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ЦАРСКИ ЧАСОВИ 
У НАВЕЧЕРЈЕ БОГОЈАВЉЕЊА 

 
ПРВИ ЧАС 

 
 

Свештеник: 
Благословен Бог наш, свагда, сада и увек и у векове векова.  

 
Чтец: 
Слава Теби, Боже наш, слава Теби!  

 
Царе Небески, Утешитељу, Душе Истине, Који си свуда 
присутан и све испуњаваш, Ризницо добара и 
Животодавче, дођи и усели се у нас, и очисти нас од сваке 
нечистоте, и спаси, Благи, душе наше.  

 
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас 
 (3 пута).  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  
Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе 
наше; Владико, опрости безакоња наша; Свети, посети и 
исцели немоћи наше, Имена Твога ради.  

 
Господе, помилуј. (3 пута) 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  
 
Оче наш Који си на небесима, да се свети име Твоје, да 
дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на 
небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам 
дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; и 
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не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.  
 

Свештеник:  
Јер је Твоје Царство и Сила и Слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и 

у векове векова.  
 
Чтец: 
Амин.  Господе, помилуј (12 пута).  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 
Приђите, поклонимо се Цару нашем Богу.  
Приђите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару 
нашем Богу.  
Приђите поклонимо се и припаднимо самоме Христу, 
Цару и Богу нашем.  

 
(Псалам 5) 

РЕЧИ моје чуј, Господе, разуми вапај мој. Пази на глас 
мољења мога, Царе мој и Боже мој. Јер ћу се Теби 
помолити, Господе. Ујутру ћеш услишити глас мој, ујутру 
ћу стати преда Те, и видећеш ме. Јер Ти ниси Бог Који 
хоће безакоње. Неће се код Тебе наћи лукави, нити ће се 
одржати безаконици пред очима Твојим; грло им је гроб 
отворен, језицима својим дволичаху. Суди им, Боже, да 
одступе од замисли својих; по мноштву безбожности 
њихове одбаци их, јер Те озлоједише, Господе. И да се 
веселе сви који се уздају у Тебе; довека ће се клицати, и 
уселићеш се у њих. И хвалиће се Тобом сви који љубе Име 
Твоје. Јер ћеш Ти благословити праведника, Господе; 
блоговољењем као оружјем венчао си нас.  
 

(Псалам 22) 
ГОСПОД ме напаса, и ничега ме неће лишити. На месту 
зеленом, тамо ме настани, на водама одмора отхрани ме, 
душу моју опорави. Одведе ме на стазе правде, ради Имена 
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Свога. Јер ако и пођем посред сенке смрти, нећу се бојати 
зла, јер си Ти са мном. Штап Твој и палица Твоја, они ме 
утешише. Припремио си преда мном трпезу, насупрот 
тлачитеља мојих. Намазао си уљем главу моју, и чаша 
Твоја напајајућа је као најјача. И милост Твоја пратиће ме 
у све дане живота мога, и настанићу се у дому Господњем 
за дуге дане.  

(Псалам 26) 
ГОСПОД је просветљење моје и Спаситељ мој, кога ћу се 
бојати? Господ је заштитник живота мога,кога ћу се 
плашити? Када се приближују на ме злостављачи да 
поједу тело моје, тлачитељи и непријатељи моји, они 
ослабише и падоше. Ако се построји на ме табор 
(непријатеља), неће се уплашити срце моје; ако се подигне 
рат на ме, ја ћу се и тада надати. Једно молих од Господа, 
и то тражах: да живим у дому Господњем све дане живота 
мога, да гледам красоту Господњу и посећујем храм свети 
Његов. Јер ме сакри у насељу Своме у дан зала мојих, 
покри ме у скровишту шатора Свога, на стену уздиже ме. И 
сада, ево, уздиже главу моју на непријатеље моје. Обиђох и 
принесох у шатору Његовом жртву (хвале и) клицања; 
певаћу и псалмопојаћу Господу. Услиши, Господе, глас мој 
којим завиках; помилуј ме и услиши ме. Теби рече срце 
моје: (Господа ћу тражити). Тражаше Те лице моје; лице 
Твоје, Господе, тражићу. Не окрени лице Твоје од мене, и 
не уклони се у гњеву Своме од слуге Твога. Буди ми 
помоћник, не одбаци ме и не напусти ме, Боже Спаситељу 
мој. Јер отац мој и мати моја оставише ме, а Господ 
прихвати ме. Законоположи ме, Господе, путем Твојим, и 
упути ме по стази правој, ради непријатеља мојих. Не 
предај ме душама оних који ме муче, јер усташе на ме 
сведоци неправедни, и слага неправда (саму) себе. Верујем 
да ћу видети добра Господња у земљи живих. Потрпи 
Господа, јуначи се и снажи се, срце моје, и потрпи Господа.  
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Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 

Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби, Боже. (3 пута)  
 

Господе, помилуј. (3 пута) 
 

(Слава, тропар предпразништва) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
Повратила 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 праобраз истинског 
крштења, којим ми пут живота мењамо: Христос се јавио у 
Јордану да освети воде.  

 
(И сада, Богородичан) 
И сада и увек и у векове векова. Амин.  
Како да Те назовемо, о Благодатна? Небом, јер си родила 
Сунце Правде. Рајем, јер си произрасла Цвет Нетрулежни. 
Дјевом, јер си остала неповређена. Чистом Мајком, јер си у 
светом наручју Твоме имала Сина - Бога свих. Њега моли да 
спасе душе наше.  

 
Тaже, тропари 2 сіz поeмъ по двaжды. глaсъ }.  
Творeніе сwфр0ніа, патріaрха їеrли 1мскагw: 
Днeсь в0дъ њсвzщaетсz є 3стество2, и 3 раздэлsетсz 
їoрдaнъ, и 3 свои1хъ в0дъ возвращaетъ струи 6, вLку зрS 
крещаeма.  
И # вторhй ли 1къ т0йже тропaрь безъ припёва.  
И # пaки пeрвый ли 1къ, припёвъ: 
Стjхъ: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 
є 3рмwніи1мски.  
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Ћкw чlвёкъ, на рэкY пришeлъ є 3си 2, хrтE цRю 2, и 3 рaбское 
крещeніе пріsти тщи 1шисz, бlже, t п®тeчєву рукY, грBхъ 
рaди нaшихъ, чlвэколю 1бче.  
И # вторhй ли 1къ вторhй припёвъ: 
Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.  
И # пaки т0йже тропaрь. Слaва: 
Ко глaсу вопію1щагw въ пустhни: ўгот0вайте пyть 
гDень, пришeлъ є 3си 2, гDи, зрaкъ рaбій пріи 1мъ, крещeніz 
просS, не вёдый грэхA: ви 1дэша тS в0ды, и 3 ўбоsшасz. 
Трeпетенъ бhсть п®тeча, и3 возопи2 глаг0лz: кaкw 
просвэти 1тъ свэти 1льникъ свёта; кaкw рyку положи 1тъ 
рaбъ на вLку; њсвzти 2 менE и3 в0ды, сп 7се, взeмлzй мjра 
грёхъ.  
И # нhнэ, пaки т0йже.  
 
Тaже прокjменъ, глaсъ д7:  
И# возгремЁ съ нб7сE гDь, и 3 вhшній дадE глaсъ св0й.  
Стjхъ: Возлюблю 1 тz, гDи, крёпосте моS: гDь 
ўтверждeніе моE.  
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Свештеник: 
Премудрост.  

 
Чтец: 
Читање из Пророштва Исаијиних.               (гл. 35, 1-10) 
 

Свештеник:  
Пазимо! 

 
Чтец: 
Тако говори Господ: Нека се обрадује пустиња ожеднела, 
нека се весели пустиња, и нека цвета као крин. И нека 
процвета, и све се обрадује, и обрадује се пустиња 
Јорданска, и слава Ливанова дата би њој, и част 
Кармилова; и народ мој видеће славу Господњу, и висину 
Божију. Ојачајте руке ослабеле и колена раслабљена; 
утешите се и реците малодушнима мишљу: ојачајте и не 
бојте се! Ево Бог наш суд узвраћа, и узвратиће; Он Сам 
доћи ће и спасиће нас. Тада ће се отворити очи слепих, и 
уши глухих чуће. Тада ће скочити хроми као јелен, и јасан 
ће бити језик мутавих; јер проистече вода у земљи (пустој), 
и дубодолина у земљи жедној. И биће безводна земља – са 
барама, и у жедној земљи биће извор воде; онде ће бити 
онде ће бити весеље птица, насеље трске и баре. И биће 
(онде) пут чист, и пут свети назваће се; и неће проћи тамо 
нечист, нити ће онде бити пут нечисти; и расејани ће поћи 
по њему, и неће залутати. И неће бити онде лава, нити ће 
звери опаке изаћи на њега, нити ће се наћи онде; него ће 
поћи по њему избављени , и сабрани ради Господа. И 
обратиће се, и доћи ће на Сион са весељем и радошћу, и 
весеље вечно (биће) над главом њиховом. Јер ће над 
главом њиховом (бити) хвала и радовање, и весеље 
постићи ће их; (јер) одбеже бол, туга и уздисање.  
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Свештеник:  
Премудрост.  

 
Чтец: 
Читање из Дела светих Апостола.                  (зач. 33) 
 

Свештеник:  
Пазимо! 

 
Чтец: 
У дане оне, када Јован завршаваше подвиг свој, говораше: 
За кога ме ви сматрате, ја нисам тај, него ево иде за мном 
Онај коме ја нисам достојан одријешити ремена на обући 
његовој. Људи браћо, синови рода Авраамова, и који се 
међу вама боје Бога, вама се посла ријеч овога спасења. 
Јер они што живе у Јерусалиму, и старешине њихове, не 
познаше Овога, него осудивши га, испунише пророчке 
ријечи које се читају сваке суботе. И не нашавши ни једне 
кривице смртне, молише Пилата да га погуби. А кад 
свршише све што је писано за њега, скинуше га са дрвета и 
положише у гроб. А Бог њега подиже из мртвих. Он се 
јављаше у току више дана онима који узиђоше са њим из 
Галилеје у Јерусалим, који су сад свједоци његови пред 
народом. И ми вам благовестимо да је обећање, дато 
оцима, Бог испунио нама, деци њиховој, васкрснувши 
Исуса.  
 

Свештеник:  
Премудрост, смерно стојмо! Чујмо Свето Јеванђеље.  

Мир свима! 
  

Појци: И духу твоме.  
 

Свештеник: 
Читање из Светога Јеванђеља од Матеја.  (зач. 5) 
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Појци: Слава Теби Господе, слава Теби! 
 

Свештеник:  
Пазимо! 

У оне пак дане дође Јован Крститељ и проповедаше у пустињи Јудејској.  И 
говораше: Покајте се, јер се приближило Царство небеско. Јер то је онај за 

кога је рекао пророк Исаија говорећи: Глас вапијућег у пустињи: 
припремите пут Господњи, поравните стазе његове. А сам Јован имаше 

хаљину од камиље длаке и појас кожни око бедара својих, а храна му бијаше 
биље и дивљи мед. Тада излажаше к њему Јерусалим и сва Јудеја, и сва 

околина јорданска. И он их крштаваше у Јордану, и исповедаху гријехе своје. 
А кад виде многе фарисеје и садукеје где долазе да их крсти, рече им: 

Породи аспидини, ко вам каза да бежите од гњева који иде? Родите, дакле, 
род достојан покајања. И не мислите и не говорите у себи: Имамо оца 
Авраама; јер вам кажем да може Бог и од камења овога подигнуги децу 

Аврааму. А већ и секира код коријена дрвећу стоји; свако, дакле, дрво које не 
рађа добра рода, сече се и у огањ баца. Ја вас крштавам водом за покајање; 
а онај што долази за мном јачи је од мене: ја нисам достојан њему обуће 

понети; он ће вас крстити Духом Светим и огњем.  
 

Појци: Слава Теби Господе, слава Теби! 
 
Чтец:  
Стопе моје управи по речи Твојој, и да не овлада мноме 
никакво безакоње. Избави ме од клевете људске, и чуваћу 
заповести Твоје. Лицем Твојим обасјај слугу Твога, и 
научи ме законима Твојим.  
Да се испуне уста моја хвале Твоје, Господе, да певам славу 
Твоју, сав дан великолепност Твоју.  

 
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас  
(3 пута).  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 
Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе 
наше; Владико, опрости безакоња наша; Свети, посети и 
исцели немоћи наше, Имена Твога ради.  
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Господе, помилуј. (3 пута) 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 
Оче наш Који си на небесима, да се свети име Твоје, да 
дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на 
небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам 
дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; 
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.  

 
Свештеник: 

Јер је Твоје Царство и Сила и Слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и 
у векове векова.  

 
Чтец: 
Амин.   
 
(Кондак предпразништва) 
У водама Јорданским данас си био Господе, Јовану говорећи: 
Не бој се да Ме крстиш, јер Сам дошао да спасем 
првосазданог Адама.  

 
Господе, помилуј. (40 пута) 

 

Христе Боже, Коме се у свако време и на сваки час на 
небу и земљи поклањају и Кога славе, Дуготрпељиви, 
Многомилостиви, Многомилосрдни, Који праведне љубиш 
и грешнике милујеш, Који све позиваш на спасење ради 
обећаних будућих добара; Ти сам, Господе, прими и наше у 
овај час молитве, и исправи живот наш по заповестима 
Твојим; душе наше освети, тела очисти, замисли исправи, 
мисли очисти, и избави нас од сваке невоље, зла и болести; 
огради нас светим Твојим Анђелима, да заштитом њиховом 
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чувани и руковођени, достигнемо у јединство вере, и 
познање неприступне славе Твоје, јер си благословен у 
векове векова. Амин.  

 

Господе помилуј. (3 пута) 
 

Слава; И сада: Часнију од Херувима и неупоредиво 
славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса непорочно 
роди, ваистину Богородицу, величамо.  
Именом Господњим благослови, оче.  

 
Свештеник возглас: 

Боже, смилуј се на нас и благослови нас, обасјај нас лицем Твојим и помилуј 
нас.  

 
И ову Молитву: 

Христе, Светлости Истинита, Ти просвећујеш и освећујеш свакога човека који 
долази на свет; нека нас озари светлост Лица Твога, да у њој угледамо Светлост 
Неприступну; и упути стопе наше на творење заповести Твојих, молитвама 

Пречисте Твоје Матере и свих Светих Твојих. Амин.  
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ТРЕЋИ ЧАС 
 

Чтец: 
Приђите, поклонимо се Цару нашем Богу.  
Приђите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару 
нашем Богу.  
Приђите поклонимо се и припаднимо самоме Христу, 
Цару и Богу нашем.  

 
(Псалам 28) 

ПРИНЕСИТЕ Господу, синови Божији; принесите Господу 
синове овнова; принесите Господу славу и част; принесите 
Господу славу Имену Његовом; поклоните се Господу у 
двору светом Његовом. Глас је Господњи над водама, Бог 
славе загрми, Господ над водама многим. Глас је Господњи 
у моћи, глас је Господњи у велелепности. Глас је Господа 
који крши кедре, и скршиће Господ кедре Ливанске; и 
иситниће их као телца, (потрешће) Ливан; и љубљени (му 
Израиљ) (биће) као син носорога. Глас Господа који 
пресеца пламен огња; глас Господа који потреса пустињу; 
и потрешће Господ пустињу Кадис. Глас Господњи који 
утврђује јелене, и открива дубраве; и у храму Његовом 
свако ће рећи славу (Његову). Господ ће седети над 
потопом, и седеће Господ Цар до века. Господ ће дати 
народу Своме снагу, Господ ће благословити народ Свој 
миром.  

(Псалам 41) 
КАО ШТО чезне јелен за изворима вода, тако чезне душа 
моја Теби, Боже. Жедна је душа моја за Богом Живим; кад 
ћу доћи и јавити се лицу Божијем? Бише ми сузе моје хлеб 
мој дан и ноћ, када ми говораху сваки дан: Где је Бог твој? 
Тога се сетих и излих на се душу своју; јер ћу проћи кроз 
место шатора дивног, до дома Божијег, с гласом радости и 
исповедања одјека празнујућег. Зашто си жалосна, душо 
моја, и зашто ме смућујеш? уздај се у Бога, јер ћу се 
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исповедати Њему - Спасењу лица мога и Богу моме. У 
мени се самоме узбуни душа моја; тога ради споменух Те од 
земље Јорданске и Ермонске, од горе мале. Бездан бездну 
призива гласом слапова Твојих; 
сва узвишења Твоја и таласи Твоји дођоше на ме. Дању ће 
заповедати Господ милост Своју, и ноћу је песма Његова 
код мене, и молитва Богу живота мога. Рећи ћу Богу: 
Заштитник мој јеси (Ти), зашто си ме заборавио? И зашто 
сетујући ходим када (ме) тлачи непријатељ мој? Када се 
крше кости моје ругаху ми се мучитељи моји, када ми 
говоре свакога дана: Где је Бог твој? Зашто си жалосна, 
душо моја,и зашто ме смућујеш? Уздај се у Бога, јер ћу се 
исповедати Њему - Спасењу лица мога и Богу моме.  

(Псалам 50) 
ПОМИЛУЈ ме, Боже, по великој милости Својој, и по 
обиљу милосрђа Свога очисти безакоње моје. Опери ме 
добро од безакоња мога, и од греха мога очисти ме. Јер 
безакоње моје ја знам, и грех је мој стално преда мном. 
Теби јединоме сагреших, и зло пред Тобом учиних. Да се 
оправдаш у речима Својим, и победиш кад будеш судио. 
Гле, у безакоњу зачет бих, и у гресима роди ме мати моја. 
Гле, истину љубиш, и јављаш ми непознатости и тајне 
премудрости Твоје. Покропи ме исопом, и очистићу се; 
умиј ме, и бићу бељи од снега. Дај ми да чујем радост и 
весеље, да се обрадују кости потрвене. Одврати лице Твоје 
од грехова мојих, и сва безакоња моја очисти. Срце чисто 
саздај у мени, Боже, и Дух прав обнови у утроби мојој. Не 
одбаци ме од лица Твога, и Духа Твога Светога не одузми 
од мене. Дај ми радост спасења Твога, и Духом 
владалачким учврсти ме. Научићу безаконике путевима 
Твојим, и безбожници ће се обратити к Теби. Избави ме од 
крви, Боже, Боже спасења мога, обрадоваће се језик мој 
правди Твојој. Господе, отвори усне моје, и уста моја 
казиваће хвалу Твоју. Јер да си хтео жртве, ја бих Ти 
принео; за жртве паљенице не мариш. Жртва је Богу дух 
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скрушен; срце скрушено и унижено Бог неће одбацити. По 
благовољењу Своме, Господе, чини добро Сиону, и нека се 
подигну зидове јерусалимски. Тада ћеш благоволити 
жртву правде, приносе и жртве свеспаљенице, тада ће 
принети на жртвеник Твој теоце.  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 

Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби, Боже. (3 пута)  
Господе, помилуј. (3 пута) 

  
(Слава, тропар предпразништва) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

Повратила 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 праобраз истинског 
крштења, којим ми пут живота мењамо: Христос се јавио у 
Јордану да освети воде.  

 
(И сада, Богородичан) 

И сада и увек и у векове векова. Амин.  
Богородице, Ти си Лоза истинита, Која си нам узрасла Плод 
живота; Теби се молимо, моли се, Владичице, са Светим 
апостолима, да помилује душе наше.  

 
Тaже поeмъ тропари 2, глaсъ }: 
П®тeчи и 3 кrти 1телz, и3 прbр0ка, и3 пaче всёхъ почтeна 
прbрHкъ, трепетaше нhнэ рукA деснaz, є 3гдA ви 1дэ тебE, 
ѓгнца б9іz, њчищaющаго мjру согрэшє 1ніz, и3 п0двигомъ 
њдержи1мь вопіsше: не смёю прикоснyтисz, сл0ве, верхY 
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твоемY, сaмъ мS њсвzти 2, и3 просвэти2, щeдре: тh бо є 3си 2 
жив0тъ и 3 свётъ, и3 ми 1ръ мjрови.  
Двaжды.  
Тaже стjхъ. Глaсъ д7: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 
їoрдaнски и3 є 3рмwніи1мски.  
Трbца бGъ нaшъ, себE нaмъ днeсь нераздёльнw kви 2: и 4бо 
nц7ъ kвлeннымъ свидётельствомъ ср0дства возгласи 2, д¦ъ 
же голуби 1нымъ џбразомъ сни 1де съ нб7съ, сн7ъ, пречcтый 
вeрхъ св0й п®тeчи преклони 2, и3 крeщсz, человёчество t 
раб0ты и 3збaви, ћкw чlвэколю 1бецъ.  
Стjхъ: Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 
ўбоsшасz.  
И # пaки т0йже тропaрь. Слaва, глaсъ є 7: 
Грzдhй съ пл0тію ко їoрдaну, гDи, кrти1тисz хотS во 
џбразэ чlвёка, животодaвче, да прельсти1вшихсz нaсъ, 
ћкw бlгоутр0бенъ, всsкіz к0зни и 3 сёти ѕмjевы 
и 3збaвивъ, просвэти1ши, t nц7A свидётельствуемь: 
б9eственный же д¦ъ голуби 1нымъ ви 1домъ тебЁ предстA: 
но всели2 въ дyшы нaшz того 2, чlвэколю1бче.  
И # нhнэ, т0йже.  
 
Тaже, прокjменъ, глaсъ ѕ 7:  
Ви 1дэша тS в0ды, б9е, ви 1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.  
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Стjхъ: Глaсомъ мои 1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои 1мъ 
къ бGу, и 3 внsтъ ми 2.  
 

Свештеник: 
Премудрост.  

 
Чтец: 
Читање из Пророштва Исаијиних.               (гл. 1, 16-20) 
 

Свештеник: 
Пазимо! 

 
Чтец: 
Тако говори Господ: Оперите се и чисти будите; одбаците 
лукавства од душа ваших; пред очима мојима престаните 
од злоба ваших. Научите се добро чинити, тражите суд 
(прави), избавите онеправдованог, судите сирочету и 
оправдајте удовицу. И дођите да се расправимо, говори 
Господ; и ако буду греси ваши као пурпур, као снег 
убелићу (их); а ако буду као црвенило, као вуну убелићу 
(их). Ако пак не хтеднете, нити ме послушате, мач ће вас 
појести. Јер уста Господња говорише ово.  

 
Свештеник: 
Премудрост.  

 
Чтец: 
Читање из Дела светих Апостола.                  (зач. 42) 
 

Свештеник: 
Пазимо! 
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Чтец: 
У дане оне догоди се, кад бјеше Аполос у Коринту, да Павле 
пролажаше горње земље, и дође у Ефес, и нашавши неке 
ученике, Рече им: Јесте ли примили Духа Светога када сте 
повјеровали? А они му рекоше: Нисмо ни чули да има Дух 
Свети. А он им рече: У шта се, дакле, крстите? А они рекоше: 
У крштење Јованово. А Павле рече: Јован је крстио крштењем 
покајања, говорећи народу да вјерују у Онога који долази за 
њим, то јест у Христа Исуса. А кад то чуше, крстише се у име 
Господа Исуса. И кад Павле положи руке на њих, сиђе Дух 
Свети на њих, и говораху језике и прорицаху. А бијаше људи 
свега око дванаест. И уђе у синагогу и говораше смјело три 
мјесеца, расправљајући и увјеравајући о Царству Божијем.  
 

Свештеник: 
Премудрост, смерно стојмо! Чујмо Свето Јеванђеље.  

Мир свима! 
 

Појци: И духу твоме.  
 

Свештеник: 
Читање из Светога Јеванђеља од Марка. (зач. 1) 

 
Појци: Слава Теби Господе, слава Теби! 
 

Свештеник: 
Пазимо! 

Почетак јеванђеља Исуса Христа, Сина Божијега. Као што је писано 
код пророка: Ево ја шаљем анђела својега пред лицем твојим, који ће 

припремити пут твој пред тобом. Глас вапијућег у пустињи: Припремите 
пут Господњи, поравните стазе његове. Појави се Јован крстећи у пустињи, 
и проповедајући крштење покајања за опроштење грехова. И излажаше к 
њему сва Јудејска земља и Јерусалимљани; и крштаваше их све у реци 
Јордану, и исповедаху грехе своје. А Јован беше обучен у камиљу длаку, и 
имаше појас кожни око себе; и јеђаше акриде и дивљи мед. И проповедаше 
говорећи: Долази за мном јачи од мене пред ким ја нисам достојан сагнути 
се и одрешити ремена на обући његовој. Ја вас крстих водом, а он ће вас 

крстити Духом Светим.  
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Појци: Слава Теби Господе, слава Теби! 
 
Чтец: 
Господ Бог је благословен, благословен је Господ из дана 
у дан; помоћи ће нам Бог спасења наших, Бог наш, Бог 
Који спасава.  

 

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас  
(3 пута).  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 
Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе 
наше; Владико, опрости безакоња наша; Свети, посети и 
исцели немоћи наше, Имена Твога ради.  

 
Господе, помилуј. (3 пута) 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 
Оче наш Који си на небесима, да се свети име Твоје, да 
дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на 
небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам 
дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; 
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.  

 
Свештеник: 

Јер је Твоје Царство и Сила и Слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и 
у векове векова.  
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Чтец: 
 Амин.  (Кондак предпразништва) 
У водама Јорданским данас си био Господе, Јовану говорећи: 
Не бој се да Ме крстиш, јер Сам дошао да спасем 
првосазданог Адама.  

 
Господе, помилуј. (40 пута) 

Христе Боже, Коме се у свако време и на сваки час на 
небу и земљи поклањају и Кога славе, Дуготрпељиви, 
Многомилостиви, Многомилосрдни, Који праведне љубиш 
и грешнике милујеш, Који све позиваш на спасење ради 
обећаних будућих добара; Ти сам, Господе, прими и наше у 
овај час молитве, и исправи живот наш по заповестима 
Твојим; душе наше освети, тела очисти, замисли исправи, 
мисли очисти, и избави нас од сваке невоље, зла и болести; 
огради нас светим Твојим Анђелима, да заштитом њиховом 
чувани и руковођени, достигнемо у јединство вере, и 
познање неприступне славе Твоје, јер си благословен у 
векове векова. Амин.  

 

Господе помилуј. (3 пута) 
 
Слава, И сада: Часнију од Херувима и неупоредиво 
славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса непорочно 
роди, ваистину Богородицу, величамо.  
Именом Господњим благослови, оче.  

 
Свештеник: 

Молитвама Светих Отаца наших, Господе Исусе Христе, помилуј нас.  
 

И ову Молитву Светог Мардарија: 
Владико, Боже Оче, Сведржитељу, Господе, Сине Јединородни, Исусе 

Христе, и Свети Душе, једно Божанство, једна Сила, помилуј ме грешнога, 
и којим знаш судовима спаси ме недостојног слугу Твог, јер си благословен у 

векове векова. Амин.  
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ШЕСТИ ЧАС 
 
 

Чтец: 
Приђите, поклонимо се Цару нашем Богу.  
Приђите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару 
нашем Богу.  
Приђите поклонимо се и припаднимо самоме Христу, 
Цару и Богу нашем.  

 
 (Псалам 73)  

ЗАШТО си нас, Боже, одбацио до краја, разгњеви се јарост 
Твоја на овце паше Твоје? Опомени се сабора (народа) 
Твога, којег си стекао од почетка, избавио си жезал 
наслеђа Твога, ову гору Сион, на којој си се настанио. 
Дигни руке Твоје на охолости њихове до краја, колико 
злозамисли непријатељ на Светиње Твоје. И хваљаху се 
они који Те мрзе усред празника Твога, поставише 
знамења своја (као) знаке, и не познаше. Као на горњем 
излазу, као у шуми дрвећа исекоше секирама врата 
њезина, заједно сечивом и брадвом њу разрушише. 
Запалише огњем Светилиште Твоје, на земљу оскврнише 
насеље Имена Твога. Рекоше у срцу своме сродници 
њихови заједно: Приђите да укинемо све празнике Божије 
са земље. Знаке њихове не видесмо, нема више пророка 
(код њих), и нас неће више познати. Докле ће, Боже, да 
вређа непријатељ, да раздражује противник Име Твоје до 
краја? Зашто одвраћаш руку Твоју и десницу Твоју изсред 
наручја Твога до краја? А Бог је Цар наш пре векова, 
учини спасење посред земље. Ти си утврдио силом Твојом 
море, Ти си сатро главе змајева у води. Ти си згазио главу 
змије, дао си је за јело народима Етиопским. Ти си отворио 
изворе и потоке, Ти си исушио реке Итамске. Твој је дан и 
Твоја је ноћ, Ти си уредио светлост и сунце. Ти си створио 
све пределе земље, лето и пролеће Ти си их саздао. Сети се 
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овога: непријатељ је ружио Господа, и народ безуман 
раздражи Име Твоје. Немој предати зверима душу која се 
исповеда Теби, душе убогих Твојих не заборави до краја. 
Погледај на завет Твој, јер се испунише тамна места земље 
кућама безакоња. Да се не врати унижени постиђен, 
сиромах и убоги хвалиће Име Твоје. Устани, Боже, суди 
парбу Твоју; опомени се ружења Твога од безумника сав 
дан. Не заборави глас молитвеника Твојих; гордост 
мрзитеља Твојих узиђе за свагда (преда Те).  

 
(Псалам 76) 

ГЛАСОМ мојим ка Господу завиках, гласом мојим ка Богу, 
и услиша ме. У дан невоље моје Бога тражих, рукама 
мојим (пружах се) ноћу пред Њим, и не преварих се; (јер) 
одби душа моја да се утеши (иначе). Сетих се Бога, и 
обрадовах се; размишљах, и омалодуши се дух мој. 
Претекоше очи моје страже (јутарње), смутих се и не 
говорих. Замишљах дане старе, и година вечних сетих се и 
проучавах; ноћу се срцем својим удубљивах, и дух мој 
истраживаше. Еда ли ће у векове одбацити Господ, и неће 
ли настојати још да благоволи? Или ће до краја милост 
Своју да прекрати; реч (Своју) скрати из нараштаја у 
нараштај? Хоће ли Бог, заборавити да се смилује; или ће у 
љутњи Својој суздржати милосрђе Своје? И рекох: Сада 
започех, ова је измена деснице Вишњега. Сетих се дела 
Господњих, јер ћу се опоменути од почетка чудеса Твојих; и 
поучаваћу се у свима делима Твојим, и у подухватима 
Твојим уживаћу. Боже, у Светињи је пут Твој; ко је Бог 
велик као Бог наш? Ти си Бог Који чиниш чудеса; објавио 
си у народима силу Твоју. Избавио си мишицом Твојом 
народ Твој, синове Јаковљеве и Јосифове. Видеше Те воде, 
Боже, видеше Те воде и уплашише се, потресоше се 
бездани; мноштво гласова водених, глас дадоше облаци, 
јер и стреле Твоје пролећу; глас грома Твога у колесу је; 
осветлише муње Твоје васељену, потресе се и устраши се 
земља. У мору су путеви Твоји, и стазе Твоје у водама 
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многим, и трагови Твоји неће се дознати. Водио си као овце 
народ Твој руком Мојсеја и Арона.  

(Псалам 90) 
КОЈИ живи у помоћи Вишњега, под кровом Бога 
Небескога настаниће се. Рећи ће Господу: Заступник мој 
јеси Ти, и уточиште моје, Бог мој, и надаћу се у Њега. Јер 
ће те Он избавити од замке ловачке, и од речи метежне. 
Плећима Својим заклониће те, и под крилима Његовим 
надаћеш се; као оружјем окружиће те Истина Његова. 
Нећеш се бојати страха ноћнога, од стреле која лети по 
дану, од ствари која пролази у тами, од сусрета и демона 
подневнога. Пашће поред тебе хиљада, и десет хиљада с 
десне стране теби, а тебе се неће дотаћи; ипак ћеш очима 
твојим сагледати, и одмазду над безбожницима видећеш. 
Јер си Ти, Господе, Нада моја! Вишњега си поставио за 
уточиште своје. Неће те зло дотаћи, и ударац се неће 
приближити стану твоме. Јер ће Анђелима Својим 
заповедати за тебе, да те сачувају на свима путевима 
твојим. На руке ће те узети, да се не спотакне нога твоја о 
камен. На аспиду и змију отровну наступаћеш, и 
згазићеш лава и змаја. Зато што се на Мене поуздао, 
избавићу га; покрићу га, јер је познао Име Моје. 
Призваће Ме, и услишићу га; са њиме ћу бити у невољи; 
избавићу га, и прославићу га. Дугим данима (живота) 
испунићу га, и показаћу му спасење Моје.  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 

Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби, Боже. (3 пута)  
 

Господе, помилуј. (3 пута) 
  

(Слава, тропар предпразништва) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
Повратила се некад река Јордан плаштом Јелисејевим, који 



 

22 
 

му је остао од узнетог светог Илије, разделивши воду на обе 
стране, и био му је прелаз сув, као праобраз истинског 
крштења, којим ми пут живота мењамо: Христос се јавио у 
Јордану да освети воде.  

 
(И сада, Богородичан) 

И сада и увек и у векове векова. Амин.  
Пошто немамо смелости због премногих грехова наших, Ти 
моли, Богородице Дјево, од Тебе Рођенога (Сина); јер много 
може молба Матерња пред милосрђем Владике. Не презри 
молбе грешника, Свечесна, јер је Милостив и Моћан да спасе, 
Он Који је и страдати за нас изволео.  

 
Тaже, стіхи 1ра, глaсъ }: 
Тaкw гlг0летъ гDь ко їwaнну: прbр0че, грzди 2 кrти1ти 
менE, тебE создaвшаго, и 3 просвэщaющаго бlгодaтію, и3 
њчищaющаго всёхъ. Прикосни1сz бжcтвенному моемY 
верхY, и 3 не ўсумни 1сz. Пр0чее њстaви нhнэ, и4бо 
и 3сп0лнити пріид0хъ прaвду всsкую. Тh же не ўсумни 1сz 
tню 1дъ: и 4бо таsщагосz въ водaхъ бори 1телz, кнsзz тмы2 
тщyсz погуби1ти, и3збавлsz мjръ t є3гw2 сётей нhнэ, 
подаS, ћкw чlвэколю1бецъ, жив0тъ вёчный.  
Двaжды.  
Тaже стjхъ, глaсъ ѕ 7: 
Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є 3рмwніи1мски.  
Днeсь pал0мское прbр0чество конeцъ пріsти спэши 1тъ: 
м0ре бо речE, ви 1дэ, и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz 
вспsть, t лицA гDнz, t лицA бGа їaкwвлz, пришeдша t 
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рабA пріsти кRщeніе, ћкw да и 3 мы 2, јдwльскіz 
и 3змhвшесz нечистоты 2, просвэти1мсz душaми є 3гw2 рaди.  
Стjхъ: Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.  
Пaки т0йже. Слaва, глaсъ є 7: 
Что 2 возвращaеши тво. в0ды, q їoрдaне; что2 
воспzщaеши струи 6, и 3 не прех0диши, є 4же по є 3стествY 
хождeніе; не м0щно ми 2 терпёти, речE, nгнS поzдaющагw 
мS. Ўдивлsюсz и 3 ўжасaюсz крaйнему схождeнію: ћкw не 
њбык0хъ чcтаго и 3змывaти, ни навык0хъ безгрёшнаго 
њтирaти: но њсквернє1нныz сосyды њчищaти, тє1рніz 
попалsти ми2 согрэшeній ўчи1тъ, и4же во мнЁ крещaемый 
хrт0съ. Їwaннъ свидётельствуетъ ми2 глaсъ сл0ва, вопіS: 
сE, ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грэхи 2 мjра. ТомY, вёрніи, 
возопіи1мъ: kвлeйсz, б9е, въ нaше спасeніе, слaва тебЁ.  
И # нhнэ, т0йже.  
Тaже прокjменъ, глaсъ д7: Въ м0ри путіE твои 2, и3 стези6 твоS въ 
водaхъ мн0гихъ. Стjхъ: Глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси 2.  
 

Свештеник: 
Премудрост.  

 
Чтец: 
Читање из Пророштва Исаијиних.               (гл. 12, 3-6) 
 

Свештеник: 
Пазимо! 
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Чтец: 
Тако говори Господ: са радошћу захватите воду са извора 
спасења. И рећи ћеш у онај дан: Хвалите Господа, 
призовите име његово; објавите народу славна дела 
његова; напомињите да је узвишено име његово. Хвалите 
име Господње, јер је учинио високе ствари. Објавите ово по 
свој земљи. Радујте се и веселите се становници Сиона, јер 
се узвиси Свети Израиљев у вашој средини.  
 

Свештеник: 
Премудрост.  

 
Чтец: 
Читање из посланице Римљанима, светог Апостола 
Павла.  

(зач. 91) 
 

Свештеник: 
Пазимо! 

 
Чтец: 
Браћо, сви који се крстимо у Христа Исуса, у смрт његову 
се крстисмо. Тако се с њим погребосмо кроз крштење у 
смрт, да би, као што Христос устаде из мртвих славом 
Очевом, тако и ми ходили у новом животу. Јер ако 
постадосмо сједињени са обликом смрти његове, онда ћемо 
и са васкрсењем, Знајући ово, да се стари наш човјек 
разапе са Њиме. да би се уништило тијело грјеховно, да 
више не робујемо гријеху. Јер ко умрије ослободи се од 
гријеха. Ако ли умријесмо са Христом, вјерујемо да ћемо и 
живјети са њиме, Знајући да Христос уставши из мртвих, 
више не умире; смрт више не влада њиме. Јер што је умро, 
гријеху је умро једном за свагда; а што живи, Богу живи. 
Тако и ви сматрајте себе да сте мртви гријеху, а живи Богу 
у Христу Исусу, Господу нашем.  
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Свештеник: 

Премудрост, смерно стојмо! Чујмо Свето Јеванђеље.  
Мир свима! 

  
Појци: И духу твоме.  

 
Свештеник: 

Читање из Светога Јеванђеља од Марка. (зач. 2) 
 

Појци: Слава Теби Господе, слава Теби! 
 

Свештеник: 
Пазимо! 

У време оно, дође Исус из Назарета Галилејскога, и крсти га Јован 
у Јордану. И одмах излазећи из воде виде небеса где се отварају и Дух као 
голуб силази на њега. И глас дође с неба: Ти си Син мој љубљени који је по 
мојој вољи. И одмах га Дух изведе у пустињу. И би онде у пустињи дана 
четрдесет, кушан од сатане, и би са зверињем, и анђели му служаху. А 
пошто предадоше Јована, дође Исус у Галилеју проповедајући јеванђеље о 
Царству Божијему. И говорећи: Испунило се време и приближило се 

Царство Божије; покајте се и верујте у јеванђеље.  

Појци: Слава Теби Господе, слава Теби! 
 

Чтец: 
Нека нас брзо предухитре милости Твоје, Господе, јер 
осиромашисмо врло. Помози нам, Боже, Спасе наш, ради 
славе Имена Твојега. Господе, избави нас и очисти грехе 
наше, Имена Твога ради.  

 
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас  
(3 пута).  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 
Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе 
наше; Владико, опрости безакоња наша; Свети, посети и 



 

26 
 

исцели немоћи наше, Имена Твога ради.  
 

Господе, помилуј. (3 пута) 
 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  

 
Оче наш Који си на небесима, да се свети име Твоје, да 
дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на 
небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам 
дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; 
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.  

 
Свештеник: 

Јер је Твоје Царство и Сила и Слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и 
у векове векова.  

 

Чтец: 
Амин.  (Кондак предпразништва) 
У водама Јорданским данас си био Господе, Јовану говорећи: 
Не бој се да Ме крстиш, јер Сам дошао да спасем 
првосазданог Адама.  

 
Господе, помилуј. (40 пута) 

Христе Боже, Коме се у свако време и на сваки час на 
небу и земљи поклањају и Кога славе, Дуготрпељиви, 
Многомилостиви, Многомилосрдни, Који праведне љубиш 
и грешнике милујеш, Који све позиваш на спасење ради 
обећаних будућих добара; Ти сам, Господе, прими и наше у 
овај час молитве, и исправи живот наш по заповестима 
Твојим; душе наше освети, тела очисти, замисли исправи, 
мисли очисти, и избави нас од сваке невоље, зла и болести; 
огради нас светим Твојим Анђелима, да заштитом њиховом 
чувани и руковођени, достигнемо у јединство вере, и 
познање неприступне славе Твоје, јер си благословен у 
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векове векова. Амин.  
 

Господе помилуј. (3 пута) 
 

Слава, И сада: Часнију од Херувима и неупоредиво 
славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса непорочно 
роди, ваистину Богородицу, величамо.  
Именом Господњим благослови, оче.  

 
Свештеник: 

Молитвама Светих Отаца наших, Господе Исусе Христе, помилуј нас.  
 

И Молитву Светог Василија Великог: 
Боже и Господе Сила, и све твари Саздатељу, Који си због милосрђа 

несхватљиве милости Твоје, ниспослао Јединороднога Сина Твога, Господа 
нашег Исуса Христа, на спасење рода нашег, и часним Његовим Крстом 
меницу грехова наших поцепао, и њиме победио старешине и власти таме; 

Сам Владико Човекољупче, прими и од нас грешних ове благодарне и 
молебне молитве, и избави нас од сваког погубног и мрачног греха, и од свих 
видљивих и невидљивих непријатеља који траже да нам зло учине. Прикуј 
страху Твоме тела наша, и не допусти срца наша у речи или помисли зле, 
него љубављу Твојом рани душе наше, да свагда на Тебе гледајући и Твојом 
светлошћу руковођени, Тебе Неприступну и Вечну Светлост гледамо, и 

Теби непрестано исповедање и благодарење узносимо, Беспочетном Оцу, са 
Јединородним Твојим Сином, и Свесветим и Благим и Животворним Твојим 

Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.  
 
 
 

 



 

28 
 

ДЕВЕТИ ЧАС 
 

 
Чтец: 
Приђите, поклонимо се Цару нашем Богу.  
Приђите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару 
нашем Богу.  
Приђите поклонимо се и припаднимо самоме Христу, 
Цару и Богу нашем.  
  

(Псалам 92) 
ГОСПОД се зацари, у лепоту се обуче, обуче се Господ у 
силу и препојаса се; јер утврди васељену, која се неће 
поколебати. Готов је престо Твој од тада, од века Ти јеси. 
Подигоше реке, Господе, подигоше реке гласе своје; уздићи 
ће реке узбуркања своја, од гласова вода многих; дивна су 
узвишења морска, диван је на висинама Господ. 
Сведочанства Твоја потврдише се веома; дому Твоме 
доликује светиња, Господе, у дужину дана (многих).  

(Псалам 113) 
ПРИ ИЗЛАСКУ Израиља из Египта, дома Јаковљевог из 
народа варварског, постаде Јудеја светиња Његова, 
Израиљ област Његова. Море виде и побеже, Јордан се 
поврати унатраг; горе узиграше као овнови, и брда као 
јагањци овчији. Шта ти би, море, те побеже, и теби, 
Јордане, те се поврати назад? Горе, те узиграсте као 
овнови, и брда као јагањци овчији? Од лица Господњег 
потресе се земља, од лица Бога Јаковљевог, Који окрену 
стену у језеро водено, и камени хрид у извор вода. Не нама, 
Господе, не нама, него Имену Твоме дај славу, због 
милости Твоје и истине Твоје. Да не кажу незнабожци: Где 
је Бог њихов? А Бог је наш на небу и на земљи, све што 
захтеде, учини. Идоли незнабожаца, сребро су и злато, 
дела руку човечијих: уста имају и не говоре, очи имају и не 
виде, уши имају и не чују, ноздрве имају и не миришу, 
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руке имају и не додирују, ноге имају и не ходају, неће дати 
гласа из грла свога. Слични њима да буду они који их 
праве, и сви који се уздају у њих. Дом Израиљев узда се у 
Господа: Помоћник њихов и заштитник њихов јесте. Дом 
Аронов узда се у Господа: Помоћник њихов и заштитник 
њихов јесте. Који се боје Господа уздају се у Господа: 
Помоћник њихов и заштитник њихов јесте. Господ, 
опоменувши се нас, благословио је нас, благословио је дом 
Израиљев, благословио је дом Аронов, благословио је оне 
који се боје Господа, мале са великима. Да придода Господ 
(благослов) на вас, на вас и на синове ваше. Благословени 
сте ви Господу, Створитељу неба и земље. Небо небеско је 
Господу, а земљу је дао синовима људским. Неће мртви 
хвалити Те, Господе, нити сви који силазе у ад, него ми 
живи благосиљаћемо Господа од сада и до века.  

(Псалам 85) 
ПРИКЛОНИ, Господе, ухо Твоје, и услиши ме, јер сам ја 
сиромах и убог. Сачувај душу моју, јер сам преподобан; 
спаси слугу Твога, Боже мој, који се узда у Тебе. Помилуј 
ме, Господе, јер Теби вапим сав дан. Развесели душу слуге 
Твога, јер Теби подигох душу моју. Јер си Ти, Господе, 
Добар и снисходљив, и Многомилостив свима који Те 
призивају. Чуј, Господе, молитву моју, и пази на глас 
мољења мога. У дан жалости моје завапих к Теби, јер си ме 
услишио. Нема сличнога Теби међу боговима, Господе, и 
нема (дела) по делима Твојим. Сви народи које си створио, 
доћи ће и поклониће се пред Тобом, Господе, и прославиће 
Име Твоје. Јер си Ти Велики и чиниш чудеса, Ти си Бог 
Једини Велики. Упути ме, Господе, путем Твојим и ходићу 
у истини Твојој. Да се обрадује срце моје, да се боји Имена 
Твога. Исповедаћу Те и хвалити, Господе Боже мој, свим 
срцем својим, и славићу Име Твоје довека. Јер је милост 
Твоја велика према мени, и избавио си душу моју од пакла 
најдубљега. Боже, безаконици устадоше на ме, и скуп 
силника тражаше душу моју, и не видеше Тебе пред собом. 
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А Ти, Господе Боже мој, Милосрдан си и саосећајан, 
Дуготрпељив и ногомилостив и Истинит. Погледај на ме, и 
помилуј ме; дај снагу слуги Твоме, и спаси сина слушкиње 
Твоје. Учини са мном знамење на добро, и да виде они који 
ме мрзе, и постиде се; јер си ми Ти, Господе, помогао, и 
утешио ме.  

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  
 
Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби, Боже. (3 пута)  
 

Господе, помилуј. (3 пута) 
  

(Слава, тропар предпразништва) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
Повратила 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 праобраз истинског 
крштења, којим ми пут живота мењамо: Христос се јавио у 
Јордану да освети воде.  

 
(И сада, Богородичан) 

И сада и увек и у векове векова. Амин.  
Ради нас рођени од Дјеве, и распеће претрпевши, Благи, 
уништио си смрћу смрт, и васкрсење пројавио као Бог; не 
презри створење руку Твојих, јави човекољубље Твоје, 
Милостиви, прими Родитељку Твоју Богородицу Која се моли 
за нас, и спаси, Спасе наш, народ обезнађени.  
 
Тaже тропaрь, глaсъ з7: 
Ќжасъ бЁ ви 1дэти нб7сE и 3 земли 2 творцA, на рэцЁ 
њбнaжшагосz, и 3 крещeніе t рабA за нaше спасeніе 
пріeмлющаго, ћкw рабA: и 3 ли 1цы ѓгGльстіи дивлsхусz 
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стрaхомъ и 3 рaдостію, съ ни 1миже покланsемсz тебЁ: спаси2 
нaсъ, гDи.  
Двaжды.  
Тaже стjхъ, глaсъ в 7: 
Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є 3рмwніи1мски.  
Е#гдA къ себЁ грzдyща п®тeча гDа слaвы, вопіsше, зрS: 
сeй и3збавлszй мjра пріи 1де t и3стлёніz сeй и3збавлsетъ 
нaсъ t ск0рби, сeй согрэшeній њставлeніе дaруетъ, ћкw 
бGъ на земли2, t дв7ы чcтыz пріи1де ми1лости рaди, и3 
вмёстw рабHвъ, сhны б9іz содёловаетъ, вмёстw же 
тмы2, просвэщaетъ человёчество вод0ю бжcтвеннагw 
крещeніz є 3гw2. Пр0чее пріиди1те, соглaснw того2 да 
славосл0вимъ со nц7eмъ и 3 со с. hмъ д¦омъ.  
Стjхъ: Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.  
И # пaки т0йжде тропaрь.  
 
Канwнaрхъ, стaвъ среди2 цeркве, прочитaетъ стіхи1ру сію 2. Глaсъ є 7: 
 
Рyку твою2, прикоснyвшуюсz пречи1стому верхY вLчню, 
 съ нeюже и 3 пeрстомъ того2 нaмъ показaлъ є3си 2, 
воздэжи 2 њ нaсъ къ немY, кrти 1телю, 
 ћкw дерзновeніе и3мёz мн0го, и 4бо б0лій прbрHкъ всёхъ, 
 t негw2 свидётельствованъ є3си 2: 
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 џчи же твои2 пaки,  
всесвzтaго д¦а ви 1дэвшыz, 
 ћкw въ ви 1дэ голуби 1нэ сошeдша, 
воздви 1гни къ немY, кrти 1телю,  
и 3 ми 1лостива нaмъ содёлай,  
и 3 пріиди2, стaни съ нaми, запечaтаzй пёніе,  
и 3 предначинazй 
торжество 2.  
 

(Онда ђакон говори многољетије: 

 Благоверном и христољубивом православном роду нашем, подај Господе дуг и 
миран живот, здравље и спасење, победу над непријатељима, успех у сваком добру, 
и сачувај га на многе године! 

Појци поју: Многаја љета! 

 Најсветијем и високодостојном Господину (име), милошћу Божијом православном 
Архиепископу пећком, Митрополиту београдско-карловачком и Патријарху 
српском - многе године! 

или 

 Преосвештеном и високодостојном, Господину (име) милошћу Божијом 
православном Епископу (назив епископске катедре), - многе године! 

Појци поју: Ис полла ети Деспота!) 

Тaже џба ли6ка вкyпэ пою1тъ предречeнную стіхи1ру.  
Слaва, и 3 нhнэ, глaсъ є7.  

Рyку твою 2, прикоснyвшуюсz пречcтому верхY вLчню, съ 
нeюже и 3 пeрстомъ того2 нaмъ показaлъ є3си 2, воздэжи 2 њ нaсъ 
къ немY, кrти 1телю, ћкw дерзновeніе и 3мёz мн0го, и 4бо б0лій 
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пр bрHкъ всёхъ, t негw2 свидётельствованъ є3си 2: џчи же твои 2 
пaки, всес™aго д¦а ви 1дэвшыz, ћкw въ ви 1дэ голуби 1нэ 
сошeдша, воздви 1гни къ немY, кrти 1телю, и 3 ми 1лостива нaмъ 
содёлай, и 3 пріиди2, стaни съ нaми, запечaтаzй пёніе, и 3 
предначинazй торжество2.  
 
Тaже прокjменъ, глaсъ G: ГDь просвэщeніе моE, и 3 спаси 1тель 
м0й, когw2 ўбою 1сz; 
Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz; 
 

Свештеник: 
Премудрост.  

 
Чтец: 
Читање из Пророштва Исаијиних. (гл. 49, 8-15) 
 

Свештеник: 
Пазимо! 

 
Чтец: 
Тако говори Господ: у време погодно послушах те, и у дан 
спасења помогох ти, и саздах те, и поставих те да будеш 
савез народима да уредиш земљу и да наследиш опустело 
наследство. Да кажеш онима који су у оковима: Изиђите! А 
онима који су у тами: Дођите на светлост! Они ће налазити 
пашу дуж свих путева, и паша ће им бити по свим стазама. 
Неће бити гладни ни жедни, неће их мучити жега ни 
сунце; јер ће их утешити онај који има милости за њих, па 
ће их водити на изворе воде. И све претворићу у путеве, а 
све стазе њима за уживање. Види, једни ће из далека 
долазити, други ће са севера и мора, а неки из земље 
Персијске. Нека се веселе небеса, и нека се радује земља; 
да горе изрекну весеље, а хумови правду, јер се Бог 
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смиловао на народ свој, и утешио смерне у свом народу. А 
Сион рече: Господ ме остави, и Бог ме заборави. Може ли 
жена да заборави дете своје? Или да нема милости за 
пород утробе своје? Ако би пак и жена то заборавила, ја те 
нећу заборавити, говори Господ.  

Свештеник:  
Премудрост.  

Чтец: 
Читање из посланице Титу светог апостола Павла. 
(зач. 302)  

Свештеник: 
Пазимо.  

Чтец: 
Чедо Тите, јави се благодат Божија спасоносна свима 
људима, Која нас учи да се одречемо безбожности и 
земаљских пожуда, и да поживимо разборито, праведно и 
побожно у садашњем вијеку, Очекујући блажену наду и 
јављање славе великога Бога и Спаса нашега Исуса 
Христа, Који даде себе за нас да би нас искупио од свакога 
безакоња, и да очисти за себе народ изабрани који ревнује 
у добрим дјелима. Ово говори и савјетуј и карај са пуном 
влашћу; нико да те не презире. Напомињи им да буду 
покорни и послушни поглаварствима и властима, спремни 
за свако добро дјело; Никога да не руже, да се не свађају, 
да буду благи, да показују сваку кротост према свима 
људима. Јер и ми бијасмо некада неразумни, непокорни, 
заблудели, робујући разним пожудама и насладама, 
проводећи живот у злоби и зависти, гнусни, мрзећи један 
другога. А када се јави доброта и човекољубље Бога, 
Спаситеља нашега, Не за дјела праведна која ми 
учинисмо, него по својој милости спасе нас бањом новога 
рођења и обновљења Духом Светим, Којега изли на нас 
обилно кроз Исуса Христа Спаситеља нашега, Да бисмо, 
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оправдани његовом благодаћу, постали насљедници 
живота вјечнога као што се надамо.  

Свештеник: 
Премудрост, смерно стојмо! Чујмо Свето Јеванђеље.  

Мир свима! 
  

Појци: И духу твоме.  
 

Свештеник: 
Читање из Светога Јеванђеља од Матеја. (зач. 6) 

 
Појци: Слава Теби Господе, слава Теби! 

 
Свештеник: 
Пазимо! 

У време оно, дође Исус из Галилеје на Јордан Јовану да га овај крсти. 
А Јован му брањаше говорећи: Ти треба мене да крстиш, а ти ли долазиш 
мени? А Исус. одговори и рече му: Остави сада, јер тако нам треба 

испунити сваку правду. Тада га остави. И крстивши се Исус изиђе одмах из 
воде; и гле, оворише му се небеса, и виде Духа Божијега где силази као голуб 
и долази на њега. И гле, глас са небеса који говори: Ово је Син мој љубљени 

који је по мојој вољи.  

Појци: Слава Теби Господе, слава Теби! 
 
Чтец: 
Не напусти нас до краја, ради Имена Твога Светога, и не 
раскини завет Твој, и не удаљи милост Твоју од нас, ради 
Аврама љубљенога Твога, и ради Исака слуге Твога, и 
Израиља светога Твога.  
 
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас 
 (3 пута).  
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  
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Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе 
наше; Владико, опрости безакоња наша; Свети, посети и 
исцели немоћи наше, Имена Твога ради.  
 
Господе, помилуј. (3 пута) 
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин.  
 
Оче наш Који си на небесима, да се свети име Твоје, да 
дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на 
небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам 
дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; 
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.  

 
Свештеник: 

Јер је Твоје Царство и Сила и Слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и 
у векове векова.  

 

Чтец:  
 Амин.  (Кондак предпразништва) 
У водама Јорданским данас си био Господе, Јовану говорећи: 
Не бој се да Ме крстиш, јер Сам дошао да спасем 
првосазданог Адама.  

 
Господе, помилуј. (40 пута) 

Христе Боже, Коме се у свако време и на сваки час на 
небу и земљи поклањају и Кога славе, Дуготрпељиви, 
Многомилостиви, Многомилосрдни, Који праведне љубиш 
и грешнике милујеш, Који све позиваш на спасење ради 
обећаних будућих добара; Ти сам, Господе, прими и наше у 
овај час молитве, и исправи живот наш по заповестима 
Твојим; душе наше освети, тела очисти, замисли исправи, 
мисли очисти, и избави нас од сваке невоље, зла и болести; 
огради нас светим Твојим Анђелима, да заштитом њиховом 
чувани и руковођени, достигнемо у јединство вере, и 
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познање неприступне славе Твоје, јер си благословен у 
векове векова. Амин.  

 

Господе помилуј. (3 пута) 
 

Слава, И сада: Часнију од Херувима и неупоредиво 
славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса непорочно 
роди, ваистину Богородицу, величамо.  
Именом Господњим благослови, оче.  

 
Свештеник возглас: 

Боже, смилуј се на нас и благослови нас, обасјај нас лицем Твојим и 
помилуј нас.  

 
И Молитву Светог Василија 

Владико Господе, Исусе Христе, Боже наш, Који си дуго трпео наша 
сагрешења, и Који си нас довео до садашњега часа, у који, висећи на 

животворном дрвету /Крста/, благоразумноме разбојнику отворио си пут 
уласка у Рај, и смрћу си смрт разорио; очисти нас грешне и недостојне слуге 
Твоје. Јер сагрешисмо и безакоња чинисмо, и нисмо достојни да подигнемо 
очи своје и погледамо на висину небеску; јер остависмо пут правде Твоје, и 
ходисмо по вољама срдаца наших. Но молимо Твоју несхватљиву Благост: 
Поштеди нас, Господе, по мноштву милости Твоје, и спаси нас ради Имена 
Твога Светога, јер ишчилише у ништавилу дани наши. Избави нас из руку 

противника, и опрости нам грехе (наше), и умртви наше телесно 
мудровање; да свукавши старога човека, у новога се обучемо, и Теби 
поживимо нашем Владици и Добротвору; и тако следујући Твојим 

заповестима, у вечни покој достигнемо, тамо где је обитавалиште свих 
који се радују. Јер си Ти ваистину истинско весеље и радост оних који Те 
љубе, Христе Боже наш, и Теби славу узносимо, са Беспочетним Твојим 
Оцем, и Пресветим и Благим и Животворним Твојим Духом, сада и увек и у 

векове векова. Амин.  
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ИЗОБРАЗИТЕЉНА 
 

 
Чтец:  

 (Псалам 102) 
Благослови, душо моја, Господа, благословен јеси Господе. 
Благослови, душо моја Господа, и све што је у мени Име 
свето Његово. Благослови, душо моја, Господа, и не 
заборављај све дарове Његове. Који 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 суд 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 гневити, 
нити ће довека срдити се. Није нам учинио по безакоњима 
нашим, нити је узвратио по гресима нашим. Јер колико је 
високо небо од земље, толико је утврдио Господ 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, 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 прецвета. 
Јер изиђе дух из њега, и нема га, и не познаје више место 
своје. А милост је Господња од века и довека 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 да творите 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.  
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Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 

(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.  

 
И сада и увек и у векове векова. Амин.  

 
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 Свете Тројице, прослављан са 
Оцем и Светим Духом, спаси нас.  

 
Затим Блажена, без певања: 

У Царству Твоме помени нас, Господе, када дођеш у 
Царству Твоме.  
Блажени сиромашни духом, јер је њихово Царство небеско.  
Блажени који плачу, јер ће се утешити.  
Блажени кротки, јер ће наследити земљу.  
Блажени гладни и жедни правде, јер ће се наситити.  
Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.  
Блажени чистим срцем, јер ће Бога видети.  
Блажени миротворци, јер ће се синови Божји назвати.  
Блажени прогнани правде ради, јер је њихово Царство 
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небеско.  
Блажени сте кад вас срамоте и прогоне и лажући говоре 
против вас свакојаке рђаве речи, мене ради.  
Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на 
небесима.  

 
Слава, И сада: 
Помени нас, Господе, када дођеш у Царству Твоме.  
Помени нас, Владико, када дођеш у Царству Твоме.  
Помени нас, Свети, када дођеш у Царству Твоме.  
Хор небески пева Ти, и говори: Свет, Свет, Свет је Господ 
Саваот, пуно је небо и земља славе Твоје.  
 
Стих: Приступите Њему и просветите се, и лица се ваша 
неће постидети.  
Хор небески пева Ти и говори: Свет, Свет, Свет је Господ 
Саваот, пуно је небо и земља славе Твоје.  
 
Слава: 
Хор светих Анђела и Арханђела, са свима Небеским 

Силама, пева Ти и говори: Свет, Свет, Свет је Господ 
Саваот, пуно је небо и земља славе Твоје.  
 
И сада:1 
Ослаби, отпусти, опрости, Боже, сагрешења наша, вољна и 
невољна, она у речи и делу, она у знању и незнању, она у 
дану и ноћи, она у уму и помисли, све нам опрости, као 
Благ и Човекољубив.  
 
Оче наш Који си на небесима, да се свети име Твоје, да 
дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на 
небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости нам 
дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; 
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.  

 

                                                           
1 Ако којим случајем нема Свете Литургије у овај дан, на овом месту се чита Символ вере, па тек 
после њега Ослаби...  
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Свештеник: 
Јер је Твоје Царство...  

 

Чтец: Амин.  (Кондак предпразништва) 
У водама Јорданским данас си био Господе, Јовану 

говорећи: Не бој се да Ме крстиш, јер Сам дошао да спасем 
првосазданог Адама.  

 
Господе, помилуј. (40 пута) 

 
И Молитва: 
Свесвета Тројице, Једносуштна Сило, нераздељиво 
Царство, Узроче свих добара, покажи благовољење и на 
мени грешном; утврди, уразуми срце моје, и сву моју 
одузми нечистоту; просвети моју мисао, да увек славим, 
певам и поклањам се, и говорим: Један је Свет, Један 
Господ, Исус Христос, на славу Бога Оца. Амин. 2 

 

Достојно је ваистину блаженом звати Тебе, Богородицу, 
увек блажену и пренепорочну, и Матер Бога нашега. 
Часнију од Херувима и славнију неупоредиво од 
Серафима. Тебе што Бога Реч непорочно роди. ваистину 
Богородицу величамо.  

 
Свештеник: 

Слава Теби, Христе Боже, надо наша, слава Теби.  
 

Христос истинити Бог наш, 
молитвама пречисте своје Матере...  

 

 

 
 
 
 

                                                           
2 Ако којим случајем нема Свете Литургије у овај дан, на овом месту се чита Буди имја Господње и 
Псалам 33.  


