот Божански вазнели, и тако
сте радосно нашли оно чему сте се од века надали, велики и свети
мученици.
Бачен си на велике муке и мучен, и моткама си пребијен
Сратониче мучениче, али си постао као необорива кула трпљења, и
као узвишени степеник вере, и тако си противљење гонитеља уништио
и речима и делима.
Богородичан: Исцели Пресвета као милостива немоћне страсти моје
душе и патње срца мога, и колебање моје воље, па умири у мени
велико зло усковитлано, молим те.
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Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Испосништвом сте се ослободили зависности страсти, а насилном
смрћу сте се ослободили окова телесних, и везали се нераскидивом
љубављу за Створитеља.
Својим животом сте као високе планине постали, а онога који је
претио да зароби и планине и цео свет, ви сте Христовом помоћи под
ноге покорили.
Сузама сте се као водом натопили, и као добра и родна земља сте
класом мучења уродили, и у вечним житницама сте за Христа
сачувани.
Богородичан: Твојом неуснулом молитвом Дјево успавај валове мојих
страсти, молим те, и не дај да уснем сном греховним оптерећен.
Кондак, глас 4.
Јавио си се данас васељени Господе, и светлост твоја обасја нас
који ти певамо: дошао си и јавио се Светлости неприступна.
Икос:
Незнабожачкој Галилеји, Завулоновом крају, и Нефталимовој
земљи, како рече Пророк, заблистао је Христос као велика Светлост;
свима у мраку је заблистала светла Зора, која блиста из Витлејема: из
Марије је заблистао Господ целом свету зрацима као Сунце правде.
Зато обнажени од времена Адама, дођите да се сви у њега оденемо, да
се угрејемо, јер он наге покрива, и потамнеле просвећује. Дошао си и
јавио се као Светлост недоступна.
Песма 7.
Ирмос: Онај који је стишао пламен у пећи који је високо куљао
надносећи се на побожне младиће, водом Јордана сажеже главе
змијама, а росом Духа рашчисти свеколику непрестану греховну маглу.
У страховитом асирском пламену кога си угасио, претворивши га
у росу, био је Твој пра-лик. Отуда си сада, Христе загрљен водом, док
спаљујеш у њој скривеног најгорег упропаститеља, који је одвлачио
људе на пут пропасти.
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Јордан се некада раздели на двоје и Израиљски народ пређе преко
њега по сувом. То је била пра-слика Тебе, Свемоћни, који сада хитро
порињујеш творевину у речне струје, на сигуран и бољи пут.
Знамо да си, на жалост, својевремено сручио свеопшти потоп ради
уништења свих створења, а сада си; Христе, Створитељу величанствених и нечувених ствари, потпио грех, ради блаженства и спасења
смртника.
Ини.
Ирмос: Оторци Јеврејстији в пешчи..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Из твојих уста су се излиле медоточне речи, Ермиле, и горчину
очајања Стратоника, твога састрадалника укротиле, па је узвикнуо:
Боже благословен си у векове.
Крст је спасоносни жезал твоје силе, храбри мучениче, и зато си
усрдно издржао када си жељезним моткама бијен, и твоме Творцу си
певао Ермиле: благословен си Боже у векове.
Онај који је преславно спасао из утробе кита ухваћеног пророка,
Он је из воде реке спасао и ваше победоносне мошти, после вашег
упокојења, страдалници.
Богородичан: Када си се у свенепорочно тело Дјеве уселио, ти си Еву
од клетве слободио, извор благослова си свима излио који кличу:
благословен си Господе Боже у векове.
Ини.
Ирмос: В пешч 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.
Обасјани светлошћу уздржања и светим страдањем, ви сте
мученици јасно заблистали, и прешли сте ка незалазној Светлости, и
синови дана сте постали.
Својевољно сте се од светских уживања удаљили, и чудно
Јављеноме у телу људима сте се пришли, зато сте и непролазна и
непропадива блага наследили, оци преподобни.
Свети Павле, Јован, Теодул и Нил и сви остали, славно су и
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поживели и помрли, зато се славе и као испосници и као славни
мученици.
Богородичан: Она росуда са маном у давнини је заиста пра-слика и
најавила тебе, која у своме телу носиш Ману живота, зато си
благословена међу женама Свенепорочна Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Слободном види себе творевина, синови су светлости они који
раније беху у мраку, једино владар мрака стење. Нека благосиљају
Узрочника ове промене наследници некада проклетих незнабожаца!
Тројица боголиких младића, које у огњу роса расхлађује, јасна су
пра-слика Највише Природе која блиставо сија троструким светлом, а
својевољно се помешавши са смртном људском природом, росом
спаљује свеколику погубну заблуду.
Сва земаљска природа да се одене у бело сада, када је усправљена
од пада са небеса. Утече од пређашњих грехова очишћена до савршеног
сјаја, пошто ју је Божја Реч која све одржава опрала у речним струјама.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Истрпео си бијење и ужасно комадање, облаком патњи окружен
славни Ермиле, па си и Стратоника научио и подстакао на подвиг
праве вере, и са њиме си кликтао: свештеници благословите, а народи
величајте Господа у векове.
Несусталом вером и храбрим страдањем удостојили сте се небеских дарова, и постали сте вернима као скупоцено камење и грудобран,
јер наређење да мртвом камену принесете поклоњење нисте испунили,
него сте Богу свих и Владици завапили: народи величајте га у векове.
Твоја ребра је оштрим сечивом стругао мучитељ, и мачем те је
немилостиво секао, али твоју вољу укрепљену љубављу ка Богу није
украо, јер си очекивао Избавитељеву доброту, и пред њиме сада са
смелошћу стојиш, и кличеш: народи величајте га у векове.
Богородичан: Он у свему савршен а по природи недоступан, па ипак
се јавио мени доступан, када се из тебе Неискусобрачна у тело оденуо;
зато га усрдно моли, да растовари бреме мојих беазакоња, и да спасе
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све који певају: свештеници благословите, а народи величајте Господа
у векове.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Чета узвишена врлинама и испосништвом украшена, појавила се на
овај дан у светој заједници свих преподобних; њих похвалимо а Христу
певајмо: благословите сва дела господња Господа.
Као јагањци сте заклани, јер сте мачевима варвара посечени, и
принети сте као узвишена жртва Жртвованом Богу-Речи,, па се у
скинији првенаца веселите песму певајући: благословите сва дела
господња Господа.
Обнажени од сваког уживања, ви сте, оци преподобни, најзлобнијег врага обнажили, који је прародитеље обнажио, а одежду
освештану сте кроз страдање примили, а онога сте, храбри, у срамоту
обукли.
Богородичан: Због тебе је опет отворен древни рај, и у њега се уводи
раније осуђени човек, и заиста је обожен, богоблагодатна и Пречиста,
а људи оновљени кличу: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: О чуда које превазилази свако умовање: твој порођај, свечиста
Невесто, благословена Мајко! Преко тебе нађосмо потпуно спасење,
зато ти као добротворки одајемо дужну похвалу, приносећи ти на дар
химну захвалности.
Оно што је у купини откривено Мојсеју препознајемо да је овде
извршено, мимо свих законитости, јер Дјева ношаше у себи Огањ и
оста читава и роди светлоносног Добротвора Кога примише јорданске
струје.
Заједништвом Духа помазао си и учинио савршеним смртно
људско биће, беспочетни Царе, пошто си га умио чистим струјама и
тако тријумфовао над надменом силом мрака, те га сада преводиш у
живот коме нема престанка.
Ини.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
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Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег
снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из
девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу
верни величамо.
Христовим једрима сте мученици преполовили пучину мука, и
упутили се ка пристаништу упокојења, где су чете мученика и сабори
праведника, где је Светлост незалазна, и радосту у Духу оних који
славе.
Данас црква Христова служи у свети спомен вашег страдања,
свеблажени, и празнује радосни и светли празник, Бога величајући,
вашег венцедавца, и величајући вас као његове угоднике.
Узнети сте ка пресветлој висини Истине сведочења светитељи, и
жељени крај сте примили, јер сте заиста, блажени, вечно царство
Божије примили, мучениче Стратониче са Ермилом мудрим и
обоженим.
Богородичан: Поштеди ме Спасе који си рођен али си Родитељку
своју непромењену сачувао, када дођеш да судиш дела моја, па презри
моје грехе и безакоња, јер си Боже безгрешан и милостив и
човекољубив.
Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене
природе, зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Дођите да светим песмама похвалимо преподобне свете оце, који
су у Раиту и на Синају у подвигу поживели, и за веру пострадали, па
их громогласно величајмо.
И тело и душе сте ради Господа кроз продвиг освештали, а знојем
уздржања сте се посветили, и потоцима крви сте море варваског зла
исушили.
Ваш богом обасјани спомен сјаји са истока, због ваших патњи за
Христа, блажени, и свима душе обасјава, благодаћу Сведржитеља и
Светога Духа.
Богородичан: Херувими дрхте гледајући Бога-Реч који је њих
неизрецивом речју створио, како га на твојим материнским рукама
држиш Пресвета Владичице, узвишенијег од свега створеног.
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Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Патњама испосничким ви сте демона зачетника зла коначно
уништили, а при своме страдању сте мученички венац примили, ви сте
похвала отаца и слава мученицима, свето мноштво дивних отаца у
Раиту и Синају.
Слава и сада, празника
Данас је дан незалазне Светлости, јер је Христос као Истина
дошао сада и јавио се; њему псалмима достојно песме певајмо, као
Створитељу Владики. О, колико је ово узвишена нова тајна! Јер се
Творац Адама својом вољом као Човек појавио.
На стиховње стихире, глас 6.
Подобан: Ангелскија..
Дођимо верни и од срца и похитајмо ка води Јордана, да видимо
Христа телом крштеног од Претече Јована, па сада са Јованом
славословимо и кличимо: благословен си јављени Боже наш слава
теби.
Стих: Море виде и побеже, а Јордан се обрати натраг.
Сада је процветала Јесејева палица, свети кивот и росуда са
маном, из које је дошао нетрулежни Цвет Живота, од којег се Јордан
уплашио, а Јован га се руком дотакао, и Христу узвикнуо: благословен
си јављени Боже наш слава теби.
Стих: Шта ти би море те побеже, и теби Јордане те се обрати натраг?
Запевајте песме силе небеске, певајте и ви људи и сложно се
радујте, јер ево Владика као Очев сјај, долази на воду Јордана да се
крсти од слуге, зато народе кличимо: благословен си јављени Боже
наш слава теби.
Слава, глас 8.
Блажени сте преподобни и мученици за Христа Бога, ви
преподобни јер сте због правде прогоњени, а ви мученици јер вас мач
није одвојио од љубави ка Христу, и зато се радујте, јер је велика ваша
награда на небесима.
И сада, глас тај исти.
Данас се цео свет просвећује, данас се све радује, заједно и
небеска и земна бића, ангели и људи заједно, због Царевог доласка да
учини спасење, зато похитајмо на Јордан и угледајмо Јована како
крштава главу Нерукотворенога и Безгрешнога, и уз то апостолску
песму певајмо и сложно узвикнимо: јавила се благодат Божија, за
спасење свима људима, да обасја и подари велику милост свима
вернима.
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На литургији
Блажена песма празника 8. на 4 и песма отаца 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 Римљанима, зачало 99.
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 24.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца јануара 13. дан
Спомен светих мученика Ермила и Стратоника;
Спомен светих отаца у Раиту на Синају пострадалих.
(њине службе писане 12. децембра, иза службе свете Татијане)
Оданије празника Богојављења.
Пошто је овога дана оданије празника, пева се служба пазника.
На вечерњи
Уобичајена катизма. На Господи воззвах.. стихире на 6 које се
певају на сам празник. Слава и сада: Приклонил јеси главу
Претечи.. затим јектенија: Допунимо вечерњу молитву своју.. На
стиховњим стихире празника, са њиним стиховима. Слава и сада:
празника. После Сада отпушташ.. и после Трисветог, тропар
празника. Затим јектенија: помилуј нас Боже.. и отпуст.
На полуноћници певамо уобичајену катизму, и говоримо
редовне тропаре и говоримо молитву: Помени Господе у нади
васкрсења.. и отпуст.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника три пута. После катизми
сједални празника, и Чтеније празника.
Канон први са ирмосем на 8, други канон са ирмосем на 6. Ирмосе
оба канона певамо два пута. Катавасија: певамо ирмос првог
канона окупљени.
После 3. песме ипакој, глас 5.: Јегда јављенијем твојим..
После 6. песме кондак празника и икос.
На 9. песми Чесњејшу.. не певамо, него певамо припеве празника,
као на сам дан празника. Светилен празника, једанпут, Слава и
сада: то исто. На хвалитним стихире празника на 4 Слава, глас 6.
Водами Јорданскими.. И сада: глас 2. Днес Христос на Јордан..
Славословље велико. После Трисветог тропар празника. Јектенија
и отпуст, и уобичајени излазак у припрату и први час. Тропар и
кондак празника.
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На литургији
Блажена од оба канона песма 9 на 8.
Антифоне празника не говоримо. После входа тропар празника,
Слава и сада: кондак празника. Затим Трисвето.
Прокимен, алилуја и причастен, празника.
Апостол и Еванђеље дана.
МР
Треба знати ако се догоди оданијје Богојављења у недељу пре
Митара и фарисеја
У суботу на малој вечерњи, на Господи воззвах.., стихире
васкрсне, Слава и сада: празника. На стиховње стихира васкрсна
једна и празника стиховња са својим стиховима, са велике
вечерње. Слава и сада: празника: Днес Христос..писано на
хвалитним.
Не великој вечерњи
Стихословије по обичају. На Господи воззвах.. стихире васкрсне
3 и Анатолијева „источна“ једна и празника 6 које се павају на
сам празник. Слава: празника, И сада: богородичан од првих (догматик). На литији стихире и Слава и сада: празника. На стиховње
стихире васкрсне, Слава и сада: празника. На благосиљању
хлебова: тропар Богородице Дјево.. два пута и празника једанпут, и
Чтеније у Посланицама апостолским. Ако није бденије, после:
Сада отпушташ.. тропар васкрсан, Слава и сада: празника.
На повечерју после Достојно.. и после Оче наш.. кондак празника.
На јутрењу
На Бог Господ.. тропар васкрсан, два пута, Слава и сада:
празника. После катизми, сједални васкрсни са њиним богородичиним. Чтеније. Затим непорочни, са тропарима: Ангелскиј
собор..и ипакој гласа. Степена. Прокимен, Све што дише..
Еванђеље васкрсно, и остало васкрсно и до канона.
Канон васкрсан са ирмосем на 4, Богородици на 2 празника оба
канона на 8. Катавасија празника.
После 3. песме кондак празника, икос и ипакој празника, и
Чтеније празника.
После 6. песме кондак и икос васкрсан и читамо Пролог.
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На 9. песмипевамо Чесњејшу.. Светилен васкрсан, Слава и сада:
празника. На хвалитним стихире васкрсне 4 и празника 4 са
Славним и њиним припевима. Слава: Еванђелска стихира, И
сада: Преблагословена јеси Богородице Дјево.. Славословље велико.
После Трисветог тропар само васкрсан, јектенија и отпуст и
оглашење и уобичајени излазак у припрату и час први и коначни
отпуст. На часовима тропар васкрсан, Слава: празника И сада:
богородичан часова. После Оче наш.. кондак празника и васкрсан
говоримо наизменично.
На литургији
Блажена гласа на 6 и празника Песма 9. оба канона на 4.
После входа тропар васкрсан и празника. Слава: кондак васкрсан
И сада: празника. Прокимен, Апостол и Еванђеље недеље која је
по реду. Алилуја и причастен празника и дана.
МР
Погледајмо и ова упутства.
Ако се догоди 14. јануара недеља Митара и фарисеја на оданије
Богојављења, певамо васкрсно, Триода и празника.
У суботу увече
На малој вечерњи
стихире васкрсне на 4, Слава и сада: богородичан од првих по
гласу, из маче вечерње. На стиховње стихира васкрсна једна,
празника стиховња из великог вечерња са њеним стиховима.
Слава и сада: празника: Днес Христос.. писана на „Слави“ на
хвалитним. После Трисветогтропар васкрсан, Слава и сада:
празника. Јектенија мала и отпуст.
На великој вечерњи
Блажен муж.. цела катизма. На Господи воззвах.. стихире
васкрсне гласа 3, Триода 3 са Славном, и празника 4 које се
певају на сам празник. Слава: празника И сада: богородичан од
првих (догматик) по владајућем гласу. Вход, прокимен дана. На
литији стихире празника и Триода самогласне: Фарисеја
велехвалниј глас.. Слава: Митара и фарисеја, И сада: празника. На
благосиљању хлебова: Тропар Богородице Дјево.. два пута, и
празника једанпут. Чтенија. Ако ли нема бденија, после Сада
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отпушташ..тропар васкрсан, Слава и сада: празника.
На повечерју после Достојно.. после Оче наш.. кондак празника,
Слава и сада: Триода.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута, Слав и сада:
празника. После катизми сједални васкрсни са њиним
богородичиним. Чтенија из Толковног Еванђеља. Непорочни,
ипакој гласа и Чтеније. Степена и прокимен гласа и Еванђеље
васкрсно. Васкрсење Христово видевши.. псалам 50. Слава:
Покајанија двери.. И сада: На спасенија стези.. затим Помилуј мја
Боже.. Множества содјејаних мноју љутих..
Канон васкрсан са ирмосем на 4, Триода на 4, празника оба канона
на 6. Катавасија празника.
После 3. песме кондак и икос и сједалне Триода. Слава и сада:
празника.
После 6. песме кондак и икос празника.
На 9. песми певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан, Слава:
Триода, И сада: празника. На хвалитним стихире васкрсне 4 и
празника са Славном на 4 са њиним припевима. Слава:
самогласна из Триода, И сада: Преблагословена јеси Богородице
Дјево.. Велико славословље. После Трисветог тропар само
васкрсан, јектенија и отпуст и излазак у припрату. Слава и сада:
Еванђелска стихира и час први. и коначни отпуст. На првом часу
тропар васкрсан, Слава: празника И сада: богородичан часова.
После Трисветог кондак Триода. Тако исто и на 3., 6. и 9. часу
говоримо тропаре а кондаке празника и Триода наизменично
говоримо.
На литургији
Блажена гласа на 4 Триода Песма 3. на 4 и празника Песма 9.
на 4.
После входа тропар васкрсан и празника. Слава: кондак Триода И
сада: празника. Прокимен гласа и празника. Апостол и Еванђеље
дана. Причастен: Хвалите Господа са небеса.. и други: празника.
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Месеца јануара 14. дан
Спомен међу светима оца нашег Саве, првог српског
архиепископа и просветитеља.
На малој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире на 4, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Светитељ богоносан и пастир истинит и стуб непокретан и темељ
вере непомичан, побожности лествица непоколебљива, бедем цркве
неразрушиви, светитеља лепота и извор чудеса, постао си Саво, стога
те оче свети свечаним песмама славимо и данас ти спомен служимо.
Твој спомен обасјан светлије од сунца, заблистао је твојим верним
људима, и просветљује их божанским блистањем, Саво сведобри, оче
свештени, а ти одгониш таму демона, стога те славимо и молебно ти
певамо као љубитељу Отаџбине и предстојнику и молитвенику за душе
наше.
Мирисна је гробница твога светог тела, богонадахнути светитељу,
јер ти си постао Христово станиште и и његов миомир, јер си твојим
богонадахнутим речима злосмрадне јереси оборио, и свој народ
замирисао, па те сада молимо: помени све који те са вером славе, јер
си богоносни код Бога слободу стекао.
Слава, глас 8. самогласно:
Запарложену земљу срца твога народа си речима твојим обрадио,
и вечноцветајуће плодове побожности си међу њима за Бога одгајио,
и чистотом твога живота си њин разум украсио, и собом си на
ангелски живот монаштво повео, да презру времено си им указао,
божаски врту расцветани, будно око и пастире пастира, Саво блажени
и оче и свети, прими нас, који те хвалимо, и моли се Христу за душе
наше.
И сада, богородичан: Кров твој Богородице..
Окриље твоје Богородице Дјево је лек духовни, па када њему
притичемо од душевних невоља се избављамо.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
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Разум си поставио за господара над страстима, и ниси био поробљен
љубављу ка телу, него си поживео Саво у ангелској чистоти.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Постао си владатељ твојим саплеменицима, али и апостол и
просветитељ твоме народу, од Христа им оче дарован.
Стих: Благо човеку који се боји Господа, коме су веома омиљеле
заповести његове. (Пс. 111.1)
Молитвама твојим ка Христу, сачувај оче Саво, твоје разумно
стадо од противника нерастурено.
Слава, глас 4.
Од пелена си заволео свој народ који те је волео, и за њих си се
све до смрти потрудио, и по смрти их ниси напустио; цео и мирисан
си туђој земљи нађен, и добили су те радосно као накит царски, јер
си као првосветитељ њихов престо украсио и царством окитио, па си
починуо, јер си их у Тројичној вери утврдио; и сада певањем побожних
песама твој спомен славимо, молећи се: Богоносни оче Саво
преосвештени, Христа Бога моли да се спасу душе наше.
И сада, богородичан: Избави нас от бјед..
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 3.
Пута што води у живот водитељ и првопрестолник и учитељ
постаде кад оно раније дође, светитељу Саво, отачаство своје
просветлии роди у духу као маслине дрво свештена твоја чеда, и зато
те као апостола и светитеља врховног поштујући молимо: Христа Бога
моли да нам дарује велику милост.
На великој вечерњи
Стихословимо: Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. узимамо 8 стихова и певамо стихире
глас 4.
Подобан: Јако добља..
Оца небеског си заволео, и зато си земаљског оставио и до
пустиње стигао; тамо си оче постом и молитвама зраке Духа Светог
примио, а када си дошао, ти си твој народ, у тами незнања, јаче од
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сунца просветлио, Христа си им у две суштине проповедао, који нас
је из Дјеве обасјао.
Хвалимо те достојно, богомудри оче наш Саво, као проповедника
једнаког са апостолима, и са светитељима истога духа, испосницима
саподвижника, и пастира изабранога, милостиње милостивог податеља,
и јер си ти боготочном реком твоје науке безаконе јереси потопио.
Речима твоје науке српска се црква украсила, и сада се радује
православљем, па са твојим од Бога чедима, свето твој спомен
славимо, Саво оче преосвештени, ти си са светитељима исте славе, и
са ангелима као предводник молиш се за душе наше.
Ине стихире, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Сав освештан и богоносац постао си, помазан уљем божанским и
Духом Светим, и заувек се светло радујеш преподобни, јер у светињу
над светињама улазиш; људе своје си као свештенослужитељ научио
тајнама спасења, зато се као добри изабрани јерарх, Саво оче
богоносни, са смелошћу моли за душе наше.
Од младости је твој живот заблистао лучом врлине, светитељу
свеблажени, и твој народ си просветлио, а мрак обмане сасвим
разорио, и уселио се сада где је светлост незалазна, тамо где су хорови
ангела, са којима заједно стојиш, Саво преподобни, па помињи нас
који твој спомен служимо, и смело се моли за душе наше.
Твоја душа је, богомудри оче, вером у Божије заповести украшена
и у светлост одевена, ти си преславни у смртном и пропадивом телу
непропадању научен, и слободан од страсти стекао си светлост
безтелесних, светитељу Саво богоносни, светли светилниче твоје
Отаџбине, и силни молитвениче за душе наше.
Слава, глас 2.
Славу си код Христа Цара свих потражио, а свог оца владара си
оставио, у гору Атонску си дошао, где си висину племства твога до
слуге смирењем унизио, подвизима многим си тело намучио, а
молитвама си душу просветлио, монашки си честито поживео, и као
ангел се у пустињи настанио, апостолски си по свету проповедао, а
подвизима поста и у удаљен од света си мученичке подвиге извршио;
Ко може да исприча твоје врлине којима си на земљи небеса стекао?
Саво, оче блажени, пастиру и учитељу, ти сада пред Христом Богом
стојиш, па се моли да се спасу душе наше.
И сада богородичан
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Вход, прокимен дана и чтеније
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 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
(Гл. 6,12-16; 7,30; 8,2-4, 7-9, 13, 17-18, 21; 9, 1-5, 10-11,14)
[Приче 10,2. 31-32; 11,2.4 МТ.7.19;12,14; 13,9; 15,2;14,33;22,11: ]
Уста праведнога капљу мудрост, а усне људи праведних знају
благодати. Уста мудрих поучавају се мудрости, а правда их избавља од
смрти. Када сконча човек праведан, не пропада нада (његова). Јер се
син праведан рађа за живот, и у добрима својим плод правде ће
убрзати. Светлост је праведнима свагда, и код Господа ће наћи благодат
и славу. Језик мудрих зна добра, и у срцима њиховим починуће мудрост. Љуби Господ преподобна срца, угодни су Њему сви непорочни.
Мудрост Господња просвећује лице разумнога. Јер лако је виђена од
љубитеља њених, и налази се од оних који је траже, достиже оне који
је желе да унапред дознају.Који ка њој рано рани, неће се уморити; и
који бдије ње ради, брзо ће бити безбрижан. Јер она сама проходи
тражећи достојне ње, и на стазама (њиховим) појављује им се
благонаклоно. Злоба никад неће победити мудрост. Ради тога и бих
заљубљеник лепоте њене, и заволех је, и тражах је од младости моје;
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и тражах невесту да доведем себи. Јер Господар свега заволе је, јер је
она тајница Божијег знања, и изумитељ дела Његових.Трудови њени су
врлне; целомудрености и разборитости она учи, и правди и јунаштву
(трпљењу), од којих ништа није потребније у животу људском. Ако пак
неко жели и много искуства,(она) зна старине древне, и решење
загонетки, и будуће ствари, да представља. За вештину (плетења) речи,
и решење загонетки; знаке и чудеса предузнаје, и збитија времена и
лета. И свима је добар саветник, јер је бесмртност у њој, и
доброславље у општењу речи њених. Тога ради беседовах Богу, и
помолих се Њему, и рекох из свега срца свога: Боже отаца и Господе
милости, Који си све створио речју Твојом, и Премудрошћу Твојом
саздао човека, да господари створеним од Тебе тварима, и да управља
светом у светости и правди. Дај ми Премудрост која седи крај
престола славе Твоје, и не одбаци ме од слугу Твојих. Јер сам ја слуга
Твој, и син слушкиње твоје. Ниспошљи је са светих небеса (Твојих), и
од престола славе Твоје пошаљи је, да будући са мном постара се, да
познам, шта је благоугодно пред Тобом; и да ме упути у делима мојим
целомудрено, и сачува ме у слави својој. Јер су помисли смртних
страшљиве, и погрешиве замисли њихове.
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
Стекао си, Саво блажени, разум преподобан што увек на Бога
мисли, слободан и самосвојствен и страстима незаробљен, душу чисту
твојим старањем, срце милостиво и сузама скрушено, а тело
молитвама Богу послушно, и реч мудрости си смирењем украсио,
добротом си од младости целог себе, оче, Христу предао, који те је
као првосветитеља и апостола твоме народу подарио, њих си достојно
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Еванђељем родио и православљем обогатио; и сада стојиш пред
Христом Богом, па се моли да их избави од сваких беда и да спасе
душе наше.
Глас 4.
Са извора Еванђелских ти си твојом науком, светитељу, срца свога
народа напојио, а семе праве вере си у њима молитвама својим
узгајио, и њезин изврстан плод си Христу принео, и сада стојећи пред
Њиме са хоровима апостола и светитеља, помињи у молитвама својим
Христу да нас сачува од сваке несреће, да у миру славимо спомен
твој.
Српска велика црква са свештеницима и кнежевима народним, и
са свима вернима, празнује спомен доброг пастира и учитеља, па
радосно узвикује: душе праведних су у рукама Божијим, а нама Бог
дарова свете мошти њихове; дођите верни да празнујемо уснуће у
покоју, а и пренос његових моштију, да оба празника наших светих
славимо, зато похвале као цветове уплетимо и рецимо: радуј се
Симеоне богоблажени, милостиње даваоче и небески човече; радуј се
Саво свештени, чистоте станиште и земаљски ангеле, радујте се
двојице света, јер као апостоли народ научисте, и путем побожног
живота их поведосте; ви са ангелима стојите пред Светом Тројицом,
зато измолите мир земљи нашој, а душама нашим велику милост.
Слава, глас 5.
Ангелима си сродан жудњом за чистотом, зато си се од телесне
љубави још из младости склонио; а тело тешко покориво си уздама
уздржања обуздао, и као покорно га души повинуо; своје лоше помисли
си са напором бољим подчинио, и бити сасуд Светога Духа се удостојио; први си престо српски украсио, и људе своје си богопознању
научио, и сада смело стојиш пред Христом Саво блажени, светитељу
богомудри, зато га усрдно моли да спасе душе свих који славе свети
спомен твој.
На стиховње стихире глас 2.
Којим венцима похвале да украсимо Саву свеблаженог? Он је од
Христа као са духовног истока као духовно сунце заблистао, и свој
народ на западу је богопознању научио и просветлио, и као верни
слуга господару своме их је у побожности умножио, зато га је
човекољубиви Христос, једним венцем достојним бесмртне славе
украсио, јер он има велику милост.
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Каквим духовним песмама да похвалимо Саву свештеног? Он је
постао као таблица Новога Завета Божијег и Еванђеља, којим смо
истиниту веру православља познали, да би Тројици у Једноме Богу
служили; и од Божијих тајни далеко отуђени блиски смо постали и
њини вршитељи, законом и обичајима смо христоимени људи постали,
јер цареве овенчавамо и светитеље посвећујемо, и сваким добрим
чином украшени Христа прослављамо, у кога је велика милост.
Каквим лепим песмама да те славимо Саво, оче дивни? Ти светлим
животом и дивним чудима и бого-познањем свакога задивљујеш; ти си
као давно Илија огањ и град са неба молитвом спустио, а брата умрлог
си оживео, раслабљенога си подигао, море си рибом дароносно себи
покорио, зато твој спомен са љубављу славимо а Христа величамо, јер
је у њега велика милост.
Слава: глас 4.
Веселимо се благодаћу Божанског Духа сабрани, па Симеона као
лозу правоверних прославимо, од које је Свети Сава као грозд чистоте
израстао; и обојицу песмама похвалимо, као у цркви духовна светила
и свете Тројице ратнике, над јересима победитеље, лепоту честитих,
монаштва сабрање, жалоснима утеху и сваком врлином богате, јер сада
пред Христом стоје, достојно апостолским и испосничким венцима
украшени, зато им у молитви завапимо: измолите мир у свету, а
душама нашим велику милост.
И сада богородичан.
Тропар, глас 3.
Пута што води у живот водитељ и првопрестолник и учитељ
постаде кад оно раније дође, светитељу Саво, отачаство своје
просветлии роди у духу као маслине дрво свештена твоја чеда, и зато
те као апостола и светитеља врховног поштујући молимо: Христа Бога
моли да нам дарује велику милост.
На јутрењу
На Бог Господ тропар светога глас 8
Православља водитељу и благочашћа учитељу, чостото отачаства
својега и просветитељу, инока украсе, оче премудри, светитељу Саво,
учењем својим људе своје просветлио јеси, цевнице Духа, моли Христа
Бога за душе наше.
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Слава други тропар глас 3: Пута шта води у живот...
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 8.
Лаж и сјај светскога богатства, и лепоте свега што се види, и
велику љубав родитеља си превазишао, и за Владиком Христом си
пошао, а он учи о смирењу и сиротовању, и од њега си оче Саво,
постом и молитвама, наследио истинско богатство и прави сјај, и
царство непролазно и вечно блаженство, зато сада моли Христа, да
подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
Опевајмо Богородицу као небеске двери и ковчег и најсветију гору,
и сјајни облак и небеску лествицу и разумни рај; Евино избављење и
велику ризницу целе васељене, јер се у њој спремило спасење свету и
опроштење давних сагрешења. Зато ти Дјево кличемо: моли Сина твога
и Бога, да подари опроштај свима, који се побожно клањају твоме
Пресветом Породу.
После друге катизме сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Делима врлина заблистао си цркви као велико сунце, и сјајем
речи својих просветлио си саборе твојих верних људи, и истребио си
таму страсти, светитељу Саво, зато моли Христа Бога да нам дарује
велику милост.
Други сједален
Подобан: Красотје девства..
Стуб и тврђава цркве Христове, постао си оче, и мудро си је
сачувао, да се у искушењима Злога не поколеба, да Тројици
јединосушној и једног Божанства служи, зато окупљени славимо те,
Саво богомудри.
Слава и сада, богородичан: Јако невозделанаја лоза..
Као необрађена лоза Дјево, ти си нам најлепши Грозд уродила,
који свима весели и душе и тела, зато тебе као узрок добара увек
славимо, и са ангелом ти кличемо: радуј се благодатна.
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После полијелеја, сједален глас 8.
Подобан: Премудрости..
Уздржањем си живот свој украсио, и духовним животом си на
делу речи богопознања показао, нарочито си се у врлинама васпитавао,
и апостолски си народ свој поучавао, Еванђељем си их родио, и у
православној вери их умножио, зато си и после смрти бесконачну
благодат примио, јер си и у раки лежећи неразрушив остао, оче Саво,
светитељу блажени, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава и сада богородичан, подобан:
Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати
Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је играчка демона, зато похитај да ме
од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер си
свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим молитвама
удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.
Затим степена, први антифон 4 гласа;
Прокимен глас 4: Свештеници твоји обући ће се у правду, и
преподобни твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Ту ћу учинити да узрасте рог Давиду, поставићу видело
помазанику своме. (Пс. 139,16)
Све што дише...; Еванђеље по Матеју (зачало 11)
После 50. псалма
Стихира глас 6.
Духа Светога благодат твојим уснама изли се, оче, и постаде
пастир Христове цркве учећи словесне овце, људе твоје, да верују у
Тројицу у једном Божанству.
Први канон Светом Сави чији почетци сачињавају овај склоп:
Боже мој, подари ми знање да похвалим Саву. Глас 2.
Канон Богородици на 6, и светоме два канона на 8.
Канон Богородици, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Волноју морскоју скрившаго..
Некада је морским валовима покрио гонитеља, а младиће сакрио
под земљу и спасао од мучитеља, али ми као слуге Господу појмо,
јер се славно прославио.
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Радуј се отаца много хваљена помоћи, радуј се предивни украсе
рода нашега, радуј се изворе спасења који излива милост свима који
је са вером моле од тебе, радуј се Маријо неискусобрачна.
Прими Пречиста Дјево из мојих нечистих уста похвалу, јер ти си
Пречиста Богородитељко заштита и спасење целом свету, зато се
усрдно моли за спасење душа наших.
Ти си Дјево родила Христа, као Хлеб Живота, и Створитеља
свега, зато му се обрати твојим молитвама, да ослободи од сваког греха,
невоље и болести све који ти певају.
Први канон Светом Сави чији почетци сачињавају овај склоп:
Боже мој, подари ми знање да похвалим Саву. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим пјесањ..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.
Ти си Христе Боже Светлост од Светлости, и од Оца пре векова
рођени, и од искони са Оцем и са Духом си, зато одагнај мрак са душе
моје, па обасјај разум мој, молим те, да могу опевати твога угодника,
Саву свештенога.
Мада си оче човек по природи, ти си ангелски на земљи поживео,
десни пут си из младости одабрао, и био си љубитељ целомудрија,
зато си постао чисто станиште Духа Светога, Саво преосвештени.
Страх Божији, као почетак мудрости си заволео, и заповестима
Божијим си се увек учио, као дрво си се засадио крај извора вода
духовних, и њима напајан, оче Саво, себе си као плод Христу принео.
Богородичан: Чула је прамати Ева да ће у мукама дађати децу, а ти
си Пречиста Дјево чула речи речи радости: радуј се Господ је са
тобом, Богоневесто; и тако си тугу праматере укинула.
Други канон Светом Сави. У њему се говори о чуудима светога.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака
и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
298

DAN 14.
Ја који хвалим твој живот и смелост коју си код Христа стекао,
молим те да добијем капљу знања из богате ризнице Светога Духа, да
те достојно похвалим оче, јер си достојан хвале.
Из доброг корена си као још бољи изданак никао, напајан водама
богопознања, и постао си плод мирисан својим животом из младости,
богоносни, зато срца и душе твојих појаца веселиш.
О, премудрог ли твога богоразума којим си оца свога преварио
ловом на јелене! Јер ти си оче своју душу учинио јеленом код Христа,
и Христовом љубављу паљен, ти си му као извору бесмртности
притекао.
Привечен љубављу за надразумним небеским лепотама, ти си од
земних ситних лепота побегао, и јелењим трком си Христа потражио,
желећи оно што је код њега, и ниси се оче Саво преварио.
Љубављу према чистоти обузет, благородну душу своју ниси
љубављу ка телу заробио, зато сада венце чистоте примаш, и веселиш
се код Христа са ангелима, и њему за нас, оче Саво, моли се.
Богородичан: Ти си као лествица која је са земље до небеса досегла
и Јакову показана, којом је Бог одлучио да постане Човеком; то је чудо
неизрециво, и недокучиво виђење, зато спасавај Пречиста и Благословена све који ти притичу.
Катавасија по Уставу.
Песма 3.
Ирмос: Тобоју Христе небеса утверждајема всја..
Тобом се Христе утведише сва небеса, Речи Божија и сило, па
исповедају славу неизрециву, и стварање из твоје свемоћне руке,
јер нема светијег од тебе Пресвети Господе.
Тебе Пресвета славе све војске ангела, па и ми Богородице
непрестано кличемо и благодарно певамо: радуј се Владичице, једина
помоћи свима и заступнице.
Ко може долично опевати Рођеног из твога тела Бого-Мати? Зато
је творевина видећи савршену тајну у теби, у чуду закликтала: нема
светије од тебе Владичице, нити другог спасења нама мимо тебе.
Пружи милост свима који је од тебе траже, Мати и Дјево, јер ти
пружаш твоју моћну руку свима који су у невољама, и хиташ свима
који су у искушењима, јер смо тебе стекли сви као избавитељку у
невољама.
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Ини.
Ирмос: На камени мја вјери утвердив..
Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста да говоре
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема
светог као што си ти Боже наш, и нема никог праведнијег од тебе.
Презревши земно као безвредно, и од љубави родитеља се
склонивши, ти си потражио пустињељубиво Христа, и мач његове
љубави је прошао кроз твоју душу, зато си њега заволео и његову си
духовну лепоту назасито тражио.
Мада се ни за што на земљи ниси везао, ти си од родитеља лов
на звери заискао, и у пустињу си оче стигао, где си многим постом,
бодрим бдењем и молитвама, страсти, као душегубне звери, умртвио.
Заволео си понижење Христово, који се нас ради до лика слуге
добровољно понизио, и њиме узвишен, ти си Гордога понизио, и
многим уздржањем удостојио си се, Свети Саво, да будеш телом
угодан дом Тројице.
Богородичан: Ниједна од других жена није постала мати док је
девствена, нити се икоја мати удостојила да и после порода буде
девствена, а на теби се Дјево Богомати обоје ово догодило, зато
кличем радосном душом: нема непорочније од тебе Владичице.
Ини:
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
На духовну гору познања врлина си узишао, а на видиву Гору
Атонску си попут онога Исака, самога себе узнео, и тамо си срце своје
као жртвено јагње на жртву духовно принео.
Своју душу си као светиљку, сузама својим украшавао, и рано зором
Христу хитајући, ти си подизањем руку у молитвама тело своје као
Амалика умртвио, и у земљу бестрашћа си ушао.
Љубављу према бестрашћу подстицан, ти си телесне прохтеве
угушио, и душу своју си божанским сјајем просветлио, зато се моли
оче Саво, да и ми светлости духовне добијемо.
Цвет младости си глађу осушио, а уздржањем си удове умртвио,
кроз пост си се тела одрекао, а бдењем и молитвама се снажио, и
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љубављу према Господу си Саво, врхунац врлине достигао.
Племством висок а добротом изузетан, ти си мудрошћу и разумом
чудесан био; као цвет прекрасни си чистотом блистао, и светлим
смирењем се оче Саво, украсио.
Богородичан: Пречиста Мати Божија, благословена и свенепорочна,
исцели дубоке ране душе моје, и одагнај моје страсти телесне, па
ослободи мој разум од сваке мисли штетне, и од демонске напасти,
Владичице, избави ме.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Бог који је Павлово сађење и Аполосово заливање примио, и ваш
расад вером засађени и учењем заливани је примио; он који чини да
све узрасте, ваш је народ у правој вери и молитвама вашим узгајане
умножио, зато сте од њега, као верне слуге и разумни посленици, за
напоре своје, заслужену награду примили, Симеоне преподобни и Саво
свештени, богоносни оци, пастири и учитељи, молите првопастира и
учитеља Христа, да сачува стадо ваше у миру и да спасе душе наше.
(два пута)
Слава и сада, богородичан: О тебје радујетсја..
Због тебе Благодатне се радује свако биће, сабор ангела и људски
род, освештани храме и рају духовни, похвало девствености, јер се из
тебе Бог оваплотио и детенце постао, а Он је пре свих векова Бог наш,
утробу је твоју учинио престолом ширим од небеса. Због тебе се
благодатна радује сва творевина, слава теби.
Песма 4.
Ирмос: На крестје твоје божественој истошчаније..
Авакум је предсказао твој долазак и страдање на крсту, и
задивљен је кликтао: ти си Благи сасекао државу силнога, када
си отишао онима у ад, као свесилан.
Ти си Пречиста Богородице заступница целог света и свима
спасење, зато тебе сви народи Владичице и сва поколења проповедамо
као истиниту Богородицу.
Ти си бедем и тврђава и нада вернима и кула спасења, зато
савладај Пресвета и Пречиста све насртаје против нас, јер смо сви
своју наду у тебе положили.
Радуј се граде духовни; Радуј се палато и престоле Христа Цара;
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Радуј се преподобних похвало, и украсе светима; Радуј се свима мосте
ка Богу; Радуј се целог света радости.
Ини.
Ирмос: Поју тја слухом..
О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш,
и мене злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени,
и зато те славим Многомилостиви.
На живот ангела си се угледао, и зато си оца свога и владара
оставио, у Гору Атонску си стигао, а отуда си постом и молитвама
Христу као духовном истоку похитао, и од њега си, као од сунца,
народу на западу заблистао.
Мудрољубљем си море светског живота испитао, и познао дубину
сујете и пролазност богатства, ово си као пропадљиво одбацио, а науку
Христову си изабрао, и у сасуд срца свога сакрио, и то си као благо
одлучио да сачуваш.
Оне што по горама тегобно живе, ти си, преподобни, босим
ногама обилазио, и топлим их хлебовима хранио, и њине топле
молитве си примао, од свих си поуке о Христу тражио, и то си у срце
своје слагао и тако се духовно изградио.
Ти си твога родитеља по телу духом родио, упутио га да власт,
супругу и чеда остави, а он се, као Аврам, из отаџбине своје у земљу
туђу код тебе оче у пустињу преселио, и саипосник ти постао.
Богородичан: Тебе је заиста сенка Старог Завета посведочила, и на
разне начине те најавила, и јасно показала оваплоћенога из тебе, а без
измене, Једнога од Тројице, Пречиста Богомати Владичице, који је цео
свет обновио.
Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Многобројно злато си са оцем разделио, и обојица сте, као мудри
домопазитељи, пропадиво за непропадиво разменили, и то сте сада
радосно примили, зато молитвама својим код Христа спасавајте све
који вам поје.
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Оца си као човека позвао, а као ангела си га пред Христа послао,
чије су од поста усахле свете мошти по твојим молитвама мироточиве
постале, као најјача потврда за из срце твоје молитве.
Празноумни Гот је братимљење ваше и страх Божији и заклетву
погазио, и наумио је да ти Отаџбину пороби, а ти га од такве намере
ниси одвратити могао, него си га Божијему суду предао.
Уображени и несмислени тобожњи мудрац, добар савет од тебе
није примио, зато је Божију освету на себе навукао, јер мач што га на
паству твоју, оче, уперио, од ангела га је до краја у срце своје зарио.
Свети твоји просвећени благодаћу крста твога, Владико, земљу
свога народа су са вером теби привели, син и отац, Сава и Симеон
Богом умудрени, њиховим молитвама спаси од најезде неверника све
који певају: слава сили твојој, Милосрдни.
Богородичан: Постао си као нови Мојсеј, јер као и он скинију, и ти
си у пустињи Свете Горе саградио манастир, који си трудом зноја
свога унапредио и посветио Матери Божијој, зато га са њом и чувај,
молитвама вашим ка Господу.
Песма 5.
Ирмос: К тебје утрењују, милосердија ради..
Ка теби јутром раним Речи Божија, јер си из милосрђа себе
жртвовао, и мада си непромењив и нестрадалан, ти си себе до
страдања понизио, мир подари мени палом човеку.
Радуј се Пречиста јер си бедем верних и моћна им заштита; Радуј
се горо свеопевана; Радуј се Владичице као духовна лествице; Радуј се
свима радости и помоћи беспомоћнима, и усрдна покровитељко свима
који ти притичу.
Громогласно кличе збор пророка, јер су проповедали дивну тајну
рођења из тебе, јер си само ти имала Господа у своме крилу, који је
тебе и после порода сачувао девствену, као и пре рађања.
Ко од људи може исказати, Пречиста, надразумну и неизрециву
твоју тајну? Јер само си ти од свих узвишенија, светлоносна и
божанска сени, светило и престоле Божији, Дјево Маријо, јер из тебе
нам је заблистао Вртлар и Садитељ живота.
Ини.
Ирмос: Просвјешченије в тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе мој,
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спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.
Видевши Онај који све унапред види, ревност твоје душе, поставио
те је за првог пастира на западу твоме народу, а ти, као духовни исток,
си оваплоћенога Христа Бога-Реч проповедао, равног са Оцем и са
Духом Светим сапрестолног.
Угледајући се оче заиста на Авситидског Јова, и ти си свој дом
отворен држао, и двери језика си слађе од меда имао, и њих си
гладнима спасења отварао и душе им Божијом науком као ангелском
храном испунио.
Следујући божанским законима, и ти си законодавац постао, и
архијереј богоносни, и правило најпоузданије, путовођа залуталима, и
светило пресветло, који своју отаџбину обасјава, Саво богомудри.
Богородичан: Упрљављај мојим разумом Владичице, јер се патим у
пучини мука, и потопљава ме навала пропадивих страсти, зато ме
спаси Богородице јер ти притичем, и за другу помоћ осим тебе
Пречиста незнам.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Као Господњи ученик Владике свога, милосрђем си се оче на њега
угледао, и раслабљеног си у цркву унео, и лечењем и молитвама
Христу, и са сузама и у бдењу крај њега, здравим си га са земље
подигао.
Старцу светом, твоме оцу, за живота његова си послушан био, а
када је умро, он је у гробу само тебе послушао, јер миро његово од
многих мољено и недобијано, твојом оче посланицом је обилно
људима источио.
Као други Илија си постао, јер си као и он огањ, тако и ти
молитвом град са неба свео, и тиме си краља задивио и уплашио. Богу
на славу а непријатељима на дивљење си ово, оче, учинио, силом
Христа Бога нашега који ти за све моћ даје.
Краљ Угарски се као непријатељ против твоје Отаџбине подигао,
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али је на твоје речи од свирепости своје одустао, дивећи се у теби
присутној светости, и раскајавши се вратио се, а леду који си свео из
ведрог неба се чудио и говорио: диван је Бог у светима својим.
Имајући у срцу Христа као угаони камен и темељ, ви сте темељ
обмане моћно претурили, и цркви сте необорив темељ постали, коју и
чувајте непоколебиву, Саво свештени и Симеоне богоносни, молитвама
вашим.
Богородичан: Желећи да дођу код Христа Бога, тебе су за вођу
одабрали, зато су теби Богомати која си на небесима Божија црква,
храм твоме Ваведењу на земљи твоји угодници подигли, а ти не
престај да у њему дајеш помоћ славитељима твојим.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.
Теби се клањам Пречиста и блага Богородице, а ти твојим
молитвама умоли Даваоца свакога добра, Сина твога и Господа, да
избави цели свет од свакога гнева.
Бачен сам у дубину ужасне буре, јер је око мене узбуркано море
од неизмерних мојих грехова и зала, а ти утишај ову буру и подари
тишину срцу моме.
Ти си Пречиста утеха и уточиште слугама твојим, зато неклонуло
умилно моли Бога, за све који са вером и љубављу моле тебе.
Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.
Некада мраком јереси покривена земља твога народа, сада светли
светлошћу православља, и постала је нов Израиљ ослобођен од старе
обмане, и народ Божији, јер је ка Закону Истине тобом вођен, оче
богоносни.
Као апостола те је Христос послао, и учећи речима Еванђеља, ти
си народ у ноћи незнања просветлио, исцељења и велика чудеса си
чинио, и тако си их задивио, и у вери си Христу мноштво твога народа
привео.
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Веће си тражио и боље желео, и зато си и до Јерусалима, Египта
и Синаја дошао, и све пустињаке посетио, и богатом руком свакога
даривао, а њиховим молитвама си, Саво, твоју отаџбину обогатио.
Богородичан: Нас остареле због једења у давнини са горког дрвета, и
пале у пузање, ти си Пречиста обновила, јер си Ипостасног Бога-Реч
родила, Дјево и Мати и Владичице.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Трисветле си Тројице најпре срце своје као олтар учинио, и цркву
си Богу Спасу у Отаџбини својој подигао, у њој си се оче
првопрестолни, да будеш равноапостолни учитељ од Христа удостојио,
зато си речи Живота народу твоме излио.
Када си чуо да ти је брат умро, са слободом коју имаш код Христа
си ангелу наредио да му душу врати, и дошавши нашао си га оживелог.
О, какве ли вере! О, колике ли смелости! Заиста је оче ово чудо
предивно, јер мада на земљи, ти си небеским ангелима заповедао.
Духовно море страсти си постом успавао, а видиво море свирепо
усталасано си призвавши Оног који је бездан милости, речју укротио,
тако си лађу од потапања спасао, а оне што су у њој били си у вери
утврдио.
Исуса Христа од кога се све боји и стрепи као од Творца и
Господа, си потпуно стекао, и Христа си у срцу своме носио; Христа
је кроз тебе говорио, и његовом си силом запретити ветровима могао,
и све се оче покорава теби као изврсном ученику његовом.
Тројичан: Превечна природо, триипостасно Јединство: Оче, Сине и
Душе Пресвети, светлости и животе богозачетни, прими твоје угоднике
а за нас молитвенике, и спасавај цркве твоје јер у тебе верујемо, па
нас удостоји да у миру твоју моћ славимо.
Богородичан: Желећи да виде славу небескога царства Сина и Бога
твога, Богородице, Сава и Симеон преподобни су славу земаљског
царства оставили и Христов крст су на раме узели, и за његовим
живоносним и божанским стопама пошли.
Кондак, глас 8.
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Као великог просветитеља и апостолима сарадника, црква твога
народа те преподобни оче прославља, а ти имаш слободу код Христа,
па нас молитвама својим од свију беда спасавај да ти кличемо: Радуј
се оче Саво богомудри.
Икос:
Животом си се на земљи јавио оче као као анђео, мада си човек
по природи ти си чистотом био налик на бестелесне, зато нас и
позиваш да задивљени овакве похвале кличемо: Радуј се, оца
благочестивог изданче и мајке побожне мезимче; Радуј се, молитвама
од Богом подарени, и јер си за оним што те даде из младости пошао;
Радуј се, испосништва светли цвете, чистотом мирисни; Радуј се, стубе
целомудрија који сваку лаж потиреш; Радуј се, смирењем високи јер
си гордост демона оборио; Радуј се, светилниче многосветли и
узношење ка Христу твога народа; Радуј се, црквама подизање и
светитеља освештање; Радуј се, сирочади хранитељу и сиротињи
милосрдни дароватељу; Радуј се, једнаки борче са апостолима за
Еванђелску науку; Радуј се, мученика састрадалче по туђини хођењем;
Радуј се, чудотворче од Бога дивних и предивних чудеса; Радуј се,
похвало своје Отаџбине, јер ти спасаваш твоје певаче; Радуј се, оче
Саво богомудри.
Песма 7.
Ирмос: Отроци в Вавилоње..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред
ње бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Не престај Дјево Мати да молиш Господа, да се избавимо од
невоља и мука, Владичице, да бисмо усрдно певали Владици:
благословен си Боже отаца наших.
Плаше ме и збуњују валови мојих грехова, али ти блага Пречиста
измоли ми опроштај у час искушења, и спасење ми даруј.
И рађаш и остајеш девствена, и после рађања остајеш као што си
била пре порода, Пречиста Богородице, твоје крило није изгорело,
благословена и Пречиста заступнице рода нашега.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
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високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.
Гледајући твој живот богоугодан и у врлинама, прозорљиви Бог је
тебе, оче богоносни, пре свих одабрао, и у сабор апостола убројао, а
ти си благодаћу просветлио срце своје, и свој народ си за њега
просветио, па кличу: благословен је Бог отаца наших.
Зрацима еванђелске науке ти си свој народ духовно обасјао, и из
недостојног си га у достојне привео, а срца њина усахла неверјем си
вером у Бога као плодне узгајао, оче Саво.
Милостив, кротак и незлобив, тих и разложан си постао, као што
Павле у Христу похваљује и каже: такав нам је архијереј требао, зато
моли Христа, архијереју Саво, да у миру сачува стадо твоје.
Богородичан: У теби су обновљени закони природе, јер си
надприродно а по природи недоступног Бога Емануила преславно
родила, Дјево Пречиста, а све ради препорода нас верних.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Побуђен Христовом љубављу оче, који је ради нас телом на земљи
добровољно туђиновао, и ти си висину престола добровољно оставио,
затим си по истоку и западу и пучином морском као сунце својим
током туђин био.
Као Христов ученик и кнез од њега постављен, ти си туђе земље
обилазио, приман си од њих и вољен и слављен, оче, а ти си их
даривао, јер све њих је освојила, у теби Божја љубав и кротост и
незлобивост.
Онај који је бездано море својом речју начинио, ученика свога је
у теби познао, у болести твојој ти је оче, послужио: рибу велику је
таласом као рукама изнео, и теби болесном на лађи је у руке твоје
положио.
Твоји сапутници у лађи, видећи да је море дароносно теби
покорно, били су оче обузети дивљењем, и кроз неживу ствар су
приведени у бого-познање, па су се скрушено поклонили светости
твојој.
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Испуњавајући жељу твога срца, Бог, ради кога си по земљи туђиновао,
у страном граду је твоју душу примио; тај град си за живота чудима
испунио, а после смрти прах са гроба твога их је чудима задивио.
Богородичан: Сабор преподобних следујући за стопама Онога који је
из твога тела неизрециво заблистао, по неизрецивом рођењу из тебе
Мати и Дјево, па су сада са небеским војскама заједно; са њима се и
молимо, да измолимо опроштај грехова нама, који те славимо.

Песма 8.
Ирмос: За закони отеческија..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше
у опасност, јер презреше цареву безумну наредбу, и заједно, када
их не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа
појте дела и узвисите га у све векове.
Ти си наше уточиште и утеха свима Пречиста Дјево, ево се Господ
свих родио из твога крила и сачувао те девственом и после рађања;
њега сви благословимо недостојним устима и величајмо га у све
векове.
О, који ли језик може довољно да исприча твоју узвишеност,
Пречиста? Јер ево сви на земљи су ослобођени од прве осуде, и теби
певају и кличу, изливају песме и величају пречисто Рођеног из тебе.
Измоли у Сина твога и Бога милост и наклоност према нама,
Пречиста, и сачувај увек слуге твоје и нас од сваког напада
противника, и агарјанску гордост победи ускоро, да ти певамо у све
векове.
Ини.
Ирмос: Свјешченосци душеју..
Побожни младићи неспаљени усред пламена, душом као
светилима, засјали су светлије од снега, и све што је створено
позивају на песму Богу, и са радошћу певаху: о Господу појте дела
господња.
Онога који благодаћу Светога Духа у светима почива, проповедао
си светитељу Саво народу своме, као беспочетног и сапрестолног са
Оцем, да је Човеком постао, да би људе спасао и оне који певају: сва
дела опевајте Господа и величајте га у векове.
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Трку си добро завршио и до жељеног циља си радостан стигао, зато и
твоја црква оче, свечано слави твој спомен, и призива предобне
пастире и учитеље, који просветљени певају: сва дела опевајте
Господа и величајте га у векове.
Твојим молитвама светитељу, забрани Исмаиљћанима, деци Агаре
да се дижу на стадо твоје, јер ти велику смелост имаш код Христа, да
бисмо у миру славили твој свети спомен и радосно певали: сва дела
опевајте Господа и величајте га у векове.
Богородичан: Онај који је из тебе Дјево непорочно произашао,
мучење, распеће и погребење је ради нас претрпео, а преподобни се
угледајући на његово страдање, крстоносно мучење су кроз
испосништво поднели и за њиме, Пречиста, пошли.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове
Земља је из својих недара предала тебе светог, целог и
непропалог, што мирисом и прахом са гроба чудесима задивљује
житеље града Трнова, па сви кличу као и пророк: праведници живе у
векове.
Земља која је покривала твоје напаћено тело, постала је оче
целебна и чудотворна и скупља од камена сафира, и више је од злата
разграбљена од верних који достојно певају: часна је пред Господем
смрт светих његових.
Побожног цара који је твоје свето и часно тело за светињу и
благослов сматрао, јављањем у сну си убедио да га преда, а твоја чеда
са архијерејима и свештеницима су га као пребогату ризницу у своју
земљу донели.
Христољубиви самодржац Владислав, као некада Давид, је пред
кивотом ишао, и пред твојим светим телом се радовао и појао:
„Велича душа моја Господа, јер ми даде оца и учитеља“, па га је
радосно у својој у цркви положио.
Сада стојите пред престолем Владике свога и отуда сте зрацима
обасјани, Симеоне богоносни и Саво богомудри, молитвама вашим,
светитељи, избавите нас од греховних страсти, од навале неверника, и
од разних невоља.
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Богородичан: Владика којега на плећима носе дивни херувими као на
огњеном престолу, у твоје се тело Пречиста уселио, и примањем тела
је човекову природу обожио; твојим молитвама ка њему нека спасе све
који певају теби као Матери његовој.
Песма 9.
Ирмос: Безсјеменаго зачатија..
Рођење из бесеменог зачећа је неизрециво, а Матере безмужне
је нетрулежан плод, Божије рођење обнавља природе, зато те сви
нараштаји као богоневесту и Матер величамо.
Радуј се бедеме необориви; Радуј се покровитељко целога света;
Радуј се радости цркве; радуј се светило; Радуј се престоле Божији;
Радуј се Пречиста, свима радости и помоћнице против невидивих
непријатеља, јер ти си спасење и оружије непобедиво.
Не заборави Дјево и неискусобрачна Невесто, слуге твоје који
притичу цркви твојој, јер си само ти хришћанима надање, и утврђење
свима који притичу теби, Пречиста, зато испуни Владичице наше
молитве.
Ти си слава ангела и огледало пророка, ти си и апостолима светла
похвала, ти си украс мученицима за Христа, ти си дивна светиња
испосницима и праведнима, ти си радост целог света, зато тебе сви
Пречиста како доликује песмама величамо.
Ини.
Ирмос: От Бога Бога слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да
обнови Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а БогоЧовек се од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега
верни једнодушно песмама величајмо.
Постао си оче заиста украшен делима врлина, зато је украшен и
твој светли празник, који благодатним зрацима и нас обасјава, па те
молимо, да се твојим молитвама Христу, избавимо од невоља и
искушења.
Радуј се отаџбина твоја која те је одгајила, и блиста се црква Бога
и Спаса, јер те је целог и мирисног добиласног имала и мирисноује
сеог, и данас твој спомен празнује радосно, а ти је награди светитељу,
па је од сваке невоље избави, и данас твој спомен радосно празнује, а
ти је награди светитељу, и од сваког зла избави је.
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Услиши Христов јерарше молитве и гласе песме наше, и погледај
на веру и љубав народа твога, и као отечествољубац противи се оче
свима који са гневом насрћу на нас, и подари са висина твоју заштиту
онима који те хвале.
Богородичан: Исцелила си пропаст, и из старине страдање земних, јер
си родила Бога и Цара Христа, који је наше тело и грехе примио, зато
те, Дјево Владичице, сви нараштаји славе, и као Богоновесту величају.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Велик у трпљењу, а на зло си добрим узвраћао, такав си и у
животу и по смрти се оче, показао, јер грбавца што је допузио до гроба
твога и поврх овог легао, ти си га здрављем наградио и на ноге га
подигао, да у цркви хода величајући Господа.
Превелика љубав ваша према Христу показала се благодаћу датој
вама, Симеоне и Саво, јер су мошти ваше мирисне и мироточиве, а
спомен славан и свечано поштован, па овим осведочени говоримо:
спомен праведника са похвала бива.
Што је сада видљиво то и казујемо, али је оно који љубе Бога
вама по заслузи припремљено, где ангели желе привирити, и “што око
не виде и ухо не чу“, како Павле вели, и „што нико не може исказати“.
Гледајући ангелску и божанску светлост, и саборе свих светих, Саво
свети и Симеоне богоносни, са њима молите Човекољупца, да подари
исправљење живота и опроштај грехова свима, који са вером хвале ваш
спомен.
Обојица сте у животу једнодушни, обојица сте и у пустињи
сапосници, обојица сте и надразумна добра примили, обојица сада
пред Тројицом стојите, обојици сви заједно приносимо хвалоспеве,
њих примите оци, а певаче ваше молитвама вашим спасавајте.
Богородичан: Владичице само ти имаш највећу смелост, зато се моли
Сину твоме за цео свет, и не помињи безбројне наше грехе, него
заклони народ који ти покајним гласом кличе: спаси Пречиста
Богородице, све који те достојно величају.
Светилен:
Као светилника многосветлог, светитељу, те знамо, као чедо
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молитве и васпитаника пустиње, као станиште чистоте, монаштву
сапосника, као хранитеља сиротиње, као светлост архијерејима, стога
ти оче, сви верни певамо.
Други светилан обојици:
Од Христа као духовног сунца са истока, сјајни зраци су
заблистали, и мрачну земљу свога народа на западу су просветили
светлошћу проповеди и животом у врлинама, зато сада Саво и
Симеоне не престајте да се Господу молите, да у миру сачува све који
славе ваш спомен.
Слава и сада, богородичан:
Испостасну Премудрост и вечнога Бога-Реч, и лекара свих родила
си Пречиста Царице, зато исцели гној и ране душа наших, и сачувај
недоступне свакој најезди, нас који те увек молимо, заштитинице
целог света.
На хвалитним стихире на 4, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Оче свети, Саво богомудри, добро си васпитан у уздржању, до
преславне висине врлина си узрастао, на Христову тајну лепоту си
гледао, и његовим сјајем си свој разум озарио, народ свој си
просветлио, а јереси си од цркве Христове одбацио, зато смо те стекли
као светило, и зато твој пресветли спомен хвалимо и свето га
прослављамо.
Примљени си талант умножио, даровити оче, и удостојио се
радости свога Господа, па сада стојиш пред Богом са зборовима
светитеља и испосника, украшен одеждом свештенства, и венцем
поста, и блисташ благодаћу божанског сјаја и зраком духовним, зато,
Саво оче свети, оданде просветљавај молитвама својим све, који
празнују твој светли и свети спомен.
Примивши твоје часне и свете мошти, Саво блажени, са вером и
љубављу их поштујемо, јер ти си свирала Светога Духа, што оглашава
неизрециву тајну спасења, својом божанском науком велегласно,
проповедајући нам оваплоћење Бога-Речи, које најчистије тобом, оче,
познасмо, и њему те сада као молитвеника приводимо, да у
предањима твојим сачувани будемо.
Слава, глас 6.
Као сунце засија спомен светитеља Христовог, и срца верних
духовно просветљује, па и ми то данас светло служећи, молебно њему
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ускликнимо: Радуј се снаго целомудрија, што незаробљеном сачува
душе постојаност, јер си се штитом уздржања оденуо; Радуј се
првопастире и учитељу христоименитог твога народа; Радуј се црквени
украсе, архијереја лепото и монаштва похвало, Саво преосвештени и
свеблажени оче, моли Христа Бога непрестано, да мир подари
васељени а спасење душам нашим.
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.
Затим велико славословље, и даје се братији и присутнима уље из
кандила светога, певајући сви заједно
Стихире, глас 5. самогласно.
Приђите сви христољубиви, приђите да празник спомена служимо,
и Саву свештенопроповедника Еванђеља у песмама да похвалимо, и
овако рецимо: Радуј се, разумни поточе духовног раја, што бразде
нашег срца духовним водама Божије науке напајаш, и чиниш их
плодоносним Христу Богу, који свима дарује просветљење и велику
милост.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Радуј се, правоверја водитељу, и Божијих наредби служитељу, од
Бога светли светилниче, јер си срца која уђоше у мрак незнања
богогласним речима просветлио, и у светлост Свете Тројице их увео,
Саво оче богоносни, српска похвало и украсе, сада стојиш пред
Христом Богом, па се моли са све који служе свети спомен твој.
Слава, глас 8.
Разум си управио тамо куда си духовним крилима узлетео, ка
висинама бого-познања, и оца земаљског си тада оставио, јер си
небеског заволео, а онога који те је телом родио ти си га духовно
родио и небеском Оцу усвојио, и обострано га код Бога прославио, на
небесима си га благом насладио, а на земљи си тело његово чисто и
мироточиво молитвама твојим учинио, зато те је Христос којега си
прославио, даровао достојно апостолским даровима, јер он има велику
милост.
И сада, богородичан: Аз Дјево Свјатаја 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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На литургији
Блажена од канона 2. гласа Песма 3. и од канона 8. гласа Песма 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)
Апостол Јеврејима, зачало 318.
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)
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 јануара 15. дан
Спомен преподобних отаца наших Павла из Тивеиде
и Јована Кушчника;
Спомен преподобног и богоносног оца нашег Гаврила
Лесновског.
(његова служба писана иза ове)
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Почетак врлина постао си у светском животу, на стази која у небо
води, Павле трипут блажени, јер си узношење духовно поставио чврсто
у души твојој, и њима си дотакао врх врлина, уздржањем и великим
подвизима.
Жудњом за Богом си управио своју вољу блажени, и дошао си у
горње пустиње, и као у призрак се приближио, тамо где је твој разум
обасјан Божијим светлом, и на таблици душе твоје помазан си
светлошћу врлина.
Процветала је пустиња и украсила се цвећем твојих врлина, јер си
у њој трње страсти уништио, а твојим светим делима си побожне
подвиге засадио, зато нам сада као крин од Бога мириши мирис твога
светог живота.
Ине стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Када си по вољи Божијој лепоте света са радошћу оче напустио,
јер си више ценио тесан и пун патњи пут и веома напорни, него
широки, тада си бригу о души стекао, и у свети чин се оденуо, а од
свих уживања се, богоблажени оче, удаљио и обнажио.
На чудан си се живот одлучио, и са чудним и почетком, јер си
коснут љубављу Христовом, чије си неизрециво смирење заволео, ти
пред вратима твојих родитеља као скитница оче трпео, понижаван и
руган, али си се зато даровима испунио, и неодузиво богатство си на
небесима наследио.
Носећи оче у рукама свето Еванђеље, постао си његов испунитељ,
јер си се одрекао родитеља и имања Јоване, и у сузама и патњама си
свој живот провео, преподобни оче, али си се зато свето утешио, и
сада благујеш оче преблажени у непрестаном весељу.
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Слава, глас 2.
Одрекао си се света и свега у свету, преподобни, јер си Еванђеље
узео и еванђелски си за Христом следовао, и у колиби си као у рају
тајно живео, а својим суровим телесним животом си змију човекоубицу удавио, зато си се у небесима настанио, Јоване блажени, па нам
измоли велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа тја..
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.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио
и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан
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.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не напуштај
нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди живот наш.
На јутрењи
Канон из Октоиха један, и светима два канона на 8.
Канон светог Павла, дело Монаха Јована, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.
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Дођите верни да у песмама и како доликује прославимо Богоносног Павла као украс монаштва.
Постао си први житељ у пустињи, Павле славни, а испосништвом
си наследник небескога царства постао.
Уздржањем си свеблажени целог себе очистио, и Божије станиште
си постао и међу ангеле се настанио.
Богородичан: Пречиста Богородице, ти си оваплоћенога и
увекпостојећега и најсветијега Бога-Реч неизрециво и мимо природе
родила, зато ти певамо.
Ини канон Јована. Његов акростих је: Твојим молитвама блажени
учини ме страстима сиромашним. Дело Јосифа. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубиње 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.
Обогаћен си светим врлинама, јер си богатство земно презрео, а
небеско си стекао, зато обогати благодаћу богопознања мене
осиротелог, да бих оче твој равноангелни живот опевао.
Благи јарам Господњи си блажени од твоје младости понео,
испосничким биткама си демона понизио, јер си се Христовом
понизноошћу наоружао, и тако си се Јоване на небеску висину узнео.
Ишао си преподобни уском стазом туге и суза, и мука и патњи, и
доспео на велику ширину, и нашао обитељ достојну твојих патњи, оче
Јоване дични.
Богородичан: Када ме снађу олује и навале великих страсти, млада
Дјево, и када падам под нападом греха, притичем са љубављу ка твоме
неуснулом и несавладивом заступању Свеопевана, а ти се смилуј и
спаси ме Увекдјево.
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј словом небеса..
Ти си Речју установио небеса, а земљу си створио на великим
водама, зато утврди и мене да ти певам славословље Господе.
Очи твоје душе си ка Богу управио, јер си њега заволео, а
приземно си презрео, и зато си оче ангелским животом проживео.
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Зрацима врлина си одагнао оче маглу страсти, и од Духа си
примио просвећење твога срца.
Као што је у давнини гавран хранио Илију, тако си и ти храњен
си небеским хлебом, а од духовне Језавеље си прибегао оче ка заштити
Христовој.
Богородичан: Цар славе и Створитељ, обојио је и натопио својом
крвљу свој огртач, и тако га Богородитељко свето га зацрвенио.
Ини.
Ирмос: Процвјела јест пустиња..
Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.
Као мирисну кадионицу ти си, преподобни, твоје молитве
Свевидећем принео, а он их је осетио и примио, а тебе у сабор
испосника уврстио.
Постао си као чудо велико, јер си срца побожних задивио, када си
пред вратима родитеља, као просјак, патње и понижења претрпео.
За веру си се преподобни у молитвама и постовима подвизавао, и
тако се у бестрашће оденуо, а телесне прохтеве си помоћу Духа
Светога умирио.
Богородичан: Као мирисну ружу у долини, тебе је Пречиста Чисти
нашао, и у сред тебе се настанио, и мирисом је цело човечанство
испунио.
Кондак Павлу, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Као незалазну светлост духовног Сунца, хвалимо те у песмама ми
који смо се окупили данас. Заблистао си онима који беху у тами
безумља и све си их увео ка божанским висинама, украсу Тивеиде,
Павле свети, чврсти темељу отаца и испосника.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Лепоте света си од срца презрео, и само си Бога свом душом
заволео, и пустињу си као у град да станујеш дошао, у самоћи си време
проводио, и постао си као ангел, мада си телом поживео, зато те оче
Павле прослављамо.
Слава, ини сједален Јовану, глас 3.
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Подобан: Красотје девства..
Трулежно благо и славу пролазну си оставио, али си небеско благо
и небеску славу блажени оче примио, заиста вечну, зато славимо твоје
свето уснуће и у њему празнујући кличемо ти: помени нас Јоване код
Господа јер имаш тамо смелост.
И сада, богородичан:
Ти си Дјево као необрађивана лоза, јер си најлепши Грозд родила,
који нам излива вино спасења, а свима весели и душе и срца, зато тебе
као узрок добара увек славимо, и са ангелом ти кличемо: радуј се
благодатна Дјево.
Крстобогородичан:
Неискусобрачна, и Пречиста Мати твоја Христе, видећи тебе какао
мртав на крсту стојиш, матерински је плакала и нарицала: чиме ти је
узвратио безакони и неблагодарни јеврејски сабор? А многих и
великих се твојих добара наситио! Зато певам твоје божанско смирење.
Песма 4.
Ирмос: Тајно пророк..
Пророк је унапред видео тајну, твога оваплоћења од Дјеве,
Речи Божија, и у песмама је кликтао: слава сили твојој Господе.
Засађен у дому Божијем, уродио си добрим плодовима, а телесне
си прохтеве увенуо, твојим испосништвом.
Огњем љубави ка Богу ти си трње страсти спалио, а самога себе
си оче, стаништем Духа учинио.
Твојим врлинским животом си као палицом страсти као звери
одагнао, зато је твоја смрт окупила и звери на погреб твој.
Богородичан: Тајанствени царски плашт је изаткан Богу свих из твоје
чисте крви, а он у њега одевен сјединио нас је са Богом и Оцем.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
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.
У бедној одећи си постао, богонадахнути, сакривено благо, јер си
Божију одећу заволео и њоме се оденуо, и у небеску палату си ушао.
Са неба си примио семе, богонадахнути, и у бразди срца си диван
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клас узгајио, па са њиме храниш душе свима, који преподобно славе
спомен твој.
У оскудној колиби си се подвизавао дивни, и својом вољом си био
бедан као други Лазар, али зато сада, оче преподобни, почиваш у
недрима Аврама.
Богородичан: Управи, Свенепорочна, жеље душе моје ка светим
наредбама Заблисталога из тела твога, и заступањем твојим избављај
ме од животних бура и саблазни.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер
си ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
У псалмима и посту, молитвама и бдењима проживео си
преподобни, и код Бога се настанио.
Твој живот је био свети пред Господем, Павле свеблажени, а твој
погреб пречудан.
Ток испосничког подвига си завршио оче преподобни, и постао си
саговорник са силама небеским.
Богородичан: Певамо о теби Богородице као девственој и после
порода, јер си Бога-Реч телом целом свету родила.
Ини.
Ирмос: Просвешченије во таме лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе
мој, спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.
Својевољно си постао странац за земна уживања, странац и
родбини и родитељима твојим, а уздржањем си себе очистио, и
усиновљен си од Сведржитеља оче Јоване, због твоје скромне душе.
Од себе си начинио храм Свете Тројице, мада си се подвизавао у
бедној колиби, и Божијом науком си срце очистио, па зато неизрециву
лепоту Божију оче Јоване увек гледаш.
Постао си вршиоц Божијег закона, и ништа ниси стављао испред
његове љубави, оче богомудри, ни браћу, ни љубав твојих родитеља, ни
богатство ни положај, нити су уживања твоје тело раслабила.
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Богородичан: Неизмењена си родила Владара свих Емануила, и остала
си девствена Дјево и Мати и после порода, зато га непрестано моли,
да се избавимо од демонских искушења, сви који под твоје окриље
притичемо.
Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу
одећу, многомилостиви Христе Боже наш.
Пружао си руке ка Богу, преподобни, и своју душу си њему предао,
јер си му дан и ноћ угађао.
Војске ангела су прославиле твоје уснуће, преподобни оче, а са
њима и чете пророка и светих апостола.
Једрима највећег испосништва си преподобни буру страсти избегао, и
у Христово пристаниште без буре си достигао.
Богородичан: Само си ти на реч Бога-Реч родила, зато те молимо
избави из мрежа демонских душе наше.
Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.
Оружијем смирења си, свеблажени, горду змију оборио, и уздигао
се душом, и у непролазне обитељи се уселио.
Пун дарова Духа, ти си зле духове победио, јер си био разуман и
премудар и Богу веома предан.
На висини бестрашћа блисташ оче Јоване, јер си живео у бедној
колиби невољама опкољен, али си Божијом помоћи све то истрпео.
Богородичан: Из тела твога Пречиста, ти си оваплотила Бога-Реч, по
дејству једнаког са Родитељем и сапрестолног, који је нашу природу
понео, из свога неизрецивог милосрђа.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Заволео си, премудри, сиромаштво неукрадиво, а богатство твојих
родитеља си сматрао за ништа; Еванђеље си у својим рукама држао и
следио си Христа Бога, Јоване свети, моли се непрестано за све нас.
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Икос:
Може ли ико достојно и потпуно опевати твоје патње, подвиге,
многа дела, славу и величину? Али твојим богоугодним молитвама ка
Богу подари ми сада благодат Духа, да бих верно казивао о твојим
надприродним подвизима, и опевао твоје неизрециво трпљење, и
жетву савести којом си варалицу демона посрамио. Зато не престај да
се молиш за све нас.
Песма 7.
Ирмос: В начаље земљу основавиј..
У почетку си земаљу основао и небеса Речју утврдио, благословени у векове Господе, Боже отаца наших.
Овај преподобни је телесне прохтеве души покорио, и кликтао је:
благословен си Господе Боже отаца наших у све векове.
Избавио си се из мрежа демона, преподобни, и радосно си
кликтао: благословен си Господе Боже отаца наших у све векове.
Испосништвом је овај преподобни пламен страсти савладао, и
кликтао: благословен си Господе Боже отаца наших у све векове.
Богородичан: Дјеву си учинио као небо јер си из ње као Сунце
заблистао, благословен си Господе Боже отаца наших у све векове.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.
Радије си ишао тесним него широким путем, дични, и зато си
радосно пред вратима твојих родитеља претрпео грдње и вређања и
многе патње, богоблажени.
Најлепшим успињањем си украсио себе, мудри, јер си телесне
прохтеве умртвио, зато си се у небеса уселио и убројан си у саборе
увек слављених отаца, дични.
Идући путевима који уводе у Божији покој, блажени, чувао си себе
од понора демонских, и покривен благодаћу Божијом певао си: ти си
благословен и најславнији.
Богородичан: Певамо о Рођеном из тебе Благословена, јер смо њиме
од старе осуде избављени, и тебе славимо богоблажена, као једину коју
је заволео, он, Благословени и најславнији.
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Песма 8.
Ирмос: Безначалнаго царја слави..
Беспочетном Цару славе од кога стрепе силе небеске, певајте
свештеници, а народи га величајте у све векове.
Угледао си се на богомудрог Јована Претечу и у пустињи се
подвиозавао, зато си се удостојио да са њиме добијеш заиста
непролазни живот.
Росом уздржања угасио си оче пећ страсти, и побожно си кликтао:
народи, величајте Христа у векове.
Заиста си од пустиње рај начинио, и у њој си се у свакој врлини
узвисио, зато си се рајског блаженства удостојио.
Богородичан: Пошто имаш смелост код Бога, свеопевана Богомати
Маријо, умоли га да избави од невоља све који ти певају са вером.
Ини.
Ирмос: В пешч огњенују..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
Изаткао си Јоване себи незастариви и врлинама украшени хитон,
јер си одевајући се бедно, у виду просјака пред вратима родитеља
много трпео.
Непорочан као други Јов, пред својим вратима си много пропатио,
и као на ђубришту си трпео поругу твојих слуга, мудри, још гладом и
жеђу паћен, али си зато горње царство наследио.
Јасно си следовао Еванђељу које си у руке примио, и понижен целог
живота био си блажени, и кротак и незлобив, али и царства горњег
наследник.
Богородичан: Нама који ти притичемо Пречиста, реку која увек тече
изливаш; из ње изобилно благодат захватамо и певамо о Рођеном из
тебе Пречиста, и у векове га величамо.
Песма 9.
Ирмос: Невидимаго зраком..
Невидивога по божанству си примила, неискусобрачна Дјево и
Мати, зато пород твој песмама величамо.
Као скривену духовну ризницу открио је тебе преподобни Бог
Антонију, нама на радост а теби на славу.
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Самог себе си приковао уз страх Божији, оче преподобни, и
обавештен о смрти завршио си живот, и Живота се удостојио.
Пошто си стекао смелост код Бога, моли га за све који на земљи
твој спомен славе, свеблажени Павле.
Богородичан: Зачела си Дјево и неизрециво родила Христа, сабеспочетног Оцу и Светоме Духу, зато га моли да се и ми спасемо.
Ини.
Ирмос: Безначална родитеља Син Бог..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се
оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи
раздвојене, зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Снага моја и песма моја је Господ, тако си кликтао, и тако си вођу
таме победио, рекавши: лажљивих маштања која су од њега никако се
не бојим, а једино маштам о лепоти Божијој и недоступној.
Твоје срце је преподобни као родна земља примило небеско семе
у своје духовне бразде, и стоструким класом уродило, којим се хране
сви који са вером и из душе славе тебе богоблажени.
Још док си био у утроби, тебе је, блажени оче, Господ освештао,
и твој живот је ка њему управио, зато си убројан у преподобне који
су побожно поживели, и са њима обожен, благујеш оче преславни.
Богородичан: Твоје тело је постало станиште Светлости, јер су из
тебе видели светлост сви они у тами, зато теби Мати Божија
неућутним песмама увек певамо, и са љубављу те славимо, као наду
душа наших.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Вазаност за родитеље си оставио као и богатство пролазно, и свој
крст си оче узео, и за Христом си богоносни Јоване усрдно следовао,
испосништвом си страсти умртвио и ка бестрастију си притекао, и
молиш се за нас.
Богородичан: Родила си свеопевана млада Дјево Христа, као Ангела
Очевог савета и весника, и као Цара славе. Његов крст су преподобни
пустињаци узели, и за њиме следовали; са њима се за нас непрестано
и ти Богородице моли.
На стиховње стихире из Октоиха.
Слава, глас 8.
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Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш
Киријаче, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо.
Блажен си јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти
си сабеседник ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се
са њима моли Господу да помилује душе наше.
И сада, 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.
На литургији
Блажена од канона Павлу, Песма 3. и од канона Јовану
Песма 6.
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)
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)
ПАЗИ
Нека се зна да од оданија празника Богојављења, односно од
15.јануара, у недеље и на светитеље који се празнују певамо
катавасију: Сушу глубородитељнују земљу.. и тако све до оданија
Сретења Господњег,

Месеца јануара 15. дан
Служба преподобном и
Лесновском.

богоносном

На малој вечерњи:
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На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Небеcныхъ чиновъ..
Желећи небески живот, страсти телесне си уздржањем умртвио, и
у гору Лесновску си дошао, тамо си непрестаним молитвама и постом
и подвигом тело души покорио, зато спомен твој славимо, и смирено
те молимо: моли се Господу за спасење душа наших.
Постао си наставник монаштва, јер си по врлинама био за углед
многима, стога си удостојен дарова чудеса, да исцељујеш разне
болести људима, зато те молимо: моли се Господу за спасење душа
наших.
Безстрастијем твоје душе и чистотом разума, достигао си небеску
висину, зато твојим светим животом као неком лествицом, узводиш и
нас на небо, стога ти кличемо: преподобни оче наш Гаврило, моли се
Господу да помилује душе наше.
Од твоје младости си свој врат Христу Богу приклонио, и јарам
његове спасоносне науке си узео, још си мреже ђавоље раскинуо, и
његову гордост си потпуно оборио, и сада на небесима са ангелима
ликујеш, па се моли да се спасу душе наше.
Слава, глас тај исти.
Небеско си заволео, и зато си све земно као пролазно презрео,
самог себе си вољи Божијој предао, и у дом се Духа Светог претворио,
притекао си ка венцу и позиву са небеса, па се сада моли за душе
наше.
И сада, богородичан, глас тај исти.
О, преблага Владичице, подари нам море суза, да би њима пећ
страсти угасили, и греховну нечистоту душа наших омили, и вечно
спасење стекли, и Христу песму победе запевали, јер се прославио.
На стиховње стихире, глас 3.
Ти си себе за овај свет умртвио, и на земљи си ангелским
животом проживео, и Божије царство си достојно стекао.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
На висину врлина си узишао, а страсти које на доле које вуку си
презрео, јављајући сладост спасења, зато нам измоли опроштај грехова.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Не заборави нас, твоје стадо верно, које си са љубављу окупио, и
вером га хранио, па сада похитај преподобни оче Гаврило, да све
поведеш у тор небески.
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Слава, глас 3.
Данас се весели сабор монаштва, и радује се Гора Лесновска, и
све мноштво православних града Кратова, због светог престављења
преподобног оца нашег Гаврила, и прославља побожно његов спомен
и кличе: радуј се оче наш свеблажени.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Владичице Богородице, моли Сина твога и Господа, да покида
окове наших сагрешења, и уништи грехе наше који нас муче, па да
тобом спасени увек певамо теби, Свенепорочна.
Тропар, глас 8.:
Заволевши Христа више од свега и украсивши се кротошћу,
смирењем и трпљењем, сав свој живот земаљски си му предао. зато си
се настанио у небеске обитељи, удостојивши се славе праведника; са
њима се моли Гаврило да се спасу душе наше.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти:
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 великој вечeрњи
Блажeн мyж.., први антифон.
На Господи, воззвaх.., стихире, на 8, глaс 1. Самогласно.
Преподобни оче Гаврило, твоје житије се у целом свету
надприродним показало, јер живећи на земљи ти си бестрастан остао,
мир и тиховање си заволео, па си за Христом тесним и тегобним
путем следовао, и у небеске обитељи си ушао, где се молиш
непрестано за спасење свих нас.
Преблажени оче Гаврило, достојно си удео ангелски примио, и стојећи
пред Богом са бестелесним силама не заборави ни нас који твоје свети
празник славимо, него погледај са небеса и обасјај нас твојим светлом,
да би радосно прославили твоја чудеса.
Чудотворче, оче Гаврило, видећи Бог твоје велике подвиге и патње
твоје којима си заблистао на свећнику Христовом, даром чудеса те је
обогатио, и показао те свима знаним, због чудеса исцељења, зато ти и
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ми кличемо: моли Христа Бога за све који славе твој свети спомен, и
од греховних страсти избави нас.
Ине стихире, глас 6.
Данас сво монаштво слави спомен престављења преподобног оца
нашег Гаврила, лесновску похвалу, и нашу дику, мада је земне природе,
једнак беше духовним бићима, зато је и постао наш молитвеник пред
престолем Свевишњега, да би примили вечна добра у дан суда.
Данас је више од сунца заблистао на темељу вере спомен
богоносног оца нашег Гаврила, који сабор верних на врлине упућује:
једне богонадахнутом науком, а друге равноангелним животом, и све
предивно, као вођа изузетни богоугоднима чини, зато његовим молитвама Христе Боже наш помилуј и спаси нас.
Данас се окупљају Срби са свих страна, и побожно певају псалме и
песме, о преблаженом оцу нашем Гаврилу, који је оставио обману овог
света, а примио на раме Христов јарам; војске демона је храбро
победио, и на делу нам показао нарочити пут божанске љубави, и
моли се непрестано да се спасу душе наше.
Слава, глас 6.
Кто да те не слави преподобни оче? Ко да не опева твоје
равноангелно житије? Јер ти си на земљи заблистао као ученик
Христов, а он те је у царство примио, са свима светима те уврстио, и
мада си човек природом и земнога бића, он те је учинио другом
ангела, и познатим у сва поколења; њега моли преблажени Гаврило да
помилује душе наше.
И сада, богородичан (догматик), глас тај исти.
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. Чтенија 3, преподобному.
Читање из књиге Премудрости Соломонове (гл.3.1-9)
Душе праведника су у Божијој руци, и неће их се дотаћи никјакве
муке. Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматран је за
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понижење њихов излазак, и одлазак од нас као пропаст. Међутим, они
су у миру. Јер ако у очима људи и муке добију, нада је њихова
испуњена бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима
бити награђени. Јер Бог их је опробао, и нашао да су њега достојни.
Као злато у огњишту испроба их, и као жртву свеплодну прими их. И
у време посете њихове засијаће, и као искре по стаблу растрчаће се.
Судиће незнабожним народима, и овладаће народом, и зацариће се
Господ у њима до века. Који се уздају у њега схватиће истину, и верни
у љубави остаће Њему. Јер је благодат и милост у преподобнима
његовим, и посета Његова у изабранима Његовим.
Читање из књиге Премудрости Соломонове (гл.5.15-24 и 6.1-3)
Праведници вечно живе и у Господу је награда њихова. Вишњи се
стара за њих. Зато ће из руке Господње примити царство благољепија
и венац лепоте из руке Господње; јер ћеих десницом заклањати, и
мишицом Својом заштитити. Узеће за свеоружје ревност Своју, и
наоружаће се ревношћу за одбрану од непријатеља. Обући ће се у оклоп
правде, и ставиће као шлем суд нелицемеран. Узеће светост за
непобедиви штит; пооштриће изненадни гнев као мач. Бориће се са
њиме свет против безумника; муњевито ће полетети добро уперене
стреле, и као из добро натегнутог лука, из облака, полетеће на циљ, и
падаће зрна грбда срџбом набијена. Беснеће на њих вода морска, реке
ће их нагло потопити. Успротивиће се им се ветар силни, и као вихор
развејаће их; и безакоње ће опустошити сву земљу и несрећа ће
испревртати престоле моћних. Чујте, дакле, цареви, и уразумите се;
поучите се судије далеких земаља; чујте ви који владате мноштвима,
и који се гордите силом масе својих народа. Јер вам је од Господа
дана власт и сила од Вишњега.
Читање из књиге Премудрости Соломонове (гл.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. Када
је праведник постао благоугодан Богу, завољен беше; и живећи посред
грешника, пресељен беше. Узет беше, да злоба не измени памет
његову, или да лаж не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује
добра, а маштање похоте измењује ум незлобив. Скончавши за мало,
испунио је године дуге; јер угодна беше Господу душа његова. Зато се
пожурио да изађе из средине злобне. А народи видеше то, и не
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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, и преподобнога, глас 1.
Приспео је празник твога престављења, увек слављени оче
Гаврило, и ево твоје свето стадо пева теби побожно, славећи твоје
патње и подвиге које си поднео, јер си као предивни град у пустињи.
Данас славе српске земље и сви народи словенски, а нарочито
храм светог архистратига Михаила у Леснову, који си ти основао; и
благодаре Богу, који нам је тебе подарио, као моћног заступника и
искреног молитвеника код Свете Тројице, коју непрестано моли за
душе наше.
Слава, глас 4.
Веселите се небеса, и славите сви који волите православље;
Лесновске Горе заиграјте, јер ево пред Христом стоји непобедиви
заштитник и искрени заступник рода нашега, који сече корење
страсти, а навале демона одгони, и нама даје непобедиву силу кроз
дејство крста Спаситељевог, којем се клања, и моли Христа, да подари
душама нашим велику милост.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Пресвета Дјево Богородице, Мати милостива, ево ка твојој
доброти притичемо, и ка теби подижемо очи наших срдаца, и колена
преклањамо и са плачем те молимо, не презри наше уздахе, и буди
нам покровитељка и помоћница у дан суда.
На стиховње стихире, глас 2.
На висину врлина си узишао, и замке вражије си победио,
преподобни оче Гаврило, и зато си венац победе примио.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Ради царства небескога си се на земљи подвизавао, богоблажени
Гаврило, и за Христом си следовао, и тако се дарова Светога Духа
удостојио.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Имао си у души својој скривено богатство, и постао си дом Духа
Светога, зато га моли да се спасу душе наше.
Слава, глас 6.
Приносимо ти данас песму похвалну, на твој празник оче Гаврило,
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а ти је прими и похитај ка Богу твојим молитвама, и избави нас од
пресуде на леву страну, и удостоји нас да будемо на десној страни, и
да те сви као усрдног заступника достојно прослављамо.
И сада, богородичан, глас тај исти.
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.
Заволевши Христа више од свега, и украшен кротошћу, смирењем
и трпљењем, сав свој живот си му предао, зато те је у небеске
обитељи настанио, и славе праведника удостојио; са њима се моли да
се спасу душе наше. (два пута)
И Богородице Дјево.. (једанпут)
На јутрењи
На Бог Господ.., тропaр преподобног, два пута.
Слава, и сада, богородичан:
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.
После првог стихословија, сједален глас 1.
Из младости си живот монашки заволео, и за Христом си од свег
срца следовао, богоблажени Гаврило, и врлинама си у твоме животу
заблистао. Молитвама, постом и бдењима постао си узор монасима,
зато ти кличемо: слава Ономе који ти је дао силу, слава Њему јер те
је овенчао, слава Њему јер кроз тебе свима чини исцељења.
Слава, и сада, богородичан, глас тај исти.
Пресвета Дјево, узданице хришћана, са вишњим силама моли
непрестано Бога којег си родила, да подари нама опроштај свих грехова
наших, и исправак живота свима, који те увек са вером и љубављу
славе.
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После другог стихословија, сједален глас 4.
Твој живот преблажени оче Гаврило, постао је монаштву чврсто
правило, угледајући се сада на њега ми се спасавамо, следујући твојим
побожним поукама.
Слава, и сада, богородичан, глас тај исти.
Желећи свеблажени Гаврило да види неизрециву славу Сина твога
и Бога, Богродице, узео је на раме часни крст његов, и за његовим
живоносним стопама је следовао.
Полијелеј. Величаније и псалам изабрани преподобном.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Пружајући твоје руке ка небесима, преподобни оче наш Гаврило
премудри, и узносећи твоје молитве ка Вишњему, видео си јасно Цара
славе Христа са ангелима, и у непроходним пустињама настањен
славио си Господа, који те је божанском благодаћу чувао.
Слава, то исто.
И сада, богородичан, глас 8.
Приносимо ти Гаврилову песму, богоблагодатна, радујући се и
говорећи: радуј се место освештано, радуј се преподобних славо и
верних спасење, радуј се, јер се кроз тебе обожисмо Богородице
Увекдјево.
Затим степена, први антифон 4. Гласа
Прокимен, глaс 4.: Часна је пред Господем смрт, преподобних
његових. (Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Све што дише..
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50. псалма
Стихира глас 6.
Преподобни оче Гаврило, по свој земљи се пронело твоје учење,
па си зато на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си
разорио и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу
непорочно следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли
мир душама нашим.
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Канон Богородици са ирмосем на 6, и преподобног на 8
Канон преподобног, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Дивно, славн, творјај чудеса..
Ти си Бог који чини дивна и славна чуда, јер си бездан мора
у копно претворио, а кочије фараонове потопио, и народ спасао
који ти пева као Цару нашем и Богу.
Господа си усрдно заволео и подвизавао се, са жељом да
достигнеш у царство небеско, божанском си се благодаћу просветлио,
зато обасјај мој разум да бих твој живот опевао.
Нико не може избројати све твоје подвиге, патње и свеноћна
бдења, и уз њих мноштво твојих врлина, због којих си награду од Бога
примио.
Пречудно си на земљи поживео, у бдењима се молио и трудио,
зато си се у небеске обитељи уселио.
Богородичан: Богородице Пречиста, избави моју душу од мрежа
ђавола, јер ти си свима на земљи велика помоћ и усрдна заступница.
Катавaсија: Сyшу глубородительную зeмлю..
Копно земље у дубини рожено посетило је једном некада
сунце, па се, као зидови, згуснула са стране вода народу који
пешке море прехођаше и богоугодно певаше: Певајмо Господу јер
се славно прослави.
Песма 3
Ирмос: Утверди господи сєрдца наша..
Утврди Господе срца наша, и просвети их да ти певају, и да те
славе Спасе у век века.
Благодаћу Божијег промисла обасјан, то си постао као странац
међу свима сроднима и знанцима, јер си се сјединио сродницима на
небесима и сада живиш животом бесконачним.
Умео си да замениш све лепоте овог света, јер ништа веће од
љубави Христове ниси хтео; желео си да се наситиш његове славе, и
радости непролазне, у коју и ангели завирити желе.
Имао си у души веру немалаксалу, па си предани теби таленат
марљиво обрадио, и примио си власт над дусима нечистим, зато не
заборави све нас који твој свети спомен служимо.
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Богородичан: Владичице и Мати Божија, ти си благословена и
свенепорочна, ти исцели дубоке ране моје душе, и умртви моје страсти
телесне, и сачувај разум мој од сваког напада демона и искупења,
молим те.
Катавaсија: Утверждeније на тја надеющихсја,
Поуздање си онима што се у тебе надају, Господе, утврди Цркву
своју коју си стекао часном крвљу твојом.
Сједален, глас 2.
Великим смирењем и великим подвигом син си светлости постао,
па сада у царству небеском јасно гледаш Свету Тројицу, преблажени
Гаврило, па је моли да подари опроштај сагрешења свима, који са
љубављу празнују твој свети спомен.
Слава, и сада, богородичан, глас тај исти.
Пред твојом лепотом, Богообрадована, архистратиг Гаврило је
стајао у чуду, и кликтао: о, Невесто неискусобрачна, о, млада Дјево,
неискварена! Како да ти кажем тајну од постања света сакривену? Ти
си сједењење небеских и земних, зато се радуј обрадована, јер је
Господ са тобом.
Песма 4.
Ирмос: Странна и неизреченна рождества твоего
Чудна је и неизрецива тајна твога рођења! А када зачух глас
твој уплаших се, и кличем ти радосно: слава сили твојој
Човекољубче.
Постао си син послушања, и страсне помисли си покорио разуму
Владике, и кликтао си Христу: сили твојој слава Човекољубче.
У пустињи си живео као у граду, преподобни оче Гаврило, и
ништа те није ометало, па си због твојих подвига овенчан од Христа
Бога, и њему певаш непрестано: сили твојој слава Човекољубче.
Таму греховну си омрзнуо а светлост чистоте ангелске заволео,
зато си као златним крилима на небеса узлетео и непрестано певао:
сили твојој слава Човекољубче.
Богородичан: Покровитељка и заступница, буди мени слуги твоме
Богородице, и од безброј мојих зала исцели ме, да бих ти Пречиста
појао: слава Породу твоме.
Катавaсија: Покрила јест небеса..
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Доброта је твоја Христе већа од небеса; изашао си као кивота из
твоје непропадљиве Матере и у храму твоје славе појавио си се
као дете ношено у наручју и све испунило твоје хвале.
Песма 5.
Ирмос: Свјетомъ твоимъ невечернимъ Хриcте
Твојом незалазном светлошћу, обасјај моју јадну душу, Христе
Боже, и научи ме страху од тебе, јер су твоје заповести светлост.
На планини Лесновској си као чемпрес процветао, преподобни оче
Гаврило, и плодове Духа си у великом трпљењу принео, и телесне
патње, и од демона и злих људи неправде, зато си и вечну утеху
примио.
Не беше од људи позив теби, него од Бога, премудри Гаврило, и
као жедан јелен похитао си на изворе вода живих и напојио твоју
душу љубављу Христовом, јер те је на то Цар целог света укрепио.
Просветљен си био премудрошћу Божијом, па си тварни огањ духовним
огњем угасио, и твојим чистим животом си се војске бестелесних се
удостојио.
Богородичан: Свуда изливаш болеснима реке исцељења, јер те је
милостиви Господ, несхватљиво из тебе рођени, учинио изворем
милосрђа, Владичице.
Катавaсија: Јако видје Исаија образно..
Кад угледа Исаија на престолу образ преузвишеног Бога од
стране ангела славе ношеног, „јао мени!“ повикао је тад,
„провидео сам оваплоћење Бога, незалазне светлости који светом
влада“.
Песма 6.
Ирмос: Глубина страстеј воста на мја..
Дубина страсти ми прети и бура противних ветрова, али ти ми
похитај Спасе и спаси ме, и избави ме од пропасти, као што си
спасао и пророка од немани.
Вођен Духом Божијим, богоблажени, сачувао си чистоту твоје
савести, и живот налик ангелском си стекао, зато се моли да се
спасемо од наших противника.
Твој разум си увек имао уз Бога, и за све животно си постао
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бестастан, а све мреже Злога си раскинуо, и сада се непрестано молиш
за све нас.
Молимо те блажени оче Гаврило, моли Христа Бога нашега за
нашу Отаџбину православну, и свима вернима измоли слободу од греха
и спасење и мир целог света.
Богородичан: Пружи твоје пречисте руке, и покри све који се у тебе
надају, и који Сину твоме Богородице кличу: подари Христе свима
твоју милост.
Катавaсија: Возопи къ тебје видјевъ стaрецъ..
Видећи старац својим очима спасење, које људима дође од Бога
узвикну теби Христе, ти си Бог мој!
Кондак, глас 6.
Ангелски си живот на земљи поживео, а примером свога живота
си Еванђеље потврдио, и разум твој си небу усмерио, народ си
побожности учио, зато те и прослављамо: радуј се свети Гаврило,
Лесновска похвало.
Икос:
Тешко мени нечистом и свегрешном, јер сам се усудио да певам о
теби чистоме и светом, преподобни оче Гаврило! Али се надам на
твоје милосрђе и помоћ твоју, и зато се усуђујем да певам: јер ти си
земни ангел и небески човек постао, и за Христом си из свег срца
следовао; на земљи си пропадиво одбацио, а патњом, подвигом и
великим уздржањем и страдањем и на земљи лежањем, и постом,
бдењима и молитвама си узор твојим ученицима постао; Храм твога
тела си непорочним сачувао, и дом Божији и станиште Духа Светога
си постао, зато је дошао и уселио се у тебе Отац, Син и Свети Дух; и
даровао ти је наслеђе небеско, зато те овако славимо: радуј се
преподобни Гаврило, Лесновска похвало!
Песма 7.
Ирмос: Въ пещи пламень
Младићи су пламен у пећи угасили, и вером су небеску росу
примили; благословен си Боже отаца наших.
Имајући увек пред очима дан Господњи, послужио си твоме Владици многим трпљењем, певајући: благословен си Боже отаца наших.
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Ништа од лепота света, није те могло одвојити од љубави ка
Христу, јер си мимо свега заволео Исуса слаткога, и њему певаш:
благословен си Боже отаца наших.
Без страсти си поживео богоблажени, и показао се душом као
дијамант тврди, па сада пред Христом стојиш и кличеш: благословен
си Боже отаца наших.
Богородичан: Не презри моју покајану душу Свечиста, него је убрзо
помилуј и спаси ме од мноштва мојих учињених зала, и обнови ми
благодат твоју, и просвети ме Дјево Пречиста.
Катавaсија: Тебе во огњи..
Тебе, Бога-Реч, певамо јер си у огњу децу оросио док
благосиљаху и у Дјеву си се непропадљиву уселио, па ти
благочестиво певамо: Благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: На престоле херувимстејм
На престолу херувимском Ношеног, свештеници опевајте, а
народи величајте у све векове.
Заблистао си као свећа на свећнику Христовим сјајем, и Господ
Хриостос те је даром чудеса обогатио, и учинио те познатим у целоме
свету, па сада са тобом сви кличу: благословите сва дела господња
Господа, и величајте га у све векове.
Изузетан си постао због многих мука и подвига, и тајним ка Богу
молитвама, па ако те људи нису познали, али си од Бога виђен и
препознат, зато њему кличеш: благословите сва дела господња Господа,
и величајте га у све векове.
Ништа приземно ниси заволео, него си разум твој у дубину
смирења погрузио, желећи да се веселиш у царству небеском, које си
и примио па кличеш: благословите сва дела господња Господа, и
величајте га у све векове.
Богородичан: Благословите сва дела господња Господа, рођенога од
Дјеве Марије, који је вазнео човечанство на небеску висину, зато њему
сви ангели певају: нека благосиља сва твар Господа и велича га у све
векове.
Катавaсија: Нестерпимому огњу..
У неиздрживом огњу сједињени благочестивом вером младићи
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опсташе и неповређени од пламена божанску песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа и величајте га у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Тебе неопалимују купину..
Величамо тебе као несагориву купину, и свету Дјеву и Мајку
Светлости, и као Богородицу, и надање свију нас.
Постао си син и наследник царства Божијег, које си крио у срцу своме
врлинама, зато те славимо а Христа величамо.
Сви сабори Срба, и младићи и девојке, и старци и старице и
слаби и јаки, клањају се твојим светим моштима, и тебе славећи
Христа величају.
Твој светли спомен хвалећи, молимо те преподобни оче: испуни
нас радошћу и весеља духовног.
Богородичан: Величајмо Матер Бога нашега, којој певају све небеске
силе светих ангела и архангела, и сви народи и сва поколења, и
славећи је кличу: радуј се Благодатна, Господ је са тобом.
Катавaсија: В закон сјени и писаниј..
У сенки старог закона и Писму видимо праобраз верници;
свако мушко рођено отвара утробу и пева Богу „свети си“ ми
прворођену Бога-Реч беспочетног Оца, Сина прворођеног од
матере неискусомужне, величамо.
Светилен:
Просветљен Христовом светлошћу, постао си светило целом своме
народу, јер си горео душом за Христове заповести, и све си Еванђељем
просветио, и сада стојиш пред светлом Свете Тројице, коју моли да се
и ми спасемо.
Богородичан: Родила си светлост нашим душама: Христа од Оца
заблисталога, он је верне просветио, и идолску таму и демоне одагнао,
а свима нама вернима је подарио, да благодаћу будемо чеда Божија, да
се настанимо у светлу вечноме, и да се Духом Божијим освештавамо,
ми који о теби певамо.
На хвалитним, стихире на 4, глaс 6.
Усрдно служећи Христу Богу нашем, принео си њему своја дела и
своје подвиге, и многима си духовну корист донео, плашт твоје душе
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си као снег убелио, искрено си Христа слушао, и моли се њему смело
за душе наше.
Заувек си телесне прохтеве презрео, и сва богатства овог света
напустио, и трпљењем, постом и смирењем постао си изузетни
послушник Христов, а свима вернима си светило неугасиво, и себи си
стекао царство небеско, зато се моли да се спасу душе наше.
Ко може избројати све твоје муке и подвиге, које си за Христа
поднео?! Јер ти си делима сву науку Христову испунио, и после
престављења си заблистао светлошћу свога живота, и сада у светлу
боравиш са светим ангелима, зато те сада молимо: моли да се спасу
душе наше.
Дубоким ранама уздржања си победио све телесне страсти, и у
Христа си се обукао, и угледање на бестелесне си на земљи показао,
зато си и многе војске демона изобличио, преподобни оче Гаврило,
моли се да се спасу душе наше.
Слава, глас 4.
Нека се весели Гора Лесновска, и нека славе сви који воле
православље, нека похвале богоносног оца нашег Гаврила, који је још
на земљи заблистао својим светлим животом, и примио богатство
духовно, и сада се на небесима моли за спасење душа наших.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Покидај окове наших сагрешења, Дјево Владичице, и моли Сина
твога и Господа, па уништи грех који нас мучи, Увекдјево, да бисмо
ти Свенепорочна увек певали, тобом спасавани.
Велико славословље, тропар, јектенија и отпуст.
На литургиjи
Блажена, од канона преподобног Песма 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)
Апостол Коринћанима, зачало 177.: Бог који је рекао да засија
светлост из таме..
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 77.: У време оно иђаше са Христом многи
народ..
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јануара 16.
Поклоњење светим веригама светог и свехвалног
апостола Петра;
Спомен преподобног и богоносног оца нашег Ромила
Раваничког, Синаита
(његова служба писана из ове)
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Обману си завезао када си због Господа свезан био, и у тамницу
закључан, зато тебе са љубављу славимо и твоје вериге са вером
целивамо, јер из њих здравље телу захватамо, и душама спасење, зато
те хвалимо боговидиоче, и бестелесних саговорниче. (два пута)
Кроз тебе су неразумни народи примили богопознање, апостоле, и
постали као обилна жетва, када ти се на почетку показала њихова
слика као сасуд са разним животињама са висине спуштан, зато тебе
слави сваки узраст и клања се веригама које си за Христа усрдно
трпео. (два пута)
Онога кога си се апостоле на суђењу одрекао, опевао си када је из
мртвих устао, и проповедао си га на све стране света као Бога и
Човека, јер се по великој доброти са земнима сјединио, зато те са
љубављу славимо преславни Петре, и клањамо се веригама које си за
Христа трпео. (два пута)
Слава, глас 6.
Дело Византијево.
Данас нам Петар у темељ цркве поставља, као камен вере, своје
свете вериге, за духовно празновање, зато дођите сви да их целујемо,
а њега да побожним песмама овенчамо: радуј се искрени бранитељу
вере, јер си искреном душом и са великом смелошћу Христа
исповедао као Сина Божијег, радуј се целом свету радовање и кључаре
небескога царства, јер ти дајеш благодат свима, који те са љубављу
славе, а твоје вериге искрено целивају, јер се пред престолем Христа
Цара свих, молиш за нас, који твој спомен славимо.
И сада, ако је среда или петак, крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Гледајући свенепорочна Богородице, како на дрвету крста разапет
виси Живот наш, матерински си зајецала и нарицала: Сине мој и Боже
мој, спаси све који ти са љубављу поје.
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На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 6.
Опет нас Петар као камен вере и усрдни заступник призива за
духовну трпезу, и своје нам часне вериге доноси, као храну скупоцену,
за исцелење болести, за утеху жалоснима, и као пристаниште свима у
олујама, зато дођите сви да их целујемо, а Онога који га је прославио
да умолимо: молитвама Петровим Христе спаси душе наше.
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.
Неоставивши Рим ка нама си дошао славни, са веригама које си
носио, први међу апостолима. Са онима који им се са вером клањају,
молимо те: молитвама твојим ка Богу, даруј нам велику милост.
На јутрењи
Оба канона из Октоиха, и апостола на 6.
Канон апостола. Његов акростих је: Славим Петра као темељ
догмата. Дело Јосифово. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Лици Израитељстији..
Израиљски народ је неоквашених ногу мокру дубину Црвенога
Понта прошао, а три стотине непријатељских коњаника је
потопљене у њему видео, и са весељем је певао: певам Богу
нашем, јер се прославио.
Цела црква слави и радује се душом, и хвали тебе са вером, а твоје
свете вериге, апостоле првопрестолни, из љубави целива, јер си их
носио окован, и њима си оковао мучитеља.
Ловио си људе Петре, као рибе из дубине обмане, и привео их
Ономе који је заиста међу рибарима тебе одабрао, у врху међу свима
ученицима, зато поштујемо вериге које си носио.
На темељу вере си зидао душе верних, и храмове обмане си Петре
оборио, а цркву си сазидао, зато тебе громогласно увек славимо, као
и вериге у којима си окован био.
Богородичан: Потпуно су изнемогла сва оружија лажљивога против342
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ника, Дјево Пречиста, јер је копљем рањен када се у твоје тело
неокаљано Бог-Реч уселио; зато те молим, да моје срце буде рањено
слатком жудњом за твојим Сином.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом,
и зато се утврдило у Господу срце моје.
Божанским причешћем си се цео сјединио са најчистијим
Светлом, и постао си као друго светло Петре, које обасјава душе наше.
У заповестима Христовим си утврдио и научио и највеће безаконике, зато си у врху међу апостолима, и непомичан темељ догмата.
Светим устима си проповедао о Богу пострадалом и на крсту
разапетом, зато Петре славимо и вериге у које си окован био.
Богородичан: Све до твога доласка је смрт незадрживо грабила, али
ти си родила Извор бесмртности, Богородице, Мати и Дјево.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Стена Христос, као стену вере и првог међу апостолима прославља те светло, и позива све да признају чудеса твојих часних верига,
свети Петре, дарујући им опроштај грехова.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Као врховног међу мудрим апостолима, и као кључара небескога
царства, хвалимо те Петре са вером, и чистим срцем поштујемо вериге
које си као злочинац носио, када си злобу демонску разорио, а ти се
помоли да се и ми од њих избавимо. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Постала си узвишенија од херувима и серафима, и шира и од
земље и небеса, и величином недокучива за разум свих видивих и
невидивих бића, јер си Онога кога и небеса немогу сместити, у твоје
тело сместила, Пречиста, зато га моли да спасе слуге твоје.
Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на
послетку телом родила, на крсту разапетог 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.
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Песма 4.
Ирмос: Љубве ради шчедре, твојего..
На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по
твоме лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче
моја сила и похвала.
Красноречиво си проповедао величину Господа, и тако си срца
непокоривих Јудеја ка светој вери обратио, и темељ вере поставио.
Твоје ходање по води је знано, Петре, када си поврх ње ходио, из
превелике љубави према Ономе који је теби божанску стазу показао.
Стекли смо твоје вериге као лек за сваку бољку, блажени, зато им
се са вером клањамо а тебе прослављамо.
Богородичан: Као у широку палату, уселио се Цар свих у твоје свето
тело, и појавио се оваплоћен, свенепорочна Владичице.
Песма 5.
Ирмос: Просвешченије твоје Господи..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле
сагрешења разреши нас Благи, и твој мир нам подари.
По Божијем откровењу си проповедао, свехвални, Сина Оцу
сабеспочетног, и блаженства се удостојио из уста Блаженога Бога.
Када си угледао светлост на Тавору заблисталу, која је и зраке
сунца надмашила, правом светлошћу си Петре обасјан био од Светла,
и верне си просветио.
Проповедао си Христа који је три дана мртав био и васкрсао, и
због њега си вериге трпео, а ми удостојени да им се поклонимо,
побожно тебе славимо.
Богородичан: Оптерећен сам, Пречиста, бременом многих греха, а ти
ми сада помогни и олакшај, да носим Христов јарам најлакши.
Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.
Претрпео си славно распеће стрмоглавце, и тако спремио ноге
твоје за небеску стазу, зато нам помогни учениче Христов да и ми
њоме ходимо.
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Уселио си се у Онога који је живот свих живих, и због тога си
окован, али си окове Велијарове поломио и њега оковао, зато твоје
вериге поштујемо.
Моли Господара целог света, да низпошаље очишћење, мир и
милост свима, који те славе као његовог оданог ученика.
Богородичан: Праотац је одећу кожну и смртну свукао, јер се
Створитељ у њега оденуо, када се из твоје крви, Свенепорочна,
неизрециво оваплотио.
Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах неусипајушчују..
Похвалимо великог Петра као врховног и првог међу апостолима,
божанског ученика Истине, и са вером љубимо његове часне вериге,
примајући разрешење од грехова.
Икос:
Дал има неки и народ и језик да не хвали достојно славнога и
великога ученика Господњег? Јер њега је и Бог-Реч похвалио. Па која
онда душа да га не похвали? Али ко је колико силе стекао дужан је
Богу служити, па ћу то покушати и ја да учиним, зато, о, љубитељи
празника, првопрестолног побожним песмама овенчајмо, да опроштај
сагрешења примимо.
Песма 7.
Ирмос: Аврамстии иногда в Вавилоње..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвладаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца
наших.
Три пута си се одрекао Христа, али си три пута упитан исцелио
твоје сагрешење, Петре преславни, и постао си утвређење многима
колебљивима у вери.
Као роб Христов, ти си из усрдне жеље за њиме у разне окове
окован, зато се твојим веригама Петре, које ослобађају од страсти, са
вером се клањамо.
Проходећи по целом свету као велико сунце, ти Петре Христов
очевидче, одгониш дубоку ноћ многобоштва, зато си слава апостола.
Постао си слава Христова, Петре преславни, јер си твојим телом
њега прославио, зато те славимо, а веригама у које си окован се
поклањамо.
345

MINEJ JANUAR
Богородичан: Сишавши на земљу као киша Дјево, Христос је
богопознањем сву земљу напојио, а тебе Пречиста је славнијом од
свих ангела учинио.
Песма 8.
Ирмос: Избавитељу всех 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.
Обрађујући Петре окорела срца, ти учинио си их роднима, за
Творца свега, а он ти је свете кључеве предао, да би ти сагрешења
везивао и дрешио.
Славимо те увек Петре, а твоје вериге целивамо, које си као
злочинац носио, али си Вођу злобе савладао, и твојим га оковима
свезао.
Чврстим каменом твоје вере Петре, сачувао си целовитост цркве,
зато одагнај из ње саблазни, и измоли њој мир и поредак, Петре блажени.
Оковима и светим страдањем си Онога који је свезао ад и смрт
сјајно проповедао, зато свеблажени, твоје вериге целујући се освештавамо.
Тројичан: Као горње војске и ми ускликнимо трисветим песмама, и
прославимо сада свеузрочног Оца, и Сина и Духа, као једно Биће,
једну силу и једно дејство.
Богородичан: Тебе је пророк предсказао као духовни свећник, који
носи Божанску свећу, Богородитељко, јер просветљујеш из давнина
помрачене мраком многих зала.
Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје нетљено јависја..
Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и
као телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.
Удостојио си се да видиш у даљини оне који се са вером у тебе
надаше Петре, и за свој труд си почасти од човекољубивог Бога
радосно примио, јер си се страдањем твога тела на њега свето угледао.
Као свети кључар царства, отвори Петре његов улаз свима који те
са вером славе на земљи, и који твоје свете вериге поштују, у које си
био окован.
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На Тавору си се удостојио са Божијим Сином да чујеш глас Очев,
а твоје срце Петре, Светим Духом очишћено, предивно је заблистало.
Нама, који са љубављу славимо тебе Петре, и твоје вериге у
којима си био окован поштујемо, измоли очишћење и проштај грехова,
и небескога царства блаженство.
Богородичан: Постала си станиште Светлости, зато ме води светлошћу
млада Дјево, јер сам ослепљен свим демонским искушењима, па да
бих те са вером величао Пречиста Мати и Дјево.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Ослободи блажени мене бедног окованог веригама страсти, као
што је ангел Божији тебе од верига ослободио, и из закључане
тамнице те пречудно извео, свети Петре у врху апостола.
Богородичан: Дјево најнепорочнија, ти си се јавила као Мати, јер си
Бога и Човека мимо природе родила, а Рођени из тебе је спасење
свима који овако са љубављу певају: слава, част и поклоњење доликује
недоступној и божанској Тројици.
На стиховње стихире из Октоиха.
Слава, глас 4.
Дело Јована Монаха.
Када је Христос три пута Петра упитао „да ли ме волиш“,
троструко одрицање је изгладио, зато је Симон Заналцу тајни
одговорио: Господе, ти све знаш, ти све познајеш, ти знаш да те волим!
А Спаситељ му на то одговори: напасај овце моје, напасај избранике
моје, напасај јагањце моје, које сам својом крвљу стекао за спасење.
Њега моли богоблажени апостоле да нам подари 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 литургији
Блажена из канона апостола, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
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Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Дела апостолска, зачало 29.
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 67.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Месеца јануара 16.
Служба преподобном и богоносном оцу нашем Ромилу
Раваничком, Синаиту
На малој вечерњи:
На Господи воззвах.., стихире, глас 1.
Подобан: Небеcних чинов..
Светим врлинама, узишао си на висину преподобни оче, и зашао
тамо где нико не може, и где је све не више загонетка, него ти је у
благодати показано непознато и тајно, и примио си божанске дарове.
(два пута)
Врлинама си и разум и душу просветио, и светило монаштва си
постао, а од када си се преставио на небеса у царство Христово,
сладиш се са Извора Живота, триблажени Ромило, јер си рукодеље
твојих подвига Христу принео.
Заиста је беспочетна и јединосушна Тројица у теби станиште
начинила, и показала те пресветлим светилом, богоносни Ромило, јер
си све земно занемарио и ка небеском си увек стремио, где си се сада
и уселио.
Слава, глас 6.:
Преподобни оче Ромило, из младости си врлине сачувао, великим
уздржањем и горућом љубављу ка Богу, и изузетним послушањем
твоме старцу; занемарио си лепоте овога света, и постао си сасуд
Светога Духа, од њега си богато просветљен, и научио си људе
монашкој философији, и примио си дејство чудотворења, па сада наше
помисли просветљујеш твојим молитвама.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Богородице, ти си лоза истинита, која си нам израстила Плод
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Живота; тебе молимо: моли се Владичице са светим апостолима, да
наше душе буду помиловане.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Узео си на раме крст твој преподобни оче, и усрдно си за Христом
пошао, који те је позвао, дични Ромило.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Телом си умро, и за свет се разапео, али сада живиш код Господа, у
животу изнад овог света видивог.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Жудњом за светињом си огањ у своје срце примио, и телесне си
жеље попалио, и сваку страсну мисао.
Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти.
На висини небески ти хорови Богородице Дјево певају са
дољњима, и славе непрестано твој пречисти Пород.
Тропар, глас 8.
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима
из дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Ромило оче наш, моли Христа
Бога, да спасе душе наше.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти
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 великој вечeрњи
Блажeн мyж.., први антифон.
На Господи, воззвaх.., стихире на 6, понављајући их. Глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Када си још од младости своје предао себе Господу, као Самуило,
тада си као палма процвао, и као кедар либански се умножио, и
испунио се појавама и заблистао чудима и силама, које увек, као богат
извор излива твоја рака Ромило, свима који ти са вером притичу.
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Када си заиста не од жеље телесне нити од по вољи мужа син
Бжији по заједничарењу постао си, тада ти је дарован свети дар, да
спасаваш душе које су у гресима, зато те молимо, јер имаш велику
смелост код Хирста којега си заволео, да све који служе твој спомен
избављаш од сваке неприлике.
Када си по стазама твога Господа ходио, и закон његов радосно
тражио, тада си себе од сваке приземне жудње очистио, и као
нетелесан си богомудри постао; у сенку недоступне светлости си ушао,
и божанским тајнама се научио, и као удеоник светлости и сам си
светлост постао, оче богоречити.
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш
Ромило, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен
си јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си
сабеседник ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се са
њима моли Господу да помилује душе наше.
И сада, богородичан од првих, глас тај исти.
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.
Вход, прокимен дана. Чтенија 3, преподобном.
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 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 свепалницу прими их. и у време посете
њихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, и зацариће се Господ у њима до века.
који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће
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Њему. Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета
Његова у изабранима Његовим.
2. Читање из Премудрости Соломонови ( Глава 5,15–2 и 6,1 –3)
Праведни 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 свеоружије 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, полетеће на циљ
полетеће, од каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће
на њих вода морска, реке ће их потопити 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 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
да лажне 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.
На литиjи
Стихире самогласне, глас 2.
Испосничу одећу си на земљи сакупио, преподобни Ромило,
нападе страсти си потоцима твојих суза потопио, и твојим
богоугодним животом си лествица божанска и света која на небо
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узводи свима постао, плодове побожности си у њему показао; зато
исцељујеш немоћи и страсти свима који ти са вером кличу: радуј се
позлаћена звездо православља, монаштва светило и пастиру, радуј се
незаборавни и добри васпитаниче пустиње, и цркви непоколебива
тврђаво, радуј се залуталих велики вођо, радуј се наша похвало и свима
православним светло радовање.
Богопознањем си твој разум укрепио, оче Ромило, и све пролазно
си оставио, ничим земним се ниси одушевио, и кроз невоље си
премудар и трпељив постао, у посту добродушан, смирен и кротак, и
тако си овога живота непостојану пучину прошао, и у добро
пристаниште си достигао, зато моли Христа да помилује душе наше.
Све пролазно си оче Ромило одбацио, јер си узвишени живот желео,
богатство си презрео и у смирење се оденуо, храну си одбацивао, а
уздржање си заволео, неправду си презрео, а правду заволео, монаштво
си у пустињу настанио и од њих си градове начинио, тамо си многа
искушења претрпео, али си војске демона посрамио, зато преподобни
помени и нас у твојим молитвама Господу.
Слава, глас 4.
Твој живот је као сунце и на земљи и на небесима, Христов
угодниче, блажени Ромило, ти си православну Истину проповедао, и
непорочну веру Христову, зато се моли преподобни, да се свима који
твој празник славе подари велика милост.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Погледај на молитве слуга твојих, и велике несреће на нас ублажи,
и сваке муке нас избави, јер тебе једино чврсто и извесно утврђење
имамо, и твоје заступање смо стекли, зато да се не постидимо
Владичице, који те призивамо, а ти похитај на молитву свима који ти
са вером вапију: радуј се Владичице, свима помоћнице, радости и
покрове и спасење душа наших.
На стиховње стихире, глaс 5.
Подобан: Радујсја..
Радуј се преподобни Ромило, светли украсе монаштва, добро
равило расуђивања, узоре смирења, тврђаво цркве, помоћниче
православних, твој живот на земљи си заиста побожно проживео, и на
крају си међу војске ангела прешао; са њима се моли Христу, да
подари душама нашим мир и велику милост.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Радуј се преподобни Ромило, учитељу уздржања, испосника похвало,
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Божијих заповести извршитељу, побожно светило, јер улазиш у мрак
неверја срдаца људских, и богоречитим поукама их просветљујеш и
упућујеш на разумевање Истине Христа Бога нашега. Њега моли да
подари душама нашим мир и велику милост.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Радуј се Ромило преподобни, чисто станиште Светога Духа, и
пуноћо божанских дарова, јер твој је живот равноангелни, и постао си
правило врлина, и узор познати свима који хоће Господу служити;
твоја реч, богомудри, сваку обману из корена чупа, и лењиве душе буди
на славослвље Христа Бога нашега; њега моли да подари душама
нашим мир и велику милост.
Слава, глас 6.
Из младости је заблистао твој живот зрацима врлина, преподобни
оче Ромило, јер си крст Христов на раме узео, и без освртања си за
њиме следио, старао се да лоше покориш доброме, и тело да послужи
души, и да разум царује над страстима, зато си тебе спремио за
станиште Свете Тројице, пред којом стојиш смело, па се моли за све
који са вером служимо твој свети спомен.
И сада.., богородичан, глас тај исти.
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 преподобног, глас 8.
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима
из дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Ромило оче наш, моли Христа
Бога, да спасе душе наше. (два пута)
И Богородице Дјево..(једанпут)
На јутрењи
На Бог Господ.., тропaр преподобног (два пута)
Слава и сада, богородичан:
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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.
После првог стихословија сједален, глaс 1.
Похвалимо песмама свтога Ромила, јер је све силе демона подвигом поста победио, и ка Божијем покоју је прешао, па са ангелима
сада борави, и моли се за нас Господу да и ми стекнемо милост.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
Молимо сви тебе као Матер Бога, јер си заиста и после порода
Дјева остала, и са љубављу притичемо твојој доброти, јер тебе ми
грешни имамо као заступницу, тебе смо стекли у невољама спасење,
једина Свенепорочна.
После другог стихословија сједален, глaс 4.
Зрацима Духа си просветио твоје срце, и просветио си и душе
свих који ти са вером притичу, па сада са ангелима стојиш пред
престолем Божијим, и гледаш што си желео видети; зато твојим
чедима измоли опроштај сагрешења, да те увек славимо, Ромиле
прелажени, преподобних похвало и ангелима сродниче.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је
твоје бесемено рађање Богородице 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.
Полијелеј. Величаније и псалам изабрани преподобном.
После полијелеја
Сједален, глас 8.
Умешност пастира си стекао, зато си темељ и стуб монаштва
постао, твоје разумно стадо си напасао, а Христову божанску науку си
желео, и у твоје стадо си је преподобни посејао; на угледање на живот
ангела си их водио све, да јединомислијем славе Бога, богоносни
Ромило, а ти моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима,
који са љубављу славе свети спомен твој.
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Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
Опевајмо њу као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као
светли облак, као небеску лествицу, као духовни рај, Еве позивање, и
целог света ризницу, јер се у њој извршило спасење света, и опроштај
старих сагрешења, зато јој певајмо: моли Сина твога и Бога, да дарује
опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају твоме пресветом
Породу.
Прокимен, глас 4.: Часна је пред Господем смрт, преподобних
његових. (Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Еванђеље по Матеју, зачaло 10.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.
Преподобни оче Ромило, по свој земљи се пронело твоје учење, па
си зато на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си
разорио и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу
непорочно следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли
мир душама нашим.
Канон преподобног Ромила. Његов акростих је: Са љубављу певам
о светом Ромилу. Акростих првих богородичних је: Јоасаф.
Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фарања погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Речи Божија, подари ми свемогућу и светлу Духа благодат, да
отворим моја уста, и опевам подвиге твога угодника, и патње и
страдања, којима је на земљи тебе прославио.
Оче блажени, ти си крст Христов на раме узео, и од сваког
пристрастија на земљи се удаљио; за Христом си следовао и кликтао:
у мирису мира за тобом хитам Владико.
Што си желео да примиш, тиме се сада нарочито наслађујеш, а
ради тога си се још у овом животу више од свих људи подвизавао, зато
моли Христа да и ми то добијемо, јер твој свети спомен, дични оче
славимо.
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Богородичан: Исус је унапред назван као Реч-Божија, јер је са неба
сишао, да би од тешких мука нас избавио, и телом се од Пречисте
Дјеве оденуо, а њу је нетакнутом и непорочном и после свога рођења
сачувао
Песма 3.
Ирмос: Утверждeј в начaле небеса рaзумом..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Још док си на земљи боравио, ти си оче Бога прославио,
свакаквим чудесима и разним силама, а он је тебе сада светло
узвеличао на небесима.
Бог који је Самуила још пре његовог рођења освештао, и тебе је
преподобни Ромило посветио, и учинио те јерејем као Мојсеја и
Арона, да као и они Божије Име призиваш.
Када си си стекао божански и скупоцени бисер Христа, заратио си
против вођа и власти духова злобе поднебеских.
Богородичан: О, ко може од свих на земљи објаснити Богородице
Маријо тајну која је на теби? Или који језик може њој послужити?
Заиста је предивно то свеопевана Дјево, да си Онога који је пре свих
векова, у времену родила.
Сједален, глас 8.
Када си научио закон Господњи научио, ти си оче преподобни као
палма процвао, душе верних си неизрецивом радошћу испунио, и њина
лица си обасјао; зато данас окупљени о теби певамо, и са вером те
богоносни Ромило молимо: моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
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 се са вером
достојно певају у славу твоју.
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Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.
Најзлобнији сатана се хвалио некада да ће сво море уништити, али
је твојим ногама сатрвен, и ево га како паде! Јер ти си се на Христу
као тврдом камену утврдио, оче богоречити, и вавилонске идоле си
уништио.
Јединственом Бићу, надприродном и трисветлом, си се искрено
предао, и уз њега се још на земљи божанском жељом привезао, и
друга светлост си постао, јер си мимо природних закона поживео, и
такав се свима у свету објавио.
Сада стварно не у загонеткама, него јасно, лицем ка лицу
божанску светлост гледаш, и славу трисунчаног Божанства; зато га
умилостиви према нама у дан судњи, мада смо немарно живот
провели.
Богородичан: Са небеса је сишао на земљу мој Створитељ, и тело је
моје примио осим греха, и због мене је претрпео сваку срамоту и на
крају смрт, зато га Владичице учини наклоним према мени.
Песма 5.
Ирмос: Вскyју мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Постао си дични оче као нови Мјсеј, јер си Египћане ранио, и
море ужасног земног метежа си разделио, а народ си из блата мешења
цигле ишчупао, и ка светом весељу уздигао.
У дванаест апостола си убројан, богоблажени, јер си током многих
година био изузетан животом и богопознањем и ревношћу за веру.
Твој гроб је оче премудри, као извор који не пресушује, а излива
исцељења, и болести сваке ослобађа, свима, који са радошћу певају
Господу који те је оволико прославио.
Богородичан: Тебе Пречиста имамо као спасење, покровитељку и тихо
пристаниште, и призивамо твоје брзо заступање, зато ми дођи и у
време мога упокојења, и избави ме од злих поднебесних духова.
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Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе, многа бо..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Због одлучне воље и храброг разума, примио си од Бога
истоименити преподоби оче, да се бориш против најгорих демона и да
их коначно победиш.
Дигнутим рукама оче премудри, ти си невидиве противнике до
краја победио, као Мојсеј Амалика, и као Исус Навин, ти си народ
водио ка наслеђу небеском.
Богомудри оче Ромило, ти си заиста блажен постао, јер никако
ниси путем грешника ишао, него си се законом Господа твога дан и
ноћ поучавао.
Богородичан: О, Пречиста као јагње, бесемено рођење нико није
видео од постања света, ни девствена да доји нико нигде није чуо, а
на теби се оба показало. О, чудеса предивног!
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днeс..
Примио си силу са небеса, богоносно оче, демонске војске си
посрамио, примивши од Бога благодат да чиниш чудеса, подајући је
обилно онима који ти са вером прилазе. Зто поштујемо, Ромиле
блажени, свети спомен твој.
Икос:
Отвори моја уста триблажени оче, да бих по твојим богоугодним
молитвама ка Богу могао опевати твоје свето житије, и достојно
испричати твоје врлине, које си ради Христа на земљи стекао, јер си
постао стуб и светло правило монаха, и стекао си живот
равноангелски, и у недоступно си се заиста уселио, зато славимо твој
свети спомен, блажени Ромило.
Песма 7.
Ирмос: Божија снизхождeнија огањ..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
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Јоште млад ти си разум и помисли ка светињи уздигао, и увек си
од сваке земне жеље удаљен био, и твоме Творцу си кликтао:
благословен си Боже отаца наших.
Од младости си имао обичај да ловиш рибе на великој реци, и
рибама си хранио болесне; великим смирењем си био налик
апостолима, и са њима си кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Твојим очинским богоугодним молитвама, блажени, брзо нам
промени тешке управитеље, да би поштовали твоје борбе и твоју
одважност, па кличемо: благословен си Боже отаца наших.
Твоја мудра реч је сољу живота зачињена, и верне је усладила, а
твој живот је изузетан и мимо природе, зато беше чудан свима на
земљи па кличу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Од фосфорног пламена и очекиваног суђења избави ме
Владичице, јер сам много сагрешио, а ти си Пречиста благословена, и
богообрадована.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пeшч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Постао си чисти храм Божији, и изнад свега телесног, и сјај
Божанскога Духа си примио, и сада се са војскама ангела и саборима
пророка веома радујеш пред Божијим престолом.
Лајања и плашења, привиђења и претњи невидивих противника,
хтели су да те поплаше и поколебају твоју чврстину, а ти си то у
дечије стреле претворио, и узвишеним животом си на гору си узишао,
и отуда си богонаписане таблице примио.
Мада су те и демони кушали, али ти си дуготрајним држањем
поста и молитвама телесне страсти попалио, и прибегао си богопознању; зато си сада прешао ка Христу којег си заволео, и молиш се
непрестано за све, који твој свети спомен славе.
Твоје поуке су искрене и медоточне, јер као да је Христос из
твојих уста говорио, и као магнет си све попут гвожђа себи привукао,
јер си страст према свему овосветском напустио, а због тебе су многи
за Христом следовали, и од обмане се избавили.
Богородичан: Ову је Бог изабрао себи за невесту, и она је постала
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носиљка незалазног Сунца; он је састав целог света из непостојања у
постојање је привео, зато га моли Пречиста за све нас, који смо пали
срамним делима и нечистим помислима.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Безбројне капи кише и морски песак немогуће је избројати, нити
разум човеков може оче твоје поуке изрећи, које си ти живећи на
земљи оставио, зато примио ову песму, коју ти са љубављу приносимо.
Богомудри оче, од свих напасти и беда нас избави, јер твој спомен
са радошћу славимо, и удостоји нас блаженства, којега се и ти стално
наслађујеш, мада је и велико ово што од тебе тражимо.
Веома чудни оче, веома је слаба сила душе моје, да ти достојну
песму принесем, али ти за добро благодат дајеш, зато измоли мени од
Христа слободу од греха, јер је он тебе на земљи прославио.
Тројичан: Исповедам Божанску Истину у три Лица: Оца и Сина и
Светога Духа, Тројицу свемогућу и све стваралачку и недоступну; њену
милост да добијем у дан суда, Ромило преподобни, ради молитава
твојих.
Богородичан: Младице Пресвета, на теби се велика и чудна тајна
догодила, јер си Бога у твоје тело примила, и њега си родила и после
порода си опет девствена остала.
Светилен.
Као сунце које зрацима чудеса просветљује цео свет, такав си
постао преподобни оче Ромило, зато просветли зенице душе моје,
молим те.
Богородичан: Постала си Дјево узвишенија си од херувима и славнија
од серафима, јер си Бога родила, зато ти кличем: смилуј се на моју
душу, Пречиста.
На хвалитним стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Похвалимо сви Ромила, јер је у заједници са ангелима и сродан са
преподобнима, он је у испосницама заблистао, и зрацима Духа све
просветлио, а рекама својих чудеса је демона до краја уништио, и уз
помоћ са неба, је његову силу победио. (два пута)
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Као светла звезда си преподобни заблистао, и светлошћу си све
крајеве света просветио, а таму незнања Бога си чудесима одагнао, и
све си ка богопознању и истини привео, зато се моли Господу за све
који твој свети спомен славе.
Имао си светитељу Аврамово богољубље, Јосифову побожност,
Јаковљеву смерност, и кротост Давида, и тако си постао чисто
станиште и стекао дарове Духа, зато данас окупљени твој велики
празник славимо, а здравље души и телу захватамо.
Слава, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио
и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Богородице, ти си лоза истинита, која си нам израстила Плод
Живота; тебе молимо: моли се Владичице са светим апостолима, да
наше душе буду помиловане.
Велико славословље и отпуст.
На литургиjи
Блажена од канона преподобног, Песма 3. и 6.
Прокимен, глас 7. Часна је пред Господем смрт, преподобних
његових. (Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Апостол Галатима, зачало 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 Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

361

MINEJ JANUAR

Месеца јануара 17. дан
Спомен преподобног и богоносног оца нашег Антонија великог.
Ако настојатељ хоће, служимо бденије.
На малој вечерњи
Стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа тја..
Када си самог себе радосно у гроб закључао оче, из љубави према
Христу, издржао си тешка искушења од демона, али си твојом
молитвом сва њина наговарања као немоћну паучину одагнао, а тада се
окупише чете ангела, кличући: слава Антоније Ономе који ти је
помогао. (два пута)
Постао си светитељу као други Илија, јер си стекао славне твоје
ученике, као онај Јелисеја, а тако си и им и двоструку благодат
оставио, и уздигнут си као на кочији небеској оче, али пошто душом
живиш, сада се са њима радујеш, и помињи свеблажени све, који са
љубављу славе твој празник, Антоније.
Као боговидац Мојсеј ушао си у духовну сенку истинитог
боговиђења, и одмах си јасно видео кога си желео, и прославио се
обасјаног лица његовим зрацима, упутио те је у обитељи спасених,
зато окупљени богомудри оче, радосно кличемо: слава Христу Богу
који ти је снагу дао.
Слава, глас 3.
Дело Анатолија.
Преподобни Антоније, у животу си сурово страдао на мразу и
врелини, а када си подвиг завршио у непролазним обитељима си
починуо, и међу пустињаке си самог душом уврстио, а демонске
огњене стреле си победио, и у свакој врлини си узвишен био, па си се
са ангелима у царству небеском настанио; са њима моли Христа Бога
да спасе душе наше.
И сада, богородичан.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов.
Од материнских пелена си био освештан сасуд и дом Пресветога
Духа, богоносни Антоније.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
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Силом крста си обману злих демона посрамио, и пројавио си
славу Христову, оче Антоније.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Узнео си се као Илија на огњеној кочији, и прешао си, у целом
свету слављени Антоније, право ка светој Тројици.
Слава и сада, богородичан:
Небески хорови ти Богородице Дјево певају заједно са онима на
земљи, славећи непрестано твој Пород пречисти.
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. узимамо 8 на стихова и певамо стихире глас
4.
Подобан: Званиј свише..
Када се у теби родила света жеља, обасјали су те зраци Духа, јер
си желео само љубав његову, и тако си душу управио, зато си презрео
крв и тело и удаљен од света си био, и кроз велико уздржање и
тиховање се са њиме сјединио, и као што си молио, његовим добрима
си се испунио, и заблистао си као звезда и обасјао душе наше,
Антоније. (три пута)
Благодаћу Светога Духа ти си лукове и стреле демона поломио, као
и њихову злобу и хајку, а свима си се јавио светим поукама, и
божанским сјајем обасјан; зато си монашким боготражитељима постао
светило, и први украс пустиње, болеснима искусан и свети лекар, и
пример и слика врлинског живота, оче Антоније. (три пута)
Чисте душе и срца, ти си Антоније као земни ангел и као небески
човек, и учитељ девства, и познато мерило уздржања, јер си са твојим
Господем живео и неућутно га блажени славио, са ангелима и преподобнима, и са свима мученицима, то му принео, зато увек избављај од
невоља и сагрешења све који славе свети спомен твој. (два пута)
Слава, глас 6.
Да би сачувао неповређену боголикост, ти си испосништвом
поставио душу за господара над погубним страстима, и подобијем си
се уздигао колико је могуће, јер си храбро своју природу покорио, и
похитао си да лоше покориш бољем и тело да покориш души, тако си
постао основ монаштву и грађанин пустиње, а подвижницима учитељ,
познато правило врлина, па сада на небесима, оче наш Антоније, не
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као у огледалу него изравно и чисто гледаш Свету Твојицу, зато се
моли право њој за све који са вером и љубављу славе тебе.
И сада, богородичан: Кто тебе не ублажит Пресвјатаја 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 чтенија, писана за преподобне.
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
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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 стихира храма
и светога, глас 2. самогласно.
Дело Студитово.
Испосничко искуство си сабрао на земљи, преподобни Антоније,
и нападе страсти си потоцима твојих суза потопио, а твојим богоугодним животом, постао си свима света и часна лествица, која води
у небо, у себи си показао плодове побожности, исцељујући њима
изнемогле од страсти, свима који ти са вером кличу: радуј се златна
звездо са истока, и светиониче и пастире монаштва, радуј се увек
помињани, пустиње дивни питомче, непоколебива тврђаво цркве, радуј
се велики вођо залуталих, радуј се наша похвало и целом свету велика
радости.
Прославимо Антонија, као на земљи ангела, и на небу Божијег
човека, као украс целога света, као наслађивање добрима и врлинама,
као похвалу испосника, јер он је засађен у дому Божијем процветао
правдом, и као кедар у пустињи умножио је стадо разумних Христових
оваца, кроз подвиг и честитост.
Преподобни оче, ти си се од младости усрдно научио врлинама, па
си постао свирала Светога Духа; од њега си примио да чиниш чудеса;
а људе си научио да одбаце уживања, зато си сада у божанској
светлости чисто обасјан, па просвети и срца наша, оче Антоније.
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Слава, глас 5.
Преподобни оче, када си чуо глас Еванђеља Господњег, свет си
оставио, а богатство и славу си презрео, зато си свима повикао:
заволите Бога и наћићете вечну благодат, ништа не стављајте изнад
његове љубави, да када дође у својој слави нађете покој са свима
светима; молитвама овог светог Христе сачувај и спаси душе наше.
И сада, богородичан, глас 5.
Подобан: Радујсја постников..
Радуј се Антоније, јер си се на висини сјединио са ангелским
војскама, жином животу си се заиста оче кроз врлине на земљи научио
и тако поживео, зато си постао као чисто и неукаљано огледало, и
примио си, свеблажени оче, блиставе зраке од Духа Светога, њима
обасјан си могао будућност видети, и све предсказати, научен од
Христовог од божанског сјаја, зато њега моли да подари душама
нашим велику милост.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Радуј се јер си постао вођа испосника, и њихов непобедиви
бранитељ, ти си страсти у корену секао, а нападима демона си се
противио, а њину душегубну обману си храбро изобличио и
немоћнима их учинио; ти си непобедиво дејство и силу крста
Спаситељевог показао, јер си се њиме наоружао и све победио, који
су одбацивали божанско јављање Христа у телу, зато га моли да подари
душама нашим велику милост.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Постао си као светла кула врлинама утврђена, и облак који осењује
све у пустињи, предводник онима који гледају са земље ка небу и
Богу; ти си крстом као Мојсеј палицом расцепио море страсти;
духовног Амалика си победио, и отворен улаз у небеса си нашао
богоблажени оче, и наслеђе непропадиво, па са бестелеснима радосно
стојиш пред Христовим престолом, зато га моли да подари душама
нашим велику милост.
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш
Антоније, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо.
Блажен си јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти
си сабеседник ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се
са њима моли Господу да помилује душе наше.
И сада
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Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.
Тропар, глас 4.
Природом си подражавао ревнитеља Илију, и следовао си стазама
Јована Крститеља, оче Антоније, пустињски си био житељ и васељену
си утврдио твојим молитвама; зато моли Христа Бога да спасе душе
наше.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар два пута.
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.
После првог стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
На позив твога Господа си се одазвао, а света и свих његових
лепота се одрекао, свеблажени Антоније, и претрпео си усрдно
суровост пустиње; војске демона си храбро победио, зато твој спомен
увек песмама и са вером славимо. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Рођеним из тебе Пречиста, обновила си страстима пропало и
усмрћено биће земних, и подигла си све из смртности ка нетрулежном
животу, зато тебе, како доликује, сви славимо Дјево најславнија, као
што си ти и прорекла.
После другог стихословија, сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Прославимо песмама господњег испосника, јер је све навале
страсти умртвио, а искреним уздржањем и великим трпљењем је
демона-противника веома посрамио, и сву гордост његову, а сада се
моли Господу да се смилује душама нашим. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Предивно чудо зачећа, и неизрецив начин рађања на теби је
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показан Увекдјево Пречиста, зато је мој разум зачуђен а срце
задивљено, јер се слава твоја Богородице на све стране раширила за
спасење душа наших.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Исуство пастира си стекао и кула и темељ монаштву постао, смело
си напасао разумно стадо твоје, жељно Христове божанске науке,
њима си посејао речи његове оче преподобни; угледањем на живот
ангела покренуо си све да сложно славе Бога, богоносни Антоније, а
ти моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који са
љубављу славе твој свети спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Опевајмо ову као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као
светли облак, као неосагориву купину, као духовни рај, Еве позивање,
и целог света ризницу, јер се у њој извршило спасење света, и
опроштај старих сагрешења, зато јој певајмо: моли се Сину твоме, да
дарује опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају твоме
пресветом Породу.
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)
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио
и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
Канон Богородици на 6, и светоме на 8.
Канон Богородици. Његов акростих је: Певам похвалу живоносној
младој Дјеви. Дело Јована Дамаскина. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Ходећи необичном и сувом стазом кроз море изабрани Израиљ
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кликташе: Појмо Господу јер се прославио.
Из давнине духовна лествица и чудесни осушени пут кроз море,
најавили су Рођеног из тебе Пречиста, којем сви појимо јер се
прославио.
Сила Вишњега и савршена ипостас и Божија мудрост из тебе се
овапотио Пречиста и народу се приближио, јер се прославио.
Прошао је из твоје утробе Пречиста, као кроз закључане
непроходне двери, Христос као сунце правде, и свету је засијао, јер се
прославио.
Ини канон преподобног. Његов акростих је: похвалићу лепо светог
Антонија. Дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Ухватио си стварно бесмртни и вечни живот, и храниш се оче
трисветлим зраком, зато благодаћу просветли и обасјај моју помрачену
душу, молим те, да бих те достојно опевао.
Још као млад телесним узрастом, ти си нов пут врлина прихватио,
и њиме си одлучно ходио, и Новом Завету Спаситељевом, и
живоносним заповестима Еванђеља си, трипут блажени оче, следовао.
Обасјан светитељу блажени трисунчаном светлом, ти си свирепе
и злобне намере демона и разјапљене чељусти звериња и патње од
рана као паучину раскинуо, јер си горео жудњом за Богом.
Богородичан: Имаш смелост као Мати Божија код Рођенога из тебе
Јединородног Бога-Речи, сабеспочетном са Оцем и исте природе са
Светим Духом, зато не престај да га молиш да се спасу из невоља сви
који тебе најнепорочнију Богородицу славе.
Катавасија: Сушу глубородитељнују..
Копно земље у дубини рожено посетило је једном некада
сунце, па се, као зидови, згуснула са стране вода народу који
пешке море прехођаше и богоугодно певаше: Певајмо Господу јер
се славно прослави.
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Песма 3.
Ирмос: Поломљен је лук насилника снагом твојом Христе, и немоћни
се твојом силом опасаше.
Творац времена, који је изнад сваког времена, својом вољом
саздан је као детенце из тебе Дјево.
Опевајмо утробу ширу од небеса, због које Адам живи на
небесима и радује се.
Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Чврсте вере и одлучан у трпљењу, савладао си пламен страсти, и
у светлу одећу бестрастија си се оче Антоније оденуо, и у ризу
спасења.
Силовите нападе дрских демона у виду зверова, издржао си и
учинио немоћнима, јер си имао моћног Помоћника у тој борби.
Као богоносан, ти си великим уздржањем изобличио вођу и
владара таме, и постао победник, дични Антоније, славо испосника и
похвало монаштва.
Богородичан: Мој усмрћени разум подигни Пречиста Животворцем
јављеним из тебе целом свету, и упути ме ка вечном животу, јер су
двери смрти разорене Рођеним из тебе.
Катавасија: Утвержденије на тја..
Поуздање си онима што се у тебе надају, Господе, утврди Цркву
своју коју си стекао часном крвљу твојом
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Твоју душу си љубављу за Христа везао, и све земно си светитељу
презрео, у пустињу и врлети си се преподобни оче настанио, духовно
дрво си славни окусио, и из незалазне светлости си учениче као ангел
заблистао, јер си мрак тела свога надишао и таму демона си Антоније
одагнао, први изабраниче монаштва моли Христа Бога, да подари
опроштај сагрешења свима који са љубављу славе твој спомен. (два
пута)
Слава и сада, богородичан:
370

DAN 17.
Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати
Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам нечисто
станиште безакоња, и мој разум је игралиште демона, зато похитај да
ме од њиних злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер
си свелоносна и нетакнута, па одагнај облак страсти, и твојим
молитвама удостоји ме небеске заједнице и непролазне светлости.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.
Гле, ево се Богоматер узвисила изнад свих небеских сила, као
божанска гора и као дом Господњи.
Једина Дјево, ти си мимо природних закона родила Онога који
влада целом творевином, па си се удостојила божанског назива.
Ини.
Ирмос: Ти моја крејпост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.
Свету лествицу врлина си користио, па си се тако оче уздигао, и
Бога си на њеном врху видео, који богато награђује руком све који са
вером певају: слава сили твојој Човекољубче.
Сав си се Богу посветио Антоније, а врлинама и поукама си се
сјединио свемудри са Јединим, и очишћен си се удостојио боговиђења,
јер си се од земаљског и земних удаљио, и достојно си небеско
блаженство стекао.
Срце и душу си очистио оче Антоније, а обману душегубну, замке
и горке преваре и маштања демонска си изобличио, кроз страдање си
искуство стекао и научио се, па поучаваш мноштво монаштва,
свеблажени оче.
Богородичан: Моли Бога из тебе оваплоћенога, који је непромењен
остао као што је и био: по природи једнак са Оцем, али и са тобом
својом родитељком, да подари опроштај сагрешења и спасење душа
свима који ти са вером певају.
Катавасија: Покрила јест небеса добродетељ..
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Доброта је твоја Христе већа од небеса; изашао си као кивота из
твоје непропадљиве Матере и у храму твоје славе појавио си се
као дете ношено у наручју и све испунило твоје хвале.
Песма 5.
Ирмос: Господ се показао Исаији као ужарени угаљ, и заблуделима у
тами заблистао као сунце из девствене утробе и даровао им божански
разум и просвећење.
Нека облаци кропе сладост весеља свима на земљи, јер нам је
даровано Дете који постоји пре векова: од Дјеве оваплоћени Бог наш.
Мојем животу светлост је засјала и жалост греховну је разагнала, када
се у последње време без семена из Дјеве оваплотио Вишњи Бог.
Ини:
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Имао си у себи живога Бога који све види, блажени оче, који те
је поучио и просветио и умудрио, и удостојио те трипут блажени, да
видиш узлажење у небеса душа чистих.
Христос ти је даровао благодат да лечиш разне болести, и власт
над духовима нечистим, оче свемудри, а ти си природу победио и зато
си надприродне дарове примио од Духа Светога.
Богородичан: Имамо тебе као бедем, и заступањем твојим смо
сачувани, зато се твојом светом силом хвалимо, и тебе славимо: јер ти
Пречиста изливаш душама нашим весеље и радост.
Катавасија: Јако видје Исаија..
Кад угледа Исаија на престолу образ преузвишеног Бога од
стране ангела славе ношеног, „јао мени!“ повикао је тад, „провидео сам оваплоћење Бога, незалазне светлости који светом
влада“.
Песма 6.
Ирмос: Када чујеш глас мојих молитвних речи из несрећне душе моје,
избави ме од невоља, јер си ти једини основ нашега спасења.
Човекова природа, која је служила греху, тобом је Вадичице
Пречиста слободу стекла, јер је твој Син био као јагње за све нас
жртвован.
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Кличемо ти сви као истинској Богоматери: Избави покајане слуге
које гневе Бога, јер само ти имаш смелост код Сина твога.
Ини.
Ирмос: Бездна грјехов и прегрешениј..
Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у
дубину тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као
Петру, и спаси ме Вођо мој.
За веру си од младости узео страдалнички живот, и све до краја
га сачувао, и као свети и храбар, примио си венац победе од Цара над
свима.
Имајући тебе блажени код Бога силног молитвеника, и свима
старатеља, заступника и саборца и побожног заштитника, спасавмо се
од свих беда, невоља и искушења.
Богородичан: Када си Богомати видивог и неизмењеног Сина без
семена у телу своме понела, ти си заиста пало биће човеково подигла
до божанског лика, и у исту част са Оцем.
Катавасија: Возопи к тебје видјев..
Видећи старац својим очима спасење, које људима дође од
Бога узвикну теби Христе, ти си Бог мој!
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Сујету овог света си одбацио, живот си у молитви провео,
Крститеља Јована си у свему подражавао, преподобни; са њим те и
славимо, као почетак светим оцима, свети Антоније.
Икос:
Када си Христов позив чуо, ти си по његовим заповестима кренуо,
и овај живот са себе скинуо, одрекао се свих брига и стицања, и
имање и слугу твојих и сестинске љубави, богоносни Антоније, и сам
у пустињама си са Богом изравно разговарао, и благодат духовну си
примио; њу пошаљи и мени јер ти певам у песмама, Антоније осниваче
отаца.
Песма 7.
Ирмос: У давнини су се младићи показали као најмудрији, када су из
побожне душе благосиљали устима и певали: Најсветији Боже наш и
отаца наших благословен си!
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Видео је у ноћи Јаков као у загонетки Бога оваплоћенога, а њиме
се из тебе Дјево светлост јавила свима који су појали: Ти си
најсветији Бог отаца и најславнији.
На теби Пречиста је неизрециво показао знаке силаска и са
Јаковом се борио Онај који се својом вољом сјединио са људима,
најсветији Бог отаца и најславнији.
Омрзнут је ко не проповеда тебе као јединца Сина Дјеве. А теби
најопеванија Тројицо несумњивом вером и гласом кличемо: Најсветији
Боже отаца и најславнији.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Твоји усахли образи су постали као пехари, из којих се шири
мирис врлина и спасења, као из цветнога врта, свима који са вером
кличу: благословен је Бог отаца наших.
У тебе се оче уселила благодат Пресветог Духа, и тако је од тебе
начинио прогонитељем злих духова, и учитељем монаштва, које кличе:
благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Похвалимо Пречисту и Пресвету Марију, јер нам се
њоме надразумно излива благодат дарова, као из реке божанске
доброте, зато је сада побожно славимо.
Катавасија: Тебе во огњи..
Тебе, Бога-Реч, певамо јер си у огњу децу оросио док
благосиљаху и у Дјеву си се непропадљиву уселио, па ти
благочестиво певамо: Благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Троструко блажени младићи немарише за златни идол, јер
видеше непромењиви и живи лик Божији, па усред огња појаху: сва
саздана творевина нека пева Господу, и нека га велича у векове.
Из тебе је Дјево виђен на земљи и са људима поживео Онај који је
неупоредив по благости и сили. Њему певајући сви верни кличемо:
Нека сва настала творевина пева Господу и велича га у све векове.
Заиста тебе као чисту проповедамо и славимо Богородицу, јер си
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родила једнога оваплоћенога од Тројице. Њему са Оцем и Духом сви
појимо: Нека о Господу пева сва твар и нека га велича у све векове.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Бодар у молитвама, издржљив у постовима, трпељив у невољама,
ти си Антоније чистог срца на земљи као ангел поживео, и Богу си
кликтао: децо благословите га, свештеници певајте му, а народи га
величајте у све векове.
Кроз молитве и молења ти си се преподобни непрестано Богу
ближио, и непосредно се на небеску висину узнео, а замке демона си
избегао, и њиног мучења се ослободио, и певаш богомудри Богу: децо
благословите га, свештеници певајте му, а народи га величајте у све
векове.
Нови Мојсеј си постао, јер си у пустињи победу над демонима
постигао, а народ и сабор испосника си у весељу у нови животу
предводио, па кличу Владици: свештеници певајте му, а народи га
величајте у све векове.
Богородичан: Пречиста Богородитељко, очисти ране и ожиљке са моје
душе, јер Рођеним из твога бока као изворем умиваш, и водама које су
од њега очишћаваш, па ти кличем и теби притичем и тебе призивам,
Богоблагодатна.
Катавасија: Нестерпимому огњу..
У неиздрживом огњу сједињени благочестивом вером младићи
опсташе и неповређени од пламена божанску песму певаху: Благословите сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Сва си ми жеља, сва си ми сладост, Речи Божија и Дјевин
Сине, Боже богова и Господе, Свети над светима, зато тебе и твоју
Родитељку сви величамо.
Жезал моћи даде се по природи пропадивом човеку, а то је Реч
Божија у твоме телу Пречиста. До ада потонулу ту природу је
васкрсао. Зато тебе Најчистија као Богородицу величамо.
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Владико прими милостиво твоју Матер која је по твојој вољи, као
молитвеницу за нас и нека се све испуни твоје доброте, да бисмо те
сви величали као доброчинитеља.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Дошао је твој светли празник, свеблажени оче Антоније, пун
радости, пун весеља духовног, пун Духа Светога, испуњен миомиром и
просветлењем, и сада се радујемо, јер имамо тебе као правило
испосништва и творца правила.
Не престај да молиш избавитеља, оче свечасни, да подари
опроштај сагрешења свима који побожно славе твој свети празник, и
да добијемо његове дарове, божанску заштиту, душама спасење и вечну
радост.
Као ангел си на земљи поживео, као ангел си светлост стекао, са
њима си у заједници од Бога сјајној, са њима се увек радујеш као
Божији пророк, као овенчани мученик и као оснивач монаштва.
Богородичан: Мимо жеље телесне зачела си Дјево, без семена, БогаРеч створитеља свега, и неимењена си га родила, без порођајних мука,
зато тебе Богородицу и срцем и устима исповедамо и величамо.
Катавасија: В закоње сјени..
У сенки старог закона и Писму видимо праобраз верници;
свако мушко рођено отвара утробу и пева Богу „свети си“ ми
прворођену Бога-Реч беспочетног Оца, Сина прворођеног од
матере неискусомужне, величамо.
Светилен
Подобан: Свјете неизменниј..
Постао си светило твојим следбеницима, и побожне си научио да
ходе стазама светлости, Антоније оче отаца, ти си као огањ пламен
муње спустио и војске демона спалио. (два пута)
Слава и сада:
Тебе Дјево славимо неућутним песмама, јер си једнога од Тројице
Богородице родила, и носила си у наручју надприродног Бога-Реч,
неискварено и неузмењено.
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На хвалитним стихире на 4, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Преподобни оче Антоније, ти си Христов јарам на рамена узео, и
храбро си навалу демона савладао, и у пустињи си као град постао,
зато тебе сви са вером славимо, о, свеблажени, монаштва похвало, а
ти моли Христа непрестано да се спасемо. (два пута)
Са вером смо се сви окупили, да тебе Антоније прославимо, као
испосника Христовог, јер си радосно светитељу отишао у непроходну
пустињу, и тамо си частан вођа постао, зато ти са вером кличемо: о,
свеблажени, монаштва похвало, моли се за нас Господу да се спасемо.
Преподобни оче Антоније, ради истинског живота у гроб си се
затворио и ниси се плашио од невидивих противника, када су некада
долазили и лупали, а ти си их молитвама обезнанио, о, трпељиви оче,
у пустињи први, зато тебе верно сви славимо и празнујемо.
Слава, глас 8.
На кочију врлина која лети на небо си ушао чудни, и испосништвом си се као на кулу попео, из пустиње си лепоте горњег
Јерусалима посетио и од патњи и подвига си достојно почасти примио,
и постао наследник вечних добара, и житељ онога царства, зато се
моли богоносни Антоније Спасу свих, да умири свет и спасе душе
наше.
И сада, богородичан: Владичице прими..
Велико славословље, тропар, јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена од канона светога, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних
његових. (Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Апостол Јеврејима, зачало 335.
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)
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Месеца јануара 18. Дан
Спомен међу светим оцима Атанасија и Кирила, архиепископа
александријских;
Спомен међу светим оцима архиепископа Максима, бившег
деспота српског.
(његова служба је писана иза ове)
На Господ воззвах.. стихире на 6, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Претрпео си гоњења и патње поднео, богоречити и преподобни
Атанасије, све док Аријеву безбожну лаж ниси прогнао, и стадо твоје
од кривоверја спасао, и православно утврдио догмате о Јединосушном
са Оцем, Сина и Духа, свештениче свеблажени.
Сјајем проповеди све у тами си просветио и сваку лаж си одагнао,
али си због вере као прави пастир Атанасије и веома пропатио, и
постао преславни као непоколебива грађевина у Христовој цркви, зато
окупљени тебе радосним песмама славимо.
Трпљењем си богонадахнути сваку врлину научио, и рукоположен
си помазањем Духом Светим, тако си прави свештенослужитељ и
прави пастир постао, и бранитељ вере, зато сва црква слави твој
спомен, службе служећи и Спаситеља прослављајући.
Ини стихире светога Кирила, глас и подобан тај исти.
Од цркве Христове си Кириле духовне вукове одагнао твојом
науком као палицом, и њу си утврђеним учењем оградио, и привео је
Христу непомичну и непоколебиву, зато га моли да избави од пропасти
и невоља све, који са вером твој свечасни празник славе.
Твој разум си просветио сјајем Духа, и постао си као блиставо
сунце, као зраке си твоје поуке на све стране раширио, и пуноћу
верних свеблажени обасјао, таму јереси си, богоносни, одагнао, силом
Заблисталога из Дјеве.
Твојим исправном науком, свештени Кирило, црква се укасила, и
побожно се дичи дивном лепотом њиховом, и свето прославља славни
оче твој свети и знаменит спомен, православних похвало, јер си у врху
отаца, и на сабору си био бранитељ Пресвете.
Слава, глас 6.
Дело Германово.
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Опевајмо си Христовог јерарха Атанасија, јер је сво злоумље
Аријево уништио, и силу свете Тројице је по целом свету јасно
објавио, као једнога Бога у Три Лица неразделнога; њега и моли за нас
који са вером славимо спомен његов.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Гледајући свенепорочна Богородице, како на дрвету крста разапет
виси Живот наш, матерински си зајецала и нарицала: Сине мој и Боже
мој, спаси све који ти са љубављу поје.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 3.
Дело Германово.
Опет тече златни Нил, јер је дошао годишњи празник онога који
је са бесмртношћу имењак, он добрим уздизањем наводњава златним
таласима и излива бесмртност, и рађа слатки плод узвишеног
богопознања моћи неразделне Тројице, па поучава да јој се клања, и
излива божанску науку и напаја срца верних, и моли се за душе наше.
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.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не
напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.
Или овај тропар, глас 3.
Засијасте делима православља, погасивши сва зла учења,
поставши победници над њима, и све сте побожношћу обогатили и
цркву веома украсили; достојно се пронашли Христа Бога, који нам
дарује велику милост.
И сада: богородичан.
На јутрењи
Један канон из Октоиха и светима два канона.
Канон светог Атанасија. Његов акростих је: Атанасије је похвала
православља. Дело Теофаново. Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Приносећи похвалу Атанасију, као да хвалим врлину и Богу
приносим посебну похвалу, јер је од њега људима дат овај свети, као
дар похвалних врлина, и он је постао њихов живи лик и печат.
Био си пун богопознања и заблистао си, блажени, јаче од сунца
животом ангелским, оче преподобни, превазишао си моћи наших
похвала, али прими оче ову, мада и недостојну похвалу.
По дугу састављамо ову песму у твоју славу и твој спомен, зато
нас не лишти Атанасије твојих узвишених и достојних песама, него те
молимо да нам дарујеш опроштај и преко тебе изобилну благодат Духа.
Као млад си телесне прохтеве умртвио, и у младости својој си
стекао примерну мудрост стараца, Атанасије блажени, а жељом за
Премудрошћу си сва своја чула руководио.
Богородичан: Предивне речи су о теби изречене у свим поколењима,
јер си Бога-Реч у тело своје примила, и чиста си остала, Богородце
Маријо, зато тебе сви славимо као нашу заступницу пред Богом.
Ини канон светог Кирила. Његов акростих је: Кирило је свирала о
божанским виђењима. Дело Јованово. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
Од Бога си примио светлу благодат Кириле, и као светло светило
си и сам постао, обасјај и нас духовним зрацима, на твој празник, да
ти достојно певамо.
Испуњен светлим јављањем Духа, мури Кирило, и као чувар
заповести Христових, очишћен од срасти, постао си заиста станиште
насјветије Тројице.
Пун ревности и смелости Кирило славни, потпуно си изобличио
све богоборце и хуле неверних јеретека, и штитио си православље.
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Богородичан: Из себе си, Пречиста Богоневесто, родила једног од
Најсветије Тројице, из тебе телом јављенога попут нас, по доброти
Родитеља и садејством Пресветога Духа.
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Очистивши од сваке нечистоте и душу и тело Атанасије, постао си
достојни и божански храм, зато пуноћа Тројице почива у теби
свеблажени свештенослужитељу.
Твоју душу као, што жељаше Утешиљева благодат, нађе очишћену
од страсти, зато кроз њу он дела показује, и учинио је од тебе оче
сјајно светило целом свету.
Ти си светитељима постао правило светитељства, јер твој живот
је кроз дела постао пример, а твоја наука се јасно кроз виђење,
премудри, потврдила, и објавила ширину твога богословља и учења.
Богородичан: Постала си виша од херувима и серафима, Богородице,
јер си само ти примила у твоје неокаљано тело несместивога Бога,
зато верни тебе са песмама Пречиста славимо.
Ини.
Ирмос: Веселитсја и тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.
Христовом помоћи, ти си Кирило замке зле змије, одлучном
вољом, као да су од паучине изаткане, покидао.
Блато страсти си са своје душе отресао Кирило, и оборио си сваку
горду помисао, која се подизала против Христа.
Као добар страдалник оче, удаљио си се одлучно од сваког
телесног прохтева, као од штетног напада.
Богородичан: Унапред очишћена Духом, о, Пречиста, ти си Божију
Реч, целој разумној природи на корист родила.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
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Велики првосвештеници побожности, храбри борци цркве
Христове, сачувајте све који певају: спаси Милостиви оне који те са
вером поштују.
Сједален, глас 3.
Подобан: красотје девства..
Као што је предодредио Који те је првог позвао, ти си постао праслика бесмртности, јер си правоверјем умртвио Аријева учења, и остао
си неповређен борац за истину, оче Атанасије, православних похвало,
зато теби како доликује певамо и служимо твоме светом празнику.
Слава, Кирилу. Подобан тај исти.
Ти си лаж јереси изобличио а православну веру објаснио, као
богоречит и побожан проповедао си па свету да се слави једно
Божанство у Тројици, по природи једносушно, а лицима несливено,
зато окупљени, свеславни Кирило, славимо спомен твој.
И сада, богородичан:
Недокучива је и несхватљива, богорадована Владичице, на теби
учињена предивна Божија тајна, јер си Необухватног зачела и родила,
обученог у тело од твоје крви пречисте; њега увек Пречиста као Сина
твога моли, да спасе душе наше.
Крстобогородичан:
Неискусобрачна и Чиста Мати твоја Христе, видећи тебе мртвог
на крсту, матерински је плакала и нарицала: Како ти је узвратио
неблагодатни и безакони јеврејски сабор?! А толиких и великих дарова
се Сине мој од тебе сладио! Зато запевам о твоме великом снисхођењу.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Целог тебе је надахнуо са висине живоносни дах Духа Христовог,
који је у давнини божански дошао у горницу и ученике наситио, и
учинио је тебе оче тринаестим апостолом, јер си православну веру
проповедао.
Ти си светом ревношћу веома разгорео, и на сабору у Никеји се
борио и пре него што си председник постао, јер си тамо проповедао
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о Јединосушноме, зато те је Христос поставио цркви за првопастира
и учитеља.
По Божије промислу ти је уручено кормило цркве Атанасије, па си
јеретичке душегубне хуле попут секире посекао, и као трње си их
искоренио, а семе Бога-Речи си залио и мудро обрадио.
Од твога огњеног језика је, о, Атанасије, сагорено Аријево
разделивање Рођенога, и Савелијево сливање, које су због свога
превеликог зла једнака са безбожјем, а са њима и свако јеретичко
хулење.
Богородичан: Ти си Безневесна вернима похвала, ти си заступница и
уточиште хришћана, ти си им бедем и пристаниште, јер Сину твоме
приносиш молбе, Свенепорочна, и спасаваш од невоља све који те са
вером и љубављу као Богородицу познају и прослављају.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Видевши Христос како си савладао страсти душегубне и вољом
укротио тело, богоносни Кирило, поставо те је оче, светој цркви за
предстојника.
Наследио си као вољени син Маркову отачку врлину, и постао си
наследник престола, јер си стопама евангелистовим следовао.
Од Христа си као јагње напасан, и као пастир си оче напасао
стадо твојом душекорисном науком, као травом и цветовима си их
изобилно благодаћу нахранио.
Богородичан: Из непостојања је све божанском силом начинио, а из
тебе се Богомати родио, и цео свет светлим зрацима божанства
обасјао, и светлошћу богопознања.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Имао си оче Атанасије Христа који је правилно говорио кроз
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орган твога језика, и тако си посрамио јерес налик идолској, а
залутале си упутио и обратио ка истинитом Богу.
Све погубне јереси си оче блажени изобличио и речима и
списима, и сваку лаж си одагнао из васељене мудрим примерима, и
православну веру си објаснио доказима.
Тебе оче Атанасије са правом црква Христова назива великим и
мудрим учитељем учитеља, и међу апостоле те убраја, јер си тачно
изложио науку вере.
Богородичан: Стекла си Пречиста материнску смелост код твога Сина,
зато не презри нашу веру, молимо те, јер само тебе Хришћани као
своје самилосно очишћење код Владике приводе.
Ини.
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.
Сада гледаш лице Христово, о, Кирило, али не више као у
огледалу, него лицем ка лицу, јер си се по твојој жељи са њиме
сјединио.
Твоја наука је заиста налик великој води која пуни реке, о,
Кирило, и одвраћа намере неверних.
Тиси о, Кирило, Аријево мрско раздељење и скверно Савелојево
сливање потпуно у понор одбацио.
Оставио си о, Кирило, у светој цркви Христовој твоју науку која
као злато обогаћује, и као ризнице са драгим камењем.
Богородичан: Тебе узимамо као непобедиво оружије против непријатеља, и тебе смо стекли, Богоневесто, као тврђаву и наду нашег спасења.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Аполинарије је постао сејач туђег семена, и приземне науке и
разума о Христовом оваплоћењу, а ти си га свеблажени, моћно
изобличио, као неразумног и сулудог.
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Реке твоје науке изливене из твојих уста су непресушан извор
благодати, оче преподобни, и слађе су од меда, зато их верни као воду
из пехара захватају.
Свако се диви оче твојим јасним и мудрим списима, лепо
објашњеним, а јереси које би изникле, ти си их пророчки унапред
знајући, од себе одбацио.
Богородичан: Нека се твојим молитвама, Богородитељко Пречиста,
избавимо од великих грехова, и нека добијемо, Свечиста, божански
сјај, из тебе неизрециво оваплоћенога Сина Божијега.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Као што је серафим клештима дао пророку жеравицу, тако ти
свештенослужитељу твојим рукама дајеш цркви Христовој свети огањ
и жар који очишћава.
Своје земљаке ниси као Самсон иноплеменике истребио, него си
Кирило све туђе и науке неверних уништио, а силу православнима си
подарио.
Богоизабрани сабор си добро предводио, а Несторијево кривоверје
и христо-противну дрскост си оче оборио, заиста дишући ревношћу за
Богоматер.
Богородичан: О, новог ли чуда над свима чудима! Ево је Дјева у телу
неискусомужно зачела Сведржитеља, а није га умањила.
Кондак, глас 2.
Подобан: Кровеј твојих..
Раширио си православно учење, исекавши трње јереси, умноживши
семе вере благодаћу Светога Духа; зато те песмама славимо, свети
Атанасије.
Икос:
Најсвечанији спомен Атанасија и Кирила прославимо верни данас,
јер су они лажљивога Арија, уједно и Евномија и Савелија у дубину
њине пропасти одбацили и да сагоре у огњу вечном их предали, јер су
неистино похулили на Спасово оваплоћење, зато вама певамо, Атанасије.
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Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Јединородног Сина и Бога-Реч, исте славе са Оцем, ти си
православно проповедао, оче истоименити са бесмртношћу, и одмах си
изложио науку о Духу сапрестолном, јединосушном и увекпостојећем.
Видевши родитељ кривоверја тебе свето-јављенога учитеља и
проповедника Триснучане Светлости, који си православну веру објавио
у све крајеве света, старао се да те прогна.
Превелике невоље које си поднео блажени, и због вере си све
претрпео и венце примио, и тврд као светли дијамант био си за оне
који су те тукли, али си и ка себи све као магнет привлачио.
Стране и туђе за Христову цкрву догмате си одагнао, а дао си
богословље о Ипостасима Тројице, и једном Божанству си певао:
благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Сада се све испунило божанском свтлошћу кроз тебе
Пречиста, јер ти си постала као двери кроз које је Бог целом свету
говорио, и просветио све који са вером кличу: благословен је Бог отаца
наших.
Ини.
Ирмос: В пешчи аврамстиији 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.
Давно на Синајској Гори, у сенку је Мојсеј ушаво и Закон примио
који је речима убијао, а ти си Кирило отворио сакривену лепоту Духа.
У почетку су загонетке Закона дате народу као сакривене
покривалом, а ти си их оче као руже духовне открио, и најјасније их
објаснио.
Богопроповедницима и богоугоднима су биле недокучиве књиге
пророка, а ти си их Кирило надахнут благодаћу, наситио Духом и
објаснио их чистим разумом.
Ти си Кирило богословски објаснио Три Ипостаси у божанском,
несливеном сједињењу, и несеченом разделењу, једне и непромениве
суштине и божанства.
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Богородичан: Радуј се освештано станиште Вишњег Бога, јер је кроз
тебе дата радост Богородице свима који кличу: благословена си ти
међу женама Свенепорочна Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Атанасије, светитељима богословски украсе, куло светиљо, и
темељу цркве, бранитељу Тројице, златна трубо богословља, и живота
монашког јасни законодавче, са нама као јереј се славиш јер верни
народ приводиш Христу у векове.
Заиста си имењак са бесмртношћу, делима си речи превазишао,
искусан у речи писањем, то си и животом потврдио, у обојих си
дошао до краја, а нарочито си врлинама заблистао, и бесмртну славу
у векове стекао.
Показао си најсветлије светитељство, богоугодни зналче тајни,
твојим храбрим страдањем и честим изгоном за Тројицу изагнао си
обману, јер си њу проповедао и кликтао: Оцу се поклоните, Сина
благословите и о Духу певајте у све векове.
Богородичан: Телесно си родила једнога Бога од Тројице, и после
порода си опет целосна остала, зато ти непрестано певамо као
узвишенијој од херувима и часнијој од серафима, кличући: децо
благосиљајте, свештеници певајте а народи величајте њега у све
векове.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Заиста као морски валови, из тебе си потекли извори премудрости,
и из твога тела су потекле оче непресушне реке Божије науке, као што
Христос прорече, и бројније су од песка твоје богонадахнуте поуке.
Постао си мудри учитељ и пастир цркве, Кирило, јер си
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преподобни два Завета протумачио, па имајући твоју науку као котву
и отачко наслеђе црква кличе: благословите сва дела господња Господа.
Ти Кирило поучаваш о Богу-Речи, Творцу свега, а ради нас
оваплоћеном, неизрециво сједињеном, неразделивом, несливеном, у
свему једнаком по сили, и поклонио си се кличући: благословите сва
дела господња Господа.
Богородичан: Без матере из Оца је он у почетку, а без оца је потом
из тебе Пречиста, и оваплотио се раније бестелесни, по својој
доброти, хотећи да спасе све који певају: благословите сва дела
господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Животом си заблистао као муња, а твоја наука се разлегла оче
свима као гром, и као сунце обасјава са небеса, јер си имао са висине
надахнуће истине, зато твој гроб светли као заступник твога спомена
и незаборава, Атанасије.
Трисунчаном светлошћу и трисјајним блистањем си сада обасјан,
и постао си твојим певачима као светла зора, и као огледало са висине
шаљеш зраке сунчане, и због тебе, блажени, опроштај, мада то велико
и посебно ми недостојни молимо.
Певајући молимо те усрдно: моли се за цркву и крстом даруј
победу владарима и народу, а православној вери силу над противницима и јересима, нама спасење, и целом свету мир, због твога
празника Атанасије.
Богородичан: Зачела си Дјево без семена Бога-Реч и Створитеља
свега, и мимо жеље телесне и без порођајних патњи си га родила, зато
тебе Богородицу и срцем и устима исповедамо и величамо.
Ини.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
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Безбожно и гордо Несторијево уздизање разума против Христа и
његове Богоматере, о два сина и о безглавом сливању природа, ти си
Кирило потпуно оборио.
Снагом свога разума, и просветљен благодаћу, ти си, блажени,
Тројицу Јединосушну и оваплоћенога Бога-Сина богословски објаснио,
и постао си бранитељ Богородице, зато си на небесима прослављен.
Погледај милостиво са небеске висине на твоје певаче, увекслављени оче, и подари крстоносним владарима победе, а твојим
молитвама узнеси снагу православних, и обасјај све који твој празник
славе.
Богородичан: Учини Пречиста Богородице Дјево, моје неплодно срце
плодним светим врлинама, јер си по вољи Творца из неплодне рођена,
да бих ти певао Најопеванија.
Светилен из Октоиха.
Слава, светима:
Постали сте, свемудри, служитељи и поборници најсветије
Тројице, Атанасије блажени и Кириле богојављени, јер сте Арија
победили и са њиме и Савелија и одмах и кривоверног Несторија, а
са њима и сваку другу обману хулних јереси, светитељи Господњи
И сада, богородичан:
Ти свеблажени Криле уистину поучаваш верне, да је са смелошћу
називамо Богородицом и да јој се клањамо, јер си безбожну обману
Несторијеву победио.
На стиховње стихире из Октоиха.
Затим
Припев: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стихира, глас 3.
Прославимо свето и великом похвалом свете Атанасија и Кирила,
као непобедиве заступнике, јер су они силом Пресветога Духа сасекли
јереси, и по целом свету су православно дали одбрану, изложивши
побожно тајну Тројице, по својствима лица, и опет их седињујући у
једно али несливено Биће, и херувимски богословећи моле се увек за
душе наше.
Слава, глас тај исти.
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Дело Германово.
Као велика труба истине, свечано позива данас цркву многострадални Атанасије, и све верне на трпезу и славље, да сретнемо доброга
пастира, песмама славећи његове свете подвиге, да би, ради његових
молитава, примили од Христа Бога велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Велија..
Гледајући Свенепорочна тебе, из ње Рођенога, на дрвету крсту
разапетога, јецала је и јаукала; најдраже чедо моје, где је нестала
твоја светла лепота? А ти си цело човечанство украсио.
На литургији
Блажена од канона Атанасија, Песма 3. и од канона Кирила Песма 6.
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)
Апостол Јеврејима, зачало 334.
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)
Еванђеље по Матеју, зачало 11.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

Овога месеца јануара 18
Служба међу светим оцима архиепископу Максиму, бившем
деспоту српском
На малој вечерњи
На Господи воззвах..стихире глас1.
Подобан: Небесних чинов..
Као нови врт постао си се оче, засађен у дворовима Бога нашега,
веселећи чеда твоја као изданке маслине. И ми ти, оче, приносимо
усрдно, као своме човекољубивом оцу, много плетених венаца
молитава. (два пута)
Побожног корена добри изданче, из којег нам изниче цвет дивног
мириса; тако су нам јављене твоје мошти, оче, и оне чине добра дела
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а ми миришући их, хвалимо Бога који је тебе прославио, Максиме
најблаженији.
Процвао си као крин у долини, светитељу и као ружа изливаш
мирис у срца верних пунећи их радошћу, па ти у весељу певају
говорећи: Диван је Бог у светима својим.
Слава: глас 6.
Опевајмо Максима Христовог јерарха, који своме роду јасно
објављује моћ Свете Тројице: једног Бога, у три Лица неразделног; па
се и моли за нас који верно служимо у спомен његов.
И сада: Богородичан.
Реч архангела си примила, и постала си као престо херувимски, и
у наручју своме носила си, Богородице, Христа, надање душа наших.
На стиховњим стихирама. глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Напустио си дворац царства земног, преблажени Максиме, и
постао си дом Свете Тројице.
Стих: Часна је пред Господем смрт преподобних његових.
Заиста си постао оче, као онај новозаветни мудри купац, јер си
стекао Христа, као најдрагоценији бисер, и њега имајући у своме
разуму, просветио си и душу своју.
Стих: Свештеници ће се твоји обући у правду и преподобни твоји
обрадоваће се.
Постао си цвет савршенства и светлости, из светлог и светог
корена, новојављени Максиме преблажени.
Слава глас и подобан исти.
Прославимо Максима као служитеља Свете Тројице.
И сада Богородичан:
Преблажена Дјево, слављена си од рода људског, јер си родила
Спаситеља душа наших.
Тропар, глас 3.
Чудно беше и твоје рођење и твоје васпитање, оче, и како си
постао владар народу своме; желећи небеско царство, земног си се
одрекао, а смирењем си небеску ризницу стекао, преблажени Максиме,
молимо те: моли се за душе наше.
Слава...и сада.... Богородичан по гласу.
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На великој вечерњи
певамо: Блажен муж.., 1. антифон.
На Господи возвах.. стихире на 6, глас 1.
Из младости си заволео целомудреност, оче и изникао си у Цркви
као блисатав цвет; угледао си се прекрасни на старозаветног Јосифа,
живећи међу туђинима сачувао си веру своју целосну; као голуб си
постао и као најмудрији богоугодник, зато си био свима за дивљење,
најблаженији Максиме. (два пута)
Светлост твога лица, оче, показује твоју духовну благодат: Био си
леп као појава а још лепши душом. Твоје мошти нам миришу чула, а
зачуђују сваку душу и прослављају Бога који је тебе прославио, оче
наш Максиме. (два пута)
Ми, твоје богољубиво стадо и сабори верних, хвалимо те
светитељу, јер си својим премудрим пукама и једне и друге задивио.
Ти и по смрти изливаш исцељења, зато исцели душе наше и тела,
Христов служитељу, Максиме најблаженији. (два пута)
Слава: глас 6.
На дивном изласку твоје душе и њеном пресељењу, најчаснији оче,
угледао си два прелепа човека у одеждама блиставим, па си светлог
лица и радосних очију говорио својој мајки и ученицима својим:
Одакле нам дођоше ови дивни људи? Они разумевши у томе Божију
посету, обрадоваше се, да је Бог посало своје ангеле у виду светих
Атанасија и Кирила, да тихо узму душу твоју од твога чистог тела,
светитељу најблаженији Максиме дични.
И сада, богородичан (догматик), глас 6.
Како да те не зове блаженом Пресвета Дјево? Како да не пева о
твом пречистом Породу? Ван времена засијао је од Оца Син
јединородни; Он исти од тебе Чисте неизрециво произиђе и оваплоти
се, по природи Бог и по природи постаде човек, нас ради; не да је у
два лица раздењен, него је у двема природама несливено препознат.
Њега моли, чиста свеблажена, да помилује душе наше.
Вход; прокимена дана; Чтенија три- светитељима
Читање из Премудрости Соломонових
Спомен је праведнога с похвалама,
глави његовој. Блажен је човек који нађе
разумност. Боље је њу куповати, него
Драгоценија је од драгог камења, а све
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и благослов је Господњи на
мудрост, и смртни који дозна
ли ризнице злата и сребра.
часно није ње достојно. Јер
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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 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
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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.
На часно упокојење твоје, оче наш Максиме, сабрало се мноштво
народа, скупило се монаштво и сви црквени чинови, такође и они који
ти у мирском животу послужише и твоји саборци, и свеопшти плач
громогласан разлеже се за тобом, оче преподобни.
Твој народ, преподобни Максиме, лио је сузе, и за тобом нарицао:
О, премудрог ли твог разума, оче наш најблаженији! Наговестио си
овај час оставио нас и сматрајући славу и лепоту овог живота као
ништавне, а привезао си се Христу Богу, и њему и си следовао и од
њега си и прослављен.
Као месец зашао си за земљу, преподобни, и као бисер био си
сакривен влажном земљом, али си се и појавио, светитељу,
просветљен светлошћу благодати Духа Светога, исцељујући и
освештавајући наше душе и тела, новојављени Максиме најславнији.
Слава, глас 2.
О, како ли си предивно виђење имао пред изласком твоје душе,
најблаженији Максиме! Јер дођоше по тебе пресветли светитељи и
богомудри оци, Атанасије и Кирило. Овим виђењем си задивио своју
матер и ученике, а твоме народу си оставио безмерну жалост.
И сада, богородичан
На стиховњим стихирама, глас 1. самогласан:
У свему си подражавао своје прародитеље, светитељу:
преподобног Симеона и свештеног Саву, јер су и они царство оставили,
а богатство предали у руке сиромашних, и хотећи бити у туђини,
милостивом Богу су угодили, зато су од Христа Бога славу и вечни
покој добили, имајући тебе, преподобни Максиме за сажитеља, да са
њима царујеш у царству небеском.
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Стих: Часна је пред Господем смрт преподобних његових.
Био си оче сав Богу посвећен, подвигом и постом украшен;
милостињама си упалио и разгорео свећу, и тако дочекао женика
Христа. Са њиме се у двору веселиш, свехвални светитељу Максиме,
па га моли да спасе душе наше.
Стих: Свештеници ће се твоји обући у правду и преподобни твоји
обрадоваће се.
Светитељу Максиме свети, посећуј стадо твоје и сачувај га
неповређеног од вукова који га нападају; затвори злобна уста, да бисмо
у миру певали славу твоју.
Слава, глас 3.
Опет нам као златоносна река Нил, дође твој годишњи празник, и
добро набујавши наводњава нас златним струјама бесмртних токова,
дајући плодове и слатку храну узвишене благовести, па нас учи да се
клањамо моћи неразделне Тројице, точи нам божанска учења и напаја
помисли верних и моли се за душе наше.
И сада, богородичан: Без сјемене от божественаго..
Без семена си од Духа Светога, а по вољи Очевој зачела Сина
Божијег, који је од Оца без матере пре свих векова, а ради нас је без
оца из тебе постао, и телом си га родила, и као дојенче га млеком
хранила, зато не престај да се молиш, да се избаве од невоља душе
наше.
Сада отпушташ.., Трисвето; После: Оче наш..
Тропар глас 3.
Чудно беше и твоје рођење и твоје васпитање, оче, и како си
постао владар народу своме; желећи небеско царство, земног си се
одрекао, а смирењем си небеску ризницу стекао, преблажени Максиме,
молимо те: моли се за душе наше.
Богородице Дјево.. ( једанпут).
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар светом Максиму (два пута),
Слава и сада, богородичан по гласу.
После прве катизме, сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосњиф..
Стекао си Јосифово целомудрије, светитељу и кротост Давидову;
Јосиф је сачувао цвет своје девствености и тако се удостојио царства,
а Давид је убио Голијата и постао светли помазаник. Ти си пак,
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преподобни, у свему кушан био, и снагом своје чврсте воље
неповређен остао. Потопио си духовног фараона, сатану, и пред Бога
си чист изашао; зато Бог, видећи чистоту душе твоје, најблаженији
Максиме, подиже те на свећњак светитељства, да просвећујеш и
освећујеш душе наше.
Слава и сада, богородичан:
Зачуди се Јосиф, гледајући призор надприродни и мишљаше да је
у теби зачеће, Богородице, као у Старом Завету роса на руну, и као што
некад купина гореше, а не сагореваше и као процвала палица Аронова,
па засведочи ово обручник твој хранитељ и свештеницима кликташе:
Дјева рађа и потом опет Дјева остаје.
После друге катизме, сједален глас 3.
Подобан: Красотје девства...
Као што је Бог промислом уредио познавши те, ти си постао
пример бесмртности; правом вером оборио си противна мудровања,
оче Максиме, православних похвало, зато смо дужни да ти певамо и
служимо твој свети помен.
Слава, и сада.. Богородичан:
Лепоти твоје девствености и твојој пресветлој чистоти зачудио се
Гаврило, па ти певаше Богородице:“ Какву похвалу достојну да ти
принесем? Како да те назовем? У недоумици сам и задивљен, па ти,
као што ми би наређано, певам: Радуј се благодатна“.
После полијелеја,
Сједален глас 8.
Подобан: Премудрости слова...
Вољеног Максима похвалимо, јер славу земаљску одбаци и
следоваше за Христом царем, желећи узвишеније ниже је оставио и
многе је туге и беде поднео, и тако постао налик се Господу, у његове
се дворе и уселио; стога ти се молимо, оче преподобни: моли Христа
Бога, да подари опроштај сагрешења нама, који са вером и љубављу
празнујемо свети спомен твој.
Слава, и сада.. богородичан:
Када помислим на страшни суд, бојим се истјазавања и дрхтим
због мука и ужасавам се патњи у огњу, од таме и дан адова и тартара.
Тешко мени! Шта да чиним? Како да претрпим стид када се буду
књиге мојих грехова отвориле и дела моја изобличила?! Зато теби
притичем и клањам ти се Пречиста Богородице: заступи ме тада и
избави оне невоље, јер тебе имам као уточиште, Владичице.
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Затим степена, први антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4.: Свештеници твоји ће се обући у правду и
преподобни твоји ће се обрадовати.
Стих: Уста ће моја говорити премудрост, а поука мога срца је разум.
Све што дише..
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
После 50. псалма
Стихира глас 6.
Весели се данас Христова Црква, због спомена блаженог нам оца
Максима, јер он је славу оставио, а крст је узео и за Христом
следовао.
Канон светогМаксима чији је акростих: Похвалимо светитеља,
заставу цркве. Глас 4.
Песма1.
Ирмос: Пучину Црвеног Мора неоквашених стопа пређе Израиљ закрстивши га Мојсеј рукама, а тако и Амаликову силу у пустињи победи.
Певам теби, Господе Боже мој, јер си прославио онога који је тебе
прославио: Максима, од свију похваљеног, који је сам себе из младости
као маслинови грану теби Христе принео, и теби је као Богу „Осана“
певао.
Опеваћу тебе, блажени Максиме, јер си уљем милости и знојем
својих подвига себе оче помазао, и са мудрим еванђелским дјевама
светиљку си упалио, на сусрет жениху Христу, и у вечно весеље си
пожурио.
Ти си оче, истинита лоза преподобног Симеона и светитеља Саве
и изливаш вино спасења, веселећи душе свију верних, светитељу, оче
наш најблаженији, Максиме дични.
Богородичан: Подигао си храм превечног Савета, светитељу, где се
свакодневно ори радосна вест архистратига Гаврила: Радуј се невесто
неневесна.
Катавасија: Копно земље у дубини рожено посетило је једном некада
сунце, па се, као зидови, згуснула са стране вода народу који пешке
море прехођаше и богоугодно певаше: Певајмо Господу јер се славно
прослави.
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Песма 3.
Ирмос: Весели се због тебе Црква твоја, Христе, кличући: Ти си ми
сила Господе и прибежиште и поуздање.
Хвалама прославимо најблаженијег оца, који заволевши небеско
остави све земно, јер као што јелен трчи на извор воде, тако си и ти
усрдно следовао, оче, стопама прародитеља твојих.
Сав свој разум си управио у висину, а земно ниси сматрао низаша,
и својим си смирењем узвишен, најблаженији Максиме.
Мада си био прогнан, преподобни Максиме, из твоје породичне
Отаџбине, тебе је преславни војвода Радул срдачно примио, радосне
душе и украшеног величанства, јер му Бог тобом даде и оца и учитеља
и чувара душе.
Богородичан: Има ли веће близине Богу од твоје? Ти си превазишла
све чинове ангела: јер само ти сијаш лепотом девства, јер си Мати
Сведржитеља.
Катавасија: Поуздање си онима што се у тебе надају, Господе, утврди
Цркву своју коју си стекао часном крвљу твојом.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости слава...
И родитељку и сроднике и славу и слуге си напустио, и себе си
као живу жртву принео и многе си уразумио и пут им покајања показао, Максиме свеблажени; зато моли Христа Бога, да подари опроштај
сагрешења свима, који са љубављу празнују свети спомен твој.
Слава, и сада..богородичан:
Непојмљива је и недостижна, Богом обрадована Владичице, страшна је
тајна Божија која се у теби збила, јер си Необухватног зачела и
телесно га од твоје пречисте крви родила; Њега, ти, увек као сунце
чиста моли, да спасе душе наше.
Песма 4.
Ирмос: Видећи те Црква узнесеног на крст, као сунце праведног, стаде
на свој начин достојно клицати: Слава твојој сили Господе.
Мрзитељ добра завади народ Божији и обе војводе, Богдан и Радул
већ беху близу сукоба, али ти, преподобни оче Максиме, као на
крилима ношен, дошао си обојим војскама и мир им донео, па се они
вратише назад у свој крај, славећи Бога и тебе његовог угодника.
„Дух дише тамо где хоће“, баш као што Христос рече у Еванђелу,
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а апостол вели: „тамо где је љубав ту се мноштво грехова побеђује“;
то су, оче, твоје свете речи у Духу објавиле.
Свехвални Максиме, ко може долично похвалити твој кротки
изглед и твоје медне речи? Језик твој постаде писаљка књижевницима;
Духом Светим покретан, многе си ка вери привукао и мноштво на
покајање.
Богородичан: Син твој је све божанством својим из небића створио и
из тебе се Богомати родио; свет обасјава светлим зрацима божества и
светлошћу богопознања.
Катавасија: Доброта је твоја Христе већа од небеса; изашао си као
кивота из твоје непропадљиве Матере и у храму твоје славе појавио си
се као дете ношено у наручју и све испунило твоје хвале.
Песма 5.
Ирмос: Ти си Господе, Светлости моја, дошао на свет и као светлост
света обраћаш из мрака незнања оне, кији ти са вером певају.
Својевољно си оче Максиме оставио сву славу и сроднике и другове, и по речи Еванђеља си следовао Христу Богу и отишао у туђину.
Оставио си пропадиво, трипут блажени оче, и примио си
непропадиво; па се ситиш сјајем божанске светлости у дворима твога
Господа, Максиме премудри.
Народ твој, оче, и чеда која си Духом Светим родио, одбацише
плакање, и запеваше ти песме радосне кличући: не напуштај нас,
свети, сада у радости Господа твога, него га моли за душе наше.
Богородичан: Са висине је запевао ангел радосним гласом, Богородице, јављајући, ти неизрециво зачеће Господа.
Катавасија: Кад угледа Исаија на престолу образ преузвишеног Бога
од стране ангела славе ношеног, „јао мени!“ повикао је тад, „провидео
сам оваплоћење Бога, незалазне светлости који светом влада“.
Песма 6.
Ирмос: Приносим ти жртву хвале, Господе, тако ти пева Црква, од
крви демона очишћена, по милости нам из твојих ребара, изливеном
крвљу.
Ти си преподобни Максиме, као ружа међу трњем, усред народа
израстио, а веру си и чистоту сачувао; по тој вери твога чистог срца
преселио те је Бог са свим домом твојим у земљу твога народа, као
некада Аврама у земљу обећану.
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Ти си Христова застава и хришћанима похвала, оче наш Максиме;
ту заставу носећи, по речима апостола, ничим се другим ниси хвалио,
само крстом Господа нашега Исуса Христа.
О, премудрог ли твога разума, свехвални светитељу! Удаљио си се
од свих својих, и посред метежа и немира узео си крст и следовао
Христу.
Богородичан: Женик Бог-Реч је само тебе нашао као пречисти крин
усред трња, и као цвет у долини о, Богомајко, и из твога тела је дошао.
Катавасија: Видећи старац својим очима спасење, које људима дође
од Бога узвикну теби Христе, ти си Бог мој!
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишних ишчја..
Узео си крст и многе муке и изгнанство претрпео, светитељу
Максиме, преосвећени; лишен си био твоје Отаџбине и Богом ти
урученог стада; али све си то храбро истрпео, ради твога душевног
просвећења.
Икос:
О, ко би од земних могао похвалити од Бога прослављеног? Ми
пак, радосним гласима као гранчицама, теби оче, синовски овако
говоримо: Радуј се изданче благочестивог корена, радуј се цвете
миомирисни, који процвета на њиви твога чистог живота. Радуј се
јуначког уздржања ризницо; радуј се јер си оставио земаљско царство
и постао војвода Христа Цара. Радуј се јер си многе муке и невоље
претрпео; радуј се јер си твојим сузама многе задивио и пут им
покајања показао. Радуј се јер си многа чеда Духом Светим изродио;
радуј се јер си као крин у долини процвао. Радуј се Максиме
преблажени, душа наших просвећење.
Синаксар:
Овога дан је спомен међу светима оца нашег Максима, архиепископа,
новог, бившег деспота српског.
Стих: Јавио си се, новопроцветали Максиме.
Стих: Нову обитељ си нашао на небесима.
Овај блажени и дивни Максим беше од корена благочестивог
Симеона Немање, а син деспота Стефана, а Стефан син деспота Ђурђа
Смедеревца. Овај Стефан је многе надвисио својом мудрошћу и
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храброшћу, а особито лепотом, тако да се о њему чуло чак и до самог
емира (султана) Амурата, који зажеле да га види, као и брата његовог
Гргура. Тако овај султан поручи њиховом оцу Ђурђу да му пошаље
своје синове и да би их видела и султанија Мара, а заклео се и
уверавао њиног оца да ће их здраве назад вратити.
Отац њихов поверова и посла их ка амиру и својој кћерки Мари.
Амир их прими са радошћу и љубављу и они показаше велику
храброст и способност на такмичењима и тркама. Тиме пак, подигоше
завист код Агарјана због своје храбрости и лепоте. Смисливши тако
неки, из зависти, дођоше султану са клеветом говорећи му: ако их
отпустиш такве здраве и храбре ми ћемо најпосле бити од њих
поражени, а ако ли их пак унаказиш ми ћемо заузети земљу и
отечество њихово под нашу власт, као што и би. Најзад овај крвник
султан, прекрши своју скверну веру и заклетву и оба брата лиши
зеница очију, па их такве посла оцу њиховом. Чувши за ово отац њихов
и видевши их, испуни се неутешне жалости и плача, и тако у жалости
мало времена по том напусти овај живот. На владалачки престо би
уздигнут најмлађи син Ђурђев деспот Лазар, но и он владаше само
једну годину, па отиде ка Господу неоскврњене душе. После тога и
Гргур постриже своје власи у Хиландару (и доби име Герман).
Стефан прими титулу деспота и нападаше на Агарјане колико год
могаше војском својом, пошто би слеп и светлост не виде. Најзад,
напусти Отаџбину и отиде на запад. Тамошњи владар, сазнавши за
њега, призва га себи жалећи га и љубазно га снабде, дивећи се
премудрости овога Стефана. Даде му Белиград у Фриули (данас
Италија) и тад Стефан ступи у брак узевши себи за супругу кћер
храброг арвантинског кнеза Аранита, госпођу Ангелину. Ту у се и роди
красно и добро дете Ђорђе, то јест овај блажени Максим.
Кад Ђорђе поодрасте дадоше га да изучава божанске књиге, а он
вредно и брзо изучи и наше и стране књиге, па тако доспе и на царев
двор. Сви се чуђаху његовој мудрости и лепоти, па тако и оног цара
кћер зажеле његову лепоту и дође му насамо без стида па га упита: на
кога ти личим? Ђорђе јој рече: на ону која изведе Адама и Еву из раја!
Тако је посрами и отера је од себе.
У то време чу за њега и његовог брата Јована, угарски краљ и јави
оном цару да му их пошаље. Тако они са почашћу беху испраћени и
оставише Фриолу и узевши мошти, сада већ почившег свога оца
Стефана, дођоше са својом матером угарском краљу.
Краљ их прими и даде им у посед њихово отечество: Срем. Одатле
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они храбро и упорно наваљиваху на Агарјане, а краљ их за то
похваљиваше. Краљ хтеде дати деспоту Ђорђу за жену своју рођаку
звану Сибилу, али Ђорђе услови да она постане православног источног
вероисповедања, што она не хтеде, а он оставши чист, тајно и од свију
дође у своју задужбину манастир Купиново и тамо постриже власи и
постаде монах. Сибила пак, раскајавши се, такође оде у неки њихов
женски манастир.
Јован, брат деспота Ђорђа, а сада монаха Максима, и мајка њина,
као и сва спрска властела плакаху и много жалосни беху због његовог
монашења. У овој жалости деспот Јован напусти овај пропадљиви свет,
да би примио непропадљиво благо небеско и упокоји се, не оставивши
мушког потомства, на трајну жалост српском народу.
По Јовановој смрти присиљаваше угарски краљ, и сва властела, да
се Максим поново прими деспотовине, а он, пошто као монах то не
хтеде, посла краљ туђина у њихов дом и отечество њино, а Максима
и мајку Ангелину изагна.Преподобни Максим узе мошти свога оца
Стефана и брата Јована, па са мајком дође влашком војводи Радулу.
Овај христољубиви владар их прими са радосном душом и веселог
срца, тако да нађоше покој као међу својима.
Ђаво, непријатељ добра, подиже рат међу војводама обеју Дакија:
Радулом и Богданом, и бој већ беше близу. Блажени Максим као на
крилима притече међу обе војске и својим богомудрим разумом умири
обе војводе и утврди међу њима љубав, па их мирно врати сваког на
своју страну, а они славише Бога и овог угодника његовог. Обојица
ових војвода обећаше, пак, пред светим Максимом, да ће живети
међусобно у љубави и мада овај свети не хтеде, дадоше га
хиротонисати и уздићи на престо влашких архиепископа. Ускоро по
том, војвода Радул отиде ка Господу и његова милостивна душа би
удостојена Божијег милосрђа.
После Радула дође злоћудни војвода Михна. Свети Максим прозре
злу намеру Михне да га преда у руке амира (султана) агарјанског, али
досети се овај свети Максим, па посла војводи неке од властеле са
предлогом, да га Михна пошаље у посланство угарском краљу да
склопе мир. Војвода Михна се сагласи, па отпусти Максима са
посланицима, а овај свети Максим пак тајно узевши све своје,
обазриво пређе реку Олт, и без страха дође угарском краљу и све у вези
мира добро обави, а краљеве посланице пошаље Михни, но сам се не
врати на свој архиепископски престо нити му пак Михна дозволи да
се врати у свој манастир.
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Свети Максим измоли од својих рођака Стефана и Марка Јакшића
једно место, на изглед добро, звано Крушедол, и ту подиже обитељ у
славу Благовести Богородице, па сабравши мноштво монаха, подвижнички поживе.
Поучивши као архиепископ београдско-сремски своја богољубива
чеда и учећи их са сузама, отиде овај блажени ка Господу, којег од
младости своје заволе. Ово би месеца јануара у 18. дан 1516. године.
Причају сви који су били присутни при исходу његове душе да су му
се показала два анђела у виду александријских патријараха Атанасија
и Кирила у прекрасним сјајним одеждама, а овај рече: „Откуд нам
дођоше ови предивни људи у красним одеждама?“ И мало потом усну
у Господу.
После многих знамења и откривења у сну некима, седме године по
његовом представљењу отворише његов гроб и о, чуда! Нађоше му тело
цело нераспаднуто, заједно са одеждама, испуњујући чула присутних
миомирисом и зачуђујући све, чинећи знамења и исцељујући болесне
који му са вером притекоше. Беше одржан сабор због њега у његовој
обитељи, а Христу Исусу Господу нашем нека је слава свагда, сада и
увек и у векове векова. Амин.
Песма 7.
Ирмос: Аврамови потомци у персијској пећи беxу више загрејани
љубављу него ли пламеном, па клицаху: благословен си у храму твоје
славе Господе.
Војвода Радул, пун праве вере, радосно је хвалио Бога јер је добио
тебе као изданак благочестивог корена у Божије обитавалиште и цвет
чистоте, зато и кликташе: Благословен је Бог отаца наших.
Као што Јов благодарише Богу речима: „Господ даде, Господ узе“.
тако и ти, свештени Максиме, хвалио си певајући најславнијег Бога.
Ваздух беше освештан мирисом твојих моштију, Максиме, Христов
светитељу, зато се Црква весели и кличе: Благословен је Бог отаца
наших.
Богородичан: Исповедамо те као истинску Богородицу и попут ангела
кличемо ти са вером: Радуј се, јер ти си радост родила, обрадована и
увек благословена.
Катавасија: Тебе, Бога-Реч, певамо јер си у огњу децу оросио док
благосиљаху и у Дјеву си се непропадљиву уселио, па ти благочестиво
певамо: Благословен је Бог отаца наших.
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Песма 8.
Ирмос: Данило је раширно руке и у јами затворио уста лавовима; силу
пак огња угасише деца, опасана врлином као благочестиви Божији
љубитељи и клицаху: Благословите сва дела господња Господа.
Усрдно си крст свој узео и за Христом следовао, најблаженији
Максиме, многе си муке и изгнанство претрпео и опет кликтао:
Благословите сва дела господња Господа.
Царски цвет цвета цркви, крст истинити, а ти узвеши га, светитељу Маскиме дивни, царским путем си похитао кличући: Благословите сва дела господња Господа.
Разрешио си се везе овога света а привезао се љубави Божијој, и
узео на себе јарам Христов, па си кликтао: Благословите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Зле намере злобника нису те устрашиле божански
Максиме; опремљен си био најмоћнијим оружијем: крстом Бога
вишњега, који је из Дјеве заблистао, па си кликтао: Благословите сва
дела господња Господа.
Катавасија: У неиздрживом огњу сједињени благочестивом вером
младићи опсташе и неповређени од пламена божанску песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Христос, као угаони камен не сечен руком, би од тебе
одсечен, Дјево, као од неоштећене горе и обновио је разбијену
приподу, зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Дивно је весеље у Цркви због твога спомена, о, најблаженији
светитељу Максиме; народ србски долази и празничне ти песме
приноси, и хвали Христа који тебе прослави.
У туги си оставио, оче, твоја по Богу вољена ти чеда, али се то
претвори у радост душевну мноштву верника, јављањем твојим
мирисних моштију, зато ти похвалне песме приноси твој сабрани
народ.
Оно што око не виде и ухо не чу, и на срце човеку не дође, таква
си, оче, примио блага од Бога; њима се сладиш, па моли за стадо твоје,
које си Богу сакупио и за народ твој који те хвали, да се избави од
греха и удостоји радости вечног весеља.
Богородичан: На радост Богородици основао си красну монашку
обитељ, у којој твоја богољубива чеда стоје око твога кивота, најблаженији светитељу Малсиме, и певајући Господу, Дјеву прослављају.
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Катавасија: У сенки старог закона и Писму видимо праобраз верници;
свако мушко рођено отвара утробу и пева Богу „свети си“ ми
прворођену Бога-Реч беспочетног Оца, Сина прворођеног од матере
неискусомужне, величамо.
Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Духом си просвећен трипут блажени светитељу, и обасјаваш срца
и душе нас који певамо у твој светли спомен, дични Максиме.
Слава:
Проповедника Тројице, доброг пастира, премудрог Максима
заједно похвалимо
И сада:
Смело говоримо Богородици, и њој се верни искрено клањамо, као
што си нас ти свеблажени Максиме научио.
На хвалитним стихирама, самогласно, глас 1.
Стефане венче лепоте и украсе Цркве, и преподобна Ангелино,
лозо часна, ви родисте виноград спасења: свештеног Максима. Ви нам
излијте душевну радост, и вашим молитвама нека Бог спасе душе наше
као милордан. (два пута)
Уздигао си своје духовне очи ка небу, и срце управио ка Богу;
одбацио си сву сујету а лице своје умио сузама, преподобни оче наш
Максиме, и душу си своју чисту изнео пред Христа Бога.
Данас се украшава Христова Црква због празника преблаженог оца
Максима; данас оче твоја богољубива чеда стоје око твога кивота,
духом твојим рођено ти стадо твоје, и хвали те и пева ти: диван је Бог
у светима својим, и у црквама те благосиљамо, Господе.
Слава, глас 3.
Окупимо се сви верни и сународници да похвалимо велику трубу
истине, многострадалног Максима; он нас зове за трпезу духовну;
узнесимо се на ово светло црквено славље и химнама прославимо
доброга пастира, похвалимо његове свете подвиге, да бисмо његовим
молитвама примили од Христа Бога опроштај грехова и велику милост.
И сада, богородичан:
Ти си Дјево била светлоносна и чиста невестица Богу; са љубављу
ти певамо и називамо блаженом, да молитвама светог Максима душе
своје спасемо.
Славославље велико, јектенија, тропар, богородичан и отпуст.
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На Литургији:
Блажена од канона светога, песме 3. и. 6.
Прокимен глас 8. Похвалиће се преподобни у слави и обрадоваће се
на постељама својим.
Стих: Запевајте Господу песму нову и похвалу њему у Цркви
преподобних.
Апостол Јеврејима, зачало 334.
Алилуја глас 2. Свештеници ће се твоји обући у правду, и преподобни
твоји ће се обрадовати.
Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)
Еванђеље по Матеју, зачало 11.
Причастен: Радујте се праведници Господу, праведнима припада похвала.
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Месеца јануара 19. дан
Спомен преподобног оца нашег Макарија Египатског

На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Надразумно блаженство си желео, и зато си, чудни, заменио храну
за уздржање, богатство за сиромаштво, нестицање за имање
непролазно, и побожност и смирење, зато си жељено по души примио,
и у станишта светих си се Макарије уселио.
Живот си оче, у непрекидном уздржању провео, и веру сачувао,
зато си праведно венце примио које ти је Христос припремио, који
даје по заслузи и почасти и награде за трпљење; а ти се, славни, моли
сада да их и ми добијемо.
Своје тело си, богомудри, укротио, и сваки прохтев одбацио, а
чулност си загорчавао великим уздржањем и суровим животом,
трпљењем искушења и подношењем невоља, због њих си примио
бесконачно блаженство, храну непролазну и радост неизрециву.
Слава, глас 8.
Дело Анатолијево.
Весели се Египте, јер је у теби процвао овај грађанин, међу
блаженима Макарије, јер он је себе премудрошћу Духа Светог украсио,
и сваки подвиг испоснички у своме врлинском животу први показао,
њега и ми као заступника приводимо, јер хоћемо да Христа умолимо,
да се спасу душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Мученици твоји Господи..
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво крста
својевољно разапетога 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 стиховње из Октоиха
Слава, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио
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и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Гледајући свенепорочна Богородице, како на дрвету крста разапет
виси Живот наш, матерински си зајецала и нарицала: Сине мој и Боже
мој, спаси све који ти са љубављу поје.
Тропар, глас 4.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се
богоносни оче наш Макарије. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе.
Слава Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава
Њему који кроз тебе дарује свима исцељења.

На јутрењу
Оба канона из Октоиха и канона светога на 6. Његов акростих је:
Славим Макарија изузетног међу испосницима. Дело Теофаново. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Лици израитељстији..
Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора
прешао, и мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених
у њој видео, са весељем је певао: појим Богу нашем, јер се
прославио.
Божијом светлошћу си обасјан оче и са ангелима сада настањен,
зато твојим молитвама спасавај све који служе твој свети спомен и
радосно кличу: певајмо Богу нашем, јер се прославио.
Путем који води у живот право си ишао, и сујету света си избегао,
а демонске смутње разорио, и радосно си кликтао: певајмо Богу
нашем, јер се прославио.
Твојим испосничким подвизима си умртвио телесне прохтеве, и
Светом Духу си се покорио оче, па тако вођен силом Божијом, радосно
си кликтао: певајмо Богу нашем, јер се прославио.
Све лепоте си оче оставио, јер си непрестано волео лепоту дома
Господњег, где је глас оних који искрено празнују и радосно кличу:
певајмо Богу нашем, јер се прославио.
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Богородичан: Надвремени Син од беспочетног Оца, телесан је ради
људи постао, и у телу твоме се зачео Пречиста, а у времену си га
неизрециво родила; њему радосно кличемо: певајмо Богу нашем, јер се
прославио.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом,
и зато се утврдило у Господу срце моје.
Покорио си се закону Духа, и њиме си се као најјачим оружијем
опасао преподобни, а ниси се покорио жудњи и закону греха.
Горе, код Бога си имао све мисли, богоносни, јер си све на земљи
оставио, и патњама уздржања си се непрестано продуховио.
Надприродним и чистим твојим животом покидао си окове природе, и
примио си силу надприродну, оче богоносни.
Да би са Богом оче у тишини говорио, решио си да живиш у пустињи,
и од метежа света си се удаљио.
Богородичан: Желећи да спасе човека, ради добра, доброчинитељ и
Човекољубац, у твоје тело се Богомати на неописив начин уселио.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
У дому уздржања Господ те је заиста положио, као звезду непреварљиву светлост у тами која ка блаженом крају води, оче отаца, свети
Макарије.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Огњем уздржања си се, мудри оче, као злато у пећи прочистио, и
још сјајнији си постао, зато си се у небеско царство преселио, па
свима који те са вером хвалимо и кличемо, измоли оче благодат,
милост и очишћење грехова душама нашим. (два пута)
Слава 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
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крста разапетог и мртвог и кроз плач је говорила и као Мати
нарицала: Како ћу поднети твоје неизрециво смирење Сине мој и
својевољно страдање, Боже предобри?
Песма 4.
Ирмос: Сједјај в 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.
О непрекидним уздржањем си потпуно свукао са себе, оче, старог
пропадивог човека, са греховним страстима, и обукао се у новог
охристовљеног, свеславни.
Твој светли живот оче, је постао свима знани пример, светим врлинама: молитвама, постовима, бдењима и молењима Христу човекољубцу.
Ниси дао дремања твојим капцима богомудри оче, док ниси себи
себи начинио диван дом код свевидећег Владике; зато си му кликтао:
слава Христе сили твојој.
У младости си стекао целомудреност а у старости мудрост, и у
целом живету стрпљење и трпљење, и имао си љубав према свима, па
зато кличу: слава Христе сили твојој.
Богородичан: Усмрћене људе си, Пречиста, оживила, а пале си из
пропасти подигла, када си Животодавца родила, а он избавља све нас
који кличемо: слава Христе сили твојој.
Песма 5.
Ирмос: Просвјешченије твоје Господи..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле
сагрешења разреши нас Благи, и твој мир нам подари.
Души си пружио духовно, а чула си мудри оче обуздао и тако си
постао освештан и славан храм Богу.
Најсуровијој змији си увенуо подмуклост, а њене отровне и мучке
нападе си отупио, јер си увек душу по Божијем Закону управљао.
Своју душу си, преподобни, троструком славом украсио, а вољу
Господа си прихватио, и имао си Христа за вођу ка узласку небеском.
Богородичан: Дјева је родила Пречистога Бога, који је наредио
чистоту и свету побожност, и свима на земљи је то објавио.
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Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.
Заволео си оче богоносни да живиш у пустињи, а у њој си спознао
Бога који те је спасао, и твоје кораке чувао.
Неклонуо у подвигу си, богомудри, остао чак до краја, и брижно
си то сачувао, и управо се зато непропадивог блаженства удостојио.
Равноангелним животом си на земљи поживео, и равноангелну си
славу достојно стекао: да са ангелима стојиш пред свију нас Богом.
Богородичан: Зачела си Богомати у своме телу, беспочетнога Бога-Реч,
који је ради нас људи, без измене, једнак са нама постао, а јавио се у
своје две природе.
Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Блажено си скончао свој живот, као мученик, и у земљу кротких
достојно си се уселио, богоносни Макарије, и пустињу си као град
монасима населио, примивши благодат од Бога да чиниш чудеса; зато
те поштујемо, свети Макарије.
Икос:
Био си оче искрени ученик богоносног Антонија, и као восак те
је уобличио, а ти си сваку његову врлину и подвиг потпуно испунио,
зато си, као други Јелисеј од Илије, двоструку благодат чудеса примио,
и истиниту светлост предсказивања си стекао, тако су се по целом
свету прочула дела живота твога, а ти си и заспале из дубине пропасти
подизао, зато тебе прослављамо.
Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје
си погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
Заповешћу са висине и Божијом помоћи си протоивнике оборио, и
победоносац си постао, па си кликтао: најопеванији Господе Боже
отаца наших, благословен си.
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Очистио си се постојеће магле страсти, и светлошћу бестрашћа се
обасјао, и кликтао си: најопеванији Господе Боже отаца наших,
благословен си.
Обасјао си своју душу побожним врлинама, и постао си по Богу
диван и украшен њима, и радосно си певао: најопеванији Господе
Боже отаца наших, благословен си.
Богородичан: Позивајући нас поробљене, Дјево, да будемо као на
почетку, у твоје тело се уселио и оваплотио човекољубиви Господ, и
благословени Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше
тада праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Речи вечног живота си свеблажени у срце своје примио, и телом
си свенуо, и за светско си умро, и у живоносно умртвљење тела си се
оденуо, песмом кличући: Господу певајте и величајте га у све векове.
Моли, богоносни, јединога Добротвора да буде милостив свима,
који твој светли спомен празнују, и измоли им свима опроштај
сагрешења, да певају: Господу певајте и величајте га у све векове.
На Божију вољу си непрестано пазио, и зато си од њега сјајну
светлост примио, и као одсјај светлости од огледала њу шаљеш онима
који певају: Господу певајте и величајте га у све векове.
Попео си се по лествици до неба пруженој, на којој се утврђен
јавио Господ, јер си преподобни оче светим животом увек узлазио и
напредовао, докле си стигао до оних који певају: Господу певајте и
величајте га у све векове.
Богородичан: Певамо ти обрадована, јер си нам родила Бога
оваплоћенога, зато те сви Богородице називамо богоугодном трпезом,
и лепотом Јаковљевом, кличући: Господу певајте и величајте га у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
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Сузама испосничким си радосно њиву твога срца напојио, оче
богоносни, па сада у радости сабираш снопове твојих подвига и славу,
зато те сви прослављамо.
Теби је заблистала незалазна Светлост, и стекао си непресушно
весеље, па тамо где се радујеш са ангелима око Цара и Господа, моли
се оче свеблажени за све који са вером славе твој спомен.
Успео си да избегнеш стреле демона и намере Злога, и спасена је
твоја света душа, блажени, па се чиста и неокаљана небеског наслеђа
удостојила, зато помињи све који ти певају.
За веру си се оче јуначки подвизавао и достојно победио, зато је
тебе једини Доброчинитељ венцем славе прославио, и божанског сјаја
и светог јављања те удостојио, и наслеђа блажених.
Богородичан: Родила си, Богомати, Творца свега постојећег, и светом
славом, светињом и благодаћу си превазишла сваку ствар, и у свима
врлинама си прва, зато те сви величамо.
Светилен
Подобан: Небо звездами..
Желећи живот ангелски, ти си се у пустињу удаљио, и телесне
страсти си покорио, и равноангелан си постао, оче наш богоносни.
Богородичан: Твојом моћном заштитом, сачувај Пречиста све слуге
твоје, неповређене од сваког насртаја демона, јер само тебе имамо као
уточиште у невољама.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 4.
Заблистала су твоја добра дела као сунце, и на небу и на земљи,
угодниче Христов Макарије, јер си нам православно проповедао истиниту и непомућену веру Христову, зато се моли оче преподобни, да нам
на дан твога спомена, богоносни, подари 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 литургији
Блажена из Октоиха на 4 и светога, Песма 6. на 4
Даље цела служба као овога месеца јануара 15. дана.
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Месеца јануара 20. дан
Спомен преподобног оца нашег Ефтимија Великог.
Ако настојатељ хоће, служимо бденије.
На малој вечерњи
стихире на 4, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Светлим врлинама си небеске висине прелетео, свеблажени оче, и
зашао си у сенку, у коју си стварно, а не у загонетки, ушао оче
преподобни, у благодат Божију, и његов сјај си примио.
(два пута)
Врлинама си просветлио и душу и срце, и преставио се у небеса,
у царство Христово, Евтимије трипут блажени, и принео си му снопове твојих подвига, јер си међу испосницима заблистао као светило,
и зато благујеш у храни непролазној.
Јединосушна, истинита и беспочетна Тројица, створила је у теби
своје станиште, и учинила те је најсветлијим светиоником богоносни
Евтимије, јер си превазишао све што на доле вуче, и на небу си нашао
себи станиште.
Слава, глас 2.
Преподобни оче, ти си се од младости усрдно научио врлинама, и
постао си орган Духа Светога, од њега си примио силу чудодејства, и
научио си људе да одбацују сладости, па сада си божанским светлом
чисто обасјан, зато оче Евтимије просвети и срца наша.
И сада, богородичан.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Лажи злих демона си силом крста изобличио, а објавио си оче
Евтимије славу Христову.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Узет си, блажени, као Илија на огњеној кочији, и стојиш право
пред Тројицом, Евтимије предивни.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Носећи у својим рукама крст Господњи, ти си оче Евтимије
демонске помисли потпуно уништио.
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Слава и сада, богородичан:
Радуј се Дјево, јер си Христа животодавца на радостг целог света
примила, и плач праматере зауставила.
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах..узимамо 8 стихова и певамо стихире на глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Оче Евтимије, твоје рођење је наговестио послани са небеса ангел,
да ћеш као Јован, изнићи из неплодне утробе; на њега си се угледао,
и као и Крститељ бескућник си и без ичега био, у планинама се
хранио, и безбројним чудесима заблистао.
Оче Евтимије, изникао си као плод неплодности, али си заиста
многодетан постао, од твога семена духовног, јер се монаштвом
напунила пустиња, мада је у почетку непроходна била; зато сада моли
душама нашим мир и велику милост.
Оче Евтимије, твој живот је узоран а вера заиста православна, јер
си због својих дела до узвишеног бого-виђења достигао, и постао
станиште Премудрости, а Христа са две природе си као једног од
Тројице славио, зато га моли за душе наше.
Оче Евтимије, подвизима си постао заједничар страдања на крсту
Разапетоме, али заиста и налик на његово васкрсење и славу, зато га
моли да подари душама нашим мир и велику милост.
Ине стихире, глас 4.
Подобан: Званиј свише..
Још из материне утробе си посвећен, када је свевидеће Око
предсказало твоју непоколебиву тежњу и стремљење ка бољем; тада је
тебе најавио, свеблажени оче, као дар од Бога, истоименит са угодним
мирисом, а родитеље ослободио од жалости; тако си још од младости
намењен доброчинитељу Богу и њему си угодио, па га моли да спасе
и просвети душе наше. (два пута)
Христос, који је пун светих дарова, нашао је тебе оче као
неокаљано огледало за његова света јављања, па те је светлим сјајем
своје светлости обасјао, и зато си постао обилни извор исцељења,
хранитељ гладнима, а жеднима напајање жељеном кишом, и видећи
очекивана добра за душу, ти си мудри оче поукама све бољима учинио
за Бога, зато га моли да спасе и просвети душе наше.
Заблистао си и виђењима и делима, а твој равноангелни живот је
415

MINEJ JANUAR
правило врлина и знаменити узор, свима који се одлуче да се потпуно
посвете служењу Богу; твоје богонадахнуте поуке Евтимије поучавају
слављењу Тројице, и Христа као једнога али са две природе јављеног,
и саборе истог броја са четворо Еванђеља Христових; зато га моли да
спасе и просвети душе наше.
Слава, глас 3.
Још из утробе матере си Богу посвећен, као други Самуило оче
Евтимије, истоименити са миомиром вернима, ти си жезал монаштва
и утврђење, и Светога Духа чисто станиште, зато измоли нама који те
славимо велику милост.
И сада, богородичан (догматик): Како не дивимсја..
Како да се не дивимо рађању из тебе Бого-Човека Пречасна? Јер
искуства са мушким ниси имала Најнепорочнија, а родила си без оца
Сина у телу, од Оца рођенога пре свих векова без матере. Никакве
промене није претрпео, ни мешање нити разделивање, него је суштину
обе природе сачувао. Зато Мати Дјеви и Владичице, моли њега да
спасе душе свих, који тебе као Богородицу православно исповедају.
Вход, прокимен дана, три чтенија.
Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5, 15 – 2 и 6, 1 – 3 )
Праведни 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 свеоружије ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће као 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, полетеће на циљ
полетеће, од каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће
на њих вода морска, реке ће их потопити 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.
Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3, 1-9)
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Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се 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 свепалницу прими их. и у време посете
њиихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. судиће незнабожним народима, и овладаће људима, 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 на преподобнима Његовим, и посета
Његова у изабранима Његовим.
Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4, 7-15)
Преведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост
часна није у многим годинама нити се бројем година одмерава. Него
је мудрост седина људима, израст старости је живот непорочан.
Праведник поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред
грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или
да лаж не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а
маштање похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало,
миспуни године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се
пожури да изађе из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше,
нити ставише на мисао тако нешто: Да је благодат и милост на
изабранима Његовим и посета Његова у преподобнима Његовим.
На литији, стихире, глас 2. самогласно.
Дело Германово.
„Нека вам душе замиришу“, рекао је родитељима ангел Господњи,
јер ће се из ваших бедара родити дете истоименито са мирисом; тако
си зачет у телу и носио си обећано, а од пелена си у молитви васпитан,
оче Евтимије.
Дело Студитово.
Укрепио си оче Евтимије своје срце богопознањем, и пролазно си
превазишао, и ништа земно ниси пожелео, кроз невоље си премудар и
искусан постао, а кроз пост добродушност смирење и кротост;
колебиву пучину садашњег живота си храбро препливао, и у мирно
пристаниште си стигао, зато моли Христа да помилује душе наше.
Све ствари овог живота си презрео оче Евтимије, јер си небески
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узвишени живот желео; на богатство си се гнушао, а смирењем си се
оденуо; за храну ниси марио, јер си уздржање заволео; неправду си
одбацио, а за правдом си трчао; зато оче преподобни, помени и нас у
твојим преподобним молитвама Господу.
Слава, глас 4.
Заблистала су твоја дела као сунце, и на земљи и на небу, Христов
угодниче Евтимије, а нама си православно проповедао истиниту и
неискварену веру Христову, зато се моли преподобни оче, да нам на
твој празник подари велику милост.
И сада, богородичан: Призри на молења...
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 стиховње стихире, глас 5.
Подобан: радујсја постников..
Радуј се оче преподобни, јер си постао мирисни почетак у цркви,
твојим рођењем си по Божијем промислу све навале јеретичке поразио,
зато тебе Евтимије истоимено са мирисом називамо; својим светлим
животом си небеска бића радошћу испунио, па си се међу њих и
настанио и светлошћу испунио, и храниш се блаженим и светим сјајем,
зато сада моли Христа, да подари милост душама нашим.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Крстом као жезлом си се утврдио, и потоке безакоња си исушио,
јер си потоком божанске сладости, као изворем из раја, духовно
напајан оче свеблажени; изворе спасења си у пустињи начинио, и
рекама Светог Духа си, преподобни, узрастао као палма, и узнео се на
висину небеску, и постао си блистави стуб оче богомудри и пун
блиставе светлости, зато моли Христа, да подари душама нашим
велику милост.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Заиста си, дивни и свеблажени оче, чак до скиније и до дома
Божијег прошао, радосном и веселом душом, тамо си дивне и празничне песме чуо, и слатко појање, и видео неизрециво блаженство;
постао си учесник тамошње лепоте Евтимије, јер си само то желео и
зато своје тело умртвио, а то си и добио: Божијом си правдом
украшен; зато моли Христа да подари целом свету велику милост.
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Слава, глас тај исти, 5.
Преподобни оче, ниси дао сна твојим очима, нити капцима твојим
дремања, све док ниси и душу и тело од страсти ослобидио, а себе за
станиште Духа припремио; зато је и Христос са Оцем дошао и у теби
је дом начинио; тако си угодник си угодник јединосушне Тројице
постао, велики проповедниче и оче наш Евтимије, па се моли за душе
наше.
И сада, 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.
На благосиљању хлебова
Тропар, глас 4.
Весели се неплодна пустињо и радуј се, нерађајући у боловима, јер
у теби умножи децу муж који ка небу стреми, насадивши их побожношћу, васпитајући их уздржањем и узводећи их ка савршеним врлинама; његовим молитвама, Христе Боже, умири живот наш. (два пута)
Богородице Дјево.. (једанпут)
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар светога, два пута,
Слава и сада: 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 провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
После првог стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Блистајући светлошћу недоступном, као звезда си засијао у
пустињи, и поукама си пресветио Евтимије све, који су без сумње у
души ка теби долазили. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Прими Пречиста Дјево молитву од нас који под твоје окриље
притичемо, и не престај да молиш Човекољубца, да спасе слуге твоје.
После другог стихословија, сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
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Животне си бриге одбацио, а ангелски си живот прихватио;
уздржањем си душу украсио, и богату благодат чудотворства си од Бога
примио, Евтимије богоносни, моли се за нас који те побожно
прослављамо. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Пресвета Дјево помилуј нас, јер са вером притичемо теби
милостивој, и молимо твоје усрдно заступање, јер као добра можеш
све да спасеш, јер си Мати Бога вишњега; зато твоје материнске
молитве увек употреби богоблагодатна.
После полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Због Рођенога из Дјеве си искрено примио сиромаштво, и оставио
си, блажени, све привремено као траву, јер си од духовног Дрвета
окусио оче преподобни, и постао си монаштву по Богу учитељ, и све
си их покренуо да се на живот ангелски угледају и ка познању вере,
знаменити Евтимије оче наш, моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама
која си безсемено родила телом Бога, јер се огањ Божанства у тебе
уселио па дојиш као детенцета Створитеља и Господа; зато и ангелски
и човечији род достојно славе пресвети Пород твој и сложно ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима,
који се са вером клањају Пресветоме од тебе Рођеноме.
Степена, први антифон 4. гласа
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)
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио
и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
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следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
Канони: Богородици са ирмосем на 6, и светога два канона на 8.
Канон преподобног. Његов акростих је: Постао си Евтимије
богатство свима на земљи. Дело Јована Дамаскина. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Нест тебје подобен..
Нема налик на тебе најславнији Господе, јер си моћном руком
из ропства избавио народ, који си стекао Човекољубче.
Чудом си ослободио си туге родитеље своје, јер си им пре твога
рођења од Бога обећан као дар, са мирисом истоименити.
Црква благодарно кличе, оче преподобни, јер те је примила као
мирисни цвет од Бога, јер ти мир наговештаваш.
Други канон преподобног. Његов акростих је: Твојим молитвама
свеблажени, светлост ми подари. Дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Твојим молитвама и молењима оче свеблажени, умоли Бога, да
мрачни облак моје лењости разори, јер си пун добродушности и утехе,
и стојиш пред Царем свих.
Као неки нови Самуило од Бога дат и пре рођења си био обећан,
и по свима црквама си постао, преподобни оче, по своме имену, и
постао заштитник и по добродушности и по светости.
Твоји родитељи су узносили Богу и молитве и молења, и примили
тебе као свети дар и изданак светлости, јер си рођењем објавио
светлост праве вере а изобличење јереси.
Још из детињства си, оче преподобни, посвећен Богу који те је
подарио, и жудећи за њиме и вођен његовим живоносним запосветима,
ти си се оче богоносни, вером и врлинама уздигао на превисоку
висину.
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Богородичан: Тебе Богомати, имајући као заступницу, нећемо се
уплашити војски демона, који се противе онима који побожно славе
рођенога из тебе, Бога свих и Господа, а ти га моли за нас.
Катавасија: Сушу..
Копно земље у дубини рожено посетило је једном некада
сунце, па се, као зидови, згуснула са стране вода народу који
пешке море прехођаше и богоугодно певаше: Певајмо Господу јер
се славно прослави.
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.
Твоја родитељка се угледала на Ану, која је давно праведнога
Самуила као живу жртву привела Богу, јер га је и пре зачећа
прославио.
Горео си љубављу ка Богу, а побожном савешћу си укротио
страсти оче преподобни, зато је Божија благодат на теби почивала.
Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Рођен од неплодних, ти си земљоделац духовних плодова постао са
великим уродом, јер си трње кривоверја, оче преподобни, посекао, а
свето семе праве вере посејао.
Свештенослужитељ надприродних тајни и виђења си богоносни
оче постао, и неверне си Христу приводио, а верне си твојом по Богу
науком, оче, научио оном што је боље.
Целомудреним срцем и стално у побожности, пролазно и
пропадиво си одбацио, а вечни живот и сладост си унапред, кроз
сурово уздржањем изабрао, и тело си Евтимије умртвио.
Разгорелим духом и коснут љубављу ка Христу, ти си избегао огањ
и хајку демона, јер си оче просветљен росоносном благодаћу победник
постао.
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Богородичан: Казивања светих пророка и њина пророчанства ти си
запечатила, родивши Реч који је кроз њих говорио, и њина си
испунила сва предсказања, Дјево Благословена и Свенепорочна.
Катавасија: Утвержденије на тја..
Поуздање си онима што се у тебе надају, Господе, утврди
Цркву своју коју си стекао часном крвљу твојом.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Уљем уздржања си духовно напунио лампу душе твоје, увексветло
желећи долазак Женика твога; молитвама недреманим си стражарио
оче преподобни, и у његов двор си се уселио блажени, зато си
достојно блаженсто примио, и уистину увек живу силу чудотворења,
богоносни Евтимије, моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења
свима, који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Дужну похвалу и благодарност, као она удовица две лепте,
приносим теби Владичице, за све твоје дарове, јер си постала
покровитељка а уједно и помоћница, јер ме увек у невољама и тугама
избављаш, зато као избављен из средине ужарене пећи од оних који ме
жалосте, од срца те призивам: помози ми, и моли Христа Бога, да ми
подари опроштај грехова, јер си ти нада мени слузи твоме.
Песма 4.
Ирмос: Приклонил јеси Христе..
Духовно си спустио небеса, по твоме снисхођењу Христе, и
јавио се на земљи оваплоћен, зато ти кличемо: сили твојој слава,
Човекољубче.
Сачувао си разум непоколебив, јер си се од пелена животом ка
Богу си уздизао, њему си се приближио, и узрастао си из силе у силу.
Желео си Христово смирење, и прешао си одавде ка небеском
граду, саразапет душом си био, за њега који је за тебе на крсту
пострадао.
За веру си се на подвиг одлучио, и одбацио си све ово животно,
па обнажен, попут Христа, си се борио са противником, у пустињи си
победу однео.
Ини.
Ирмос: Ти моја кјепост..
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Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Целог себе си оче Богу посветио, и желећи његову неизмерну слау,
ти си му усрдно притекао, непорочним животом, и уздржањем и
светлим животом, и непрестано си кликтао: слава твојој сили
Човекољубче.
Ти си оче преподобни Извор доброте свом снагом заволео, и
поставши испосник и ти си био извор Божијих дарова, који жедне
исцељује, и као давно Мојсеј у пустињи, и ти си свеблажени оче чудом
изворе отворио.
Дошао си и од нечистих духова си чеда робиње ослободио, и њих
си као дичне синове Божије крштењем обновио и Богу усвојио, јер си
се на живот светог Претече угледао, и крститељ си Евтимије постао.
Благодаћу си од Бога просвећен, и упознали су те који те нису
знали, Евтимије, па заиста није доликовало да се твоје врлине у
пустињи таје и крију, зато је тебе Владика свих светилом свима
учинио.
Богородичан: Радуј се Преславна, радуј се Дјево Пречиста, радуј се
горо благодаћу осењена, радуј се скинијо, радуј се ковчеже, радуј се
свећниче, јер носиш божанску Светлост неизрециве радости и весеља
душама, јер ти си заступница верних постала.
Катавасија: Покрила јест небес..
Доброта је твоја Христе већа од небеса; изашао си као кивота
из твоје непропадљиве Матере и у храму твоје славе појавио си
се као дете ношено у наручју и све испунило твоје хвале.
Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрјат..
Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о,
Јединородни, јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато
ти Човекољубче певамо од ранога јутра.
Себе си покорио Божијем закону, и тело твоје постало је као
духовно, оче богоносни, јер си телесне прохтеве савладао и покорио га
души.
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Радосно си завршио животну стазу, и страх Божији си у себи зачео,
а родио си спасење залуталима, заблиставши као сунце пустињу си
обасјао.
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.
Побожне испоснике, оче Евтимије, небеском стазом предводиш, и
ка непропадивом наслеђу у висине узводиш, јер си постао као стуб
огњени и облак светлости Духа.
Тебе је, оче, Христос подарио целом свету као веома милостивог
лекара болеснима, чудног хранитеља гладнима, учитеља неукима, учитеља неразумних целомудрију, и као заступника сиротиње и сирочадима.
Био си састрадалан, милостив и смирене нарави, Божијом науком
си посекао узроке страсти, поучавао си и упућивао твоје ученике оче,
и исцељивао душевне патње.
На све стране сјаје зраци твојих чудеса, и све си њима обасјао, и
као магнет си твојим поукама привлачио, зидао савести и душе, где год
си прошао твојом душом чистом.
Богородичан: Тебе као истиниту Богородицу сви проповедамо,
Богоблажена, Рођеним из тебе смо избављени пропадивог рођења, и ка
бољем и обновљеном животу смо призвани, по милости и милосрђу
Бога нашег.
Катавасија: Јако видје Исаија..
Кад угледа Исаија на престолу образ преузвишеног Бога од
стране ангела славе ношеног, „јао мени!“ повикао је тад,
„провидео сам оваплоћење Бога, незалазне светлости који светом
влада“.
Песма 6.
Ирмос: Приидох во глубИни..
Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха,
али ти као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.
У давнини одбачени род робиње, ти си твојим молитвама, оче
богоносни, дао њима усиновљење кроз бању обновљења, зато поломи
и јарам нашег робовања греху.
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Поставио те је Господ, оче премудри, за стројитеља и учитеља
безумнима, и злих духова прогонитеља, јер се Божија благодат оче
богоносни у тебе кроз дела уселила.
Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Највећу силу си од Бога примио, и мноштво ратоборних демона си
одагнао, а од њине покварености си све исцелио, који су ти пришли
са вером.
Заиста си оче Евтимије блажен постао, јер си, сиромаштво које
обогаћује и плач који радује, оче преподобни, стекао, и због тога си
царство небеско наследио.
Част земаљску и славу која вене си одбацио, а непролазни живот
и наслеђе непропадиво си примио, и у насеља небеска се славно
уселио.
Богородичан: Тебе Господарицом света и Владарком називамо, јер си
заиста истинитог Бога неизрециво родила, који је све створио, који све
држи и обухвата, Дјево Свенепорочна.
Катавасија: Возопи к тебје..
Видећи старац својим очима спасење, које људима дође од
Бога узвикну теби Христе, ти си Бог мој!
Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
При твоме чудном рођењу творевна се обрадовала, а у светом
спомену твоме, преподобни, прима мирис твојих многих чудеса; њима
обогати и душе наше, и очисти нечистоту греха, да бисмо певали:
Алилуја.
Икос:
Из лењивог срца како да принесем похвалу, ја бедни? Страшим се
да певам о великом Евтимију, али се надам на његове молитве, па ћу
са смирењем и великом пажњом почети песму, и свима ћу казивати о
његовом рођењу и животу, и како су његови родитељи певали Богу:
Алилуја.
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Песма 7.
Ирмос: Јуноши три..
Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше
подсмеху и сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже
отаца наших.
Видели су те у облаку оче, надприродним огњем покривеног, где
кличеш као онај свети небески зналац: благословен си Господе Боже
отаца наших.
Створитељ природе ти је подарио, оче преподобни, надприродну
силу: да прозреш у душе оних који примају причешће као залог тела
Господа твога.
Једнога и после божанског оваплоћења Јединородног а у две
природе славио си Евтимије, и кликтао: благословен си Господе Боже
отаца наших.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Својим животом си, оче, показао поприште поста као обручење
светињом, а крајњим уздржањем си се са бестелеснима сјединио, па
кличеш Евтимије: благословен је Бог отаца наших.
Као мач обострано наоштрен је тебе Христос учинио, јер си
непријатеља у срца и војске демона ранио, а веселиш душе оних који
певају: благословен је Бог отаца наших.
Насићујеш се оче светлошћу Трисунчаном, и сједињењем са
Првобитним постао си друго светило, јер попут њега, обасјаваш
Евтимије зрацима све који певају: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Заблистала си као јутро, јер си имала Сунце правде, па
од таме незнања цео свет чистиш зрацима богопознања, а ми њему
певамо: благословен си Боже отаца наших.
Катавасија: Тебе во огњи..
Тебе, Бога-Реч, певамо јер си у огњу децу оросио док
благосиљаху и у Дјеву си се непропадљиву уселио, па ти
благочестиво певамо: Благословен је Бог отаца наших.
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Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше
тада праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Себе си Богу посветио, и запаливши савест као пећ, целог си себе
Евтимије радосно принео као жртву непорочну својим животом,
певајући Христу: Господу појте његова дела и величајте га у све векове.
Усиновљен си Божијом благодаћу, и као наслеђе си примио виђење
будућих догађаја, своју си нарав уздржавао и природу си превазишао,
па си за предзнањем збивања хитао Евтимије, певајући: Господу појте
његова дела и величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Имајући суров живот, ти си, свеблажени, достигао до највиших
виђења, и постао станиште Духа Животворнога, и отуда богато
изливаш дарове свима који непрестано певају: народе величајте га у
векове.
Пресељен, доспео си у тврђаву Сиона и дошао у вечне обитељи,
набеско наслеђе си због својих подвига стекао, и са ангелским
војскама певаш: децо благословите, свештеници певајте му и народи
величајте Бога у све векове.
Веома светао, као сунце, ти си пустињу обасјао, а потамнеле
демоне си одагнао, и као кула која досеже до неба си постао, па
сјајиш светлом чудотворства, и непрестано кличеш Владици: децо
благословите, свештеници певајте му и народи величајте Бога у све
векове.
Светим делима си живот украсио, и првобитну, рајску врлину си
стекао, исправном вером си светао постао, и учитељ јасног
богословља, па кличеш непрестано: свештеници певајте му и народи
величајте Бога у све векове.
Богородичан: Свенепорочна Невесто Божија, избави од робовања
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страстима све који ти притичу, и подари Владичице потпуну слободу
православним црквама, да са вером певају: свештеници певајте му и
народи величајте Бога у све векове.
Катавасија: Нестерпимому огњу..
У неиздрживом огњу сједињени благочестивом вером младићи
опсташе и неповређени од пламена божанску песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа и величајте га у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: По рождестве чистаја..
По породу чиста као и пре рађања, а у рађању Пречиста, тако
те сва твар проповеда и тако те као истиниту Богородицу величамо.
Као извор исцељења и пре смрти, а и у гробу, нашли су те оче
преподобни, и умрлог а целог, зато те као победоносног подвижника
славимо.
И са небеских висина био си земноме цару помоћник против варвара, а пастви твојој помагач против разних искушења, оче преподобни.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Христос ти је говорио, и због велике љубави ка њему, он ти је оче
силу дао, као давно Мојсеју боговидцу, јер си по врлинама њему налик
био, па си море страсти расцепио, и прешао несметано у земљу
обећану, и противнике си победио.
Уснуо си као ревнитељ Илија, јер си на кочији врлина узјахао у
небо, где је твој живот записан, оче преподобни, па сада стојиш пред
Владиком, зато помињи све који са вером служе твој светли и
свештени спомен.
Твој живот оче свеблажени је ангелски, и твоја су дела оче
богомудри пресветла, а душа сјајна боговидна, и вера твоја је побожна,
ти си, богоносни, био учитељ светих догмата, и постао проповедник
православне науке.
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Ти си оче молитељ и молитвеник ка Богу, па се моли за опроштај
мојих грехова, и да измоли се пресеку моја сагрешења, и покрени
Божије милосрђе, јер изливам усрдно надање, и твојом молитвом сам
оче богомудри утврђен.
Богородичан: Буди мени, Пречиста, кула спасења, јер ме напада
војска демона, и одагнај насртаје беда и искушења, и навалу страсти
далеко одагнај, па ми даруј слободу у чистоти, и обиље божанских
дарова.
Катавасија: В закоње сјени..
У сенки старог закона и Писму видимо праобраз верници;
свако мушко рођено отвара утробу и пева Богу „свети си“ ми
прворођену Бога-Реч беспочетног Оца, Сина прворођеног од
матере неискусомужне, величамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Из утобе си од Бога посвећен, преподобни оче, као давно Јеремија
и Самуило богоносни, и Господ те је учинио светим пророком,
чудотворче Евтимије, сажитељу ангела, зато са њима помињи све који
ти са вером певају. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Као господарицу те исповедамо Владичице, јер смо због тебе
спасени, јер си нам неизрециво Бога родила, који је крстом смрт
разорио, и ка себи привукао саборе преподобних, са њима те хвалимо
Дјево.
На хвалитним, стихире на 4, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Преподобни оче Евтимије, све си на земљи оставио, и за Христом
си следио; ништа славни пролазно ниси ценио више него будуће
небеско; у пустињи си као у граду живео, и војске демона си погубио.
О, ко би могао изпричати, увек славни оче, искрени жар твоје душе
према Господу? (два пута)
Преподобни оче Евтимије, ти си постао правило и похвала
монаштва, православнима си сладост а целом свету велико светило,
претњи демона лажљивца се ниси уплашио, док си у пећини живео. О,
колики су дарови у теби оче блажени! Њима си победио сваку
демонску навалу.
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Преподобни оче Евтимије, ти си заиста твоју душу Богу предао, и
подвигом си светитељу чула очистио и непрестаном молитвом, оче
свеблажени, зато си се бесмртног живота удостојио. О, предивни
украсе испосника! Тебе је Христос радосно примио у духовне обитељи.
Слава, глас тај исти.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш
Евтимије, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо.
Блажен си јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти
си сабеседник ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се
са њима моли Господу да помилује душе наше.
И сада (од мањих богородичиних): Владичице прими..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од
сваке невоље и туге.
Славословље велико, тропар, јектенија, отпуст, први час и
коначни отпуст.
На литургији
Блажена од канона Песма 3. и 6.
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних
његових. (Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Апостол Јеврејима, зачало 335.
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)
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Месеца јануара 21. дан
Спомен преподобног оца нашег Максима Исповедника;
Спомен светог мученика Неофита;
Спомен светих мученика Евгенија, Канидија,
Валеријана и Акиле.
(њихова служба је на повечерју)
На Господи воззвах.., стихире Максиму на 3, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Проповедао си Максиме Бога који је из милосрђа Човек постао,
као што је решио, да се верује у две воље и два дејства, преподобни
оче, а затворио си сва незатворена хулна уста, који су га само једном
вољом и једним дејством славили, по ђаволовом искушењу који је зло
учинио.
Твојом науком као жилама, ти си оче Максиме удавио Пира, који
је зловерно лудовао, али си претрпео гоњење и патње, увек слављени,
и жестоко си рањаван, јер ти је и језик одрезан и света рука коју си
увек ка Богу пружао и којом си писао и сачинио узвишено учење.
Као писаљка брзописца Духом наоштрена, такав је био твој језик,
оче блажени, који је добро писао благодаћу на таблицама наших срца,
закон светих врлина, и изложење Божије науке, о оваплоћењу БогоЧовека у две суштине, а који је хтео да се појави у једној Ипостаси.
Ине стихире, мученику Неофиту. Глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
О, предивног ли чуда: голуб је проговорио мученику Неофиту
човековим гласом; са висине је сишао, ради њега јер му је живот
блистао попут ангела, који је од младости добро сачувао. О, светих ли
дела петог пострадалог мученика! Његовим молитвама спаси Христе
душе наше јер си милосрдан.
О, предивног ли чуда! Још од пелена честити Неофит чинио је
чуда дејством Духа: из камена је молитвама воду изливао, и умрлу је
подигао, чије је дете и био. О, светих ли дела петог пострадалог
мученика овога дана! Његовим молитвама спаси Христе душе наше јер
си милосрдан.
О, предивног ли чуда! Страдајући за Христа трипут блажени
Неофит, противнике је уплашио чудним призором, јер се огањ угасио
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када је у њега мученик ушао, а дивље звери су се уплашиле. О, силе
непобедиве којом је све задивио овај страдалник! Његовим молитвама
спаси нас Боже.
Слава, преподобног, глас 6.
Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио
и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.
И сада, богородичан
Ако је среда или петак, 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.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш
Киријаче, јер смо заиста научили да твојом стазом право идемо.
Блажен си јер си Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти
си сабеседник ангела и заједничар преподобних и праведних, зато се
са њима моли Господу да помилује душе наше.
И сада, 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 8.
Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте, светило
васељене, богонадахнути украсе монаштва, Максиме премудри, твојим
учењем све си просветио, духовна свирало, моли Христа Бога да спасе
душе наше.
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Други тропар мученику, глас 4.
Мученик твој Господе Неофит, кроз страдање примио је
непропадив венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље
је надвладао а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава
мученика спаси душе наше.
Служба мученицима се пева на повечерју
Канон, чији је акростих: Певаћу четворици победничких мученика.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Нетрену, необичну..
Непрокрчену необичну неоквашено прошавши морску стазу
изабрани Израиљ клицаше: Господу појмо јер се прославио.
Појавили сте се славни мученици Трисунчаном светлошћу
благодати обасјани, зато просветите све који у ваш свети спомен
певају, и избавите их од невоља и таме страсти.
Освештани Пресветим Духом, напустили сте бурни свет, и
удаљили се у планине, свети и славни мученици, спремни на свето
страдање, које сте свето и учинили.
Помогнути од моћног Створитеља, и његовом великом силом, ви
сте свети мученици у олуји многих мука остали непоколебиви, и сву
сте силу демонску победили.
Богородичан: Твојим заступањем удостоји ме Божије милости
благословена Владичице, јер си телесно родила најмилостивијега и
помирљивога Бога-Реч, који прима све који му притичу.
Песма 3.
Ирмос: На камени мја вјери..
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.
Коснути љубављу према Владики, многе сте и разне муке
претрпели: жилама сте страдалници тучени, и огњем свуда жестоко
паљени, али сте непоколебиви остали.
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Помоћу силе Господње, изашли сте на борбу са противником, и
њега сте страдалници оборили, и Христу сте узвикнули: ти си Бог
наш, и нема праведног као што си ти Господе.
Са ангелима се на небесима радујете, и у заједници сте са сабором
мученика, па се са њима молите: да се избаве од сваке невоље и
тегобе, сви који вас свети мученици славе.
Богородичан: Сложно те Свеопевана благосиљамо, јер нам је тобом
заблистала неизрецива и назалазна Светлост, па кличемо: спасавај
слуге твоје, од сваког зла, јер си ти вернима помоћница.
Песма 4.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи..
О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш,
и мене злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени,
и зато те славим Многомилостиви.
Певајући побожно, прославимо смелост Евгенија, и истрајност
Акиле и Канидијево трпљење, а заједно са њима прославимо и
Валеријанову силу.
Безумљем спопаднут мучитељ, наредио је да те конопцима
немилосрдно растегну, и да те веома оштрим сечивом да секу
Евгеније, и да буктињама пале тело твоје.
Намеравао је безумни мучитељ да вашу чврстину мукама сломи,
храбри мученици, и дао вас је на најгоре муке, али благодаћу
Сведржитеља Христа ви сте га посрамили.
Богородичан: Ти си једина вернима помоћница, свеблагословена
Богородице, зато избави од сваке невоље слуге твоје, који те од срца
славе, и који притичу под твоје свето окриље.
Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе
мој, спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.
Показавши велико мученичко трпљење, ти си стојао као дијамант,
и тешке муке поднео, благодарно кличући твоме Створитељу, мучениче
Евгеније: осим тебе, за другог бога не знамо.
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Твојим светим молитвама Творцу, ти си у заборав си послао
идолске богове, и поднео си многе муке по целом телу, мучениче
Евгеније, јер си моткама нештедимице бијен.
Богородичан: Избави нас Пресвета Дјево од сваке повреде, јер ти си
заступница, свима нама који се у тебе надамо Богородице, и који
кличемо божански Рођеном из тебе: осим тебе, за другог бога не
знамо.
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.
Разјарени судија их је на дрво разапињао и жељезом секао, и мада
су бичевима по плећима без поштеде сечени, и огњем паљени, храбри
и победни мученици су се радовали.
Трпео си Евгеније, да ти сурови и безакони мучитељ тело
буктињама пали, и да те на дрво растеже, и још да ти сољу ране
засипа без поштеде.
Богородичан: Нека се избавимо од сваке невоље и тегобе, сви који
под твоје окриље притичемо, Богорадована, и који те увек са љубављу
побожно славимо, као Матер Божију и свенепорочну.
Сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Заблистала је красота чврстих мученика, и четворица су обасјала
зрацима четири стране света, страдањем и снагом ових мученика, а
међу њима блиста и велики Евгеније.
Песма 7.
Ирмос: Образу златому..
Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три
дечака немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред
огња орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.
Светлим подвигом си се храбро наоружао против обмане, и по
Божијој вољи постао си победоносан Евгеније, а добио си и плату за
твоје страдање, па са ангелима певаш: благословен си Боже отаца
наших.
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Узевши крст Христов страдалници као свето оружје, чете ђавола и
противних мучитеља су заједно савладали, и венце победе су примили
из живоносне деснице, од првог страдалника Бога.
Чистим срцем се ниси од претњи мукама поколебао, и мада си
мучениче Евгеније непрестано моткама тучен, ти си твојим изузетним
противљењем и страдањем, главе противника и невидивих непријатеља
посекао.
Богородичан: Гле, баш како си прорекла, сва те поколења достојно
славе Пречиста, и како приличи те прослављамо, јер си сабеспочетног
Бога-Реч Очеву родила, који се ради спасења човековог из тебе
оваплотио.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
Свакој подмуклој намери гонитеља се Валеријан успротивио, а са
њиме и славни Акила, и свети Евгеније, заједно са Канидијем храбрим
страдалником.
Настао је Богом обасјани празник Христових страдалника, Валеријана, уједно и Евгенија, светога Акиле и Канидија, којима радосно
и са љубављу служимо.
Блиставим зрацима обасјан, настаде нам светли годишњи празник
страдалника Христових, светога Акиле, уједно и Канидија, Евгенија и
Валеријана.
Богородичан: Син сапостојећи Оцу и сабеспочетни, из тебе је у наше
време дошао, да би нас спасао, Дјево Пречиста и неискусобрачна; њега
не престај да га молиш за нас.
Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да
обнови Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а БогоЧовек се од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега
верни једнодушно песмама величајмо.
Намере мучитеља си покварио, јер си после многих мука
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најрадосније ка Богу прешао, и као храбри борац си почасти победника
примио, као велики јунак, и као изабрани Христов војник, Евеније
истакнути.
Сада заједно са војскама ангела, саборима мученика, и четама
праведника, молите се за све који вама, мученици, певају, да добију
очишћење грехова и избављење од сваких мука.
Усрдно умолите преблагога Христа за нас, који служимо ваш
светли празник: побожни Евгеније, преславни мучениче Акило, и
Валеријане са састрадалцем Канидијем.
Богородичан: Тебе Пресвета Дјево најрадосније славе мноштво ангела
и сва поколења људи, јер си родила Спаситеља и Створитеља свих,
Владику и Бога, па га моли за нас.
Стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа тја..
Похвалимо сви верни песмама заиста свете борце и страдалнике
Христове: мудрог Евгенија и Валеријана, славног састрадалца
Канидија заједно и Акилу, и са вером их прославимо, јер су много
пострадали, да би у часу суда и нас од мука избавили.
Мучениче и страдалниче Христов, твоје је тело конопцима
затезано, и бесом мучитељевим много гуљено, без милости паљено,
тучено, буктињама сагоревано, и сољом и јаким оцтом посипано, али
ти си ради Господа, блажени мучениче Евгеније, све то претрпео.
Веру спасоносну си мучениче у своме срцу имао, и свет си овај
си оставио а у горе се удаљио, на свето страдање се блажени светитељу обручио, и добро спремио, то си радосно дочекао, и стругање
тела претрпео, и палењем жестоким огњем, мучениче Валеријане.
Слава и сада, богородичан:
„Радуј се“, тако цео свет теби кличе, радуј се Пресвета Дјево,
радуј се скиптре Давидов, радуј се јер си уродила тајанствени грозд,
радуј се двери небеске и несагорива купино, радуј се светлости целога
света и свима радости, радуј се свенепорочна заступнице свима који
чисто притичу ка твојој помоћи.
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.
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На јутрењу
Један канон из Октоиха и светима два канона
Канон преподобног. Његов акростих је, осим богородичиних: Нека
се слави Максим. Дело Јована Монаха. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено,
јер се само он славно прославио.
Сву богонадахнуту благодат Духа, излиј мени са твог замедљеног
и слатког језика, свети Максиме.
Запаљени огањ си постао за јереси, блажени, јер си њине
писаљке изморио твојом богонадахнутом ревношћу.
Зловерни су сулудо изложили науку и учење о једној вољи Христовој,
а ти си то оче твојом науком изобличио.
Богородичан: Од свих Жељени је решио да се из твога тела роди
Богоневесто, а он је сладост и светлост незалазна.
Канон мученику. Његов акростих је: Тебе мучениче хвалим као нови
Христов врт. Дело Јосифово. Глас тај исти (8.)
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Тебе смо свеблажени Неофите спознали као нови засад у винограду Христовом, који је процвао мучеништвом, и свете плодове
побожности израстио, и зато ти светитељу певамо.
Вршитељ светих речи Божијих си постао блажени, јер си из младости добар избор, светитељу, учинио, и постао си вођа залуталима.
Као још дете си желео да видиш Христа, који је из Дјеве као
Бого-Дете ради нас постао, који и дечији разум води ка савршенству.
Изливајући, богомудри, сладост богопознања из твојих светих уста,
ти си светињом засладио душе које је злобно замађијао Отуђени од Бога.
Богородичан: Родила си својом природом Створитеља, и обожила си
сва бића земна, зато тебе као истиниту Богородицу исповедамо, Дјево
и Богоневесто.
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Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам
светло у тами, и теби пева душа моја.
Велики Максим је ради истините вере Христове, постао истинити
проповедник, и у својој крви мученик.
Блажени Максиме, ти си испосништвом постао чисто и богоугодно
станиште богопознања.
Свеблажени Максиме, твој језик је излио побожну реку Христове
науке, и постао богопознања хранитељ.
Богородичан: Да би нам показао Владико стазу која води ка светињи,
ти си се у тело Пресвете уеслио.
Ини.
Ирмос тај исти.
Сав си себе предао свемилосрдном Богу-Речи, јер си сачувао чисту
и нетакнуту душу, светитељу славни.
Опевали су Господа мноштво верних људи, када су видели да си
ти мучениче своју родитељку из мртвих подигао.
Светлошћу обасјана голубица, човечијим гласом ти се јавила, и
позвала те Неофите на пут спасења.
Богородичан: Човечанство увек приноси радосне песме теби, Мати
Божија, јер су због тебе бесмртност примили.
Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..
Од љубитеља Свете Тројице, великога Максима научисмо се јасно
вери божанској и слављењу Господа Христа, који има две природе,
воље и истинита дејства. Достојно га славимо у песмама верни,
кличући: радуј се, проповедниче вере.
Затим сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Претрпео си гоњење за веру, али си и сваку јерес, оче, одагнао,
одсечени су ти и рука и језик, и за исповедање си примио, блажени,
дивни венац из руке Творца, њега сада непрестно моли, да се смилује
душама нашим.
Слава, мученика, глас 4.
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Подобан: Вознесијсја на крест..
Изникао си као нови расцветали цвет у врту, и у виноградима
Христових страдалника; плодове светог богопознања си принео, њима
се хране који те славе верно, славни Неофите, страдалниче храбри,
зато твојим молитвама нас увек помажи, јер пред Богом стојиш.
И сада, богородичан:
Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански
покров, и калањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.
Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на
послетку телом родила, на крсту разапетог 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 Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.
Сви на земљи рођени те славе, а небеске војске се диве, јер си се
љубављу и одлучношћу показао оче као бестелесан.
Суров је био мучитељ, али је твоје трпљење било неклонуло, зато
си блажен постао, а најлукавији је поражен.
Са тобом су страдали Максиме и двојица светих ученика, јер су
се при твоме страдању теби прикључили, зато су и славу једнаку добили.
Рекама твоје крви је напојена црква Христова, и изникло је у њој
божанско семе отачког предања, посејано твојом науком оче преподобни.
Богородичан: Рођеним из тебе смо избављени греховног дуга,
Свенепорочна, зато ти радосну песму узносимо Богоневесто.
Ини.
Ирмос тај исти.
Велики народ, видећи твој непорочни живот и разум неустрашив,
ка Богу су пришли, мучениче славни.
Стигао си у гору и тамо се настанио, вођен, блажени, Божанским
Духом, и ангел те је хранио, јер си једнак са ангелима постао.
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Сажаљиво си све разделио и сиротињи подарио, како је и
наређено, и зато си примио награду, блажени, која у све векове не
пролази.
Богородичан: Најсветијег, а својевољно униженог по својој богатој
благодати, ти си Богородице родила, који се на нас бедне смиловао.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер
си ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Сви разумни на земљи рођени сабрани са небесним, по правди те
називају философом, Максиме преподобни.
Неизмерном жељом за Премудрошћу, ти си изузетно налик на
твога Христа постао, Максиме славни.
Гневни те је мучитељ прогнао, али ти си нашао блажени оче утеху
Христову.
Богородичан: Који не верују у тебе као Богородицу, Богоматри, нека
не виде светлости Рођенога из тебе, Пречиста.
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.
Ти си, дични, био пун неизрецивих тајни, и на предстојеће ти
страдање си се радосно одлучио храбрим подвигом, а ниси се уплашио
нити мука нити смрти, мучениче Неофите.
По неирецивом промислу су твоји кораци вођени, славни, јер су ти
дошли свети ангели, и на подвиг те у гору повели, као другог Мојсеја,
и прослављен си светлим лицем од Бога.
Живу веру си имао у своме срцу, свеславни мучениче Неофите, и
смело и одлучно си гонитељима узвикнуо: самозван сам дошао онима
који ме нису тражили, да бих изобличио немоћ ваше вере.
Богородичан: Божанска тајна која је пре свих векова сакривена, кроз
тебе је, млада и свенепорочна Дјево, целом свету јављена: Син и Реч
Божија је телесан постао, и обожио је човека, Дјево.
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Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу
одећу, многомилостиви Христе Боже наш.
Ти богомудри непрестано приносиш Богу молбе, да се избавим од
душевних и телесних страсти, и од сваке пропасти.
Пресахнуо је потпуно мутни извор јереси, славни Максиме,
заграђен гласом твога језика.
Очисти ме једини Благи, па излиј Христе извор благодати у срце
моје, ради молитава твога преподобнога.
Богородичан: Најлепши од свих људи је лепотом божанском Син твој
Пречиста, мада је ради нас и телесан постао.
Ини.
Ирмос: Молитву пролију..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Окачен си на дрво свеблажени, и сечивом без милости по ребрима
струган, али си сурово срце варалице изобличењима растргао, који је
наредио да жртвујеш идолима, а да се одрекнеш Бога бесмртнога.
Истјазаван и окиван мучениче, коначно си оковао идолску лаж, и
нечасне намере противника, и немоћнима их учинио силом Духа, па
си похитао на небо, да овенчан станеш пред Господем.
Заслађен лепотама Владике, од њега си био нераздвојан и кликтао:
Речи Божија, ради тебе својевољно жртвованог и ја се жртвујем, налик
твојих светим и светлих и божанских страдања.
Богородичан: Постала си Дјево као пресветли престо небескога Цара,
на којем је волео да телесно почива, и многе неше дугове је одужио,
а човека је поставио на Очев престо, јер је тако желео.
Кондак, глас 6.
Подобан: Јеже о нас исполнив..
Тројична светлост се уселила у твоју душу и показала те као
изабрани сасуд, свеблажени, јер си свим крајевима проповедао божанске истине, казујући оно што се тешко може разумети. Свету Тројицу
си свима јасно проповедао, блажени Максиме, као најистинитију и
беспочетну.
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Икос:
Угледао си се на Спаситељево страдање, јер си њега имао у души,
оче свеблажени; узлажење си у твоме срцу носио, оче даровити, а
Господ ти је дао благодат са небеса; храбро си се светитељу твојим
мучитељима противио, јер си беспочетну, божанску и јединосушну
Тројицу проповедао, а изобличио си кривоверне и богопротивне; зато
си безбројне невоље претрпео свехвални: богоносни језик ти је
одсечен, преподобни, а уједно и твоја рука, али ниси престао да смело
сведочиш, и утврђујеш верне твојом светом науком, па си свима
људима Тројицу људима јасно обзнанио, као надсуштаствену и
беспочетну.
Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен
јеси.
Једна је природа Тројице, једна је и воља њина, једно је и
дејство, али су у Бога оваплоћенога две природе, две воље и два
дејства, како си проповедао, зато кличемо: Боже отаца наших
благословен си.
Нису у Сину две раздељене воље, што је супротно разуму, али се
ипак по особинама и природама обе разликују, проповедао си оче, зато
кличемо: Боже отаца наших благословен си.
Твоја света наука оче држи кулу православља, јер Једнога од
Тројице у две суштине и две воље славимо, зато кличемо: Боже отаца
наших благословен си.
Богородичан: Носила си Свенепорочна младо детенце, али и Бога пре
свих векова, из тебе оваплоћенога, зато не престај да га молиш за
спасење свих који певају: Боже отаца наших благословен си.
Ини.
Ирмос: Отроци Јеврејстији..
Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Ужарену пећ је безаконик спремио, и у њој је тебе на три дана
закључао, али ти Неофите ниси изгорео, него си узвикнуо: благословен си Боже у све векове.
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Сладио си се светом песмом, док си стајао усред пламене пећи,
блажени, јер те је Божија роса расхладила, мучениче, и зато си
кликтао: благословен си Боже у све векове.
Велико чудо које сваки разум задивљује, на теби се богомудри
догодило, јер те огањ није уопште опекао, него се раширио и спалио
наследнике огња пакленог.
Богородичан: Постала си Пречиста Богородице узвишенија од ангела,
јер си родила Великог Савета Ангела, а ми сви њему песмом велимо:
благословен си Боже у све векове.
Песма 8.
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.
Искрено си заволео Онога који је највише заволео човечанство, и
свој крст си узео, и за њега се блажени саразапео, певајући:
благословите дела господња Господа.
Удаљио си се блажени, од сваке сласти смртоносне, и од себе си
учинио неокаљано, свето огледало, певајући: благословите дела
господња Господа.
Живоносни си зрак примио од јединог триипостасног Божанства,
и постао си свима заблуделима у тами као сунце, певајући: благословите дела господња Господа.
Богородичан: Тебе као Матер Живота и родитељку Бога смо познали,
и православном вером те сви славимо Богородитељко и заједно
благосиљамо Рођеног из тебе Пречиста, и величамо га у све векове.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Млад телом али савршен разумом, ти си вођу злих демона
победио, и у предивном врту у дворима онога који је из Јесејевог
корена израстио ти си процветао, ка њему си непрестано кликтао:
свештеници појте а народи величајте га у све векове.
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На судилишту су се звери посрамиле од тебе страдалниче као
некада од светог Данила, јер су те препознали као сведока Христових
страдања, а ти си њега проповедао, и неиздрживе муке поднео,
кличући: свештеници појте а народи величајте га у све векове.
Огроман лав који те је раније Неофите у гори упознао, на
судилиште је доведен и пуштен при твоме страдању мучениче, али те
је препознао и са страхом ти се, богоблажени, поклонио, и од стида
је из очију нежне сузе побожно пролио.
Богородичан: Родила си Пречиста младо Бого-Дете, од Оца
неизрециво рођеног пре свега насталог, па га моли, да мене остарелог
у гресима сада обнови, и да ме спасе јер кличем: свештеници појте а
народи величајте га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Пројављеноје на горје..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама
величамо.
Још твоја крв као Авељева проповеда, и заувек ће, јасним гласом
Христовој цркви богонадахнуте догмате, Максиме свеблажени и
превелики.
Твоја одсечена рука пише светим прстима као писаљком и
мастилом, и одрезаним језиком и твојом светом крвљу, веру у срца
свих православних.
Са мученицима си изашао пред престо Божији, јер си се на њино
ревност и веру угледао оче, зато и нас усвој код Владике, и учини да
се на тебе угледамо.
Богородичан: Ти си Богородице наше оружије, ти си наш бедем, ти си
заступница свих који ти притичу, зато тебе сада на молитву зовемо, да
се избавимо од непријатеља наших.
Ини.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег
снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из
девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу
верни величамо.
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Дошао си као јагње на својевољну жртву, и пред твоје убице и
ужасне мучитеље, мучениче Неофите, и прободен си у ребра своја
копљем, и блажени крај живота си примио, храбри Христов
страдалниче.
Као жртва, као дивно јагње, као свети принос, као прилог светом
храму, као чисти дар, као птица одабрана, као жртва скупоцена, и као
нови рајски врт, принео си себе блажени Богу.
Страдањем си био налик на Пострадалога ради нас по доброти
његовој, и једнак због копља, али си се заиста и прославио, па сада
живиш на небу украшен круном победе, и пун радости непролазне.
Богородичан: Носећи као кљешта небески Жар, Богородице, спали све
сасушене страсти мога срца, али ме избави огња геенскога, молим те,
да бих прославио тебе, надање верних, свенепорочна Владичице.
Светилен
Подобан: Свјете неизменниј..
Постао си труба Премудрости, због твога богогласног језика, и
поплашио си Максиме војске противника, јер ти си светлост
монаштва, зато се хранимо твојим речима, и познасмо Биће увекпостојеће.
Богородичан: Заблистала си светлост духовне радости целом свету
Богородитељко и Дјево: Избавитеља и Владику; зато се помоли, да
прогледају зенице моје душе, светлошћу божанском.
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)
Еванђеље по Луки, зачало 64.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца јануара 22. дан
Спомен светог апостола Тимотеја;
Спомен светог преподобномученика Анастасија из Персије.
На Господи воззвах.. стихире апостолу, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Просветљен си јарким зрацима, светлојављени Тимотеје, и постао
си велико светило, јер си сву земљу обишао, и благодаћу просветио, па
се моли сада да душе наше добију мир и велику милост.
Богомудри Тимотеје, пио си из потока сладости, и Божијом
мудрошћу се напојио, јер си богопознање искрено желео, па си се на
Христа угледао, и њему си радосно отишао, и гледаш пресветлу славу
Тројице, и свет неизмерно моћни.
Павлу си се повиновао, по писмима којима је по Духу говорио, и
ти си њиме обасјан био, као посленик неуморни, и искрени угодник
Господњи, јер ти си Тимотеје апостоле свемудри, целомудрено и
побожно поживео, и венца победе се удостојио, као страдалник за
веру.
Стихире преподобномученику; глас и подобан тај исти.
Похвала си мученика, јер си сјајну победу над обманом однео, и
носиш славу која одговара твоме имену свеблажени, и свуда си је
пронео, као моћан победник Анастасије, па и сада подигни из
грховног пада све, који са вером славе твој спомен.
Мучениче Анастасије, ти си сјајну победу над обманом постигао,
и двоструки венац примио: због испосништва твог, и због великог
страдања, и све до смрти истрајања, и достојно ти је Владика Христос
моћ чудеса подарио.
Сви крајеви света певају сада о твојим чудима, чудотворче
Анастасије, јер ти је Христос чудотворство дао као награду и тиме те
је украсио, јер ти си ради њега муке претрпео, и после смрти си се
бесмртне славе и блаженства удостојио.
Слава, глас 8.
Од Бога предодређен, и мудроме Павлу си ученик постао, и научио
си часно и побожно живети, а веру си чак до крви без сумње сачувао,
и веран архијереј си постао апостоле Тимотеје, затим си идолско
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неверје изобличио, и колчевима и камењем си рањаван, али си и
примио венац мученика, зато свеблажени моли се за нас, који са
вером служимо твој велики и славни спомен.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Мученици Господњи..
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво крста
својевољно распетога и тужно је јецала и нарицала: јао мени, најдраже
ми Чедо, чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да
ме лиши тебе мога Чеда, највољенијега.
На стиховње из Октоиха
Затим говоримо
Припев: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
И певамо стихиру самогласну апостолу, глас 1.
Дођите људи да опевамо светило вернима, и апостола у Еванђељу
прослављеног Тимотеја, па рецимо: радуј се дивни цвете вере, од
светог Павла усвојени, радуј се свети зналче врлина, и веома мудра
уста Бога-Речи, радуј се свирало која на све стране благовестиш, радуј
се куло вере и тврђаво цркве.
Слава, глас 2.
Уздигао си Христе како у Јудеји тако и у Вавилону силу часног
крста, и тамо су упознали празник његовог животворног ускрса, јер
постаде њихов заробљеник Анастасије њима ослободиоц од идолског
скверног служења, и мученик неописив по чудесима, а сада хваљени
и славни страдалник Анастасије, са ангелима се радује и моли за душе
наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Велике си патње поднела Пречиста, због распећа твога Сина и
Бога, и плакајући си јаукала и нарицала: Тешко мени, чедо слатко!
Зашто страдаш неправедно? А хтео си да избавиш све на земљи рођене
после Адама! Зато те са вером молимо Пречиста Дјево, учини Га
милостивим према нама.
Тропар апостола, глас 4.
Научивши се благости и бивши разуман у свему, благом савешћу
достојно си се обукао. Напојио си се од Павла као сасуда изабраног
тајни неизрецивих, веру си сачувао, добар крај си стекао, апостоле
Тимотеје, зато моли Христа Бога, да спасе душе наше.
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Тропар мученика, глас тај исти:
Мученик твој Господе Анастасије, кроз страдање примио је
непропадив венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље
је надвладао а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава
мученика спаси душе наше.
На јутрењи
Канон из Октоиха један и светима два, на 8
Канон апостола. Његов акростих је: Песмама ћу славити апостола
Тимотеја. Дело Теофаново. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја..
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начИни.
Навале страсти и мрак незнања разори блажени твојим молитвама
и благодатним светлом безстрастија, да бих сада достојно опевао тебе,
од Бога јављеног.
Видећи свезнајући Бог чистоту твоје душе, Тмотеје, удостојио те је
да будеш служитељ светим апостолима, јер је тако својим мудрим
промислом и о нама бринуо.
Знамо за једног надсуштаственог Узрочника који промишља све, и
по њему је Тимотеј од Јелина посвећен за апостола Христовом
благодаћу, и затим га је присајединио светоме Павлу.
Мученику:
Обасјан најсветлијом зором твога васкрсења, Христе, и са њиме
истоименити, је као сунце кренуо са истока, и сада обасјава цркву
чудесима.
Пун побожне љубави, трпељиво си муке поднео мучениче
Анастасије, и украшен Христовим испосничким врлинама, радосно си
принет, блажени, као мирисна жртва.
Богородичан: Радуј се изворе благодати, радуј се лествице и двери
небеске, радуј се свећниче и росудо златна, и горо несечена, јер си
Христа животодавца целом свету родила.
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Песма 3.
Ирмос: Једине вједиј..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се
у њу обукао; зато ме опаши силом са висине, да бих ти појао свети
и духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.
Излила се богато, свеблажени, благодат у твоја уста, и потекле су
реке догмата, које Христову цркву напајају, па рађа многоплодан урод,
Тимотеје Христов проповедниче и богомудри апостоле.
По пророштву су твоје стопе, свеблажени, дивне, јер си, свемудри,
благовестио мир превазилази сваки разум, мир од Спаса и Господа
који је старо непријатељство укинуо.
Умртвио си твоје тело и Богу-Речи си покорио оно што је лошије,
блажени Тимотеје, а власт си дао души као бољој, ти си страсти
обуздавао, а душу просветлио, руковођен Павловим поукама.
Мученику:
Ишао си уском стазом, пре свега испоснички, и до мученичке
славе си напредовао, и због патњи и мучења си добио благовање,
славни мучениче Анастасије, јер си небеску лепоту примио.
Патње твога страдања су знане по целом свету, мучениче
непобедиви, јер си се против греха све до крви противио,и победник
си постао, и венцем победе се украсио.
Богородичан: Из тебе Пречиста је процвао цвет неувенули, који целом
човечанству мириши мирисом своје божанске природе; Он који је са
Оцем беспочетан, из тебе је настао у времену, Дјево Свенепорочна.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Украшен Божијим даровима, улепшао си славни апостоле свету
Ефеску митрополију, јер си постао проповедник, и са божанским
Павлом си свима објавио спасоносног Бога-Реч, зато са вером славимо
твој спомен.
Слава, мученику, глас тај исти.
Својим савршенством си постао славан и чувен, јер си божанским
сјајем свој разум обасјао, и познао си силу крста; преподобан у посту
и мученик крвљу си постао, богомудри и блажени Анастасије, зато
кроз тебе Христос излива дар чуда.
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И сада, богородичан:
Свенепорочна Дјево, ти си надсуштаственог Бога родила, па га са
бестелеснима моли непрестано, да нам пре краја нашега живота
подари покајање, јер ти са вером певамо како доликује, једина
Свеопевана.
Крстобогородичан:
Када је Пречиста Мати твоја Речи Божија угледала тебе на крсту
разапетога, матерински је јецала и говорила: Какво је ово ново и
непознато чудо, Сине мој? Како си ти, Животе свих, окусио смрт, а
хтео си да као милосрдан мртве оживиш?!
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, за наше спасење и обновљење.
За веру си одлучио да пострадаш, свеблажени, уздржањем си
потпуно олује страсти у души покорио, и стекао си савршену врлину,
велики проповедниче и богомудри Тимотеје.
Павле је заблистао као сунце, и пружио тебе богојављени
Тимотеје као светли зрак, и цео свет је тако обилном светлошћу
просветио, нама за поуку и утврђење.
Желећи жарко крајњи циљ, и обузет љубављу и жудњом за другим
животом, у њега си и прешао, богоугодни апостоле, да увек гледаш
Христа за којим си жудео, и да се гледањем њега насићаваш.
Мученику:
Ништа од свега што постоји није могло да те одвоји од љубави ка
Христу, ни сечење тела твога, ни претње ранама, ни мач, ни смрт, ни
огањ, нити глад, Анастасије, зато си сада у заједници небеске радости.
Са усрђем си узео крст на твоје раме и пошао за Христовим
спасоносним заповестима, и на њега си се, изузтени мучениче до
смрти угледао, па се сада наслађујеш његове светлости.
Богородичан: Са небеса је архистратиг дошао, и праву радост теби
Пречиста, благовестио и рекао: Бог ће телесно изаћи из тебе Дјево
Свечиста, за спасење свима који ти са љубављу певају.
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Песма 5.
Ирмос: Бог сиј мира..
Бог си мира и Отац сажаљиви, а дао си нам Гласника твога
великог Савета, послао си га нама да донесе мир; Њиме смо
упућени ка светлости богопознања, и још од ноћи на јутарњој
молитви славословимо те Човекољубче.
Био си обасјан духовним сјајем прве Светлости и Узрока свега, и
цео свет си обасјао твојом светом проповеди, као светило праве вере,
и показао си се изобилан у речима живота, учениче свеблажени.
Био је искрени ученик светога Павла, и за стопама свога учитеља
је следовао, и његову је науку вернима посејао, а ми њоме вођени ка
светлости праве вере, од раног јутра те славословимо Човекољубче.
Просветлењем је постао други Павле, служећи првобитној
Светлости, а да би познањем ње просветио и нас, саборац Павлов је
постао Тимотеј; његовим оружијем смо и ми за победу наоружани.
Мученику:
Ђаво који се у давнини преко мере хвалио и претио да ће цео свет
покорити, узалуд се гордио да ће све уништити, јер је твојим
јунаштвом мудри мучениче Анастасије, побеђен као богопротивник.
За веру је као мучник Христов Анастасије пострадао и победио, а
за страдање је као награду чудотворење примио, да лечи болести и
демоне одгони, и да силом Христовом чуда чИни.
Богородичан: Рођеним из тебе си укинула проклетство Еве, свима
матере, и целом свету си изникла Христа за благослов, зато тебе
радосно и срцем и устима као истиниту Богородицу исповедамо и
величамо.
Песма 6.
Ирмос: Из утроби Јону младенца..
Јона је као плод избачен из уста морске звери, као што је ту
и доспео, а Бог-Реч се у Дјеву уселио, и од ње тело примио, из ње
је дошао и неизмењеном је сачувао; трулежан није постао, као
што је и Родитељку сачувао нетакнутом.
Ти си богоугодни Тимотеје постао као кочија Божија, јер си
његово свето Име објавио пред лицем безбожних мучитеља, и ниси се
бојао њине суровости, јер си се оденуо у непобедиву силу Спаситељеву.
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Венац свети си примио, даровити Тимотеје, богомудри апостоле,
и круном царства си достојно овенчан, па радосно стојиш са Павлем
пред престолем твога Владике, блажени, у насељима небеским.
Ти си свети Тимотеје замирисао духовним мирисом Христа који се
телом ради нас жртвовао, и његов миомир си примио и предао свима
који ти са вером притичу, свети познаваоче неизрецивих тајни, и
његове духовне љубави.
Мученику:
Зрацима крста обасјан, ти си мрак обмане разорио, и победио си
у борби са мучитељем, свеславни, и радосно си твоју победничку
награду примио, мучениче Христов Анастасије, па се радујеш са
војскама мученика.
Богородичан: Цео сабор пророка научен од Бога, прорекао је тајну
твога неизрецивог и божанског зачећа Бога-Речи, које се збило у теби
Мати и Дјево, а ти си постала испуњење Превечног Савета.
Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Прославимо верни у песмама божанског ученика и сапутника
апостола Павла, апостола Тимотеја, са њим славимо и мудрог
Анастасија, који је заблистао у Персији као звезда, одгонећи наша
душевна страдања и телесне слабости.
Икос:
Више од сунца је је заблистао годишњи празник ових светих, и
верне је просветио, а демонску силу која чини таму је потпуно одагнао
и грехе очистио, молбе свих је испунио; зато притичен и ја бедни, и
молим вас за патње мога страсног срца, да добијем што тражим и
нађем што ми треба: одлазак туге, живот без патњи и опроштај
грехова, и свето исцелење и душе и тела.
Песма 7.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..
Ти си Богородице вернима налик оној вавилонској пећи, где
је Најузвишенији три младића спасао, јер је цео свет у телу твоме
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.
У заједници са војском небеском ти си се по заслузи нашао, и
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веселиш се радосно, јер се светлим зрацима насићујеш, блажени
учениче свети Тимотеје, и објављујеш хваљенога Бога и најславнијега.
Служећи Христовом Еванђељу, свети Павле ти је са висина врлина
радосно послао богонадахнуте посланице, као своме ученику Тимотеје,
објављујући хваљенога и прослављеног Бога.
Немоћ тела крепио си снагом душе, и као бестелесан си на земљи
поживео, али си и мученик постао јер ти је глава одсечена, богоблажени и свети делатељу Божијих тајни.
Мученику:
Страдалник поучава верне, дајући им јасно пример храбрости, да
се угледају на својевољно страдање, које је за нас претрпео хваљени
Бог отаца и најславнији.
У Тројицу једнако силну веровали су побожни и пуни божанске
љубави храбри страдалници и за њу су пострадали, и крв своју
пролили, као мученици су трпели и душе положили и били убијени.
Богородичан: Радуј се Пречиста, јер је из тебе дошао Пастир који се
у Адамову кожу оденуо; заиста се Узвишени у мене човека потпуно
оденуо по доброти недокучивој, хваљени Бог отаца и најславнији.
Песма 8.
Ирмос: Чуда прејестественаго..
Прасликом надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер не
спали младиће које прогута, као ни огањ Божанства тело Дјеве у
коју урони, зато запевајмо химну: нека благосиља сва творевина
Господа, и нека га велича у све векове.
Постао си удостојен боравка са ангелима, и небеским војскама,
блажени Тимотеје, јер си надприродно нучен, и на њину светлости се
угледао мудри, па са њима певаш радосно: нека цела творевина
благосиља Господа и велича га у све векове.
Одевен у силу са небеса, постао си као апостол богомудри, и
чудно си наишао на ученике Бога-Речи и очевидце, о, Тимотеје, па са
њима радосно певаш: нека цела творевина благосиља Господа и велича
га у све векове.
Желео си свеблажени крајње добро, и достигао си то Тимотеје,
богопроповедниче, јер си заувек јасно обасјан светлошћу Тројичном, па
сада певаш и радујеш се: нека цела творевина благосиља Господа и
велича га у све векове.
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Мученику:
Са земље си овенчан узлетео мучениче Анастасије, јер си избегао
све демонске обмане, и порушио си идолске храмове, зато сада
радосно кличеш: нека цела творевина благосиља Господа и велича га
у све векове.
Оквасио си своју одећу твојом мученичком крвљу, велики
мучениче, и крст си као скиптар носио, зато са Христом царујеш у
векове Анастасије, и њему сада радосно певаш: нека цела творевина
благосиља Господа и велича га у све векове.
Богородичан: Архангеловом песмом прославимо богатога Бога- Реч,
јер је ради нас осиромашио, а тебе је Блавословена као лепоту
Јаковљеву за Матер себи изабрао, зато певамо и велимо: нека цела
творевина благосиља Господа и велича га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Образ чистаго..
Она купина несагорива, показала нам је праслику чистога
рођења од тебе Богородице; и сада те молимо да угасиш свирепу
претњу пећи, да бисмо те непрестано величали.
Давидово казивање се испунило, јер си проповедањем постао као
муња која обасјава васељену и све крајеве света, увек слављени
блажени Тимотеје, зато тебе богопроповедниче непрестано величамо.
Ти се премудри насићујеш зраком првобитног Светла, и ситиш се
Трисунчаним и боговладајућим сјајем, и у чистоти благујеш, зато
спаси од мрака сагрешења све који ти певају, светитељу свечани.
У тебе Јединородни једнаког са Оцем и Духом, православно верујемо, утврђени учењем твојих апостола Владико: Павла проповедника
твога промисла и Тимотеја богомудрога.
Мученику:
Потоцима твоје крви, славни, угасио си пламен идолске лажи, а
пуноћу цркве си обасјао, зато не престај, изабрани, да се за њу молиш
Владици, јер те сви славимо.
О, колико је изнад речи твоја слава и твога неизрецивог и
истинитог сјаја; Њега си се као победник удостојио Анастасије, па
стојиш пред Владиком Христом, и моли га сада за нас који ти певамо.
Богородичан: О дивног ли твога чуда! Ти си Дјево Богородице
објавила тајну свих поколења, сакривену у Богу који је све створио, јер
си неизрециво Бога-Реч родила.
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Светилен
Подобан: Свјете неизменниј..
Два светила у целом свету блистају: Тимотеј велики међу
Христовим апостолима, и мученик Анастасије, међу осталима као он;
њих обојицу похвалимо.
Богородичан: Сада сви верни приводимо тебе као заступницу код
Рођенога из тебе Пресвета, а ми се ради бољег сараспињемо са њиме,
зато не престај да се молиш за нас.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 5.
Преподобни оче, ти си постао победитељ духовних Миђана и
Халдејаца, јер си силом крста сву обману Вавилона оборио; тебе
слатка уживања нису раслабила, и ниси се ни претње огња уплашио,
зато те је Христос Бог наш почастима победничким овенчао, па са
ангелима стојиш пред Господем и молиш се, и иштеш мир и душама
нашим велику милост.
И сада, богородичан, или крстобогородичан
Подобан: Радујсја..
Ти си грозд несађен као лоза израстила, а угледавши га на дрвету
разапетога и копљем прободеног у божанска ребра, ти си говорила:
Шта је ово Сине и Боже мој? Како ти, који си све болести и патње
лечио, трпиш страдање, мада си по божанској природи нестрадалан?
Зашто ти је небрагодарни народ, уместо добрим, овако узвратио своме
доброчинитељу? Тако си Пречиста нарицала; Зато га моли непрестано,
да његовим страдањем ослободи мене страсти, да бих те славио.
На литургији
Блажена из Октоиха на 4 и апостола Песма 3. на 4
Прокимен, глас 8: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја
васељене речи њихове. (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)
Апостол Тимотеју, зачало 290. од половине: Чедо Тимотеје,
благодарим Богу..
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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Месеца јануара 23. дан
Спомен светог свештеномученика Климента, епсикопа Анкире;
Спомен светог мученика Агатангела
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Био си у вери као виноград Христов, у време када си примио
мучениче ужасне и разне патње као обрађивање, зато си принео плод
спасења, једнак и као цар и као делатељ, свештеномучениче Клименте
славни.
Четворострука седмица твојих мука, мудри, постала је заиста света
и Богу и ангелима и свима људима, ужасни огањ, одесецање тела и
многе ране, пролазећи градове и земље си на себе примио, али се
ниси од љубави ка Христу одвојио.
Заблистао си свештеномучениче као пастир Христов, а страдања и
подвиге си храбро поднео, па си један венац за обоје примио,
обострано украшен: и као свештеник и због патњи и страдања, зато се
моли за наше спасење.
Ине стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Постао си лоза живоносног винограда, светим делима окопавана,
орезан си оче кроз патње подвига, и мукама као мачем обухваћен, вино
покајања си нам излио, и њега сада сви до ситости пијемо, који са
вером твој спомен оче блажени празнујемо.
Када си приносио свештену, страшну, савршену и надсветску жртву,
тада си служећи и себе принео, и твоју крв си премудри, усрдним
срцем, помешао си са крвљу твога Владике, па њоме окропљен, сав си
чист постао, и сав освештан, оче богоречити.
Жртвујући Јагње Божије које чисти грехе света, а пропадање и
смрт уништава, ти си себе богомудри оче као непорочна овца
жртвовао, па сједињен тако са сликом живоносне смрти, сада си,
дични, његово царство примио.
Слава, глас 8.
Пролазећи кроз четверократно време, богозвани оче, ти си
седмоструко тучен и сечен, и пролазећи кроз градове и земље, био си
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за Христа разапињан, али ни огањ, ни мач, ни ране, нису сломиле
снагу твоје душе, него си уништио тврђаве демона, свештеномучениче
Клименте, зато моли Христа да спасе душе наше.
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 стихире из Октоиха
Слава, глас 1.
Дело Анатолијево.
Диван је међу свештеницима мученик Климент, јер је дуго време
муке подносио, и удостојио се непролазно да добије добра и сладости,
и божанско богатство; многе је на подвиг својим примером посветио,
да покоре тело сматрајући га смртним, зато њему верни кличимо:
славни великомучениче, твојим молитвама Христу ослободи нас од
терета времених страсти, и твојим молитвама избави нас од страшних
мука.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Небесних чинов..
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?
Тропар, глас 4.
Као света лоза и стабло страдања, цвет свештени и плод богодани
који увек цвета, подарен си вернима, зато као састрадалник мученика
и сапрестолник првосвештеника, моли Христа Бога да спасе душе
наше.
На јутрењу
Оба канона из Октоиха, и светога на 4. Његов акростих је: Певам
о лози духовног чокота. Дело Теофаново. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
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Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео
свога прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку
песму Богу певао и кликтао.
Као јереј си са небеским војскама, а као мученик славни пред
Христом стојиш, зато се моли усрдно, да добијемо твоје просветлење,
сви који тебе хвалимо.
Лежањем на голој земљи ти си се подвизавао, преподобни, и
удостојио се да у царству небеском венац примиш, и живот вечни и
неразориви.
Избављен страдањем Нестрадалног, и ти си твојим страдањем
похитао да му следујеш, и угледао си се на страдања његова, зато
живиш са ангелима.
Богородичан: Украшена си лепотом врлина, Богомати Пречиста, и
Бога истинитог доброчинитеља си нам зачела, као извор који добра
излива.
Песма 3.
Ирмос: Нест свјат..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу
твојих верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
Принео си диван плод, јер си био лоза живоносног Чокота, и њу
си украсио сјајем мучеништва, и посветио Спаситељу свих.
Угледао си се на Павла, и цео свет прешао свеблажени, крштавајући побожно и освећујући кропљењем крвљу твога мучеништва.
Богородичан: Нема непорочне као што си ти Пречиста Богородице,
јер си неизрециво Бога-Реч родила, јединога од вечности Бога
истинитог, и створитеља свега.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Звезду од Бога засјалу из Анкире, похвалу Кападокије, прославимо
побожно Климента, многострадалног мученика, славу свештеника, и
похвалу преподобних, сирочадима заступника, сиротињи помоћника,
који је пострадао у двадесет и осмој години, али је многе просветлио,
и отаџбину је као многострадални мученик освештао, па се моли
Христу Богу за опроштај грехова свима, који са љубављу славе његов
свети спомен.
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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: Христос моја сила..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно
пева и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Обишао си целу земљу и раширио си лозу подвига, и излио си радост
страдалничку, и угодни мирис, страдалниче свеблажени.
Гледајући врт твојих страдања, и твоје ране блажени, као цветове их
са радошћу жањемо, и разним чудесима срца веселимо.
Постао си дивни, син дана и светлости незалазне, јер си непрестано
обасјан Трисунчаним светлом, и сјајем проповедања.
Богородичан: Пречиста Маријо, ти си постала станиште чистоте у
које се сместило божанско весеље, зато уклони нечистоту и кал моје
душе.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те
од јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.
Трпео си свемудар, дугогодишње и непрекидне ране, и био си
многострадалан, али си сада наследио непропадиво блаженство и
сладост вечну.
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Имао си веру као чврсту котву и наду, а љубав си као темељ
поставио, па си себе учинио освештаним храмом Светој Тројици, оче
даровити.
Од Бога украшен пар пресветли, подвизавао се на пољу страдања,
и примили су живот вечни, и са ангелима се радују и веселе.
Богородичан: Хотећи да спасе од пропасти трулу човекову природу,
Творац и Господ се у тело очишћено Светим Духом уселио и
неизрециво уобличио.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.
За веру сте пострадали, и сте венце из руке Владике примили, и
раздавање разних дарова, и благодат исцеливања, да лечите болести
вернима.
За свети живот, и боравак у подвигу, и ранавање тела, од Бога си
тајно овенчан круном лепоте, и одеждом непропадивом.
Богородичан: Пресвета Владичице, ти си родила свима земнима
кормилара и Господа, па утишај ужасни метеж и колебање моје од
страсти, и подари тишину срцу моме.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Постао си као грана часне лозе Христове, многострадални и
свехвални Клименте. Са онима који са тобом страдаше ти си кликтао:
ти си Господе Христе светло радовање мученика.
Икос:
Од малена је свето одојен, као лоза од чокота Христа Цара, зато
га песмама прославимо верно, јер он је постао права радост и часна
лепота, јер је у мукама и страдањима остао непоколебан; у
свештенству је узоран јерарх, и заједничар царства Божијег; он идолске
храмове и бес мучитеља није низашта сматрао, него је на попришту
јединога Спаса радосно исповедао, речима: ти си Христе мученицима
светло радовање.
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Песма 7.
Ирмос: Ирмос: Отроци в Вавилоње..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред
ње бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Цео свет си обасјао зором свога мучења, певајући Христу из чисте
душе и срца: благословен си Господе Боже отаца наших.
Свети празник твога јунаштва, небеским светлом је заблистао, и
обасјава све који кличу: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Највеће Премудрости си постала Мати, Дјево, који по
природној му доброти мудро свима управља, зато је благословен плод
тела твога Пречиста.
Песма 8.
Ирмос: За закони отеческија..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше
у опасност, јер презреше цареву безумну наредбу, и заједно, када
их не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа
појте дела и узвисите га у све векове.
Постали сте блистава светила на земљи, и обасјавате читав свод
свете цркве, а на небесима је сјај вашег страдања и празник првенаца,
и радује све који кличу: Господу певајте његова дела и величајте га у
све векове.
Са весељем и радосно празнујемо сада спомен твојих подвига, јер
си као бестелесан претрпео олују рањавања, али си место њих вечну
храну достојно примио као уздарје богато, зато кличеш: Господу
певајте његова дела и величајте га у све векове.
У светлу и украшену одећу славе си одевен, уместо духа велике
жалости, а уместо мука, ти си живот међу ангелима заменио, и
примио вечни живот, па кличеш: Господу певајте његова дела и
величајте га у све векове.
Богородичан: Из увек постојећег Родитеља, увек сапостојећи Бог-Реч
и једне воље се у наше време оваплотио од Дјеве, и обожио сав лик
човеков, и у својој Ипостаси несливено сјединио, зато: Господу певајте
његова дела и величајте га у све векове.
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Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни
ангелски чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч
оваплоћена, њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Светлом бањом крштења си усавршен и помазањем за свешеника,
а у својој мученичкој крви си се умио светитељу, и радостан и
украшен си похитао ка небеским војскама, богоблажени.
Реч Божија као венац светих мученика, даром венца је украсио
твоју свету главу, дивни; он је незалазно Сунце правде, и ради њега си
дуге подвиге радосно претрпео.
Богородичан: Син и беспочетна Реч Божија се оваплотио, и Син Дјеве
је по вољи Оца и садејством Божанскога Духа постао, па је цео мој
пропали лик обновио, јер он је свемоћан.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Као и Павле прошао си по свој земљи, и твојим дуготрајним
подвигом си Клименте раширио лозу Христову, а мрежом вере си
уловио Агатангела, као самученика и као састрадалника, истоименитог
са благом вести.
Богородичан: Ти си моа заступница, Пречиста, и моћно уточиште, ти
си моја заступница и окриље, и теби притичем и кличем: избави ме
од мојих невоља, јер си Радост родила, и избави ме Дјево огња
вечнога, јер се у тебе надам.
На литургији
Блажена из Октоиха, и светога 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 Јеврејима, зачало 334.
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)
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 јануара 24. Дан
Спомен преподобне матере наше Ксеније
На Господи воззвах.. стихире из Октоиха 3
и светој 3, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Одрекавши се прве љубави, блажена светитељко, ти си се на делу
утврдила у бољој одлуки, па си изашла из лутања по сујети и сластима,
и одлучним ходом у врлинама ти си у туђини право узлазила.
Кренула си у божанско пристаниште, и тихо си прешла валове
светских бура, и довезла си брод твоје душе непотопљен од горчине
уживања, свечасна, јер ти је био пун светих добара.
Побожним угледањем, ти су у туђину отишла, и тамо си боравила
мудра светитељко незнано од сродника, а све због Оног који је ради
нас са небеске висине ка нама сишао да узвиси пале, и у великој
побожности си се Ксенијо увек Богу молила.
Слава и сада, богородичан:
Најславнија си од свих поколења, Дјево и Мати, млада невесто
Богородице Маријо, заступнице целог света, јер си родила телесног
Сина беспочетнога Оца, који је увек постојећи са Духом; па га моли
да се спасемо.
Крстобогородичан:
Кад је угледала на крст подигнутог Јагањца, непорочна Дјева је
заплакала и нарицала: Чедо моје слатко, какав је ово нов и пречудан
призор? Ти који држиш све у рукама, на дрво крста си телом разапет!
Тропар, глас 8.
У теби је мати свакако спасена Боголикост, јер си примила крст
и за Господем Христом следила, делима си учила презирати тело, а
желети за душу више ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобна
Ксенијо радује се дух твој.
На јутрењи
Оба канона из Октоиха, и свете на 4, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Пјесањ возслем људије..
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Узнесимо песму народи чудноме Богу нашем, који је осободио
Израиља од робовања, који му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.
Мене који сам туђин свакој врлини, и удаљен од Бога неумесним
делима, усвој ме њему твојим угодним молитвама, Ксенијо света и
преподобна, јер твоје чудни живот хвалим.
Пламен душе се у теби запалио, онај што спаљује обману у свету,
и усаветовао те да се телесног вереника одрекнеш одважном вољом, и
да останеш чиста невеста Господу.
Веровавши у постојање непролазног и страног живота на
небесима, ти си своје име у дело претворила, и похитала си као жедни
јелен за твојим бесмртним Обручником.
Богородичан: Похвалимо верни Пречисту Марију, као Богомајку
обрадовану, као свето окриље, и као тихо и добро пристаниште, и
свима вернима за спасење.
Песма 3.
Ирмос: Утверждеј словом небеса..
Ти си Речју установио небеса, а земљу си створио на великим
водама, зато утврди и мене да ти певам славословље Господе.
Сачувала си побожну жудњу твоје чисте душе, која ти је саветовала: да заборавиш своју природу, а да примиш патње испосништва,
светитељко.
Уживајући у лепоти бесмртнога Обручника, ти си лепоту свога
тела увела, и постала си још лепша, када си се у Божију палату
уселила.
Стекла си златна крила врлина, па си ка небеској висини узлетела,
блажена, као голубица чиста сачувана.
Богородичан: Светли облаче духовног и најсветлијег Сунца, које је из
твога тела, Дјево заблистало, просвети душе свих који ти певају.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Заволела си Реч Бога Оца, који се из милосрђа на земљи појавио,
и за њиме си пошла као за Жеником, свеблажена, а пропадивог
женика си искрено оставила, и пролазно богатство си напустила; тако
си у иностранству као истоимена живела, а страсти си умртвила, и
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наслеђе вечно живих си примила, па моли богонадахнута Христа Бога,
да подари опроштај гтрехова свима, који са љубављу славе твој свети
спомен.
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 славе спомен твој.
Крстобогородичан:
Када је Дјева 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: Из гори приосењенија Слове, пророк..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно
оваплоћење Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене
горе, и са страхом је прославио силу твоју.
Као мираз си принела Христу чистоту, јер си тело умртвила, и
дала си му своје патње и уздржања, а примила си царство небеско, и
вечно блаженство.
Себе си дала као добар узор, и привукла си многе душе ка
спасењу, које су се отргле везаности за свет, Ксенојо богомудра, и
дична.
Квасила си преподобна постељу сузама, и са пепелом си јела хлеб,
али си примила непролазну утеху, и рајско блаженство.
Богородичан: Радуј се због нас Пресвета Богородице, радуј се јер си
Радост целом свету родила, јер ти си једина заштита људима,
благословена Богородице Пречиста.
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Песма 5.
Ирмос: Мрак души мојеја разжени..
Одагнај мрак са моје душе, светлодавче Христе Боже, јер ти
си одагнао таму бездана, и подари ми светлост твојих заповести
Речи-Божија, да те славим од раног јутра.
Као јагње желела си доброту Божанског пастира, и кликтала си:
где сада Жениче напасаш стадо? Где боравиш, реци ми? Желим да
видим тебе изузетног и сва сам устрептала због тога.
Ко жуди за мојом лепотом, говори небески Женик, светитељко,
врлинама обасјан, видеће ме на небесима, јер тамо своје овце напасам
и увек их призивам.
Као дивна грлица, и светла ластавица и духовни славуј, ти си
избегла лов и духовнме замке, и постала светитељка дична Ксенијо, у
жељеној доброти Христовој.
Богородичан: Рођенога без матере горе на небу, у наше време си
свима на земљи родила Дјево без оца, Онога који је довео све до бића,
по великом милосрђу његовом, зато га моли да спасе од пропасти све
који ти певају.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Чудан је твој живот и подвиг мимо свих људи, јер си се, славна,
прославила у туђини, и предивним знацима и чудесима си заиста себе,
преподобна, украсила.
Врлинама као сводом овенчана, похитала си ка Христу којег си
желела, а он те је надразумно сводом звезданим објавио, и близу и на
далеко, на чудан начин, славна Ксенијо.
Мене који сам у туђ за заповести Бога нашега, приближи ме, и усвој
ме њему, преподобна твојим молитвама, и учини ме туђим за ужасну
Геену, и за страсти које ме обухватају.
Богородичан: На раменима херувима необухватан седи, а обухваћен се
уселио у твоје тело, телом а не Божанством, и из тебе је дошао да
спасе човечанство.
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Кондак, глас 2.
Подобан: Кровеј твојих..
Прослављамо твоју успомену странствовања у свету, света Ксенијо,
са љубављу те поштујући, и појући Христа који ти је дао силу
исцељења; њему се моли непрестано за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Отроки оросивиј в пешчи..
Дечаке си у пећи оросио, и Дјеву си после твога рађања
сачувао; благословен си Боже отаца наших.
Рим се хвали твојим повојима, а Миласа твојим моштима које је
стекла, из којих се, Божија невесто, изливају чудеса вернима.
Постала си река исцељења, а потапаш море страсти свима који
певају: благословен си Господе Боже отаца наших.
Успавала си страсти душе многим бдењима, блажена, и зато си
праведним сном уснула, и молиш се за мир целог света.
Богородичан: Не престај да молиш најопеванија Дјево, из тебе
неизрециво Оваплоћеног, да се избаве од замки демона душе наше.
Песма 8.
Ирмос: Покривајај водами..
Поднебесје покриваш водама, а море ограђујеш песком; ти све
држиш, теби пева сунце, тебе слави месец, теби приноси песму
сва твар као Створитељу, у све векове.
Верена си била, као што је записано, само за Хрста као женика,
дивноме по доброти, и сваку врсту врлина си побожно стекла,
светитељко славна, и у небеску палату се уселила, а као дар си
примила вечиту благодат исцељења.
Моја душа хрли за тобом Христе, кликтала си са љубављу, и као
жедна земља тражим тебе Господе као воду живу, и теби приносим
кишу мојих суза, а ти ме напој потоком твоје љубави Спасе, у све
векове.
Украсила си себе врлинама, јер си искрено заволела Господа којег
си јединог желела, и прославила си се девојко, јер си за најславнијим
Богом следовала, а привела си Спасу и чету светих девојака које су се
на тебе угледале, па се са њима се радујеш у небеским становима.
Богородичан: Бог-Реч Очева је само тебе изабрао као лепоту
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Јаковљеву, и у сред тебе се уселио како је и решио, јер он лепши од
свих људи, Пречиста, је дошао, да би нашу помрачену природу
очистио.
Песма 9.
Ирмос: Благословен Господ Бог Израиљев..
Благословен је Господ Бог Израиљев, који нам је подигао
снагу спасења, у дому Давида слуге свога, у којем нас је посетио
Исток са висине, и упутио нас на пут мира.
У немоћи си прослављена светитељко, јер демона обеснаженог
победила, тако што си као странкиња проживела, и страсти телесне
умртвила, па сада живиш на небесима, где је твоје истинито станиште
као чиста девојка.
Благословени Господ је твој свети гроб учинио тихим пристаништем исцељења, за нас увек који патимо на пучини од бура страсти,
јер ти си слава монаштва, девојкама похвала, Ксенијо богоносна.
Као храм девства, и као чисту голубицу, и као непорочну грлицу,
и као невесту Христову дивну по доброти и непорочну, као узор светих
врлина, и као закључани врт, прославимо верни богоносну Ксенију.
Богородичан: Следујући твојим речима, сва поколења те славе увек
блажена, јер си Бога Блаженог родила, Дјево Пречиста, а он све који
му искрено служе чини блаженима.
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Месеца јануара 25. Дан
Спомен међу светима оца нашег Григорија, архиепископа
Константиновог града, Богослова.
Ако настојатељ хоће служимо бденије.
На малој вечерњи
Стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Твојим богословским устима, Григорије богослове, и твојим
богословским језиком ти си објавио опеванога у Тројици, Бога
јединосушног: Оца и Сина и Духа Светога. Ти си исушио лудост и лаж
јелинску, а проповедао си Истину, твојим богојављеним речима.
И твој животе је свети и изгледа побожан, светитељу Григорије,
зато тебе славимо радосним песмама и говоримо: радуј се звездо
духовна, који обасјаваш светлошћу твоје науке све крајеве света, радуј
се трубо која целом свету проповеда Христове заповести.
Похвалимо певајући громогласну свиралу, гусле складне музике,
свиралу и фрулу умилног гласа, високог међу јерарсима, великога
учитеља Христове цркве: радуј се божанска дубино, радуј се висино
небеске науке, радуј се оче над оцима Григорије.
Твојим светим речима као праћком, си оче славни и богонадахнути, моћно си поразио Арија као вука, и далеко га одагнао од
стада Христовога; пастире најбољи, твоје овце си и грејао и хладио на
испаши јединосушне Тројице, зато те славимо, пастиру над пастирима,
Григорије.
Слава, глас 6.
Окупимо се о, побожни народе, да духовним похвалама похвалимо
предводника јерараха, и славу патријараха, светог боговидиоца, и
Христове науке најдубљег познаваоца, па рецимо: радуј се изворе
богословља и реко премудрости са водом богопознања; радуј се светла
звездо, јер си цео свет обасјао твојим догматима; радуј се велики
бранитељу праве вере, а неверја храбри прогонитељу! О, велики
богослове Григорије, не престај да се молиш Христу Богу за све, који
са вером и љубављу увек служе твој богодани и свети празник.
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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..
По Божијем промислу постао си као други син грома, и целом
свету богослов, Григорије, и његов ученик и миљеник.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност.
Као сјај муње раширила се твоја наука и верне обасјала, а јеретике
је оборила својим громовним стрелама.
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
Твој разум је као огањ сјајан, а твоја уста су пламена, јер си њима
Григорије, попалио богохулна јеретичка учења.
Слава, глас и подобан тај исти.
У Тројицу свету: Оца, Бога-Реч и Духа, је свети богослов научио
веровати, као у једнога Бога неразделивога.
И сада:
Проповедајући Григорије од Тројице Јединога сведелатног а из
Дјеве изниклога, ти јеретицима запушаваш уста.
На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах..стихире на 8, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Оче Григорије, твоја уста није могао ни заступник заборава
затворити, јер ти си постао уста богословља и побожних догмата, које
сада целом свету јављаш. Зато се моли Христу да дарује душама нашим
мир и велику милост.
Оче Григорије, мудро си телесне прохтеве и замке избегавао, и на
врлинама се, као на кочији четворопрега, према небу устремио, да би
неизрецивулепоту достигао; њоме се сада храниш и дајеш душама
нашим мир и велику милост.
Оче Григорије, благодаћу си постао верни бранитељ науке БогоЧовека, па сада потакни Христа твојим смелим молитвама, да нам буде
милостив, и не престај да молиш Господа, оче преподобни, да подари
душама нашим мир и велику милост.
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Ине стихире, глас 2.
Подобан: Киими похвалними..
Дођите да светим песмама похвалимо богоречитог Григорија, као
око благодати и свемудра уста Духа Светога, као светлог светионика
целог света и велики глас цркве, као славу православља и предивну
реку богословља, која увек тече водом светих догмата, као извор који
увек извире са непролазном водом Божијом. (два пута)
Хајдемо да са љубављу данас опевамо овог јерарха, једнакога са
апостолима, бранитеља праве вере, и веома слатки поток који натапа
богоречитом науком, тврђаву високоумних поука, громогласна уста,
огњени језик, и ризницу премудрости, проповедника Бога-Речи, а
вернима украс.
Опевајмо си дужним похвалама овог богослова, и Христове пастве
стражара, ловца вукова и премудрог истребитеља незаконитог кукоља,
вредног сејача правих догмата, веома моћног одгонитеља јеретика, који
је искрено умножио светом вредноћом Христове таланте како и треба,
а цео свет је просветио светлошћу Божије науке.
Слава, глас 8.
Твој вредни језик за поучавање, свима у уши срца објављује, а
душе лењивих покреће, и побожним речима је постао као лествица
која узводи од земље до Бога, зато Григорије богослове, не престај да
се молиш Христу, да спасе од невоља душе наше.
И сада, богородичан (догматик): Цар небесниј..
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.
Вход, прокимен дана и чтенија
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
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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 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,
474

DAN 25.
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 стихира храма.
Затим стихира светога, глас 4. самогласно
Дело Анатолија.
Бог-Реч је теби уста отворио и премудрошћу Духа их напунио, па
си пун благодати постао, и Божијом науком загрмео, трипут блажени
Григорије, и заједно са ангелским силама, проповедао си Тројичну и
неразделиву Светлост, зато обасјани твојим богонадахнутим речима,
клањамо се Тројици у једном Божанству слављеној, за спасење душа
наших.
Твојим огњеним и богоречитим језиком Григорије, спалио си
безбожна и јеретичка хулења, и постао си заиста божанска уста, јер си
Духом објавио величину Божију, и списима описао скривене тајне
Тројице као једнако силног Бића, и трисунчаним светлом си просветио
цео свет, па се молиш за душе наше.
Слава, глас тај исти (4.).
Светим делима си тело са душом по вери очистио, и границе
богословља си прешао, јер си Божијим тајнама научен богојављени
Григорије, и у незалазну сенку си ушао, и примио Богом описане
догмате, и описао си Јединосушну Тројицу, којој се са тобом клањамо,
певамо и говоримо: у Тројици схваћена Јединице, помилуј нас.
И сада, богородичан (од првих): Призри на моленија..
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 стиховње, стихире глас 5.
Подобан: Радујсја..
Радуј се изворе богословља, и узвишена обитељи боговиђења, јер
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си, оче, узвишену дубину са побожном душом испитао, и свима
објаснио: као што у три сунца постоји један сјај и једна светлост, тако
је Тројични Бог сједињен истом природом Божанства, и слављен у три
Ипостаси; Поучавао си оче богонадахнути, да се животом чистим и
светлим речима слави Пресвета Тројица, па моли се да она низпошаље
душама нашим велику милост.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност. (Пс.48,4)
Зрацима твога богословља си мрачно безумље јеретика разорио, из
извора којим је твој побожни разум обасјан богослове, јер си жудио,
богомудри, ка Бићу светлости, од којег си надарен и са њиме се
сјединио; Зато је оче твој обасјани разум постао огледало светлости
Тројичног а нераздељивог Божанства, јер си и ти од њега примио у
себе богати светли зрак, зато га умоли сада да подари душама нашим
велику милост.
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
(Пс.36,30)
Радуј се реко Божија која је увек пуна воде благодати, па веселиш
град Христа цара светим речима и науком, ти си поток сладости,
неисцрпна пучина, истрајан чувар догмата и вере, усрдни борац за
Тројицу, орган Духа Светога, будни разум, богословни језик, и дубина
кроз списе изречена, зато сада моли Христа, да подари душама нашим
велику милост.
Слава, глас 8.
Твојим језиком Григорије замедио си срца верних, у њима је права
вера заувек расцветана, израстила плодове Богу, а трновите јереси си
посекао у корену, зато прими наше похвале, божанска свирало, и будно
око, пастире пастирима, и ловче вукова, па се моли усрдно богослове
Богу-Речи за душе наше.
И сада, богородичан (од првих): 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.
Тропар, глас 1.
Пастирска свирала богословља твога, победила је говорничке
трубе, јер као да је из дубине духа тражена, приложи се доброти твога
гласа; зато моли Христа Бога, оче Григорије, да спасе душе наше.
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На јутрењу
На Бог Господ.. тропар два пута;
Слава и сада: 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 3.
Подобан: Божественија вјери..
Божански сјај си наследио, јер си духовним животом проживео,
као свештеник си био изузетно бодар по твоме имену; ти си
надприродно догмате објаснио, а веру си у православљу утврдио, оче
преподобни, Христа Бога моли, да нам подари велику милост.
Слава:
Постао си кула цркве, и показао се као неукрадиво богатство
праве вере, Григорије богослове, безстрашћем си живот свој украсио,
и догмат о Тројици објаснио, оче преподобни, моли Христа Бога, да
нам дарује велику милост.
И сада, богородичан:
Постала си божанска скинија Бога-Речи, једина свечиста Дјево и
Мати, јер си чистотом и ангеле превазишла, зато мене који сам мимо
свих прљав и укаљан телесним гресима, очисти ме светим водама
твојих молитава, дарујући ми Пречиста велику милост.
После другог стихословија, сједален глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Бодар у речима истине, ти си силу Тројице богословски изложио,
а Аријево хулење и неверну безбожност си оборио, као борац за праву
веру и њен бранитељ, ти си светитељу просветио све који седе у тами
назнања.
Слава и сада, богородичан:
Исцели убрзо патње моје многострасне душе и болести мога тела,
а лутања мога разума заустави, Најнепорочнија, и удостоји ме
Богородице да мирне душе приносим чисте молитве Цару свих, и
измоли ми опроштај грехова.
После полијелеја
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Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Изобличио си лаж неверних, списима које си побожно начинио, и
послао си, дични оче, вернима догмате који слађе од меда заслађују
срца њихова, да служе Тројици као једном Божанству, а такође си и
лик Спаситељев на икони дао за целивање, јер је Он примио човекову
природу, Григорије Богослове, моли Христа Бога, да дарује опроштај
грехова свима који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Када дође да суди целом свету Владика и Творац свих, уброј мене
суђеног у десне овце, и избави мене непотребног слугу твога крајње
таме и сваке муке, молим те, да благодарно величам богатство твоје
доброте Свенепорочна Богородице, и да ти радосно кличем: моли
Христа Бога, да ми подари опроштај сагрешења, јер си ти нада мени
слуги твоме.
И чтенија из житија светога.
Степена, први антифон 4. гласа
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)
Све што дише..
После 50. псалма, стихира, глас 6.
Преподобни и трипут блажени оче, пастире добри и учениче
првопастира Христа, положио си душу за овце, па и сада свехвални
Грогорије Богослове, измоли твојим молитвама да нам он подари
велику милост.
Канон Пресветој Богородици са ирмосем на 6, и светога два
канона на 8
Канон Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и
једино се Он прослави.
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Пречиста Богородице, ти си надприродно родила оваплоћеног,
вечног и пребожественог Бога-Реч, зато ти појимо.
Тебе Христе је Дјева родила као грозд живоносни, који точи
сладост спасења свега света.
Адамов род те достојно слави Богородице, јер је тобом подигнут
ка надразумном блаженству.
Затим канон светоме. Његов акростих је: Опеваћу увекслављеног и
богоречитог Григорија. Дело Теофаново.
Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Христос раждајетсја..
Христос се рађа, славите! Христос с небеса, у сусрет му
изиђите! Христос на земљи, узнесите се! Певај Господу сва земљо.
У весељу певај народе, јер се Он прославио.
Дођите љубитељи науке овог другог богослова,да га са љубављу
окупљени похвалимо као светлу кулу небеску, и трубу Божије
мудрости, и као бого-проповедника.
Беспочетна Реч Очева, као Бог је снагом свога промисла, оче
блажени, благодатно обогатио твој разум речју и мудрошћу, и подарио
те као дар цркви као матери.
Свој разум си учинио господарем над телом, па си телесне страсти
уздржао и погодан постао да се у тебе усели божанска светлост, и тако
си нас просветио да славимо једнога Бога у Три Лица, Григорије.
Богородичан: Божија Мудрост је сам себи храм саздао, када се,
Благодатна, у твоје непрочно тело уселио, и надразумно се у њему
ипостасно сјединио, Пречиста, и као Човек се појавио.
Ини канон, дело Козме Монаха. Глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Похвалу боговидец Мојсеј..
Боговидац Мојсеј је објавио похвалу пред Израиљем, а
Маријам почиње победничку песму са мудрим женама: Сви
певајмо Богу Избавитељу.
Богоизливену крв за избављење родоначелника и због наших
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страсти ти си приносио, зато и сада, свемудри Григорије, учини Бога
милостивом према вернима.
У давнини је Мојсеј ушао у мрак и богонаписане таблице примио,
а ти си у души поставио богоугодну трапезу и усрдно си Бога умолио.
Богородичан: Најсветији је хтео по доброти својој да опет избави од
смрти и пропасти природу човекову, и зато се, Свенепорочна Дјево, у
твоје чисто тело уселио.
Катавасија: Сушу..
Копно земље у дубини рожено посетило је једном некада
сунце, па се, као зидови, згуснула са стране вода народу који
пешке море прехођаше и богоугодно певаше: Певајмо Господу јер
се славно прослави.
Песма 3.
Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам
светлост у тами и теби пева дух мој.
Твојим молитвама дај нам помоћ Пречиста и ослободи нас навале злих
искушења.
Ти си Богородице била исправак праматере Еве, јер си родила
свету Христа, зачетника живота.
Опаши ме Пречиста силом, јер си заиста родила Бога у телу: Очеву
ипостасну силу.
Ини.
Ирмос: Прежде вјек от Оца..
Пре свих векова од Оца рођеноме Сину, а у наше време од
Дјеве бесемено оваплоћеноме Христу Богу запевајмо: узвиси моћ
нашу, јер си свети Господе.
Имајући извор премудрости који непрестано истаче најмудрију
науку, ти си свеблажени Христову цркву испунио, па кличе Богу над
свима: ти си свети Господе.
Као громогласан проповедник праве вере, и као знаменит
богопознања богослов, нуди нам изобилну ризницу богопознања, и
издашно раздаје то богатство непотрошиво.
Као говорник огњенога духа, и свирала богојављања благодати,
богословски надахнут знањем богонадахнутим, побожно је загрмео, и
песму триипостасног Бића нам је испевао.
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Богородичан: Богородитељко и царице целог света, не престај да
молиш Христа, цара свих, кога си нам родила за спасење свих на
земљи, да спасе све који ти певају.
Ини.
Ирмос: Прежде зачатија..
Пре зачећа часног Самуила, света мати Ана се искрено Богу
зарекла, зато се сада радује и пева са нама: срце се моје утврдило
у Господу.
Још пре изласка из тела родитељке твоје ти си био предсказан,
преподобни оче, и своје назначење си носио достојно, свештеноначелниче премудри, зато ти из све душе кличемо: радуј се оче!
Пре него да си учинио икакво зло, ти си у разговору у светом
виђењу изабрао за супружницу и помоћницу чистоту и уздржање,
помоћниче вернима, зато ти радосно кличемо: радуј се оче!
Богородичан: Ти си Мати и Дјево неодољивом силом усправила
праматер Еву од њеног давнашњег пузања, јер си примила у себе Реч
Очеву као подизање палима.
Катавасија: Утвержденије на тја..
Поуздање си онима што се у тебе надају, Господе, утврди
Цркву своју коју си стекао часном крвљу твојом
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Речима Божијим си уста отворио, и изрекао си из срца премудрост,
проповедниче светлости, и богопознање си у целом свету засејао,
заиста си утврдио догмате отаца, и као Павле си постао борац за веру,
зато си блажени суграђанин са ангелима, и њихов сабеседник си
постао, Григорије богослове, моли Христа Бога, да подари опроштај
сагрешења свима који са љубављу славе свети спомен твој. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Злим помислима сам пао и пузим по дубини греха, и јецајући
зовем те Пречиста из свега срца, учини на мени богату милост твоју
и твога милосрђа неизмерну пучину, и твога милосрђа небројено
богатство, и даруј ми покајање и опроштај сагрешења, да са љубављу
теби кличем: моли Христа Бога, да ми подари опроштај грехова, јер ја
твој слуга имам само тебе као надање.
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Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја
и прославио твоје Божанство.
Богородице, ти си као неорана њива изникла Клас животворни,
који дарује живот свету, зато спасавај оне који ти поје.
Ми сви просветљени проповедамо тебе као свечисту Богородицу,
јер си родила Сунце правде, Увекдјево.
Даруј очишћење нашег незнања, јер си безгрешан, и умири свет
твој Боже, ради молитава твоје родитељке.
Ини.
Ирмос: Жезал из корене..
Као изданак из корена Јесејевог, и као његов цвет си из Дјеве
изникао Христе; дошао си Хваљени као из горе засењене честарем, и оваплотио се од Неискусомужне, а остао си нематеријалан
као Бог, зато слава сили твојој Господе.
Као присан Тројици, њоме си, мудри, обасјао цео свет богопознањем, јер си заблистао зрацима догмата, оче преподобни, и твога
свуда знаног учења, а и ми се у њему увек поучавамо, и сви те
побожно хвалимо.
Светло јутро праве вере и Трисунчану зору си у себе примио и
њоме заблистао, а тамну ноћ хулних јереси си зрацима твојих мудрих
догмата одагнао, и душе си оче верних обасјао.
Богословски си, свеблажени оче, побожно поучавао као
богословским громом, о увек постојећем Уму, као извору Речи и Духа;
о њему си од њега научен, јер си предходно, оче, свој разум очистио
од свега земног.
Попео си се на гору врлина, јер си се из доњих преселио, и од
смртних дела се удаљио, па си таблице руком Божијом исписаних
догмата твога чистог богословља примио, и свето нас уводиш
Григорије у Божије тајне.
Богородичан: Подигла си духовно палог Адама, Свенепорочна, јер си
Ипостасни Живот родила, из тела девичанског очишћеног Светим
Духом, и ка бестрасној, божанској и нетрулежној храни њега си
Владичице привела.
Ини.
Ирмос: С чудним став..
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Стојећи Григорије на Божијој стражи са дивним Авакумом,
познао си Бога на раменима херувима, и постао си благовесник
спасења целог света, и увек си кликтао: слава сили твојој
Господе.
Ти си у близини јављених и налик на војводе које стоје пред
Богом, свемудри, али си разумом изнад њих летео, и доспео си далеко
и у најузвишеније место, и одатле си донео људима богатство
неодузиво.
Ушао си у недоступни мрак и као из камене раселине видео си
Божанство са леђа, спојено тварно са духовном природом, и о
несливеном сједињењу си био проповедник, Христов угодниче, зато га
умоли да буде милостив његовим слугама.
Богородичан: Постала си као планина духовна, од које је неизрециво
одсечен часни Камен, који је ослабио лик мрачне обмане, и обасјава
благодатним просвећењем све који са вером кличу: слава твојој сили
Господе.
Катавасија: Покрила јест..
Доброта је твоја Христе већа од небеса; изашао си као кивота
из твоје непропадљиве Матере и у храму твоје славе појавио си
се као дете ношено у наручју и све испунило твоје хвале.
Песма 5.
Ирмос: Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог
наш и осим тебе за другог не знамо.
Утишај неиздрживу буру мојих страсти, јер си родила Бога,
кормилара и Господа.
Рођеноме из тебе, Пречиста Богородице, служе чинови ангела и
сабори народа.
Маријо Богородице неневесна, осујети надања наших непријатеља
и развесели оне који ти певају.
Ини.
Ирмос: Бог сиј мира..
Бог си мира и Отац сажаљиви, а дао си нам Гласника твога
великог Савета, послао си га нама да донесе мир; Њиме смо
упућени ка светлости богопознања, и још од ноћи на јутарњој
молитви славословимо те Човекољубче.
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Објава твоје свете науке, и божанска благодат догмата, као брза
муња су обишли цео свет, и богословски нас уче да се клањамо
Тројици у Јединици и Јединици у Тројици, богослове.
Искрено си желео мудрост од Бога, и лепоту његове науке си
заволео, па си оче свеблажени све лепоте на земљи презрео, и зато те
је Бог венцем дарова дивно украсио и богословом те учинио.
Као давно Мојсеј, и ти си, богоречити, желео да духовно видиш
Постојећег, и сакривен иза камења си се удостојио да видиш његов
траг, и научио си се пучини Божије мудрости, недокучиво пројављеној.
Богородичан: Он који је давно твоју праматер Еву саздао, из тебе се
тај створио, њену осуду и непослушност је исцелио и разрешио, као
милосрдан и Владика свих, Богородитељко, Мати и Дјево.
Ини.
Ирмос: Угаљ горјашчиј..
Усијану жеравицу коју је некада серафим Исаијиним устима
принео, клештима је носио, а он је очишћен свима проповедао:
научите се ИстИни.
Чистим срцем и душом приступио си свеблажени Григорије целом
огњу боговиђења, ненасито си својеручно захватио трисветлу и
једнакосјајну Светлост.
Обгрљен зрацима трисунчане Зоре, и запаљеног и просвећеног
разума од сјаја божанских зрака, ти свима зрачиш као одсјај тих зрака.
Богородичан: Као Светлост од Светлости, ти си Очеву јединородну и
беспочетну Реч примила Мати и Дјево, и постала си двери Светлости,
и Сунце правде си свима заблистала.
Катавасија: Јако видје Исаија..
Кад угледа Исаија на престолу образ преузвишеног Бога од
стране ангела славе ношеног, „јао мени!“ повикао је тад,
„провидео сам оваплоћење Бога, незалазне светлости који светом
влада“.
Песма 6.
Ирмос: Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу
одећу, многомилостиви Христе Боже наш.
Ми верни проповедамо тебе Богородице, као храм Божији и ковчег
и дворану одуховљену и као двери небеске.
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Маријо Богоневесто, клањамо се рођеном из тебе, са Оцем и
Духом, који је као Бог идолска места разорио.
Богородице, тебе је Реч Божија као небеску лествицу показао,
којом нам је Он сишао.
Ини.
Ирмос: Из утроби Јону..
Јона је као плод избачен из уста морске звери, као што је ту
и доспео, а Бог-Реч се у Дјеву уселио, од ње тело примио, из ње
је дошао и неизмењеном је сачувао; трулежан није постао, као
што је и Родитељку сачувао нетакнутом.
Рекама, свемудри оче, твоје мудре науке, ти си Аријев најмутнији
разум исушио, а твоје стадо си сачувао на миру и непотопљено, као у
духовном ковчегу, и у њему си семе побожности посејао, лепотом твоје
науке.
Да би сјајем Свете Тројице обогатио твој разум, оче, ти си га
обасјао као неокаљано и тек очишћено огледало, а то си изузетним
уздржањем постигао, зато си боговидац постао Божијих јављања.
Сав обасјан зрацима Духа, постао си светило пресветло, па си
светлошћу твоје науке обасјао све крајеве света, и чистотом
богословља си украсио диван празник верних, Григорије богослове.
Постао си нови Самуило од Бога дани, и предан Богу и пре зачећа,
блажени, јер си целомудријем и чистотом украшен, и најсветијом
одеждом свештенства окићен, зато нас оче, заступај пред Творцем и
творевином.
Богородичан: Као чисти свитак ти си примила написану Реч, од пре
неописаног Божанством, и предсказана си од пророка још од раније,
Мати Дјево Маријо, богоневесто, ти си Неиздрживог неизрециво у
своме телу сместила.
Ини.
Ирмос: Иже в Понтје подемиј..
Јона је на мору закључање поднео, због буре и бацањем коцке
прогутан је устима морске немани, али је неповређен остао, и
овако узвикнуо: нека живот мој изађе пред тебе Христе.
Твој разум се није удавио, мада си до дна испитао дубине Божије,
и оданде си дохватио бисер Владикин, али си о томе, уместо речи
одредио ћутање, изузетни Григорије.
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Чистом молитвом си побеснело море умирио, и сланост туђе
науке си презрео, и као небеска киша, ти си ка Владици верни народ
упутио.
Богородичан: Недоступна је тајна човековом разуму, Мати Божија,
неизрецивог и дивног рађања из тебе, јер ти си Дјево Творца свих
родила и девствена остала.
Катавасија: Возопи к тебје..
Видећи старац својим очима спасење, које људима дође од
Бога узвикну теби Христе, ти си Бог мој!
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Богословним твојим језиком, разорио си сплетке говорничке,
славни; цркву си украсио на небу истканом одећом православља коју
ти носиш, са нама децом твојом који ти кличемо: радуј се оче
Григорије, недостижни уме богословља.
Икос:
Твојом богословском и узвишеном мудрошћу испуни и мој убоги и
страсни разум, да бих опевао твоје житије оче, јер не могу теби
принети речи, ако ти не даш мени снагу речи, и разум и мудрост, да
бих твоје од твојих теби принео, и да у њима увек нађем богатство
твојих врлина, па да овенчам часну и свету твоју главу и да кличем са
вернима: радуј се оче, јер си врхунац богословског разума.
Песма 7.
Ирмос: У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу, пламен пећи победише, певајући: Боже отаца, благословен
јеси.
Оваплоћен си из девствене утробе јавио се на спасење наше, зато
познавши твоју Матер као Богородицу, православно кличемо:
Благословен си Боже отаца наших.
Из тебе је Дјево изникао као палица од корена Јесејева и
процветао плодом спаситељним, свима који са вером кличу Сину
твоме: Благословен си Боже отаца наших.
Кроз Богодорицу си све напунио премудрошћу и божанском силом,
ипостасна Премудрости Вишњега, зато ти сви кличу: Благословен си
Боже отаца наших.
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Ини.
Ирмос: Отроци благочестију..
Младићи заједно васпитани у побожности, презреше безбожну
наредбу, не бојаше се претње огњем, него посред пламена стојећи
певаху: благословен си Боже отаца.
Твоја наука је сва жељена и слатка, и сва је Григорије пуна весеља
и светлости, па мириши свима који са вером певају: благословен си
Боже отаца наших.
Просвећеним разумом ти си до Извора просвећења достигао, и из
њега муњама запаљен, ти си Евномијево хулење спалио, и Тројици си
кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Отворио си бране од бездана мудрих догмата твојих, дотле
заћуталих извора мудрости, потопио си оснивача обмане, и обасјан си
светлошћу Трисунчаном.
Богородичан: Сишао је као роса на руно и уселио се у твоје тело, као
река мира и као извор доброте, онај који зна и број капи кише,
благословени Бог отаца наших.
Ини.
Ирмос: Проидоша јако чертог..
У давнини су свети младићи због праве вере бачени у
неиздрживи пламен пећи, али су се живи показали, и сложно
песму запевали: благословен си Боже отаца наших.
Стојећи пред судом неправедних старешина, ти си Григорије
ужасну претњу и насртај огња јереси правом вером спалио, и Тројици
си кликтао: благословен си Боже отаца наших.
Побожне догмате о Пресветој Тројици излио си Григорије из уста
на земљу као из незамућеног извора, и натопљену си је учинио веома
расцветаном, кличући Тројици: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Праотац је смртно рањен када је у врту пре времена
окусио, а ти си бесконачни Живот изникла о, Дјево, и њиме си
подигла праоца да живи у рају, Богородитељко пречиста и благословена.
Катавасија: Тебе во огњи..
Тебе, Бога-Реч, певамо јер си у огњу децу оросио док
благосиљаху и у Дјеву си се непропадљиву уселио, па ти благочестиво певамо: Благословен је Бог отаца наших.
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Песма 8.
Ирмос: Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у
све векове.
Угаси ужарене и распаљене стреле противника на нас, да бисмо
ти појали у све векове.
Родила си Дјево надприродно саздатеља и Спаситеља Бога-Реч,
зато ти појимо и величамо те у све векове.
Уселивши се у тебе светлост неприступна, показао те је Дјево као
златосјајну светиљку која светлиш у све векове.
Ини.
Ирмос: Чуда прејестественаго..
Прасликом надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер не
спали младиће које прогута, као ни огањ Божанства тело Дјеве у
коју урони, зато запевајмо химну: нека благосиља сва творевина
Господа, и нека га велича у све векове.
Побожно си поучавао о Богу-Речи једнаком по доброти и царству
са Оцем и Духом, а веровао си га као једног суштином и Бићем, па
зато радосно кличеш: нека сва твар благосиља Господа и велича га у
све векове.
Удостојио си се славе ангелске, јер си као ангел заблистао у свету,
а за Тројицу си усрдно очистио своју душу, тело и мисли, свемудри, па
њој сада певаш радосно: нека сва твар благосиља Господа и велича га
у све векове.
Твојим молитвама оче, учини Владику милостивим, па измоли
опроштај грехова, свима нама који са вером славимо твој свети
празник и спомен, јер у њему се веселимо и певамо: нека сва твар
благосиља Господа и велича га у све векове.
Постао си зналац тајне Триипостасног и јединовладајућег Божанства које постоји у Тројици, јер си био научен кроз врлине, и постао
си богослов Тројице, свеблажени, па зато сада радосно кличеш: нека
сва твар благосиља Господа и велича га у све векове.
Богородичан: Богати Бог-Реч којег архангели песмом славе, нас ради
је осиромашио, а тебе Мати је као благословену лепоту Јаковљеву
изабрао, зато у песми певамо: нека сва твар благосиља Господа и
велича га у све векове.
Ини.
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Ирмос: Иже пишчеју..
Младићи се нису осквернили храном са цареве трпезе, него су
радосно ушли у огањ, и у пламену су орошени усрдно појали:
благословите дела господња Господа.
Уздигао си се изнад вавилонског пламена, више од њега си
побожношћу запалио, и постао си небески зналац и проповедник
Тројице, па кличеш: благословите дела господња Господа.
Огањ разних опасних и усијаних пећи си оче угасио, и лако си све
напасти превазишао, па си ка небесима узлетео кличући: благословите
дела господња Господа.
Богородичан: Твој божански пород те је показао у знаку позлаћеног
светила, Пречиста и непорочна, јер си ти недоступну Светлост целом
свету заблистала; њему кличемо: појте Господу сва дела господња.
Катавасија: Нестерпимому..
У неиздрживом огњу сједињени благочестивом вером младићи
опсташе и неповређени од пламена божанску песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа и величајте га у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом
спасосмо, Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Спомен је твој пун радости и весеља и свима који ти прилазе
изливаш исцељења, зато те побожно Богородице проповедамо.
Неућутно ти певамо псалме Благодатна и приносимо ти поздрав:
Радуј се! Јер ти си свима излила радост.
Изникао је красан твој плод Богородице, не као посредник за
труљење онима који се њиме причешћују, него као посредник живота
свима који те са вером величају.
Ини.
Ирмос: Образ чистаго..
Она купина несагорива, показала нам је праслику чистога
рођења од тебе Богородице; и сада те молимо да угасиш свирепу
претњу пећи, да бисмо те непрестано величали.
Теби је нетрулежни живот дала владајућа Тројица, о којој си
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богословио, јер је примила твоје подвиге због ње, и науку и борбе, па
пред њом сада стојиш оче, као изузетни молитвеник за цео свет.
Зрацима трисјајне Светлости, које излазе од једног Божанства,
обасјан си свештенослужитељу Григорије, зато све који ти са вером
певају спасавај, и води их светлом и благословом твојих догмата.
Живот си честито завршио, јер си се за владајућу Тројицу
подвизавао, и као богослов си обожење примио, и достојно примио
испуњење твоје свете жеље, зато си диван украс цркве.
Богородичан: О, дивнога ли твога чуда! Ти си Богородице постала
тајна пре свих родова, и пре векова у Богу сакривена, који је све
саздао, јер си Бога-Реч родила неизрециво.
Ини.
Ирмос: Иже вишњују глубину..
Ти си свеблажени оче побожно отворио узвишену дубину
Божије недокучивости, вером као од камена, и прославио си
неописиву боговладајућу Тројицу, зато те величамо.
Писањем је Арије покидао бедну одећу, Онога који је њоме одевен
у божанску и тајанствену лепоту, а ти си то, трипут блажени оче,
списима од божанскога Духа нама протумачио, зато те величамо.
Убројан си преподобни оче у сабор небески, и са њима у векове
боравиш, зато тамо за твоју паству чини молитве Богу оче свеблажени,
јер те величамо.
Ти си се, преподобни оче, научио божанским тајнама од
божанског и надразумног надахнућа, и твојом неизмерном жељом си
се свето спремио за сједињење са њима, зато те свеблажени оче
величамо.
Богородичан: Ти си Пречиста постала мимо природе станиште
божански Необухватног, и Богу си тело своје узајмила, а он није твоје
девество разрешио када се без семена родио, зато те величамо.
Катавасија: В закоње сјени и писани..
У сенки старог закона и Писму видимо праобраз верници;
свако мушко рођено отвара утробу и пева Богу „свети си“ ми
прворођену Бога-Реч беспочетног Оца, Сина прворођеног од
матере неискусомужне, величамо.
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Светилен
Подобан: Духом..
Мач твојих речи и његова сила, коначно је као неко трње посекао
језике невернима, и спалио њина безбожна извртања, а научио си да
се побожно клања Тројици, Григорије богослове.
Слава
Подобан: Со ученики..
Ти си свемудри богослове, научио прослављати Јединицу
триипостасну, и Тројицу савршену у једном Божанству, и рекао си за
Оца да је светлост, и Син светлост, а исто светлост и Свети Дух, али
да је једна светлост, нераздељива и несливена, један је Бог који
јединосушно обасјава, о, свеблажени Григорије.
И сада, богородичан:
Са Богомајком и Дјевом Маријом, и са Василијем великим стојиш
пред неприступном Тројицом, зато измоли мир целом свету, а
побожним владарима победе, и нама спасење који те хвалимо,
богослове и архијереју Григорије, црквени говорниче.
На хвалитним, стихире светога на 4, глас 4.
Подобан: Званиј свише..
Пресекао си мрак Старог Писма и духовно си ушао ка највишем
Светлу, и тамо си обасјан, па си богословљем све обогатио, свемудри
Григорије; ти си цркви светило, јер си сјајем твоје науке си мрачне
облаке јереси одагнао; зато си се настанио где је песма оних који
празнују и саговорник си ангела, па се моли непрестано да се спасу
душе наше.
Други богослове и блиски блиставом Божанству, ти си Григорије
светли тумаче Тројице, чију си неизрециву и божанску природу
надприродно објаснио; ти и браниш цркву коју си окупио, а твоја
проповед се прочула у све крајеве света, којом поучаваш да сви славе
Тројицу јединосушну.
Богоречитим језиком си цео свет обрадио, и у бразде срца свих си
семе побожности засејао, узвишеним богословљем си пуноћу целе
цркве обогатио, а јеретичку плеву си огњем Духа спалио, са жудњом
си се философијом богопознања нахранио, оче отаца и пастире
пастирима, ти си поука вернима, светило свештеницима, целог света
славо, свеблажени Григорије.
Твоја света уста си приближио чаши премудрости, оче Гроигорије,
и захватио си божанску воду богословља, и вернима је изобилно
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предао, а душегубну воду јереси пуну хулења си заградио, јер је тебе
Дух Свети нашао за кормилара који одбија и одгони нападе
кривоверних као дување ветрова, јер си ти објавио Тројицу у једноме
Бићу.
Слава, глас 1.
Чеда цркве, опевајмо побожним песмама свиралу Духа, победника
над јересима, и сладост православнима, другог очевидца на грудима
Бога-Речи који је то кроз догмате постао, мудрог начелника пастирима,
па рецимо: ти си пастир добри, јер си самога себе дао Григорије, као
учитељ Христос за нас, и са Павлом се радујеш и молиш се за душе
наше.
И сада, богородичан.
Славословље велико, тропар и отпуст.
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 Коринћанима, зачало 151.
Алилуја, глас 2. Пазите народе мој, на закон мој, приклоните ухо
своје речима уста мојих. (пс.77,1)
Стих: Отворићу у причама уста своја. (пс.77,2)
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
На трпези бива утешење братије. Читамо житије светога.
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Месеца јануара 26. дан
Спомен преподобног оца нашег Ксенофонта и његове породице.
На Господи воззвах.. стихире из Октоиха 3 и светога 3, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Блистајући племенитом душом, милостињом и вером, самога си
себе просветио, и радосно си богатство сиротињи разделио, зато је у
све векове остала твога праведност, и теби је оче заблистала незалазна
Светлост у којој видиш своју децу и њину родитељку, јер живите у
граду небеском.
Презрели сте славу пропадиву, зато сте се удостојили славе вечне
и божанске, и сву лепоту овог живота сте одбацили, јер сте искрено
прекраснога Христа веома желели, а он вас је спасао од олуја светских,
и у тихи и светли живот управио, светитељи.
Телесне сте страсти умртвили и у одећу бестрашћа се оденули коју
сте чистим животом изаткали, јер још када сте у телу били одлучно
сте равноангелно живели, зато сте се славе ангелске и удостојили на
висини, и блаженства у Божијој светлости.
Слава и сада, богородичан:
Једино си ти Дјево несместивог Бога без тескобе у себи носила,
који је из доброте Човек постао, Пресвета Богоневесто, зато те молим:
избави ме од страсти које ме притешњују, да бих тесном стазом ходио,
која у живот води, и да бих тамо достигао.
Крстобогородичан:
Ти си, Пречиста, грозд сазрели необрађено у телу уродила, а када
си га на дрвету крста разапетог видела, плакала си и нарицала: Чедо
моје који сладост изливаш, да се свако пијанство страсти уклања,
доброчинитељу, ти си због мене, твоје родитељке, у твоме милосрђу
увек умољаван.
Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не
напуштај нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди
живот наш.
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На јутрењи
Оба канона из Октоиха, и светима канон на 4. Његов акростих је:
Певаћу о Ксенофонту, и његовој супруги и деци. Дело Теофаново.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море
разделио, и провео људе које је из ропства египатског извео, и
тако се прославио.
Дрво живота и праву рајску насладу сте као цела породица сада
примили, светитељи, зато молите Човекољубца да спасе све који вас
хвале.
Ходећи Владико усрдно путем твојих заповести, твој слуга је
стигао до своје обитељи, и због двоструке жеље у вечном животу
ужива.
Ти си свој дом потпуно учинио новом Аврамовом скинијом, зато
си дивни светитељу у недрима Аврама достојно и праведно починуо.
Богородичан: Сав се у тебе уселио, Свенепорочна, и у потпуног
човека се попут мене показао, беспочетни Бог-Реч, који је из Оца пре
свих векова заблистао.
Песма 3.
Ирмос: На камени мја вјери..
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.
Обасут сјајним почастима, ти си се и светим животом украсио,
делима си узлазио ка виђењима која си кличући показао: ти си Бог
наш, и нема светог мимо тебе Господе.
Поставши управник свега, примио си старање за све, па си
сиротињи твоје богатство делио, и са великом љубављу примао
монаштво, оче преподобни.
Хранио си се заповестима Владике, и у вери, поукама и наредбама
Господњим си дивни светитељу и децу своју поучавао, говорећи: ти си
Бог наш, и нема светог мимо тебе Господе.
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Богородичан: Опевајмо верни једину девствену и после порода,
Марију, светију од свих светих, и уистину неискусобрачну Богородицу,
па кличимо: радуј се Мати Пречиста, радуј се Богородице.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Заповести господње си храбро испуњавао, са супругом и децом
твојом, а сиромашнима сте тајно разделили богатство блажени; зато
сте наследили божанска блаженства.
Затим сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Бдио си у заповестима Владике, и тако си и нарав твоје деце и
супругу васпитао, Ксенофонте блажени, и са њима си вишње царство
наследио, јер си олује свих искушења прошао, зато вас хвалимо
побожно и са љубављу славимо и верно кличемо: богоносни и
свеблажени, молите се Христу Богу, да подари опроштај грехова свима
који са љубављу славе 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: Услишах Господи слух твојего смотренија..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.
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Када сте спасени од буре живота, ви сте се у пристаниште
побожности упутили, децо блажена.
Научили сте знање и божанско и човечанско, а Богу сте одлучили
да служите.
Из бездана светског сте преподобни чудом избављени, а прешли
сте у бездан доброте.
Богородичан: Избављени смо крвљу изливеном из ребара Сина твога,
Богомати, зато те сви славимо.
Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу
наредаба твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Одлазећи у непропадиви живот, похитао си Аркадије да стигнеш
у свети град, и гробу правог Живота си се поклонио.
Колики је стварно био о теби Божији промисао, и чудно и славно
управљање тобом Владике свих, свеблажени Аркадије!
Христос који је у своме почетку лежао у наручју светога старца
Симеона, промишљајући о теби, као путовођа те је привео, Аркадије,
светоме старцу.
Богородичан: Надприродно си родила, свенепорочна млада Дјево,
беспочетног Сина сапостојећег Оцу, из тебе оваплоћенога, зато тебе
Пречисту Богородицу проповедамо.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.
Желећи блажени живот, ти си ка монашком сабору притекао,
животодавно надахнуће имајући Јоване за помоћника.
Смртоносну злобу човекоубице, и његов смртни отров си одбацио,
јер си Јоване ка живоносном гробу Христовом похитао.
Угледао си се на живот Јована, и као он си се у пустињи
настанио, и чисто си Јоване поживео и за Христа се очистио.
Богородичан: Он који је небо својом вољом раширио, тебе је
Пречиста Богомати другим, духовним, небом учинио, и из тебе је
свима у тами заблистао.
496

DAN 26.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Бриге овога света сте избегли, Ксенофонте праведни, са славном
супругом, зато се на небесима сада веселите са својом децом, Христа
величајући.
Икос:
Чудним путем си побожно Ксенофонте ишао, и са супругом сте
заборавили на своју природу, и као бестелесни сте се на земљи
показали, зато су вам се небеске двери отвориле, и са ангелима се
радујете, као свети посленици винограда Господњег, и са децом својом
молите се Христу, да подари зраке просвећења нашим помраченим
срцима, нама, који ваш светли спомен служимо, а Христа венцедавца
величамо.
Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.
Богоносни је чистим разумом видео ваше смирење па је објавио
је: праведни Бог ће вашу веру божански наградити, и као милостив
заједно сабрати.
Видећи вашу побожну ревност, и видећи веру вашу, Човекољубац је
жељу вашу испунио, и као доброчинитељ и најславнији, све вас је за
једном трпезом сабрао.
Богородичан: Буди ми Свенепорочна непостидна нада, нада извесна и
бедем непоколебиви, и покров и помоћница, јер се у тебе уздам, јер
на тебе Пречиста полажем сву наду спасења мога.
Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњенаја..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.
Као пећ усијану сте одвајање један од другога храбро претрпели,
мада су вам се срца кидала а душе гореле, и мученички жалац
страдања сродника сте поднели.
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Са висине вас је росоносни облак Човекољубља осенио у горама
Сиона, где је Дух као роса просветио ученике, који кличу:
благословите сва дела господња Господа.
Учините Доброчинитеља милостивим и благим према нама, оци
свебогати, јер славимо ваш свети спомен, као природом сједињених а
благодаћу окупљених.
Богородичан: Јединородног Сина и Бога-Реч, који је пре свих векова
из беспочетног Оца неизрециво заблистао, родила си га као
прворођеног пре свега створеног, зато тебе Богомати сви народи
славимо.
Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син Бог..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се
оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи
раздвојене, зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Узевши на рамена крст Хистов, заиста сте ишли стазом уздржања,
и сваку сте врлину стекли, све док прави Живот без старења нисте
примили, зато сте породично овенчани.
Загосподарили сте телесним хтењима, и као богата ризница Духа,
примили сте благодат исцељења од Извора дарова, и ка њему сте сада
дошли и вечно се одмарате.
Победили сте замке змије, и на крају сте свим почасним именима
названи, преподобни, и венце правде сте од Христа достојно примили,
зато га сада молите, да спасе душе наше.
Богородичан: При првом рођењу беше без матере, ради нас
Оваплоћени и Рођени из Оца; у две природе се јавио: божанској и
човековој, и зато верујемо и у његова два дејства, Богоневесто.
Светилен
Подобан: Небо звездами..
Богоугодно си раздао богатство сиротињи, и са целом породицом
си пришао Господу, Ксенофонте, па га моли свеблажени, да нас од
страдања избави.
Богородичан: Твоја узвишеност, Пречиста, је заиста већа и од војске
ангела и хорова светих, зато умоли Христа за грешне људе.
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Месеца јануара 27. дан
Спомен пренесења моштију међу светима оца нашег
Јована Златоустог.
На вечерњи
Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Опевајмо песмама од злата исковану трубу, богонадахнути глас,
неисцрпну пучину догмата, тврђаву цркве, небеску памет, дубину
премудрости, чашу позлаћену која излива реке медене науке, и напаја
цео свет (два пута).
Достојно прославимо Јована златоречитог, као незалазну звезду,
која обасјава зрацима Божије науке све под сунцем, као проповедника
покајања, као сунђер позлаћени, који упија влагу великих очајања, а
орошава покајана срца која горе због греха.
Величајмо у песмама Златоустог, јер он је земни ангел а небески
човек, он је ластавица слаткоречива и громогласна, ризница врлина,
камен несаломиви, вернима узор, налик мученицима, у истом реду са
светим ангелима, а раван апостолима.
Ини стихире, глас тај исти.
Подобан: Званиј свише..
Саставимо данас свештени хор, за златни венац цркве Христове и
на царску славу, јер овај свети долази из Комана у Царски град и
светлећи сија са висине при повратку своме; Он у царство духовно
уводи верне и усваја их код Цара. Зато кличимо: златоимени оче, свети
Златоусте свезлатни, моли да се спасу и просвете душе наше (два
пута).
Ти си о, Златоусти, поднео најсуровије заточење, ти си као светло
небо цркве које обасјава запад, јер сада радосно сијаш као светло
незалазно, и грејеш светитељу украшен звездама чудеса; Ти носиш
Христа попут пресветлог Сунца, који сада обасјава твој повратак. Зато
кличемо: светлообајсни и светлоречиви Златоусте свемудри, моли да се
спасу и просвете душе наше.
Сада небо са ангелима ликује, и са целим светом се веселе и
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сабори народа, јер су њима на земљи твоје свете речи постале небеска
лествица, са ступњевима за узлазак на горе ка Богу, и зато си постао
као нови Јаков; свети ангели се радују због овог твога пресељења, а
ми кличемо: златоречиви и свеблажени саговорниче духова ангелских,
моли да се спасу душе наше.
Слава, глас тај исти (4.), самогласно.
Дело Косме Веститора.
Није приличило теби Златоусти, да остављаш Царски град, и да
живиш код Комана, зато Богом оданде доведен, царску почаст ти је
опет узвратио Царски град. Развеселила се црква видећи те, и
прославља говорећи: величам славу мога Господа, који ми је дао
невестоводитеља, и утврђење вере, примање мојих почасти, успокој
моје очи, висину смирења и дубину милости, и ширину моје
скромности, и дужину покајања, зато те молимо, оче преподобни,
измоли мир и велику милост душама нашим.
И сада, богородичан (од првих): Иже тебе ради..
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.
Вход, прокимен дана и чтенија:
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 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
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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 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 стиховње стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Радује се црква Христова, јер гледа тебе као свети свећник, и као
светило блиставо, којега су противници оборили, и под поклопцем
ћутања га сакрили, али ти си прослављен на гори врлина, оче
преподобни, као божанско светило, и јаче од сунца обасјаваш сав свет
чудесима, а данас неподмитљиви Божији суд показује своју правду са
висине као подне пресветло, и дарује свима на свету мир и велику
милост.
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност.
Као верни чувар пшенице за цео свет, он слашћу Духа небеског
храни срца свима, али не долази из Египта, него се као нови Јосиф
појављује у светим моштима и долази од Комана; данас он велику буру
и пучину туге молитвама пресеца, зато га са вером прославимо и
кличимо: дођи блажени међу нас који служимо празник твој, и подари
нам богато спасење и велику милост.
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
Твоја рака Златоусти као дивна миро-хранилница излива целом свету
мирис светих чудеса, и рекама исцељења мириши душама свих који те
славе, јер си си Христовом благодаћу као духовним мирисима
обогаћен, и дајеш мирис вечног живота свима који ти са вером долазе;
Зато сладећи се твојом благодаћу, премудри, и храњени благодаћу из
пречистих и светих моштију, са вером молимо да Господ подари
душама велику милост.
Слава, глас 6.
Преподобни и трипут блажени свети оче, пастиру добри и учениче
првопастира Христа, ди си душу своју за овце положио, ти и сада
прехвални Јоване Златоусти твојим молитвама измоли душама нашим
велику милост.
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.
Тропар, глас 8.
Благодат забвлиставши из уста твојих као светлост огња,
просветли васељену, свету стече ризнице несреброљубља, нама показа
висину смиреноумља; стога твојим речима учећи нас, оче Јоване
Златоусте, моли Христа Бога Логоса, да спасе душе наше.
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На јутрењи
После прве катизме, сједален глас 4.
Од Бога си Златоусти подарен цркви као златна и златно-речива
свирала која свето пева, као ластавица лепоречива, која златом блиста,
јер ти је разум оче блажени златном одевен, свирало покајања, твојим
молитвама пастире дични, помогни у искушењима свима који тебе
славе. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Са покајањем притичем Богородице под твоје од Бога дано свето
окриље, клањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми греси већ
преко главе стигоше, и бојим се и стрепим Владичице од мука, зато
упути молитву Сину твоме да се од свих ових избавим.
После друге катизме, сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
По Божијем промислу постао си достојан Христове пастве, дични
пастире, јер си твојим поукама као праћком одагнао од ње вукове, и
без поштеде си изобличио мудри оче, најхулније, али су те они из
зависти прогнали, Златоусти, а ти си по том путу одлучно пошао, и на
њему си и умро, али си се вратио са великом славом, дарујући
Божанске дарове. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је
твоје бесемено рађање Богородице 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 тајно..
Као прави првосвештеник си Златоусти твој живот украсио, и реч
Господњу си православно људима сејао, зрацима Духа си изливао кишу
твоје науке на земљу, премудри, и засадио си добре обичаје, зато
убравши са вером плодове духовне и окусивши их, познали смо сладост
Божије славе. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Увек ти благодаримо Богородице, и величамо те и клањамо ти се
Пречиста и певамо о твоме Породу благодатна, кличући непрестано:
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спаси нас Дјево свемилостива, јер си добра, и избави од осуде
демонима у страшни час испитивања, да се не постиде слуге твоје.
Степена, први антифон 4. гласа
Прокимен, глас 4. 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)
Еванђеље по Јовану, зачало 35. од половине
После 50. псалма,
Стихира глас 6.
Ти си златоречити Златоусти постао труба златног гласа, јер си
позлатио срца верних златним твојим поукама; пророчки се раширила
вест о твојој науки, оче преподобни, и све крајеве света си просветио.
Канони: Пресветој Богородици са ирмосем на 6 и светога на 8.
Канон Богородици. Његов акростих је: Радуј се насеље Радости, и
укидање туге. Дело Јованово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Радуј се јер си избављење од старе клетве, и јер си извор
благослова; радуј се Мати Живота, јер ти си разарање ада, и убијање
смрти; радуј се јер ослобађаш од туге, и јер си ти широко станиште
радости, радуј се Богородице свеопевана.
Радуј се духовна кочијо Бога-Речи, радуј се свенепорочна; радуј се
кочијо од Давида названа многим именима, и јер си од безбројних
предсказна; радуј се јер си узвишенија од појма херувима, и јер
превазилазиш и серафиме.
Радуј се Богоневесна, јер си светија од духовних сила; радуј се јер
си узвишенија од сваког створеног бића; радуј се палато Божија, радуј
се огњени престоле; радуј се светило веома светло, радуј се јер си
многим именима названа.
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Радуј се неокаљана јер је из тебе изникла палица као из корена
Јесејевог; радуј се расцветала палицо Аронова; радуј се јер ти си
унапред осликана тајанствено и дубоко, и као она тако си и ти
Христом као плодом процвала.
Канон светога. Његов акростих је: Певаћу светој свезлатној свирали.
Дело Теофаново. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Сјеченоје сјечетсја..
Делењем се сече Море Црвено, и суши се дубина која чува
валове, она је ненаоружанима постала проходна, а гроб
наоружанима, и песма се побожна и дивна певала: славно се
прославио Христос Бог наш.
Испуњен си, преподобни, зрацима незалазним и пред Божијим
престолем стојиш заувек са изабранима, зато нама који те са вером
славимо и твој свети повратак празнујемо, моли да стекнемо мир и
велику милост.
Земља празнује и небеса се са људима и са нама побожно радују,
због твога оче светога празника, јер се сада твоје свето тело вратило
ка твоме стаду, славни Златоусте, као свето станиште Духа.
Свети сјај твога разума, блажени, није поднео веома подмукли, па
је подигао против тебе искушења, као у давнини на Јова, али се веома
смркао, када си ти после заточења као најсветлији међу твоју паству
стигао.
Твојим посве златним речима позлатио си, златослове, душе
вернима, а када си присилно далеко од стада заточен био, Божијом
вољом си се после погребења њима вратио, светло пихваљени и
свеблажени Златоусте.
Богородичан: Постала си светлија од херувима, јер си Пресветога Бога
родила; њега моли Пречиста као Творца свега, да освешта све који тебе
светим песмама славе, похвало отаца и помоћнице људима.
Други канон светога. Његов акростих је: Трећу песму певам овоме
златног језика. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Води древље..
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Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио,
а Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.
Богојављена уста и златна свирало, светлом твојих речи и твојим
молитвама просвети мој разум, да бих опевао спомен твога повратка,
Јоване, јер си са благодаћу имењак.
Као звезда светлоносна, и као сунце које људе просветљује, и као
светило праве вере, ти си под земљу зашао преподобни, по законима
природе, али си опет заблистао нама твојим чедима, шаљући сјај
обилних чудеса.
Златоречивим твојим језиком и науком, испунио си све под
сунцем, и златним устима као зрацима исцељења си свима заблистао,
чинећи твојим повратком, оче преподобни, да тама страдања исчезне.
Богородичан: Побожне песме си испевао о јединственој Ипостаси
Бога-Речи, и ако је као двострук из Пречисте дошао и тело примио,
зато њу непрестано благосиљамо и са вером славимо, свети Златоусте.
Катавасија: Сушу..
Копно земље у дубини рожено посетило је једном некада
сунце, па се, као зидови, згуснула са стране вода народу који
пешке море прехођаше и богоугодно певаше: Певајмо Господу јер
се славно прослави.
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче,
ти мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење
и једини Човекољубче.
Радуј се Владичице, јер си ти најјаче оружије; радуј се моћна
заштито; радуј се заступнице, радуј се јер си помоћница покајаним
грешницима; радуј се бедеме оних који те призивају, радуј се радости
целога света.
Радуј се спасење човечанства, радуј се моћно утврђење, радуј се
јер позиваш Адама и Еву и јер су због тебе добили старо блаженство,
радуј се јер ти опет рај отвараш.
Радуј се несагорива купино; радуј се кочијо светлости; радуј се
облаче из којег долази Сунце; радуј се славни и свуда проповедани
Царев троне; радуј се духовни граде Христа Бога живога.
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Радуј се неискусобрачна Мати и чиста Владичице; радуј се
неорана и необрађивана њиво; јер си уродила Делатељем свега; радуј
се земљо из које је Истина заблистала.
Ини.
Ирмос: Господ сиј всјех..
Ти си Господ свих Бог и створитељ, а унизио си себе,
Нестрадални, ради створења, и са собом си га сјединио, и на реци
на коју си хтео доћи сам си људима објавио: воду живота
захватите и у вери се утврдите.
Постао си чисто Божије станиште, и истражио си дубине догмата,
блажени Златоусте, а науку зловерујућих си потопио, и срца верних си
напојио, зато данас славимо твој свети повратак.
Постао си блажени Златоусти златна свирала која нам јавља
неизрециве ствари, зато са вером певамо о теби при повратку твојих
светих моштију, земни Божији ангеле и небески човече.
Речи живота си из срца дао вернима, али су ти неки зато
неправодно завидели, оче свеблажени, па си у даљину био изагнан и
у многе невоље, али си вољом Свемогућег после твога уснућа опет
дарован стаду твоме, преподобни оче.
Богородичан: Ко може исказати млада Дјево висину и дубину твога
неизрецивог порода? Јер ти си неизрециво и надразумно родила Бога
који људе избавља од пропасти, и зато те како доликује сви верни
славимо.
Ини.
Ирмос: Иже от не сушчих..
Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео, и
Речју саздао и Духом довршио; и мене си у љубави твојој утврдио.
У пећину заточења те је сакрила ослепела царица, као најветлијег
светионика, али те је Христос опет вратио и на узвишени свећник те
опет поставио.
Вратио си се Златоусти да извиреш воде чудеса, и изливаш реке
исцељења, свима који са вером славе спомен твога повратка Јоване.
Као Нил што се враћа и златном водом наводњава и речима и
чудесима, зато се окупимо и са вером сви обилно захватимо, и сви се
напојимо.
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Богородичан: Нико на земљи не може да те опева, али теби певају
ангели јер си Бога телом родила; па ипак се ми твоје слуге
осмељујемо и певамо ти и славимо те.
Катавасија: Утвержденије..
Поуздање си онима што се у тебе надају, Господе, утврди
Цркву своју коју си стекао часном крвљу твојом.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Са небеске висине си упознао Премудрост, и од Бога си добио
благодат речитости, тако си свима заблистао као злато каљено, и
Свету Твојицу си у Јединству проповедао, лаж среброљубља си твојим
речима устрелио, чак си ревносно и царицу изобличио, туђу Аријеву
науку си посрамио, о, Јоване Златоусти, зато моли Христа Бога, да
подари опроштај сагрешења свима, који са љубављу славе твој свети
спомен. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Једнога од Тројице си надприродно зачела Дјево, и чудно га,
надразумно и несхватљиво родила, и заједницу Божанске са
човечанском природом си обновила, јер је била давно одгнана; зато
окупљени и Рођеним из тебе спасени, Најнепорочнија, следујући
твојим речима како доликује те величамо, и молимо Христа Бога, да
подари опроштај грехова свима који са вером славе тебе као његову
Матер.
Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Радуј се јер си ти Исток Очеве Зоре, одакле је дошло Сунце које
је из Оца заблистало пре звезде Данице; радуј се лаки и духовни
облаче; радуј се Дјево и Мати благословена; радуј се најславнија и
свенепорочна.
Ти си Владичице као златна кадионица која има неиздрживи и
духовни Огањ, којим се спаљује покидана Адамова меница
непослушности, зато се радуј, кличем ти, јер се тобом даје свима
радост и добија рајска сладост.
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Ти си људима част, слава и хвала, а ангелима си венац и круна,
зато и земља и небо састављени у једну цркву скупа кличу теби радуј
се! Радуј се Владарко целог света и свима људима помоћнице.
Ти си као света постеља коју је Соломон унапред описао
окружена са силним шездесеторо, зато се радуј Дјево и ковчеже
позлаћени духовним освештањем, јер си као света клешта и купина
која носи Огањ; радуј се двери и лествице и мосте.
Ини.
Ирмос: Провидјев пророк тајну..
Предвидећи пророк твоје неизрециве тајне, Христе, објављује:
одредио си силну благодат крштења, да га сви са вером примају,
за избављење од наших грехова.
Стекао си оче преподобни уста огњенадахнута и језик, па си свуда
раширио објашњење Светог Писма, и мада си умро неправедно у
изгнанству, данас нам се као дар даје твоје свето тело.
Нека се сада велича Златоусти као тумач неизрецивих тајни, јер
после времене смрти добро вољом Божијом опет долази Царевом
Граду, свечано слављен светим песмама.
Стекао си разум обасјан зрацима Пресветога Духа, и твојом
светом науком си обасјао све под сунцем, а таму неверја одгониш, оче
свети Златоусти, зато си саговорник светих ангела.
Због праведности си блажен преподобни, али си завишћу Злога од
пастве био одагнан, ипак се сада враћаш, и од свих си оче мудри,
светим песмама прослављан, Златоусти, светитељу Господњи.
Богородичан: Из тебе је Дјево дошло Спасење целом свету и јавило
се, јер је из тебе заблистао Христос збавитељ, зато тебе Пречиста како
доликује песмама славимо, свих светих похвало, јер си вернима свето
очишћење.
Ини.
Ирмос: Положил јеси к нам..
Зато јер имаш према нама снажну љубав Господе, јединороднога Сина твога си за нас на смрт предао, и зато ти благодарно
кличемо: Слава сили твојој Господе.
Љубитељи Божијих речи, дођите да светим речима и радосно
прославимо великога украситеља богословља, који се опет враћа, јер
је речи сујетне науке речима премудрим као лудост изобличио.
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Обогатио си нас богатством богопознања Златоусти, јер си
стегнуту руку тешке грамзивости и богатством оптерећену јавно
изобличио, и то само са богатством Божије благодати.
Лук суровог насилника и мучитеља си поломио, када си у
телесној немоћи ангелски поживео, и победио си раније гонитеље и
учинио их молитвенима, Златоусти свештениче.
Богородичан: Духовне војске певају ти песме и хвале те млада Дјево,
јер си Онога кога не могу гледати из пречистог твога тела родила, а
он је неизмењен тело примио, Пречиста Богоневесто.
Катавасија: Покрила јест небеса..
Доброта је твоја Христе већа од небеса; изашао си као кивота
из твоје непропадљиве Матере и у храму твоје славе појавио си
се као дете ношено у наручју и све испунило твоје хвале.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
У време изласка мога из овог света избави ме од легије духова и
поднебесне мучитељске војске, да бих прошао без патњи, зато ти
кличем радуј се, и радосно узвикујем: радуј се непостидно надање
свима.
Ти си Радост зачела, Свенепорочна, зато се радуј Пречиста; радуј
се цвете сомотски и слатког мириса; радуј се ружо девства орошена
руменилом и јер си Божији угодни мирис.
Радуј се јер си као света росуда за миро, и миришиш јаче од
светога мира; радуј се божански изворејер ти Воду Живу изливаш;
радуј се јер грозд Живота доносиш, радуј се Владичице, лозо
необрађена.
Радуј се јер си као непроходне двери кроз које је Христос Господ
прошао; радуј се јер је Рођени из тебе рајске двери отворио; радуј се
радости неба и земље и јер си и горња и доња бића сјединила.
Ини.
Ирмос: Сојузом љубве свјазујем..
Апостоли ужетом љубави повезани, Христу Владару над свима
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су себе предали, и своје свете стопе су очистили, да благовесте
свима мир.
Постао си блиставо светило свима који су у ноћи живота, јер
блисташ зрацима твоје свете науке Златоусти, и обасјаваш срца наша,
зато те како доликује песмама славимо.
Богатство твоје науке си разделио Златоусти, и обогатио
изгладнеле душе наше, и мада си неправедно био заточен, ипак си
праведном пресудом опет стаду твоме враћен, које се због твоје
узвишености радује.
Као веома плодна лоза, принео си вино смирења, али си и царицу
изобличио, која је присвојила виноград удовице, и био си заточен
Златоусти, зато твој повратак славимо.
Богородичан: Онога кога војске бестелесних не могу видети, у твоме
наручју си га као Дете сместила и носила, јер се он по својој доброти
унизио и оваплотио, да осиротели свет обогатио.
Ини.
Ирмос: К тебје утрењују..
Од раног јутра притичем теби, Творцу свих, који разум целог
света надмашујеш, јер су твоје заповести светлост, и у њих упути
и мене.
Дошао си као мирисно пролеће које попут цвећа благодаћу
мириши мноштву верника, и ослобађа их, оче, од зиме зала, повратком
твојим.
Као божанска река и извор дарова се враћа, зато ожеднели пијте
воду живота, захватите је са вером, побожно и радосно.
Отишао си и сакрио се, лепото моја, тешко мени! Али си се
жељени и вратио мени у своје време; Тако ти Христова црква кличе у
твоме повратку.
Богородичан: Отеловљеног Бога-Реч који је дошао из твога тела,
Свенепорочна, учини милостивим према мени, јер њега је Симеон
држао у храму на рукама, а величао га као Створитеља.
Катавасија: Јако видје Исаија..
Кад угледа Исаија на престолу образ преузвишеног Бога од
стране ангела славе ношеног, „јао мени!“ повикао је тад,
„провидео сам оваплоћење Бога, незалазне светлости који светом
влада“.
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Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду
приближио, па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже
мој.
Радуј се Владичице духовни сасуде; радуј се плаште сачињени од
твоје твоје пречисте крви, радуј си њиме као порфиром Цара свих
огрнула, и наготу Адамову покрила, Радуј се свеопевана.
Ти си млада Дјево као природни и чулни хлеб који укрепљује срца
људи, који утврђује душе хришћана који певају твоме светом имену;
зато ти радосно сваки народ кличе: радуј се!
Радуј се светило позлаћено; радуј се ковчеже који прима Бога;
радуј се скинијо; радуј се горо света; радуј се духовни граде живога
Бога; радуј се палато Христова; радуј се храме божански и веома
светли.
Радуј се најнепорочнија Пречиста; радуј се нарочити цвете
природе, од целог човечанства вољени; радуј се благодати богодана;
радуј се јер си Рођеним из тебе обезчашћеној човековој природи
почаст опет вратила.
Ини.
Ирмос: Бездна последњаја..
Захватио ме је најдубљи бездан греха, и не могу да издржим
валове, али као Јона кличем ти Владико: избави ме из пропасти.
Излио је твој језик, свеблажени Златоусти, златне реке цркви, и
гладна срца је обогатио, па те зато свечано славимо.
Твоја смрт, свеблажени, је била часна пред Богом нашим, и у њој
си прослављен твојим поновним доласком оче Златоусти, ка твоме
престолу.
Блажен је гроб у којем је твоје свето тело, јер својим
чудотворењем обогаћује све који му са вером притичу, Златоусти,
свеблажени светитељу.
Богородичан: Узвишеног си родила, Пречиста Богоневесто, и тако си
до небеса узвисила нашу природу која је на земљи лежала, зато тебе
како доликује славимо.
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Ини.
Ирмос: Бездна последњаја грехов..
Најдубљи бездан грехова ме је зграбио и дух је у мени
исчезао; али Владико твоју високу мишицу пружи, и као Петра,
тако мене и наставниче спаси.
Одсекла те је од Христове цркве безумна царица и свирепе
неарави, али је одмах и сама била одсечена, а ти си је и после смрти
твоје изобличио, када си чудесно пресечење учинио.
Постао си Златоусти као свирала све стваралачког Духа, веома
гласна, од које је мучитељка оглувела као зачарана велика змија и
узвраћено јој је веома бедном смрћу.
Ако неко и умре смрћу али тај не пропадне, то си научио цареве
Златоусти, и њиној наредби се ниси прво повинуо, али си се затим на
њину молбу вратио.
Богородичан: Верујемо у тебе Јединог који си из Дјеве настао када си
тело примио и двоструке природе постао, јер је Јован Златоусти далеко
одбацио и твоје сечење и сливање, Исусе Бого-Човече.
Катавасија: Возопи к тебје..
Видећи старац својим очима спасење, које људима дође од
Бога узвикну теби Христе, ти си Бог мој!
Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Тајанствено се развеселила славна црква враћањем твојих славних
моштију, сакривши их као злато скупоцено. Зато онима који те славе,
изобилно подајеш благодат исцељења молитвама твојим, свети Јоване
Златоусти.
Икос:
Светило мојих дела је пропало, Јоване Златоусти, и плашим се
сусрета са твојим светим моштима, али ти ме сам поведи и стазе моје
исправи, и измоли ми, светитељу, време покајања, јер си његов свети
проповедник, па умири буру мојих многих страсти, и од замки
Велијарових ме избави, и на крају ме спаси, да бих достојно опевао
твој славни повратак, Јоване Златоусти, као што се раније осмелих да
и твоје уснуће прославим.
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Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Радуј се једина неискусомужна и нетакнута Мати и Дјево
Владичице и Родитељко Сина; радуј се чудна и узвишена тајно; радуј
се сладости ангела; радуј се радости људима.
Радуј се Сионе, духовни граде Христа Цара над царевима о којем
се предивно говори; радуј се Богоневесто; радуј се лествице којом
узлазимо са земље на небо и из трулежи у живот.
Радуј се цветниче богонасађени и мирисни врте, јер си таква
Богом обрађена Дјево постала; радуј се јер си цвет бесмртности
процвала; зато ти сложно кличемо: Радуј се дароватељко радости и
изворе сладости.
Пречасна Владичице, избави ме од безчасних страсти да ти
радосно кличем: радуј се изворе светиње; радуј се ризницо сваке
чистоте; радуј се станиште Божије; радуј се Христово склониште.
Ини.
Ирмос: Отроци в Вавилоње..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред
ње бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Украшен си блиставим чудима и златним богословљем мудри оче;
у сурово заточење си предан, али си одатле враћен и од свију прослављен.
Посекао си зло у корену, секиром твоје божанске науке, па
заслађујеш душе богопознањем, светитељу Златоусти, зато славимо
повратак твојих моштију.
Повратком твојим оче преподобни ти си удаљене измирио, и
положен си у храм премудрих апостола, Златоусти, јер си њином
светом влашћу обогаћен, оче свехвални.
Богородичан: Родила си Пресвета, Исуса Христа, као Једнога од
надсуштаствене Тројице, зато га моли Свенепорочна, да моје безбројне
грехе по своме неизрецивом милосрђу опрости.
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Ини.
Ирмос: Јакоже древље..
Ти си давно три побожна младића, у пламену халдејске пећи
оросио, тако и нас светлим огњем божанства твога обасјај јер ти
кличемо: Благословен си Боже отаца наших.
Најдрскија царица која је прогањала удовицу и није јој опростила
за казивање њене својте, и тебе је премудри оче прогнала из Царскога
Града, али је због тога и сама прогнана од Божије благодати.
Вратио си се поново као сладост, и као сунце које беше облацима
покривено, и као веома велико светило, обасјан светом и као злато
светлом твојом науком, а њоме се и сви ми просвећујемо Јоване
Златоусти.
Ка теби пружам своје руке Златоусти, да те унутра свога поседа
примим, као веома драгог водитеља невесте који се враћа свечано, а
који је много година каснио; тако ти црква кличе славећи те данас.
Богородичан: Ти Пречиста долазиш у храм и као нека света клешта
носиш духовну жеравицу, од које се Симеон просветио када га је на
руке примио, и о знацима страдања његовог је веома јасно пророковао.
Катавасија: Тебе во огњи..
Тебе, Бога-Реч, певамо јер си у огњу децу оросио док
благосиљаху и у Дјеву си се непропадљиву уселио, па ти благочестиво певамо: Благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Благословите отроци Тројици..
Децо истога броја са Светом Тројицом, благословите створитеља Бога Оца, опевајте и Бога-Реч који је сишао, и огањ у росу
вам претворио, и величајте сви Животодавца, Духа Светога у
векове.
Радуј се јер палицо процвала из Јесејевог корена; радуј се јер си
ненапојена процветала Христом као предивним цветом; радуј се богата
горо осењена; радуј се горо Божија у којој је Бог-Реч одлучио да
борави још пре свих векова.
Твојом моћном одбраном као жељезном палицом, одагнај ужасне
страсти које као пси лају и као звери уличу око моје душе и које ме
обмањују, да бих теби узвикнуо: Радуј се Дјево!
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Красна си и родила си Христа украшеног врлинама мимо свих
синова људских; зато си најлепша међу свим женскима, и зато ти
радосно кличемо: радуј се Богородице чиста и обрадована; радуј се јер
си славнија од свега створенога.
Радуј се Богородитељко јер си као несечена гора коју је у давнини
видео Данило, од које ће се одсећи угаони камен; радуј се богоугодна
клешта која ниси Бога као жар; радуј се јер си светија од духовних
ангела; радуј се часнија од свих створења.
Ини.
Ирмос: За закони отеческија..
Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше
у опасност, јер презреше цареву безумну наредбу, и заједно, када
их не сагори огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа
појте дела и узвисите га у све векове.
Стекао си власт разрешити и везивати грехе, зато разреши грехе
свима који твој свети повратак свечано празнују, и да се удостоје
царства небеског, измоли за све, који ти покајаним срцем певају:
Господу певајте његова дела и величајте га у све векове.
У заточењу си оче богомудри претрпео патње, и тамо си примио
блажени Златоусти и свети крај живота, али си вољом Божијом опет
враћен ка твоме светом престолу, прослављен од верних који певају:
Господу певајте његова дела и величајте га у све векове.
Лажљива Змија није могла поднети стреле твоје науке, оче
преподобни, и покушала је да те искуша као праведнога Јова, али је
побеђена твојим трпљењем за Христа, и постала је на велики подсмех
свима који са вером песме певају: Господу певајте његова дела и
величајте га у све векове.
Тројичан: Беспочетни Оче, и сабеспочетни Сине, и Божански Душе,
Тројицо нераздељива, а Једна природо, једна сило, и једна власти,
испуни свакога добра и избави мука оне који ти певају, да би
непрестано певали: Господу певајте његова дела и величајте га у све
векове.
Богородичан: Разум човеков не може схватити надразумну и
неизрециву тајну рођења из тебе млада Дјево, јер је Бог са телом из
тебе дошао, и спасао све који су пали у пропаст, и на првобитну част
их је узвео, па певају: Господу певајте његова дела и величајте га у све
векове.
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Ини.
Ирмос: Нестерпимому огњу..
Захваћени неиздрживим огњем, побожни младићи у пећи
стајаху, и пламеном неповређени бејаху, па побожну песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа, и величајте га у векове.
Правом вером као дојкама, оче преподобни, храниш цркву која те
је одхранила, и дајеш јој седмоструки хлеб божанске благодати када јој
твоју сладост храниоче изливаш, као пиће за исцелење, свеблажени
Златосути.
По целом свету се прочула оче глас твојих догмата, а безумна
царица је наредила да те зато прогнају, али се преварила, јер ти као
пун узвишених знања свуда блисташ зрацима твоје науке.
Нека се данас просвети пуноћа верних, светлећи се весељем због
свога изузтеног учитеља, јер је дошао и телом је присутан па, раздаје
вернима изобилну благодат; зато ајдемо да се њоме радосно и богато
насладимо.
Богородичан: Гледам тебе на рукама матере свима тебе недоступног
по Божанској природи, како те држи Речи-Божија, а ти у рукама имаш
цео свет, рекао је Симеон, Бого-Човече
Катавасија: Нестерпимому огњу..
У неиздрживом огњу сједињени благочестивом вером младићи
опсташе и неповређени од пламена божанску песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа и величајте га у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни
величамо.
Ево сви те нараштаји славе као увек блажену, као што си и
прорекла Богородитељко од Божанског Духа, јер си Радост родила; зато
ти кличу: Радуј се, радуј ризницо Живота; радуј се изворе који духовни
мед излива.
Ти си Владичице Пречиста усправила праоца Адама који је пузао,
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а тугу праматере Еве си на радост изменила, зато теби као узрочници
радости кличемо „радуј се“, радуј се радости верних, радуј се весеље
хришћана.
Достојно је теби кликтати „радуј се“, јер се у тебе увекпостојећа
радост Бићем уселила; зато се радуј Дјево млада и Богородитељко;
радуј се рају сладости; радуј се златног тока изворе бесмртни; радуј се
јер пиће Истине изливаш.
Прободено је моје срце слатком стрелом жељом за тобом
Свеопевана, и нагони ме да ти увек кличем и узвикујем „радуј се“!
Радуј се тихо пристаниште; радуј се јер си потопила духовног фарона,
и јер си најслађе непролазно море.
Ини.
Ирмос: Недоумјејет..
Ниједан језик није у стању да те хвали како ти приличи,
Богородице. И ум из горњег света на муци је када покушава да ти
пева химну. Али као добра прими Нашу веру, јер знаш нашу
Богом надахнуту љубав. Ти си хришћанима заступница, тебе
величамо.
Постао си узор свештенства, богоречити, одевен правдом као
светом одећом, и обогатио си цркву твојом науком, а Писма си открио
продуховљеним разумом, зато оче твој повратак славимо.
Постао си оче чудан и славан, јер си свето пролеће покајања
објавио нама који смо зими греха робовали; и био си светитељу
заточен навалом Лажљивога, али опет долазиш радосно ка ужељеном
стаду, Златоусте блажени.
Данас се веселе срца свих, гледајући тебе преподобни као чистог
женика, где си благодаћу предан твојој цркви као невести и зато
Даваоцу добара певају непрестаним песмама, а тебе достојно хвале и
славе.
Дошао је из Комана као светило на свећник да се постави, стигао
је као украс цркве, зато певајте Господу, певајте му са весељем и
сретните га духовно и сви запевајмо: твојим молитвама оче помози
нам.
Богородичан: Најсветлијим сјајем неизрециво Рођенога из тебе млада
Дјево, просветли Пресвета Богородице моју душу, јер је сваким
преступима помрачена, и не желим да чиним добро, па ипак хоћу да
непрестано казујем Пречиста о твојој величИни.
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Ини.
Ирмос: Новоје чудо и богољепноје..
Новог ли од Бога и лепога чуда: девичанске двери затворене
прошао је Господ, Бог беше без тела при уласку а у телу по
изласку, и двери осташе затворене, зато њу као неизрециву
Богоматер величамо.
Војска ангела, сабор пророка, апостола и свети сабор мученика са
нама се свечано весели како доликује празнику, и твоје песме
свеблажени сматрају за своју благодат, коју си у целом своме животу
остварио.
Заблистао је као светлост у свету и постао у њему као превисока
света свећа, као слатконосна пучина Божијих дарова, зато дођите браћо
да је захватимо, да се том светлошћу нахранимо, да се огрејемо, и да
од срца сви у песми златоречивог величамо.
Као две лепте је ова песма теби, из недостојне и бедне моје душе,
која је бедна и удова без икаквог добра дела, али ти је принесена из
богатства свете љубави, а ти је угледајући се на Божију доброту
прими, и узврати богатом благодати.
Богородичан: Као рањен тресем се, рече Симеон, од Овога који само
погледом са небеса чини да се цела земља колеба, а ја сам укрепљен
да га држим на рукама, јер Рођени из тебе Дјево већ ме од потресеног
тела отпушта, да будем известилац онога што се већ догађа, јер га
носим радосно, и да свима у аду благовестим избављење.
Катавасија: В закоње..
У сенки старог закона и Писму видимо праобраз верници;
свако мушко рођено отвара утробу и пева Богу „свети си“ ми
прворођену Бога-Реч беспочетног Оца, Сина прворођеног од
матере неискусомужне, величамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Радуј се царствени граде над свим градовима, јер данас примаш
тело твога доброга пастира и првопастира, који тебе и цео свет
управља и спасава, зато медоточним песмама Златоустога опевај. (два
пута)
Слава и сада, богородичан:
Радуј се Божија палато, радуј се горо осењена, радуј се несагорива
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купино, радуј се престоле славе, радуј се Божија трапезо, радуј се
сасуде позлаћени, радуј се светило пресветло, радуј се лаки облаче,
радуј се Дјево и Мати Маријо.
На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Твоја изливена наука је светлија од злата, премудри Златоусти, и
обогаћује разум духовно гладнима, а одгони маглу страсти и тешку
зиму среброљубља, зато тебе како доликује славимо, и повратак твојих
моштију прослављамо, као извор свештени.
Неправедно си одагнан од твоје пастве, оче преподобни, и
претрепео си невоље и тешко заточење, и тамо си се удостојио
блаженог краја живота као храбар страдалник, али си победио
Најлукавијег, зато се црква радује твоме повратку, јер си је као златом
украсио твојом премудром науком.
Нека је данас опеван блажени Златоусти, као стуб огњени, као
река која тече богопознањем, као разум небески, као богословља
позлаћена уста, као грешницима заступник, као покајања свети
проповедник и као небески човек.
Као царски украс, Царски Град прима твоје мошти, Златоусти,
њима се украшава, и хвали се због твојих речи, и цео свет позива на
весеље, и у свету заједницу твојих изобилних дарова, па громогласно
кличе: Исусе преблаги, ти си слава слугама твојим.
Слава, глас тај исти (4.), самогласно.
Дело Германово.
Оче Златоусти, ти као река Божија тајанствено извиреш из Едема
у четири дела, и твојим речима протичеш кроз све крајеве света, и
сваког верног си напојио твојим позлаћеном науком, зато је повратак
твојих светих моштију у твој град нама јасно одређено, а ти се сада
моли Јоване да се спасу душе наше, и свих који ти певају.
И сада, богородичан:От всјех бјед раби твоја..
Сачувај од свих невоља слуге твоје благословена Богородице, да те
славимо као наду душа наших.
Велико славословље, тропар, јектенија, отпуст.
На литургији
Блажена од канона светога песме 3. и 6.
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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 јануара 28. Дан
Спомен преподобног оца нашег Јефрема Сиријца
На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Гледајући красоте раја, богато си се насладио из непролазних
вртова, и процвао си целом свету богопознање, оче преподобни, и све
душе које се са духовном љубављу њиме причешћују, духовно узрастају.
Потоцима суза си описао долазак Судије, и тако си научио све
душе да запале своје светиљке, и свима си говорио о доласку Женика,
да сви одевени у светлу одећу сретнемо женика Христа.
Уздржањем си своје тело оградио, и страсне прохтеве си оче
молитвама и бдењима умртвио, зато се у тебе сила Духа уселила и
учинила те духовним светилом целога света.
Слава, глас 6.
Разумно си се од животног метежа удаљио, Јефреме увек
слављени, жељом за тиховањем си у пустињу дошао, и делима си се
ка Богу узвисио, зато си целом свету заблистао као светило, а речи
живота си људима излио, зато не престај да твојим молитвама
утврђујеш нас, и да се од повреда Отпалога избаве душе наше,
преподобни оче.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Гледајући свенепорочна Богородице, како на дрвету крста разапет
виси Живот наш, матерински си зајецала и нарицала: Сине мој и Боже
мој, спаси све који ти са љубављу поје.
На стиховње стихире из Октоиха.
Слава, глас 4.
Дело Анатолијево.
Као пророк си квасио своју постељу сузама, и покајањем си дао
живот поучан, страх од суда си нам делима и речима показао, зато
окупљени, свеблажени оче, сви твој спомен славимо, делатељу дивних
чуда, Господњи Јефреме, увек слављени, зато те и сада молимо: моли
се Христу Богу за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Јако добља..
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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 8.
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима
из дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Јефреме оче наш, моли Христа
Бога, да спасе душе наше.
На јутрењи
Оба канона из Октоиха, и светога на 6. Његов акростих је: Славим
Јефрема као духовни Еуфрат. Дело Теофаново. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео
свога прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку
песму Богу певао и кликтао.
Твојим молитвама као кишом из Еуфрата напој душу моју увелу од
жеге страсти, и удахни ми речи да похвалим твој празник, оче
свеблажени.
Духовним светлом си заблистао и постао нам као светло сунце,
зрацима врлина и лепотом твоје науке Јефреме, обасјаваш сву пуноћу
верних.
Рекама суза си угасио пламен страсти Јефреме, и постао си частан
сасуд Светога Духа, и као извор изливаш твоју науку, оче богоблажени.
Богородичан: Нетрулежну Реч си примила у своје тело и родила га да
избави од трулежи оне који њему увек служе, Мати и Дјево и истинска
двери Живота.
Песма 3.
Ирмос: Њест свјат..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу
твојих верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.
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Од сваког блата страсти си себе очистио и постао си право
станиште врлина, и сасуд погодан за дарове Светога Духа.
Уопште ниси давао сна својим очима, и зато си постао храм Свете
Тројице, и ризница Премудрости, па си цео свет обогатио твојим
златном науком, блажени оче.
Стекла те је часна црква Христова као други златни Еуфрат, који
натапа потоцима мудре науке и цео свет њима напаја.
Богородичан: У две природе се Један од Свете Тројице од твоје свете
крви, Пречиста, божански оваплотио, и дошао је да благодаћу спасе
све потекле од Адама.
Сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Као ризницу Христове тајне премудрости, и као чашу светог
покајања, опевајмо верни Јефрема на његов празник, јер истоимено
увек весели срца верних; опевајмо га светим речима, као датеља и
зналца Господњих откривења. (два пута)
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:
Крстом Сина твога, Богоблагодатна, сва је обмана идолска
побеђена, а тврђава демона порушена, зато ми верни како доликује о
теби увек певамо и благосиљамо те, и као истинску Богородицу те
исповедамо и величамо.
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно
пева и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.
Сила твојих речи прочула се кроз цео свет, и узвишеним сјајем
делима смирења уклања слепоћу са душа.
Завршио си живот непрочно, јер си себе, богојављени оче, сузама
опрао, и долазак Судије свих си мудрим речим описао, оче дични.
Видећи Господ предивну висину твога смирења, узвишене речи ти је
подарио, којима си гордост погубних јереси понизио.
524

DAN 28.
Помоћу благодати Сведржитеља заратио си против вођа демона, и
победио си оче, зато се моли усрдно за нас који те хвалимо.
Богородичан: Прославимо Дјеву као Божији храм, као гору свeту, као
извор непропадања, и као једину изабрану за Творца и Бога нашег.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те
од јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.
Потоцима твојих суза, оче блажени, си пучину сладости потуно
исушио, а изворима твоје науке си потоке јереси потопио.
Твој разум је оче Јефреме био законом Божијим просвећен и
постао сав обожен, па си као огледало Божанскога Духа, духовна
јављања примао.
Постао си оче стварно као храм за настањење Тројице, украшен
благодаћу и обасјан читим врлинама и здравом науком.
Богодичан: У Едему ме је змија усмртила злим саветом да једем са
забрањеног дрвета, а ти си Христа Животодавца родила, и сама ме
оживила, Богообрадована.
Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.
Ниси песак положио као темељ, оче богоносни, него веру непокидиву, зато си и поред свих демонских напада остао непоколебан, јер
си вођен руком Непобедивог.
Твој језик беше заиста као писаљка књижевника брзописца, а
разум којим си казивао побожан, јер си на таблицама свога срца
записао оче закон Духа.
Који плове кроз душегубне олујне пучине, и кроз буре јереси,
избављају се, богомудри Јефреме, твојим смиреним догматима.
Богородичан: Изнад свега разумљивог, и изнад све видиве твари, као
Бог се оваплотио, и из твога тела дошао, и сачувао те као и пре рођења
неповређеном, Мати и Дјево.
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Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Стално гледајући час суда, плакао си горко, свети Јефреме, као
онај који је волео молитвену тишину, а онима који се подвизавају био
си у делима учитељ. Због тога, васељенски оче, лењиве подижеш ка
покајању.
Икос:
Дај ми у душу моју капи од воде твоје благодати, и опери је од
сваке скверни и нечистоте, да бих очишћен од њих потпуно ревносним
и духовним животом преостале године провео, да се насладим
божанском сладошћу којом си се и ти насладио, и којом си напојио
све који су опечени страстима, јер твојим поукама покрећеш и лењиве
на покајање.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.
Постао си оче пречасни, познати законодавац монаштву, и
ослобађаш од свих демонских сплетки, зато твој свети и славни
спомен славе сви на земљи, оче блажени.
Постао си оче увек слављени, као изузетна свирала Духа, јер нам
се увек јављаш твојим надахнућем и песмом спасоносног покајања,
свима који те у песмама славимо.
Богородичан: Изнад сваке речи је зачеће у теби Богоневесто, јер си
Бога Реч родила, који избавља од безумља све људе, и даје нам речи
да певамо: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним..
Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога
си водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове.
Постао си као друго светлоносно сунце, јер зрацима твоје науке
просветљујеш све крајеве света, а непрозирну таму сваког греха си
одагнао, оче блажени, светлошћу покајања.
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Водом твојих светих догмата си окружен, која тече као нова река
из Едема, и њом светитељу све лице земље напајаш, а коров безверја
потапаш.
Богородичан: Као истинску Богородицу те исповедамо, и као ангели
ти „радуј се“ са вером кличемо, јер си само ти Радост на земљи
родила, заувек обрадована и Благословена.
Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни
ангелски чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч
оваплоћена, њега величамо а тебе блаженом зовемо.
Коснут љубављу Сведржитеља, сав свој живот си у плачу провео,
и јецао си са страхом оче преподобни: клонуо бих без валова твоје
благодати, а ти ме њоме богато чувај за будући живот.
Твоја слатка наука води на покајање, и пуна је просвећења свима
који ти притичу, богоносни и дични Јефреме, а твој живот је непорочан, украшен свим побожним и сјајним врлинама, и њима просветљен.
Постао си, Јефреме дични, храм Духа, и река пуна воде живота,
непоколебиви темељ цркве, и тврђава монаштва, и као непресушни
поток светог покајања.
Богородичан: Не може схватити човеков разум над разумну тајну
рођења из тебе, Дјево, јер се Бог у твоје тело уселио, а кључеве
девства није поломио, како само он зна Недостижни.
Светилен
Подобан: Небо звјездами..
Твојим смирењем, оче Јефреме, постао си чаша и ризница
скривене Христове мудрости, а твојом божанском науком, душе свих
верних веселиш.
Богородичан: Твојим моћним покровом, сачувај Пречиста неповређеним све слуге твоје од навале противника, јер само тебе имамо
уточиште у невољама.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 2.
Дело Кипријаново.
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Као палма си, по Давиду, процвао оче преподобни, и језике хулне
си посекао мачем вере, Јефреме, океан страсти си исушио уздржањем,
и постао си свирала Духа Светога, оружије крста си узео, зато Христа
моли непрестано за нас, који са вером увек служимо свети спомен
твој.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Гледајући, Пречиста, Творца свега како је многе муке претрпео и
на крст уздигнут био, јецала је и говорила: разапети Господе, Сине и
Боже мој! Хтео си Владико да даш почаст своме створењу, па зашто
трпиш срамоту телесну? Слава великој доброти твојој и твоме
снисхођењу, 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 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 јануара 29. дан
Спомен преноса моштију светог свештеномученика
Игњатија богоносца

На Господи воззвах.. стихире на 6, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Био си последњи наследник апостола, и њиним корацима си
следовао, па си са истока кренуо и на запад стигао, и муњама свете
проповеди свуда заблистао; на западу си свемудри оче са овог света
зашао, и код Бога заблистао, овенчан светлошћу благодати.
Твоје мошти су свето донете у твој град, богоносни и свемудри,
због страдања су светло прослављене и благодаћу блиставе, а враћањем
су нама узрочник славља постале, испуњују нас богонадахнутим
весељем и миришу много свима који те побожно славе.
Од истока си прво Игњатије као Даница на западу веома
заблистао, а сада враћањем твојих светих моштију зраке по земљи са
заласка шириш, и молиш се Христу да избави од пропасти и невоља
све који са вером славе твој свети спомен.
Слава, глас 8.
Дело Анатолијево.
Игњатије богоносни, на прсима твога вољеног Христа прсима си
био, и плату си примио да свештенослужиш Еванђеље Христово, које
си у крви завршио, и постао си као пшеница бесмртнога Делатеља,
коју су зуби зверова самлеле, и слатки хлеб си за њега постао, зато се
моли за нас блажени страдалниче.
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.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 1.
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Дело Студитово.
О чврста ли је твоја душа као дијамант, дични Игњатије! Ка
Господу твоме, за којим си жудео, имао си неросусталу жељу, и
говорио си: није у мени огањ тварни него вода жива, која ми говори
изнутра: иди ка Оцу! Зато горећи Духом Светим зверима си себе дао,
од света си себе брзо одвојио и ка жељеноме Христу се упутио; њега
моли да спасе душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всехвални мученици..
Крај крста си Пречиста 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?
Тропар, глас 4.
Био си наследник апостолског престола, и по природи заједничар
духом са њима, богонадахнуто дело си вршио и за пример духовно
узрастао. Зато јер си у речи Истине поучавао и због вере си и до крви
пострадао, свештеномучениче Игњатије, моли Христа Бога да спасе
душе наше.
На јутрењи
Оба канона из Октоиха
И канон светога на 6. Његов акростих је: Песмом ћу опевати
Игњатија као источну звезду. Дело Теофаново. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
Упути мој живот ка врлинама, и обасјај га благодатном светлошћу
која се у тебе уселила, богоносни Игњатије, и твојим молитвама
разори смутњу мојих страсти.
Постао си као најплоднија земља, која рађа Христу плод
стоструког семена, богоносни Игњатије, а душе напајаш кишом Духа.
Бог и Господар свих је разумео својом проницљивом силом
племенитост твоје душе, богоносни Игњатије, и сјајем божанске
благодати те је просветио.
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Обасјан свемудри зрацима духовног Сунца, кренуо си часно са
истока као неко духовно сунце, и мрак на западу си просветлио
проповедањем.
Богородичан: Једнога од Најсветије Тројице си Пречиста родила, а из
тебе се телесан појавио попут нас, вољом свога Родитеља, и
садејством Духа Пресветог, Богоневесто.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебе церков..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.
Исцели мој разум, заражен тешким страстима телесним, Игњатије,
мучениче за Христа, увек слављени.
Христос те је добро знао и у исти низ са апостолима те је
поставио, зато си божанском светлошћу заблистао свима црквама као
учитељ.
Видећи Животодавца убијеног тебе ради, похитао си Игњатије да
ради њега и ти са љубављу смрт претрпиш.
Богородичан: Предочишћена Духом о, Пречиста, ти си родила Реч
Очеву нама,разумној природи, за доброчинство.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Божанским Духом просвећен, ти си свирепог мучитеља смелошћу
пастира најхрабрије посрамио, и превезао си се преко мора обмане, и
у пристаниште Божије приспео, оче преподобни, 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
твоме телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и
после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном
сачувао. Њега усрдно моли да нам подари велику милост.
Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка
је плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно,
а хтео си да избавиш од страдања човека?!
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Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Богоносац си назван истоимено, јер си се животом твојим у Хрста
оденуо, тврђаво мученика, ти све помазујеш светом жељом да венце
приме.
Примивши снагу од Онога који је за тебе на крсту прикован,
пустио си, богоносни, да те звери одвоје од овог света, да би отишао
Ономе кога си желео.
Желећи лепоту Владике за којим си неклонуло жудео, ти си се на
његова страдања усрдно угледао, Игњатије богоносни мучениче.
Украшен плаштом пурпурним од твоје крви светитељу, ти учениче
блисташ обојен свештенством, па кличеш Христу радосно: слава сили
твојој Господе.
Богородичан: Онај који је све из небића божанском силом створио,
родио се из тебе Богомати, и цео свет је обасјао светлим зрацима
свога Божанства, и светлошћу богопознања.
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.
Сада Игњатије гледаш Христа лицем ка лицу, јер ти је потпуно
уклоњено огледало, и сјединио си се са Њиме за којим си жудео.
Примио си Игњатије просветелење из Извора који светлост
излива, јер те је Христос на својим пречистим рукама држао, и тако
те освештао.
Стекао си Игњатије разум Духом Божијим просветљен, па нам
шаљеш као таблице богонаписане законе благодати.
Богородичан: Са висине је ангел радосним гласом кликтао
Богородици, јављајући јој твоје неизрециво зачеће Владико.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
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Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Имајући ипостасну Мудрост Божију, ти си свештено-служитељу
разорио начела јелинске мудрости, и громогласно си посрамио спомен
њине обмане.
Не престај свеблажени да се молиш за све који служе твој спомен,
да се избаве несрећа и невоља, јер ти си свештеник богоугодан.
По храбрости и мудрости си био изузетан, преподобни оче, а тако
и по правди, доброти и поштењу, богоносни мучениче, и одевен у
врлину био си њоме украшен.
Богородичан: Само тебе је нашао као пречисти крин међу трњем, и
као цвет у врту, о, Богомати, Женик, који из твога тела као Бог-Реч
долази.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Од истока си данас засијао, просветливши сву твар својим учењем,
украсивши се мучеништвом, богоносни и божански Игњатије.
Икос:
Бог је Јеремију још у утроби освештао, и пре да се роди знао да
ће пророк постати, и да ће бити станиште Духа Светога; њиме га је
испунио одмах још од младости, и послао га као пророка и
проповедника да свима предсказује, о Христовом светом доласку на
земљу; Сам Бог рођени из Дјеве је на проповед дошао и нашао ученика
још из младости достојног његове благодати, богоносног и светог
Игњатија.
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.
Свештенством си као светим миром украшен, преподобни, и
својом мученичком крвљу окићен, обострано си заблистао, па кличеш:
благословен си у храму славе твоје, Господе.
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Законодавством си просветио цео свет, а Хлебом Небеским си
нахранио верне, који кличу твоме Владики: благословен си у храму
славе твоје, Господе.
Светлим зрацима си просвећен свеблажени, и обасјан сјајем
Творца светлости, и родосно си примио небеско блаженство, богоносни
и похвало мученика.
Ти си као пшеница Божија, што си и рекао увек слављени, и
самлевен си мучениче чељустима звери, па си постао свети хлеб
Ономе који својом божанском добротом храни цео свет.
Богородичан: Узвишенога си свето станиште, зато се радуј јер се
тобом даде радост Богородице свима који кличу: благословена си ти
међу женама, Свенепорочна Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Стојећи храбри на суђењу, ти си светитељу чистим срцем
благосиљао несаздану Тројицу, Духом обасјан био си без страха од
суровог мучитељевог престола, па си кликтао: благословите сва дела
господња Господа.
Твој разум вођен светим догматима, блажени Игњатије, као река
мудрости је сасвим потопио злог демона, мучитеља и заступника
обмане, и кликтао си: благословите сва дела господња Господа.
Блистајући неизмерном светлошћу божанства, непобедиви мучениче, прогнао си неодрживу таму безбожија, а послао си светле
посланице свима који певају: благословите сва дела господња Господа.
Помахниталих усремљених звери ниси се уплашио, свети
Игњатије, јер те је узвишена сила Заблисталога из Дјеве најјачим
оружијем крста снабдела, па зато кличеш: благословите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Ти си једина од свих поколења Дјева Пречиста, а
постала си Мати Божија, и била си, Свенепорочна, станиште
Божанства, али ниси сагорена огњем неприступног Светла, зато сви
благосиљамо тебе Маријо богоневесна.
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Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене
природе, зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
Жудња за Богом је блажени оче обузела душу твоју, и тугу за овим
светом је духовним огњем сву спалила, и по жељи си на крају постао
овенчан.
Упутио си се у најмирније и светло простаниште, и усталасане
буре си прошао, као и кидисање свирепих људи попут ких разумних
звери, па си сада у блаженству примио вечну сладост.
Ти си свештенослужитељу изузетано украшен и окићен венцем,
уједно и свештенством и славом сведочења, и због обојег си се у
заједници са твојим Владиком сапрославио.
Као свештеник имаш смелост код твога Владике и Бога, зато га
моли сада за све који са вером служе твој спомен, да се избаве од
искушења, Игњатије.
Богородичан: Угаси пламен мојих страсти, твојом молитвом попут
росе, јер ти си несагориво примила Божански Огањ у своје тело,
Пречиста, зато тебе имам Богоневесто као наду мога спасења.
Светилен
Подобан: Свјете неизменниј..
Стекла је црква твој светли празник, као неодузиво богатство, јер
је примила твоје свете мошти, које иливају миро свима, Игњатије
богоносни.
Богородичан:
Надвремени је као светлост заблистао из Оца пре свих векова, а у
наше време је најзад из тебе Дјево дошао, за спасење света, а ти не
престај да му се молиш за народ твој.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 1.
Дело Студитово.
Као духовна тврђава и надахнуће нам је твој годишњи празник,
који је дошао богоносни Игњатије, а он казује о твојој светости и
твојим и врлинама и вери због које си се чак до смрти неверницима
противио; Блажен је онај и незабораван глас који је рекао: ја сам као
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Божија пшеница, нека ме зуби звериње самељу; тако си се страдањем
на Христа твога угледао, па се моли за спасење душа наших.
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.
На литургији
Блажена из Октоиха на 4 и светога, 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 Јеврејима, зачало 311.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Марку, зачало 41.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јануара 30. дан
Спомен међу светима отаца наших и великих јерараха Василија
Великог, Григорија Богослова и Јована Златоустог;
Спомен светог свештеномученика Иполита, папе римског
(његова служба се пева на повечерју)
На малој вечерњи, стихире на 4. Глас 4.
Подобан: Јако добља..
На висину Христове љубави си узишао Василије, и видео си тамо
ствари неизрециве, и божанске тајне, које си људима открио и
објаснио, јер си мудри проповедник православља, зато се моли да се
избаве од невоља и пропасти сви који са вером следују твоју науку,
оче преподобни.
Мудрошћу твојих речи и твоје науке Григорије си оковане у
јересима ослободио, оче преподобни, и у јединомислије вере
православне си их окупио, да у богопознању хвале Христа, зато га
моли да избави од невоља и пропасти све који са вером примише твоју
богојављену науку.
Тебе је оче преподобни Христос поставио као неразориви темељ
своје цркве, зато је сачувај непоколебиву и необориву од напада
противника, богоречити Златоусти, и моли се да се избаве од страсти
сви који су жедни твојих речи и пучине твоје науке.
Одабрана тројице, мирисни и најлепши цветови непролазног врта,
ви сте зраци духовнога Сунца, који својим светим сјајем земљу
обасјавате, похвалимо зато великог Јована са светим Григоријем и
високоумним Василијем.
Слава, глас 6.
Божији људи и верне слуге, служитељи господњи, жељени
мужеви, сасуди изабрани, куле и тврђаве цркве, ви сте наследници
царства, зато не ућутите, него вапите Господу за све нас.
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 6.
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Подобан: Тридневен..
Благодат је ојачана, а вера је укрепљена, и све је испуњено
Божијом науком, радом апостола и учитеља и ми се спасењем
обогатисмо.
Стих: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама
својим. (Пс.149,5)
Тројицу светитеља твојих украсио си Господе небеским тајнама и
бого-човечанском науком и стеченом благодати и разним поукама које
побеђују свако јеретичко хулење.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)
Василије као богонадахнути разум, Григорије као Божији глас и
Јовн као предивно светило, тројица узвишених угодника и служитеља
нека се прославе.
Слава, глас 6.
Добре слуге и верни посленици винограда Христовог, који сте
целодневни терет поднели а примљени талант умножили, и онима
после вас нисте завидели, зато су вам се врата небеска отворила, и
ушли сте у радост Владике Христа, па се молите за нас, свети
учитељи.
И сада, богородичан (од мањих): Никтоже притекајај тебје..
Нико ко би теби притекао није од тебе посрамљен отишао,
Пречиста Богородице Дјево, него когод моли благодат, прима дарове на
корисно испуњавање молбе.
Тропар, глас 4.
Ви који сте са апостолима једанки и учитељи васељене, Владику
свих молите: да дарује мир васељени и душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан.
На великој вечерњи
Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 8, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Као свирале и гусле Духа, као доброгласне трубе проповеди, као
страшни и гласни громови који са висине грме и казују славу Божију
на све стране света, достојно прославимо три проповедника Велике
Тројице: Јована и Василија са Григоријем.
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Заступници Тројице и праве вере грудобран ова тројица су као
наставак дванаест апостола, јер из Едема изливају реку воде живота,
и све на земљи напајају светом водом живота, са великом силом су
веру као дело су описали, зато су достојно прослављени.
Каже се да њине речи нису као речи других изговорених, чије се
више не чују гласи, јер је проповед ових светих и мудрих учитеља
прошла по свој земљи па и преко мора, и до свих постојећих, а пошто
њини речи садрже изузетне божанске законе, њима сакупљају у једно
православље све крајеве света.
Похвалимо певајући песме, ове као свирале Духа Светога, као
праве његове трубе и бранитељи Бога-Речи, и следујмо њине догмате,
и молимо их, јер имају смелост код Господа, да он подари чврсти и
непролазни мир у свету, а нама опроштење свега.
Ине стихире, глас 2.
Подобан: Киими..
Којим венцима похвале да овенчамо ове учитеље? У посебним
телима су духом сједињени, они су богоносни заступници и
служитељи јединствене Тројице, светила која цео свет просветлише, и
тврђаве цркве; Њих је као победнике овенчао венцима славе Христос
Бог наш, који има велику милост.
Којим дивним песмама да овенчамо богоносне небеске зналце и
проповеднике? Јер ови су у православљу међу свима изузетни
богослови; велики свештено јављени Василије, свети и богоречити
Григорије, и Јован веома златног језика, јер њих је достојно
прославила Тројица и Господ који има велику милост.
Којим речима похвале да похвалимо ове светитеље? Јер су по
благодати су једнаки апостолима, и исте славе са њима по даровима;
они су разоритељи безбожја, избавитељи и вође и речима и делима,
вером су пастири налик Христу; Њих је прославио Христос, Господ
славе, који има велику милост.
Којим венцима похвале да овенчамо Златоречивог, заједно са
Василијем и Григоријем? Јер они су света станишта Духа, они су
борци за праву веру, они су куле цркве и вернима утврђење, они су
покајаним грешницима утеха, они су извори који изливају воду од које
захватамо и сладимо душе, јер нам они моле опроштај грехова и
велику милост.
Слава, глас 6.
Похвалимо данас богоносне оце, као свете трубе Духа, које су
запевале посред цркве песму истог богословља, о Тројици као једном
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и неизменивом Бићу и Божанству; они су победили Арија, они су
заштита православља, и моле се увек Господу, да се смилује на 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 и чтенија.
Читање из Књиге Поновљених Закона (Гл. 1,8-11, 15-17)
У дане оне рече Мојсије синовима Израиљевим: Видите, предадох
пред лицем вашим земљу; ушавши наследите земљу, за коју се заклео
Господ оцима вашим, Аврааму и Исаку и Јакову, да им је да, и семену
њиховом поске њих. И рекох вам у време оно говорећи: Не могу сам
водити вас. Господ Бог ваш умножио вас је, и ево сте данас као звезде
небеске мноштвом. Господ Бог отаца наших да вам придода, тако да
будете хиљадоструки, и да вас благослови, као што вам говораше. И
узех од вас људе мудре, и зналце, и смислене, и поставих их да владају
над вама: тисућеначелнике, и стоначелнике, и педесетоначелнике, и
десетоначелнике, и писмоводитеље (= перовође) судијама вашим. И
заповедих судијама вашим у време оно, говорећи: Саслушајте (и
размотрите) између браће ваше, и судите праведно између човека и
између брата његовог, и између дошљака његовог. Не гледајте у лицу
на суду; по маломе и по великоме судићеш (једнако), и нећеш се
устукнути пред лицем човека, јер је суд Божији.
Читање из Књиге Поновљених Закона
У дане оне рече Мојсије синовима Израиљевим: Гле, Господа Бога
твога је небо, и небо над небесима; земља, и све што је на њој. Али,
оце наше унапред изабра Господ да их љубе, и изабра семе њихово
после њих, вас, више од свих народа, у дан онај. И обрежите
жестокосрдност вашу, и вратове ваше више не отврдните. Јер Господ
Бог наш, Он је Бог над боговима, и Господ над Господарима: Бог
Велики и Моћни и Страшни; Који не гледа на лице, нити прима мито;
Који чини суд (праведни) дпшљаку, и сирочету, и удовици; и љуби
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дошљака, да му да хлеб и одећу. И љубите дошљака, јер сте дошљаци
били у земљу Египатској. Госода Бога твога бој се, и Њему јединоме
служи, и Њему се прилепљуј, и Именом Његовим да се кунеш. Он је
хвала твоја, и Он је Бог твој, Који ти учини ова велика и славна (дела),
која видеше очи твоје.

Читање из Премудрости Соломонових
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена
бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у
пећи испроба их, и као жртву свеплодницу прими их. И у време посете
њихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожнима народима, и овладаће људима, и зацариће се Господ у њима
довека. Који се наају на Њега разумеће истину, и верни у љубави
остаће Њему. Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и
посета (Његова) у изабранима Његовим.
На литији
Стихире глас 2.
Дело Нила Ксантопула.
Ходите небеске Тројице служитељи, да похвалимо земну тројицу:
Василија, имењака са царством; Григорија названога Богословом, и
Јована са правом благодатним названог, јер су ови дубину мудрости
Духа испитали, они су као океанске струје и извори непресушни, они
су као врело живе воде, и као сјајни бисери, они су светила на земљи,
и цркви кормилари, они су плодне воћке и творци благодатни, они су
уста мога Христа и заступници Тројице, од које су непосредно
обасјани, и моле се непрестано за душе наше.
Похвалимо са вером ове свете, јер су они као ужарено угљевље
неиздрживог огња Духа, којим су просвећени, са њиме су се сјединили
и ужарили и светила целом свету су постали, и показали се као
животна сила понизнима, они су Оца, и Сина и Светога Духа свима
побожно проповедали, зато и ми рецимо: радујте се тројицо
богоумудрених од Тројице.
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Глас 6.
Света Тројице којој се клања, слава твоме мудроме промислу, јер
си три велика светила људима од људи подарила, који просветљују
светлом твога богопознања, и твојим спасоносним зрацима свете
милости блистају. Њима је цео свет духовним светлом обогаћен, јер су
твојом славом обасјани, па ка твоме блаженом царству хитају. Они нас
упућују да послушамо Божију науку, јер и сама Света Тројица прима
молитве ових за нас, па и ти Човекољубче као Бог свемилостиви,
спаси душе наше.
Слава, глас 6.
Окупимо се о, љубитељи празника, да похвалним песмама опевамо
ове светитеље Христове, славу отаца, стубове вере а вернима чуваре и
учитеље, па рецимо: радуј се Василије, поремудро светило цркве и
стубе непоколебиви. Радуј се Григорије богослове, разуме небески и
архијереју превелики. Радуј се и ти о, Златоречиви и Јоване посве
златни, јасни проповедниче покајања. О, оци трипут надарени, не
престајте да се увек молите Христу за све који са вером и љубављу
служе ваш свештени и свети празник.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Окупимо се о, љубитељи празника, да похвалним песмама опевамо
лепоту девства и духовну радост: једину Богородицу, чврсти бедем
вернима, па рецимо: радуј се Мати и Дјево Пречиста, блиставо
светило и двери небеска; Радуј се скинијо свештена јер си Бога у твоје
тело примила Пречиста; Радуј се јер си без двоумљења узвишенија од
свих небеских чинова! Зато Мати и Владичице немужна, не престај да
чуваш твоје слуге који са вером и љубављу увек о теби певају и
клањају се бесемено из тебе Рођеном.
На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Достојно данас похвалимо, све заједно ове духовне учитеље и
разумне трубе Божије, огледала Божанства, Великога Василија,
божанског и огњем надахнутог Григорија, и Јована заиста Златоустог,
који нам излива златне реке Божије науке.
Стих: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама
својим. (Пс.149,5)
Похвалимо достојним песмама ове свете, као степенице вере, као
разум свети и будни, као реку златострујну, и најсветлија и славна
светила, као заступнике Тројице, и станишта благодати Духа, као куле
непоколебиве и тврђаве цркве.
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Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)
Ви сте свирале Духа и трубе Божијег грома, ви сте муње
проповедања, свећњаци најсветлији од Бога обасјани и позлаћени,
Василије трипут блажени, Григорије свемудри, и Јоване свезлатни и
свечасни, молите Христа да спасе све који вас славе.
Слава, глас 2.
Нека се данас душе свих на земљи уздигну од земље, јер данас је
небески спомен ових светих, јер се и врата небеска уздижу, и речи се
Владике нама остварују, наука Бога-Речи се проповеда, и народи о
чудесима певају, зато и ми Спаситељу кличимо: слава теби Христе
Боже, јер се тобом мир вернима дарује.
И сада, празника:
Данас доносе Христа као детенце у светилиште, данас он постаје
под Законом, мада је он Мојсеју закон дао; чуде се војске ангела
видећи како држи старац на рукама овога Који је сведржитељ целог
света; и Симеон је пун побожности био па је радосно узвикнуо: сада
ме отпусти Спитељу из временог живота, ка покоју без старења, јер
сам те видео и обрадовао се.
На благосиљању хлебова, тропар глас 4.
Ви који сте са апостолима једанки и учитељи васељене, Владику
свих молите: да дарује мир васељени и душама нашим велику милост.
(два пута)
Богородице Дјево.. (једанпут)
Повечерје
На њему се пева служба свештеномученика Иполита
Канон, глас 4. Дело Јована Монаха.
Песма 1.
Ирмос: Колесници фараонови..
Моћни у рату је потопио у мору кочије фараонове и његову силу,
зато певајмо нову песму, јер се прославио.
Дођите да песмама мученичким опевамо свештеномученика, и
угледајмо га Божијом благодаћу обасјаног како светло сија, и
прослављајмо увек Христа.
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Теби је од Христа разумно стадо предано, а ти си се на њега
угледао, и кроз невоље си и своју душу оче положио, и тако се
двоструким венцем украсио.
Због вере у Бога радосно си Иполите примио помазање светим
уљем мучеништва, и својом крвљу си веру потврдио.
Богородичан: Мојсеј је Дјево видео као праслику тебе у купини на
гори Синају, јер ни ти ниси спаљена зраком Божијег огња када си Бога
родила.
Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..
Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом,
и зато се утврдило у Господу срце моје.
Разумну јагњад си напасао, а као јагње од оваца си пре њих
жртвован, угледајући се на Првопастира и Јагње Божије.
Духовним млеком богопознања си стадо богонадахнуто напојио, и
чашу сведочења за Христа си радосно испио.
Приводећи чете страдалника, и ти си примио мучеништво за праву
веру, славећи јединога Бога Оца, са Сином и Божанским Духом.
Богородичан: Радуј се Мати неискусобрачна, која си Бога Реч у своје
тело сместила, и њега оваплоћеног родила, као Бога а уједно и Човека.
Песма 4.
Ирмос: Твојего на земљи..
Пророк је проповедао о твоме доласку Христе Боже, и о твоме
јављању на земљи, и радосно кликташе: слава сили твојој
Господе.
Твоје врлине су као многоструки свети ланац, зато си као пастир
и сведок Иполите од Бога прослављен, па се њему веома радујеш.
Надмашио си и Авељев принос, јер си разумну јагњад Богу
привео, и твојом крвљу си радосно пред Владику изашао.
Ти си, оче блажени, и јеретичке богохулне речи Духом победио, и
велики си свештеномученик из љубави за Владику постао.
Богородичан: Када су ангели видели, Пречиста Дјево како је из твоје
утробе дошао Син Божији, са весељем говорили: слава Рођеном из
тебе Владичице.
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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 прави мученик био и мученицима свештеник, зато си
обасјан довструким даровима Иполите свети.
Сјај твој као првосвештеника, украсило је као златно и прекрасно
камење твоје страдање Иполите.
О, посебни међу мученицима! Ти си својом побожношћу јелинске
басне изобличио, као што си и најгору лаж Јевреја исто, Божијом
благодаћу.
Богородичан: Тебе као оружије непобедиво на провитнике узимамо, и
тебе смо, Богоневесто, стекли као уздање и наду нашег спасења.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Као заступник људи пред Богом, принео си твоме Спаситељу
жртву похвале у цркви преподобних, и усрдно си своју душу кроз твоју
крв принео.
Духом си примио свештеномучениче многе дарове од Бога, да би
отворио твоја света уста, и кроз смрт приносиш благодарно самога
себе.
Како је свети сабор твојих страдалника, Христе, који почивају у
нади, и већ се сада хране блаженим животом, због којега су примили
смрт.
Богородичан: О, колико је ово најновије чудо изнад свих чудеса! Јер
је Дјева у телу Сведржитеља неискусомужно зачела, али га није
ограничила.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Постао си светило никад неугасиво у свету, јер просвећујеш
муњама твојих светих речи срца верних, светитељу Иполите, зато твој
свети спомен данас радосно славимо, и са вером празнујемо.
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Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи..
Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје
си погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.
Блисташ светлом мучеништва и свештенством, свештено-мучениче
јављени, све који овако кличу Христу на твој празник: најопеванији
Господе Боже отаца наших благословен си.
Унапред сазнавши за своје страдање, свети оче, и видећи муке које
те чекају, радосно си узвикнуо: најопеванији Господе Боже отаца
наших благословен си.
Са жарком љубављу је трпео ране и мучење, али трпећи је Иполит
смело кликтао: најопеванији Господе Боже отаца наших благословен
си.
Богородичан: Величајмо ону која је бесемено и надприродно примила
у тело неизмењеног Бога, који је из милосрђа људима дошао, па
кличимо: најопеванији Господе Боже отаца наших благословен си.
Песма 8.
Ирмос: Во образје ангела..
Опевајте децо Христа Бога, јављенога у огњеној пећи
певачима у виду ангела, свештеници благословите га и народи га
величајте у све векове.
Као добра и спремна жртва, дивни пастир се као овца приводи
Христу, кличући: свештеници благословите га, а народи га величајте у
све векове.
У сјају мученичког венца, у твојој цркви Христе је овај јерарх
заблистао, радосно кличући: децо певајте Христу, а народи га величајте
у све векове.
На претњу смртћу, Иполит Христов страдалник је радосно
узвикнуо: децо певајте Христу, а народи га величајте у све векове.
Богородичан: Овој која је неизрециво и бесемено зачела и родила
Христа Бога као радост целог света, певајте јој децо свештеници је
благословите и величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје..
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Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и
као телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.
Као предивни свештеномученик, двоструко си обасјао Христову
цркву, и веселиш срца свих који ти певају, зато те сви достојно
прослављају.
Излио си извор божанске науке цркви Христовој, свеблажени, а
потоке и реке мученичке крви си Богу принео, зато те сви Иполите
славимо.
Поучавао си, богоречити, да се клања Једноме Богу у Тројици,
Створитељу свега видивог и невидивог, и украсио си се венцем
мученичким.
Богородичан: Блистави ангел ти је дошао, и зрацима твога девства се
веома обасјао, истог сјаја као што је и он, и заборавивши на своју
славу са страхом ти је „радуј се“ објавио.
Стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Примио си оче благодат свештенства, и светом науком си све
просветио, Иполите богомудри, и Свето Писмо си протумачио, и свете
речи пророка си нам објаснио, и по њима шта ће се догодити.
Украшен светим венцем исповедника, капима твоје крви си одећу
свештеничку украсио, и сав светао и диван си пред Цара, Владику и
Творца изашао, свеблажени Иполите.
Пошто сада имаш смелост, свеблажени, код Спаситеља Христа, све
који те са вером славе спаси од беда и искушења, и великих несрећа,
и страсти и падова и невоља, твојим богоугодним молитвама.
Слава и сада, богородичан:
Жезлом твога заступања Пречиста Богородице, одагнај зверске
страсти од душе моје, па ме смирено води кроз живот, и уброј ме у
стадо твоје и у изабране твоје.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар светима глас 4.
Ви који сте са апостолима једанки и учитељи васељене, Владику свих
молите: да дарује мир васељени и душама нашим велику милост. (два
пута)
Слава и сада, богородичан.
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После прве катизме, сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..
Похвалимо сви Василија као украс цркве, као неисцрпну ризницу
догмата, којима нам је сам објаснио да славимо Свету Тројицу, Бићем
сједињену али Ипостасима раздељену.
Слава, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Оци богомудри, пресветла светила цркве Христове, ви сте цео свет
просветили вашим учењем, и погубне јереси сте исушили и угасили
њине као пожар смутње, зато се као Христови светитељи молите за
наше спасење.
И сада, богородичан:
Свеопевана Дјево, Мати Христа Бога, Маријо богоневесто и
неискусобрачна, ти си верних заступница, па избави од сваке невоље
и несреће Владичице Бпогородице, све који са вером и љубављу
притичу твоме окриљу, једина Богоневето.
После друге катизме, сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..
Григорије богослове, постао си кула цркве, и богатство првоверја
неукрадиво, јер је у бестрастију заблистао живот твој, а ти си објаснио
тројичне догмате, оче преподобни, зато Христа Бога моли за спасење
душа наших.
Слава, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
По цветном врту Писма, ви сте светитељи као мудре пчеле
облетели, и убрали са одабраних цветова мед ваше науке свима
вернима, и њега сте заједно предали свима за насладу, зато свако ко
се осладио са весељем кличе: заступајте и по смрти својој све који вас
хвале, оци блажени.
И сада, богородичан:
Ја несавесни сам у бурама олујних страсти, али те усрдно
призивам Пречиста: не презри мене беднога да не пострадам, јер ти
си Бездан милости родила, и осим тебе друге наде немамо, па да не
будемо на радост и подсмех демонима, јер смо се у тебе понадали, јер
ти можеш све што хоћеш, јер ти си Мати Бога свих.
После полијелеја
Сједален, глас 4.
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Подобан: Јавилсја јеси..
Нека се величају данас премудри васељенски учитељи, јер су
делима и речима на земљи Бога прославили, и јер су они нашег
спасења заступници.
Слава:
Данас слави црква свети празник тројице учитеља, јер су они
својим светим догматима цркву утврдили.
И сада, богородичан:
Необорива заступнице понижених, и усрдна заштитинице свих
који се у тебе уздају, избави ме од невоља, јер ти си свима помоћница.
Затим степена, први антифон 4. гласа.
Прокимен глас 4. Свештеници твоји обући ће се у правду, и
преподобни твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност. (Пс.48,4)
Све што дише..
Еванђеље по Јовану, зачало 36.
После 50. псалма
Стихира глас 6.
Преподобни оци, излила се благодат из уста ваших, и постали сте
пастири цркве, јер сте поучавали разумне овце, да верују у Тројицу
јединосушну, али у једном Божанству.
Канон Богородици са ирмосем на 6 и два канона светима.
Канон Богородици, дело Јована Евхаита, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море
разделио, и провео људе које је из ропства египатског извео, и
тако се прославио.
Тебе Пречисту Богородицу побожно и искрено исповедам
Пречиста, и душом и телом, а ти ме спаси од великих несрећа и
невоља и сагрешења.
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Спознали смо тебе као бездан дарова, зато теби усрдно притичемо
Богородице и твојој светој заштити и спасавамо се.
За нас који ти певамо Пречиста, моли Оваплоћенога из твоје
пречисте и часне крви, да се избавимо од грехова и великих болести.
Ини канон светима. Његов акростих је: Величам троструку светлост
три сунца. Глас и ирмос тај исти.
Песма1.
Коју благодарност и које уздарје приличи народе да принесемо
нашим доброчинитељима? Јер нас они воде ка сваком добру.
Нека се сада и заувек покрену језици песника и вештина и
замисли и сва сила речи заједно, да заузврат ове прославе.
Ништа сопствено нису трпели, нити да би нешто на земљи стекли,
ови са неба умудрени, него су чувари и заступници заједништва
постали, зато су и заједничких похвала достојни.
Богородичан: Ти си Свенепорочна частољубље наше природе и зато те
сви славимо, и у складу као једним устима ти служимо.
Други канон светима, дело истог песника. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Нећу да по људској памети почнем, него нека ми помогне
Човекољубче мудрост са твога престола, да ми подари речи благодати,
да могу прославити којих је сама благодат предходно прославила.
Нека се Владико твоја чаша препуна благодати и многог богатства
твога човекољубља излије и нека потече, па нека покаже ове свете као
друге ангеле, мада у телесном саставу, јер сада предстоји њихова
похвала.
Небеснима доликује са небеса похвала, и светима ангелска песма
припада, јер су ови свети по причешћу обожени, и у тој природи имају
у себи јединога истинитог живог Бога којега су и објавили.
Богородичан: Богомудри сабор са похвалама служи спомен ових
праведних, а са њима је и Божија Мати као њихова глава, они се свето
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и заједно прослављају, јер и последњи као и први и средњи примају
добру хвалу у заједници.
Катавасија: Сушу глубородитељнују..
Копно земље у дубини рожено посетило је једном некада
сунце, па се, као зидови, згуснула са стране вода народу који
пешке море прехођаше и богоугодно певаше: Певајмо Господу јер
се славно прослави.
Песма 3.
Ирмос: Утврди нас в тебје..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом
умртвио грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Твојим моливама, Пречиста, учини склоним Бога којег си родила
према слугама твојим, који притичу твојој заштити и верно се клањају
Рођеном из тебе.
Управљај Дјево целим животом мојим, јер си моја узданица и
нада, и избави ме Увекдјево од опасних тренутака и искушења.
Ти си Богородице носила у наручју Ипостасну Премудрост Божију,
зато се моли да се избаве од незнања и лутања сви који ти певају.
Ини.
Ирмос: На камени мја вјери..
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.
Као велика труба цркве, и светило које просветљује цео свет,
великоименити проповедник Василије благовешћу обухвата све крајеве,
и призива ово сабрање.
Светлог животом и делом, светлих речи и науке, међу свима
блиста више од свих, као друго и јаче од звезда сунце, много опевани
богослов се данас прославља.
Ево светла свету који свет обасјава, ево соли земљи који земљу
зачињава, ево дрвета живота које нуди плодове бесмртности, ево светог
Златоустог! Зато сви који не желите смрти дођите и наситите се.
Богородичан: Овај је све из небића у биће створио, и свакоме је дао
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његову природу; Он ако жели може и дату природу изменити, зато се
не чудимо када чујемо да и Дјева може родити.
Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Ови су по природи наставници, који свима душе поправљају, у
свему су помоћници свима, дела и и речи су нам примером показали,
као светли учитељи живота, светло нека се и славе.
Дух Божији је испунио је Василија знањем, а Григорије је баш
пламене језике примио, па је огњем узвишених речи надахнут, док су
Христова уста кроз Јована говорила.
Мудрост овога века ће посве као глупе приче бити укинута, и сви
који јој се покораваху и робовски јој служаху, а благодат даје мудре
говорнике и проповеднике.
Богородичан: Овај који се у тело Пречисте Дјеве уселио, душе
богоносних и светих је својим стаништем учинио, и кроз њина уста он
говори откривења о Бого-Матери.
Катавасија: Утвержденије на тја надјејушчихсја..
Поуздање си онима што се у тебе надају, Господе, утврди
Цркву своју коју си стекао часном крвљу твојом.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Похвалимо сложно велика и сјајана светила, и неразориве куле
цркве, јер смо се насладили њиховом науком и добрима, а уједно и
благодати. Кличимо од срца премудром Златоречивом, и Василију
Великом, са светлим Григоријем Богословом, па рецимо: светитељи
трипут велики, молите Христа Бога, да подари опроштај грехова свима
који са љубављу славе ваш свети спомен.
Слава:
Од Бога сте примили премудрост, као нова три Христова апостола,
и том мудрошћу сте саставили науку догмата, јер они су давно као
рибари по памети обичним речима али силом Духа побеђивали, али је
требало нашој јасној вери и право тумачење дати, зато вам сви
552

DAN 30.
кличемо: молите се Христу Богу, да подари оптоштај грехова свима
који са љубављу славе ваш свети спомен.
И сада, богородичан:
Буди Дјево сада вођа мојој души смиреној, да избегнем искушења
у бури живота, јер сам пун терета греха па ме валови потапају, и на
дно адово ћу доспети бедан, зато похитај Богородице твојим
милостивим молитвама, и подари ми тишину и избави од несрећа, јер
ти си пристаниште без буре, и молиш се Сину твоме и Богу, да ми
подари опроштај сагрешења, јер тебе имам као наду, ја, недостојни
слуга твој.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.
Даруј ми Богородице ослобођење од мојих рана душевних и
телесних болести, јер си Родитељка Бога.
Твојим молитвама избави ме из невоља Мати Божија, и од бура и
несрећа, једина Свеопевана.
У бурама и валовима живота избави ме Дјево, и упути ме ка твоме
пристаништу.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
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.
Разумљиви сте и за мало мудре постали, а управу сте преславни
од Бога добили, зато сте, свемудри, управљање као слушкињу
Мудрости покорили.
Философи и сви мудри, ако волите да се још умудрите, и да се
научите проповедати, и сви који се богословљу дивите, пазите на дела
ових светих и на њиним примерима се учите.
Богородичан: Створитељ јутра, воде и векова, је као касна киша на
крају дошао, и у твоје тело се Свенепорочна излио, у времену за
освежења потребитима.
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Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.
Као огњени стуб верном народу који испред њих спаљује
непријатеље вере, а потпуно спасава племена која му следују, такав је
постао Велики Василије; зато нека се осмели и побеђује црква
Христова, јер је обогаћена оволиким бранитељем.
Сласт за језик и сваког чула слуха уживање, постала је твоја реч
Григорије, као мана живота и роса сладости, као мед из камена, и као
хлеб ангелски, који незасито засићује сладошћу твоје науке, и испуњава
сладошћу све који је окусе.
Овај свети је као река духовних дарова, која се напунила чак до
изливања, и која као слатки поток натапа дивно лице земље из
златних уста, и весели и ухрањује велики Христов град валовима
божанске воде.
Богородичан: Проста природа је претрпела усложњавање, и показала
се са висине помешана у твоме Сину Владичице, тако су га три
богоносна учитеља објавили: са две воље и двостурког дејства, и
двоструког по природи су га проповедали.
Катавасија: Покрила јест небеса..
Доброта је твоја Христе већа од небеса; изашао си као кивота
из твоје непропадљиве Матере и у храму твоје славе појавио си
се као дете ношено у наручју и све испунило твоје хвале.
Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу..
Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу
наредаба твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Стекао сам непобедиво оружије против разних вражијих
искушења, и од сваког непријатељског напада се увек избављам, јер
тебе Пречиста Ботродице имам.
Ти си испуњење Закона и виша од херувима, јер си родила Сина
Божијег, из тебе оваплоћеног, Јединородног; њега умоли за слуге твоје.
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Ти си носила на рукама Творца целог света, зато га твојим
молитвама учини склоним према нама, који сада од срца теби
притичемо.
Ини.
Ирмос: Просвјешченије во тмје..
Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе
мој, спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.
Ти си Човекољубче дао светима да се довољно напију из извора
твојих дарова, и ниси се трошењем уопште смањио, мада си цео свет
напојио светим потоцима из ових светих.
Шта ће ми злато? Шта ће ми богатство или слава? Све то је као
дим који се разиђе по ваздуху и све ишчезава, све то ветар разнесе,
мени је једино и многожељено богатство опевана наука ове тројице.
Ови су као река нетрулежне хране и божанског пића, која излива
храну бесмртности гладнима, а непропадиво пиће жеднима, то је вода
жива у векове, која даје живот жеднима, зато се сви напијте набујалог
живота.
Богородичан: Имао је Злобни против нас силу, али не до краја, јер је
онемоћао због Дјеве која је родила Моћног и Силног; Он је нашу
телесну немоћ примио, а злобног Силника је умртвио.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.
О божанским и човечанским стварима и природи бића ови мудри
зналци нам као философи објаснише, и о Створитељу истих веома
јасно објавише, зато их похвалимо благодарним песмама.
Горак је и опор лек за спасење, али су га ови свети лекари душа
засладили мудрим речима, науком, благодаћу и умећем, зато се сви
побожни наслађујте и спремајте за спасење.
Свака беседа је заћутала, када су ови од Бога проповедници
говорили о божанским стварима, и на основу Старог Завета, Нови су
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изложили, зато су као законодавци на светим таблицама, па у њега
убројте светитељи и сав број верних.
Богородичан: Смртна природа је бесмртну претекла по светости, јер
је млада Дјева бестелесне ангеле превазишла, када је Бога родила,
Цара ангелима, на којега они не могу ни гледати.
Катавасија: Јако видје Исаија..
Кад угледа Исаија на престолу образ преузвишеног Бога од
стране ангела славе ношеног, „јао мени!“ повикао је тад, „провидео сам оваплоћење Бога, незалазне светлости који светом влада“.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грејховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.
Пловећи по многотужној пучини живота, спознао сам тебе као
пристаниште спасења, зато тебе призивам Владичице: буди кормилар
души мојој.
Због лењости сам бедник, отпао од чистог живота, али ти ме
Свечиста и благословена избави, и сједини ме са наредбама Сина
твога.
Удостоји ме твје милости Богородице, јер си премилостивог БогаРеч родила, који је својом крвљу избавио човека од пропасти.
Ини.
Ирмос: Бездна мја многа..
Доспео сам у велики бездан греха, па ти вапијем попут
пророка: избави ме из пропасти, Господе!
Три сте својства у Тројици сложно богословили: нерођеност Оца,
рођење Бога-Речи, и исхођење самога Духа.
Данас је овом дому свечано јављено спасење, јер Христос двоје
или троје сабраних у име његово прославља, својим присуством међу
њима.
Неиспитано је дубоко земља спрам небеске висине, али са земље
је ове светитеље више од небеса подигла жудња за небесима.
Богородичан: Тебе су Дјево дивно описали и како доликује назвали
тројица Божијих проповедника, као нови извор који увек има светињу.
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Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Научили смо богословити и опевати Тројицу јединствену и
Јединицу тројичну, јер смо тако примили, и да јој се клањамо научени
смо од отаца као једном али триипостасном Бићу.
У почетку беше Реч, са Оцем сабеспочетан, и Дух Божији; Бог
беше беспочетно, просто, јединосушно, и исте природе Божанство, како
нам тумаче ови свети проповедници.
Обједињујем и раздељујем сједињене раздељиве, и верујем у Једно
и незразделиво и Три знам, јер и три богоносна учитеља примам који
су ме научили да тако верујем.
Богородичан: Безматеран пре тела, а без оца после оваплоћења, је
Син Оца и Матере, који их је тако назвао, надразумно су то обоје, али
Богу доликују таква предивна чудеса.
Катавасија: Возопи к тебје..
Видећи старац својим очима спасење, које људима дође од
Бога узвикну теби Христе, ти си Бог мој!
Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
Примио си, Господе, у место насладе и одмора твојих угодника,
свештене и богоносне проповеднике, и велике учитеље, јер си ти
једини који прослављаш своје свете; примио си њихове подвиге и смрт
више од сваког изобиља.
Икос:
Ко је достојан да отвори своја уста и покрене свој језик против
силе огња који пламти силом Речи и Духа? Па ипак ћу се осмелити
да толико кажем, да су ова тројица превазишли сву човекову природу,
многим и великим даровима, делима и примерима, и по томе обојем
су светли и одлични, зато су се веома великих дарова удостојили као
твоји верни служитељи, Једини који прослављаш твоје свете.
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Песма 7.
Ирмос: Образу златому..
Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три
дечака немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред
огња орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.
На крсту је био прикован из тебе Оваплоћени, и покидао је
Адамову меницу, зато га сада моли Свенепорочна, да од свих невоља
избави све који са вером кличу: благословен си Боже отаца наших.
Ти си Владичице добро надање, и заступница верних, па те сада
молим, да подариш пучину самилости свима који се у тебе уздају, а
твоје Сину кличу: благословен си Боже отаца наших.
У дивну одећу спасоносних заповести сам се крштењем обукао,
али сам је бедник лењошћу укаљао, па ти сада притичем Дјево, молећи
да ме опет оденеш одећом весеља.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.
Побеђена је и бежи, од раније неодржива дрска јерес, оци
блажени, и топи се као восак на домаку огња, и разоткрива се свака
прељубна наука, вашим аргуменитима и као огњем надахнутим
објављивањем.
Уклоњена је варљива наука јелинских басни, која је својим знањем
само мучила људе који њу изабраше, а над њоме су ова тројица истину
утврдили, и тако су сав сабор верних речима придобили и уверили.
Богородичан: На теби је свако пророчанство починуло и примило
завршетак чудећи и говорнике; из тебе се јасно проречена чудеса
изливају, Пречиста, објављајући мудре проповеднике.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
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Који ћуте и који кличу, који виде и који чују, врлине и мудрост,
такви су постали ови богоречити стубови делом и речју наређују да
кличемо: благословен је Бога отаца наших.
Као Божији гласови сте нам са висине пречудно загрмели, и као
зраци муње свима који су вашу науку примили, оци премудри, зато
заједно са вама певамо: благословен је Бог отаца наших.
Ако се неко од празноречивих дрзне да не говори исправно, опустеће
као градови због народа са каменим праћкама, од ових светих који
руше гњила учења, и који кличу: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: У тебе се Дјево уселио и после свога рађања те
девственом оставио, Онај који је све у свету створио, и претвара
природе како хоће, Богородитељко Маријо; са тобом Свенепорочна и
ми њему кличемо: благословен је Бог отаца наших.
Катавасија: Тебе во огњи..
Тебе, Бога-Реч, певамо јер си у огњу децу оросио док
благосиљаху и у Дјеву си се непропадљиву уселио, па ти
благочестиво певамо: Благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују..
Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.
Са вером смо стекли тебе као моћну и тврду кулу, и као степенице
и чуварку и заступницу, и сада се спасавамо, зато о Рођеном из тебе
певамо и величамо га у све векове.
Спознали смо тебе Богородице као извор бесмртности, јер си
родила Реч бесмртнога Оца, који све од смрти избавља, зато га
величамо у све векове.
Реку исцељења нама вернима увек изливаш, чију неисцрпну
благодат сада узимамо, и певамо о Рођеном из тебе Пречиста, и
величамо га у све векове.
Ини.
Ирмос тај исти.
Побожно схватамо и истом славом прослављамо једно Биће по
сили неограничено, Јединицу али и Тројицу. Она све својим добрим
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речима управља; такву да је славимо, три нам богоносна оца предаше;
са њима се Њојзи клањамо у векове.
Заједно су три Божија проповедника сјединили Тројицу, али су је
у свему и неразделиву сачували по Божанској природи; зато су и они
од ње једну и неразделиву славу примили, а Тројица нас позива на
једну похвалу: да ове оце величамо у све векове.
Богородичан: Доброчинитељ је наше примио, а своје нам је предао,
само је стварао али не да би уништио Дјево; ствара и брине, али не
ради трулења, и мада је својевољно пострадао, страдањем је нас од
страсти ослободио, како су нас три оца и свето научили.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Што је Бог сјединио у једнакославном Сједињењу, човек хвалећи
да то не раздељује, него да их сматра истим по даровима, и нека се
удостоји да им једнаке и песме испева: децо благословите, свештеници
певајте и народи величајте Христа у све векове.
Силни и непоражени божанства бранитељи, и истине нелаживи
помоћници, ви сте дубине Духа добро испитали, и отуда сте побожне
списе о Богу саставили, и поучавате да се пева: народи величајте
Христа у све векове.
Са небеса два велика светила по примљеном сјају обасјавају један
другог и све под сунцем, а са земље сву васељену обасјавају такође
три велика светила, светлећи један са дуругим и певајући заједно:
народи величајте Христа у све векове.
Богородичан: Ради нас је било оваплоћење и свето страдање, ради нас
Бог је са мртвима био, мада је смрти недоступан, и од страдања
слободан, са смртним се телом Овај сјединио и страдање и смрт
примио, зато са Дјевом величамо Христа у векове.
Катавасија: Нестерпимому огњу..
У неиздрживом огњу сједињени благочестивом вером младићи
опсташе и неповређени од пламена божанску песму певаху: Благословите сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
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На 9. песми не певамо „Чесњејшују „ него ове
Припеве:
Величај душо моја, часнију од небеске војске, Пречисту Дјеву
Богородицу.
Затим Ирмос.
После тога тај исти припев певамо и уз остале богородичне
тропаре овог канона.
Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да
обнови Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а БогоЧовек се од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега
верни једнодушно песмама величајмо.
Богоблажена млада Дјево, сву моју наду усрдно пред тебе износим,
спаси ме Мати истинитог Живота, и моли Пречиста да се наситим
непролазног блаженства, јер те са вером и љубављу у песмама
величам.
Постала си Дјево двери божанске Светлости, зато обасјај мрак
моје душе сјајем твоје духовне светлости, и умоли Пречиста, да се
избавим од вечнога огња, јер те са вером и љубављу у песмама
величам.
У твоје тело се Син уселио, којега је из себе пре свих векова Отац
родио, савршен је Човек постао, а тебе је Богомати нама изворем
дарова учинио, јер се са вером клањамо неирециво из тебе Рођеном.
Ини.
Ирмос: Безначална родитеља Син..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се
оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи
раздвојене, зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.
Уз канон светима на сваки тропар певамо ове припеве:
Величај душо моја, међу јерарсима три велика светила.
Ево вашег дела и пастве, за коју сте велике патње претрпели,
заједно су окупљени, и сви су вас тројицу примили, да у једној
радости похвали ваше слатко јединство.
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Величај душо моја, трисјајна светила Христове цркве.
Благодат нам даје ове не као двострано оштри мач, него као
трипут оштри мач против нападача, као један од неба исковани мач
али са три снаге изоштрен, јер се ови увек боре за трисјајно и једно
Божанство.
Величај душо моја, просветитеље Христове цркве.
Ваш живот беше небески, оци преславни, и тело носите у векове
нескверно, па у њима сада усавршени живите, зато свима који на
земљи боравимо молите, да узвишено мислимо и чинимо.
Величај душо моја, часнију од небеске војске, Пречисту Дјеву
Богородицу.
Богородичан: Притиска ме ширина твоје величине Дјево, и застаје ми
реч од части, и пречудно ми се догађа незнање од толике силине, зато
толико славимо Онога који је тебе узвисио.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Величај душо моја, три пастира Пресвете Тројице.
Узвисила се Тројична доброта и све се славом испунило, јер нам
је другу трисветлу лучу заблистала као свој одсјај: ове свете ка небу
вође. Њима се побожно приводимо на боговиђење.
Величај душо моја, од тисунчаног Светила велику тројицу.
Није нико други у овој тројици, јер сваки своје старешинство
носи, нико није ни први, јер су истом чашћу узвишени, и радосно пак
један другом предају победе, и не меша се овде дрска завист, која
разара јединомислије.
Величај душо моја, силу триипостасног и неразделивог Божанства.
Као првородни синови су показали православље својих отаца, па
рађају непорочна чеда вечне светлости, Духом их усавршују, и Живот
говори кроз њих, па моле да се до краја сачува потпуни мир, који смо
од њих наследили.
Величај душо моја, часнију од небеске војске Пречисту Дјеву
Богородицу.
Сина Бога живога, проповедао је овај врх мудрих учитеља; тајну
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твога Сина дознали су ови, Мати Божија, али по откровењу Оца, а не
од крви и тела. Зато су тебе Дјево прославили, и као Матер и
Богородицу величали.
Катавасија: В закоње сјени и Писанији..
У сенки старог закона и Писму видимо праобраз верници;
свако мушко рођено отвара утробу и пева Богу „свети си“ ми
прворођену Бога-Реч беспочетног Оца, Сина прворођеног од
матере неискусомужне, величамо.
Светилен
Подобан: Свјете неизменниј..
Похвалимо богоносне оце, као три сјајна светила јача од сунчаних
зрака, јер су дати од светло стваралачке Тројице, и трисунчане
Јединице, и надприродно су сједињени.
Слава
Подобан: Небо звјездами..
Похвалимо сада сви, Василија Великог, Григорија Богослова и
Јована Златгосутога, као станишта светлости, и као муње блиставих
зрака.
И сада:
Јединствено Божанство: Оче, Сине и Душе, ради молитава
Василија, Григорија и Јована и Пречисте Богородице, да се не
одвојимо од твоје славе.
На хвалитним стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Дело Нила Ксантопула.
Радујте се тројице светитеља, као цркве велики браничи, као куле
православља, и вернима тврђаве, ви сте обарање јеретика, јер сте народ Христов напасали божанском науком, и разним их врлинама
васпитали, ви сте јасни проповедници благодати, јер сте објаснили
законе пуноће Христове, ви сте вође ка висини, ви сте улаз у рај, зато
Христа умолите, да низпошаље душама нашим велику милост. (два
пута)
Радујте се тројице светитеља, који небом ходате и као земни
ангели, целог света избавитељи, радости људима, и учитељи целог
света, заступници Бога-Речи, лекари премудри душевних и телесних
болести, непресушне реке духовне, које науком напајају лице целе
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земље, степенице богословља, од Бога златоречиви; ви умолите Христа
да ниспошаље душама нашим велику милост.
Радујте се тројице светитеља, ви сте на земљи темељ од сунца,
зраци и светлост трисунчаног Сјаја, ви сте слепима прогледање,
мирисни цветови дивнога раја, Богослове, па мудри Василије и
Златоусте, ви сте свеске Духа и таблице Богом написане, и као груди
које дају млеко спасења, ви сте украс мудрости, зато од Христа молите
да подари душама нашим велику милост.
Слава, глас 5.
Затрубимо трубом песме, па прославимо овај празник, и заигрјамо
од радости, на пречасном слављу учитеља наших; нека се окупе цареви
и кнежеви, и нека светитељи запљешћу и запевају, јер су изливене три
превелике реке науке, које дају воду увек живог Духа; ови су пастири
и учитељи, и Пресвете Тројице троструки свештенослужитељи, зато се
окупимо сви да их похвалимо: и мудри философи, и јереји, и пастири,
јер су ови грешнима заступници, и сиромашних обогатитељи, жалоснима уешитељи, путницима сапутници, на мору кормилари, и свима
ма где били су усрдни предходници; зато похвалимо ове свете
архијереје па рецимо: пресвети учитељи, похитајте да вашим
молитвама избавите верне од животних саблазни, и да их избавите од
вечних мука.
И сада, богородичан.
Дело Германа патријарха.
Затрубимо трубом песме, јер се са висине показала Свецарица
Мати и Дјева, и благословима овенчава све који њој певају. Нека се
окупе цареви и кнежеви, да Царици у песмама запљешћу, јер је Цара
родила, који је решио да све које је од пре смрт заробила
човекољубиво ослободи. Окупите се пастири и учитељи да похвалимо
Пречисту Матер Доброга Пастира, као свећник позлаћени, као светли
облак, као шиту од небеса, као духовни кивот, као огњени престо
Владике, као златну росуду са маном, као закључана врата Бога-Речи,
и свима хришћанима уточиште. Похвалимо је богоречитим песмама и
овако рецимо: палато Бога-Речи, удостоји нас смирене небескога
царства, јер ништа није немогуће за твоје заступање.
Велико славословље, тропар и отпуст.
На литургији
Блажена од првог канона Песма 3. и од другог канона Песма 6.
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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 Јеврејима, зачало 334.
Алилуја, глас 4: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Матеју, зачало 11.: Ви сте светлост свету..
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
МР
Треба знати ао се догоди празник Три Јерарха, Василија
Великог, Григорија Богослова и Јована Златоустог у недељу
митареву, или блудног сина или месопусну
На малој вечерњи
Стихире васкрсне 4, Слава: светима, И сада: гласа са малог
вечерња. На стиховње стихире једна васкрсан и светитељима
стиховња са великог вечерња, са својим стиховима, Слава:
светитељима, И сада: богородичан у томе гласу. После Сада
отпушташ.. и после Оче наш.. тропар васкрсан, Слава: светих, И
сада: богородичан. Мала јектенија и отпуст.
На великој вечерњи
После катизме, на Господи воззвах.. стихире васкрсне 3, Триода 3 и
светих 4.
ПАЗИ: Ако је недеља месопусна: стихире васкрсне 3, Триода 4 и
светих 3. Слава: Триода, И сада: богородичан од првих по
владајућем гласу.
На литији стихира храма, затим Триода хвалитна, Слава: светих,
И сада: Триода.
На стиховње стихире васкрсне, Слава: светих, И сада: Триода.
На благосиљању хлебова, тропар Богородице Дјево (два пута) и
светима (једанпут), и чтеније.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута, Слава: светих, И сада:
богородичан од првих, по глас тропара светих. После катизми
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сједални васкрсни са њиним богородичиним и
Толковног Еванђеља, и полијелеј светима.

чтеније из

ПАЗИ: Ако се догоди недеља блудног или месопусна, додаје се и
псалам На реках Вавилонских..Затим сједални светих оба по
једанпут без богородичних, Слава: сједален полијелејни И сада:
богородичан. Чтеније светих. Степена, прокимен гласа, Све што
дише, Еванђеље васкрсно, Васкрсење Христово.. и остало.
Канон васкрсан са ирмосем на 4, Богородици на 2, Триода на 4,
светима на 4. Катавасија: Сушу глубородитељнују..
Ако је недеља месопусна
Канон васкрсан на 4, Триода на 6, светих на 4. Катавасија из
Триода. После 3. песме кондак и икос светима и њин сједален И
сада: Триода, и чтеније. После 6. песмекондак и икос Триода и
читамо Пролог. На 9. песми пева се Чесњејшују.. Светилен
васкрсан, Слава: светих, И сада: Триода. На хвалитним стихире
васкрсне 4 и светих са славном 4, са њиним припевима.
ПАЗИ: Ако се овога дана догоди недеља месопусна:
Тада после стихира светим говоримо стих: Васкрсни Господе
Боже мој.. и певамо стихиру самогласну из Триода, Слава: опет ту
исту, И сада: Преблагословена јеси..
ПАЗИ: Ако није недеља месопусна:
Тада не узимамо стих из Триода, него после стихира светих,
Слава: Триода, И сада: Преблагословена јеси.. Велико славословље;
после Трисветог само тропар васкрсан, јектенија и отпуст.
По обичају излазимо у припрату, Слава и сада: Еванђелска стихира
и први час.
На часовима: тропар васкрсан, Слава: светих, И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондак васкрсан и Триода наизменично
говоримо.
На литургији
Блажена гласа на 4, Триода Песма 3. на 4, и светих Песма 6. на 4.
После входа тропар васкрсан и светих, затим кондак васкрсан,
Слава: светих, И сада: Триода. Прокимен, Апостол, Алилуја,
Еванђеље и причастен прво дана па светих.
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Ако се догоди празник Три Јерарха у суботу месопусну, певамо
њину службу у петак испред, у свему без измене.
ВИДИ: Ако се догоди празник Три Јерарха у понедељак или
уторак или четвртак сирне недеље:
У недељу на вечерњи певамо Блажен муж..први антифон (у
остале дане сирне седмице говоримо катизму која је по реду). На
Господи воззвах.. стихире светих на 6, Слава: светих, И сада:
богородичан од првих по гласу самогласне светих. Вход, прокимен
дана, чтенија светих и јектеније.
На стиховње стихире из Триода самогласна два пута, и мученичан
а припеви говоримо уобичајене: К тебје возведох.. Слава: светих,
И сада: богородичан васкрсан. После Сада отпушташ.. и после
Трисветог, тропар светих, Слава и сада: богородичан, и отпуст.
На повечерју после Достојно.. и после Трисветог кондак светих.
ВИДИ: Ако се празник Три Јерарха догоди у четвртак сирне
недеље, тада у среду на часовима после: Ослаби, остави... и после
поклона звони се у сва по обичају и одмах говоримо: Придите
поклонимсја... три пута и уобичајни псалам, јектенија и стихире
како је напред наведено. После входа прокимен, паримеји дана и
паримеји Триода и после њих прокимен: Да уповајет Израиљ на
Господа.., затим паримеји светих. После тога: Сподоби Господи... На
стиховње стихире из Триода самогласна дана (два пута) и
мученичан, Слава: светих, И сада: богородичан. После: Сада
отпушташ.. и после Оче наш.., тропар светих, јектенија и три
метаније. Затим: Свесвета Тројице.. и Буди имја Господње.. три пута
и псалам 33., Достојно јест.. и отпуст. После улазимо у трпезу и
разрешено је на сир и јаја.
На Јутрењи
На Бог Господ.. тропар светих два пута, Слава и сада: богородичан.
После прве катизме сједален из Триода два пута писан после друге
катизме, Слава и сада: богородичан његов. Чтеније дана. После
друге катизме оба сједална светих по једанпут, Слава и сада:
богородичан другог сједална. Богородичан првог сједална се
изоставља. Чтеније дана. Затим полијелеј светих и њихови
сједални и богородичан и Чтеније. После тога степена први
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антифон 4. гласа, прокимен, Еванђеље и стихира светих.
Канон Богородици са ирмосем на 6, ирмоси по два пута и светима
два канона 8. Катавасија: Сушу глубородитељнују.. оба хора заједно,
а где је Трипеснец певамо каноне светима са ирмосем на 6 и
Трипеснец на 8. Катавасија Триода. После 3. песме сједални
светих и њихов богородичан и Чтеније светих. После 6. песме
кондак и икос светих и читамо Пролог. После 9. песме светилен
светих два пута, Слава и сада: богородичан. Затим читач псалама
говори: Слава тебје показавшему.. затим јектенија: Допунимо
јутарњу.. На стиховњем певамо из Триода самогласну дана (два
пута) и мученичан. Говоримо уобичајене припеве: Исполнихомсја
заутра.. Слава: светих, глас 6.: Светли Христови.. И сада
богородичан: Девственују доброту.. писано на Литији. Затим Добро
је хвалити.., Трисвето, после Оче наш.. тропар светих, Слава и
сада: богородичан васкрсан. Затим јектенија: Помилуј нас Боже.. и
возглас. Јереј говори: Нека је благословен.., а клирици: Амин.
Утврди Боже.. и час први.
На часовима тропар и кондак светих.
На Литургији
Блажена од канона првог Песма 3. са ирмосем на 4, и другог
канона Песма 6. на 4
После входа тропари: храма Христовог, Слава: светих, И сада:
храма Богородице, или Предстатељство христијан..
Прокимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен дана па
светих.
Ако се догоди празник Три Јерарха у среду или петак сирне
недеље:
Певамо целу службу, вечерње и јутрење у уторак или у четвртак
те исте седмице.
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Месеца јануара 31. дан
Спомен светих чудотвораца и бесребрених лекара Кира и Јована.

На Господи воззвах.., стихире бесребреника на 6, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Зрацима чудеса сте обасјали цео свет, Кире и Јоване, пресветли
светилници, и благодаћу сте постали налик небесима, узвишеним
врлинама и животом постали сте као звезде.
(два пута)
Мученици Господњи, ви сте превазишли кишне облаке изливањем
бројним благодатних чудеса, и сву земљу духовно натапате и чините да
приноси Богу здраве песме.
Мученици Господњи, ви сте заиста од Бога примили да лечите
душевне и телесне болести, и натприродно све исцељујете, али не као
људи лечењем лековима, него Божијим надахнућем.
Блистава светила, Кире и Јоване, храбри страдалници, ви сте и
небеске силе превазишли, па Христа ради свима на земљи исцељујете
и телесне и душевне ране, зато га молите да нас спасе.
Ви сте следовали за Христом као потоком славе, и свима сте
постали извори бесмртности, па изливате слатке воде, као телесне и
душевне лекове исцељења, јер сте за Христа потоке крви своје усрдно
излили.
Слава, глас 8.
Данас су нам двојица мученика заблистала, који наше душевне
патње исцељују, чудотворци Кир и Јован; један је равноангелни живот
заволео и таквим животом до краја поживео и мученичком крвљу
Христов постао, а други је у редовима војске заблистао и зато се у
небеску војску уписао; зато и на спомен њихов исцељења дарују свима,
који им са вером служе, и моле се за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..
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.
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На стиховње из Октоиха
Слава, глас 2.
Нека данас дође сабор свих верних, да песмама овенчамо Кира са
Јованом, благодатне борце и изобилне дариоце свима којих моле, јер
су се на много начина свима показали као предивни лекари, који се и
моле за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Ти си, Пречиста, у своме телу носила Христа, као узрели плод
грозда али без обраде, а када си га видела на дрвету разапетога, јецала
си и нарицала: Чедо и добротворе, ти си сладост излио, којим се свако
пијанство страсти уклања, зато по својој доброти буди милостив због
мене која сам те родила.
Тропар, глас 5.
Чудеса светих твојих мученика, даровао си нам као стену
необориву, Христе Боже; њиховим молитвама разори намере
злоречитих и оснажи жезал царства, као једини Благ и Човекољубац.
На јутрењи
Оба канона из Октоиха, и светима канон на 6. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују..
Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.
Примио си власт против Лажљивог, Кире блажени, и Јован славни
ти је био састрадалник, зато се великом благодаћу на небесима
сладите.
Као духвни војник си се наоружао Кире свети, а ти си свехвални
Јоване оставио земну војску, и са Христом сте против демона однели
победу.
Свете жене су се на врлине Текле угледале, и у девствену одећу
ангела се обожно оденуле, и смело се на подвиг и муке спремиле.
Богородичан: Вољом Бога Оца, и бесемено од Божанскога Духа
Светога, зачела си Сина, и телесно га родила; он беше без матере из
Оца, а ради нас је дошао из тебе без Оца.
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Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.
Мада беху телом немоћни, али помогнути Христовим страдањем,
часни мученици су човекоубицу савладали.
Телесне патње али и душевну сладост су мученици Духом
Христовим примили и зато се обрадовали.
Слаба женска природа је укрепљена крстом, и тако су демонску
змију ове светитељке мушки победиле.
Богородичан: Ти си једина постала земнима заступница надприродних
добара, Мати Божија, зато ти кличемо: „Радуј се!“
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Као страдалници сте багодаћу победили страсти које у понор вуку,
и због мука сте светло узети ка божанској висини, Кире и Јоване;
стога сте светила целог света, и зато вас молимо, ми помрачени
гресима да нас избавите од несрећа, молећи Бога који је над свима.
(два пута).
Слава и сада, богородичан:
Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански
покров, и калањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.
Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на
послетку телом родила, на крсту разапетог 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: Вознесена тја видејвши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
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Сјај незалазне Благодати поразио је демоне који мрак лажи воле,
а ове ратнике Кира и Јована показала је као светила блистава.
Жудњом за Тројицом су се Кир и Јован засладили, и од ње су ови
мученици чисто завољени били, а сједињени са Узвишеним они
свирала Божија су постали.
Ваш свети храм одгони зле духове, и све болести, непоражени
мученици, и дарује благодат исцељења.
Богородичан: Ти си Дјево неискусобрачно родила, и после порода си
опет девствена остала, зато неућутним гласовима са вером без сумње
ти кличемо: радуј се Владичице.
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.
Тебе су, Спаситељу, ова двојица мученика желели, а ти Свети над
светима си Кира и Јована достојно прославио.
Твоје дело Благи је, да демона победиш, а ти си крстом дао да
побожни мученици ово дело учине, и зато си их славом овенчао.
Тебе Јединог су са вером и без страха заволели, и украшени
девством, су Јован и Кир, храброст показали.
Богородичан: Тебе узимамо као непобедиво оружије против противника, и тебе имамо, Богоневесто, као тврђаву и наду нашег спасења.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.
Мученици су радије хтели да буду за Христа жртвовани, него да
жртве принесу идолима, па су од злога мучитеља приведени и као
јагњад жртвовани Ономе који се из милосрђа за нас жртвовао.
Изнемогли су сви који су мученике без милости кидали, а
киданима су ране биле као дечије стреле, јер су били чудом Светог
Духа утврђени.
Господа и Цара свега на свету су двојица са заједничком вером и
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заједничким страдањем исповедали, а безаконицима су се чак до крви
успротивили.
Богородичан: О, великог ли чуда над свим чудима! Како је Дјева
неискусобрачно у телу своме Сведржитеља целог света зачела, а није
га ограничила!
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Од божанске благодати сте примили дар да чините чудеса, свет,
чинећи чудеса непрестано. Све наше страсти сечете невидивим
дејством, Кире богомудри са славним Јованом; ви сте заиста божански
лекари.
Икос:
Ви сте светитељи сами себе Богу принели, и свако ужасно
искушење сте ради њега претрпели, и за њега сте усрдно умрли,
храбри мученици, а после смрти изливате свете дарове свима који су
у свакојаким невољама и исцељујете од многих зала, међу којима сам
први бедник ја, јер сам ових тешких рана и телом и душом напаћен,
али са вером вам кличем: исцелите ме, јер сте ви од Бога лекари.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи Аврамстии..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.
Када су страдалници мучени и вешани, имали су смелост као меру
побожности, и у пречистој слави су кликтали: благословен си у храму
твоје славе Господе..
Добро знајући демонску намеру, ови су мученици презрели сваки
начин мучења или ласкања, па су кликтали: благословен си у храму
твоје славе Господе.
Овенчани трпљењем рана, Јован и Кир су као заштитници вере у
Тројицу кликтали: благословен си у храму твоје славе Господе.
Богородичан: Радуј се Богородице, јер си ти Узвишенога свето
станиште, и јер се због тебе даје радост свима који кличу:
благословена си ти међу женама Најнепорочнија Владичице.
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Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Неверници су бесно позивали да се ови непобеђени мученици
одрекну Бога постојећег по природи, али они су га објавили
Створитеља свега постојећег и кликтали: благословите сва дела
господња Господа.
Суманути у љутом гневу, мучитељи су на земни начин
размишљали, па су ове, који су на небесима имали живот неразориви,
из смрти су у тај живот слали, а мученици су кликтали: благословите
сва дела господња Господа.
Мошти мученика су се објавиле, Христе, целом свету сјајем чудеса,
и тако су варљиву намеру злог демона посрамиле, а дарују исцељења
свима који побожно кличу: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Бог-Реч је најпре настао из Оца без матере, а потом је
без оца настао из тебе Пречиста, и оваплотио се предходно Бестелесни,
јер је по својој доброти хтео да спасе све који певају: благословите
сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене
природе, зато се веселимо и тебе Богородице величамо.
По светој наредби Владике, Кир и Јован као двојица непобедивих
мученика, били су до смрти послушна, и па су тако своје душе
предали у руке свога Створитеља.
Сјајем чудеса светле два светила, од Јединог светлоносног извора,
и немоћнима изливају непропадиву благодат, зато их достојно
величајмо.
Јединицу по божанском Бићу, али Тројицу по ипостасима, су
двојица непобедивих мученика проповедали, и једнога Христа као
оваплоћенога Бога-Реч, али у две природе.
Богородичан: Поштеди ме Христе када са славом дођеш да судиш
свету, и ради молитава твоје Родитељке и твојих светим мученика
ослободи ме од магле мојих страсти, јер си добар и многомилостив.
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Светилен
Подобан: Небо звјездами..
Чудотворна светила, Кире са Јованом, исцелите наше душевне и
телесне болести, јер сте од Бога благодат исцеливања примили.
Богородичан: Ти си Богородице постала од Бога дати узрок добара
целоме свету, зато и сада моли за спасење свих благонаклоног Бога.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 4.
Величајмо верни достојним похвалним песмама Кира и Јована,
који су по Духу сродни, а по телу побратими, и са њима похвалимо
храбру Атанасију и њене изданке Теодотију, Евдоксију и Теоктисту,
као страдалнице и заувек девствене, које моле Христа за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Званниј свише..
Не плачи замном Мати, гледајући на дрвету крста распетога Сина твога
и Бога, који је свемоћно поставио земљу на водама, и сву је творевину
саздао, јер ћу васкрснути и прославићу се, и мојом силом ћу срушити
адово царство, и уништити силу његову, а свезане ћу избавити од зала
његових као Милосрдан и привешћу их Оцу моме као човекољубив.
На литургији
Блажена из Октоиха на 4 и од канона 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 Коринћанима, зачало 153.
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 Матеју, зачало 34. од половине.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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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
обе природе сачувао. Зато Мати Дјеви и Владичице, моли њега да
спасе душе свих, који тебе као Богородицу православно исповедају.
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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.
Глас 6. Богородичан:
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме твоме
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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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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..
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Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје, јер сви побожни теби
притичемо као необоривом бедему и заштити.
У суботу на јутрењу Богородичан: Приидите Матер свјета...
Ходите сви и неућутним песмама прославимо Мајку Светлости, јер је
она родила Спасење наше, и принесимо јој поздрав „Радуј се“ као
јединој родитељки Господара свију који је Бог пре свих векова. Радуј
се јер си опет Еву обновила, радуј се Пречиста Дјево и неискусобрачна.
Глас 3.
У недељу увече Богородичан: Богородице предстатељнице всјех..
Владичице и заступнице свих који те моле, тобом се храбримо и
тобом се хвалимо и у тебе је сво наше уздање, а ти моли Рођенога из
тебе за непотребне слуге твоје.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатопервочистаја...
Ти си света и прва по части похвала небеских чинова, ти си
апостолско појање и пророка испуњење, зато прими Владичице и наше
молитве.
У понедељак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице..
Богородице, света међу женама и мати безневесна, моли Онога кога си
родила: Цара и Бога, да нас спасе као Човекољубац.
У уторак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
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.
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У петак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице мати..
Ти си света међу женама, Богородице и Мати безневесна, зато моли
Онога кога си родила: Цара и Бога нашега, да нас спасе као
Човекољубац.
У суботу на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси от..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти у славословљу појимо:
радуј се Пресвета Дјево.
Глас 4.
У недељу увече Богородичан: Радујсја свјета облаче..
Радуј се облаче светлости, радуј се свећниче светли, радуј се сасуде са
маном, радуј се жезле Аронов, радуј се купино несагорива, 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.
У петак увече Богородичан: Свјешче неугасимаја престоле..
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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.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Преложеније скорбјашчих..
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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
Мајки Бога Речи, говорећи: слава теби.
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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.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Исхити мја, Владичице..
Избави ме Владичице из руку змије човекоубице, који хоће лукаво да
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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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ОТПУСТИТЕЉНИ ВАСКРСНИ ОСАМ
ГЛАСОВА БОГОРОДИЧНИ
Глас 1. Богородичан: Гавриилу 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;
све си мудро устројио Боже наш слава теби.
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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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БОГОРОДИЧНИ ОТПУСТИТЕЉНИ
после тропара светих, који се певају сваког дана током године
на вечерњу и на Бог Господ на јутрењу и опет на крају јутрења
Глас 1.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Чудо чудес...
Творевина се радује гледајући у теби Благодатна чудо над свим чудима.
Зачела си безсемено и родила неизрециво, Кога ангелски чинови
гледати не смеју, Њега моли за душе наше.
На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
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
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
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Огањ божанства си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила
Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче..
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
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.
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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..
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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.
На крају јутрења: Мати Божија пресвјатаја..
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Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који ти
усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.
У 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:
Упованије мира, благаја Богородице..
Узданицо целог света, блага Богородице Дјево, молимо твоје једино и
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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.
На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
599

MINEJ JANUAR
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.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
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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.

КРАЈ БОГОРОДИЧИНИХ
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