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Мцcа мaіа въ к7а-й дeнь. 

[Пaмzть] с™hхъ вели1кихъ царeй  
и3 равноапcлwвъ кwнстантjна и3 є3лeны.*1 

На вели1цэй вечeрни. 

[Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.] 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, [на }]: три2 прaздника: 

Тaже три2 с™hхъ, [на є7], глaсъ д7. 
Поd: Дaлъ є3си2 знaменіе: 

рyжіе крэпчaйшее царю2 нaшему дaлъ є3си2, кrтъ тв0й чcтнhй, и4мже 
цrтвова на земли2 првdнэ, просіsвъ бlгочcтіемъ, и3 цrтвіz нбcнагw 

спод0бисz млcрдіемъ твои1мъ. съ ни1мже твоE чlвэколю1бное смотрeніе 
слaвимъ, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ. 

aлъ є3си2, чlвэколю1бче, бlгочcти1вому твоемY ўг0днику соломHнову 
мyдрость, дв7дову кр0тость, и3 ґпcльское правослaвіе, ћкw царeй цRь, 

гDьствующихъ всёхъ гDь. тёмже твоE чlвэколю1бное смотрeніе слaвимъ, 
ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ. 

eрвый повинyлъ є3си2 багрzни1цу, присноп0мнимый царю2, в0лею хrтY. 
того2 познaвъ бGа, и3 всёми цrтвующаго всёхъ бlгодётелz, 

побэдотв0рна всsкому начaлу, и3 влaсти превhшшаго. tсю1ду тебE, 
хrтолю1бче, цrтво и3спрaвилъ є4сть, ї}съ чlвэколю1бецъ, и3 сп7съ дyшъ 
нaшихъ.                                     Слaва, глaсъ в7. [Вmзантjево:] 

                                           
1* приређено према тексту у издању: Минея праздничная, именуемая Анфологионъ, содержащая службы 

Господскимъ и Богородичнымъ праздникомъ и святымъ избраннымъ. — Синодальная Типография, 

Москва 1901. — лист 118 об. – 125 об.   
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огaтыхъ дарHвъ л{чшаz пріeмъ t бGа царю2 держaвнэйшій, 
кwнстантjне превели1кій, д0брэ въ си1хъ преуспёвъ: њзари1всz бо 

зарsми прес™aгw д¦а, t сілвeстра с™и1телz кRщeніемъ, во царёхъ kви1лсz 
є3си2 непобэди1мь, вселeнную ћкw дaръ дaлъ є3си2 зижди1телю твоемY, и3 
цrтвующій грaдъ бlгочcти1вый. тёмже молsсz не престaй хrтY бGу, 
даровaти всBмъ творsщымъ пaмzть твою2, ћкw дерзновeніе и3мёz, 
согрэшeній прощeніе и3 вeлію млcть.                   И# нhнэ, прaздника. 

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтeніz. 

Цrтвъ трeтіихъ чтeніе [главA }]. 

тA соломHнъ предъ лицeмъ жeртвенника гDнz, предъ всёмъ 
соб0ромъ ї}левымъ. и3 воздёвъ рyцэ свои2 на нб7о, и3 речE: гDи б9е 
ї}левъ, нёсть бGъ, ћкоже ты2 на нб7си2 горЁ, и3 на земли2 д0лэ. 

Ѓще бо нб7о, и3 нб7о нбcE не довлёютъ тебЁ, кaкw д0мъ сeй, є3г0же создaхъ 
и4мени твоемY; Nбaче и3 при1зриши на мlтву мою2, гDи б9е ї}левъ, 
ўслhшати молє1ніz и3 мlтву, є4юже рaбъ тв0й м0литсz предъ тоб0ю къ 
тебЁ днeсь: Да бyдутъ џчи твои2 tвeрсты на д0мъ сeй дeнь и3 н0щь, на 
мёсто сіE, њ нeмже глаг0лалъ є3си2: да бyдетъ и4мz моE тaмw, є4же 
ўслhшати мlтву, є4юже м0литсz рaбъ тв0й на мёстэ сeмъ, во дни2 и3 
н0щи: И# послyшати мольбы6 рабA твоегw2, и3 людeй твои1хъ ї}лz. и3 є3ли6ка 
ѓще пом0лzтсz къ тебЁ на мёсте сeмъ, и3 ты2 ўслhшиши на мёстэ 
жили1ща твоегw2 на нб7си2: и3 сотвори1ши, и3 млcтивъ бyдеши и5мъ. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе [главы6 …а и3 …в]. 

а возрaдуетсz душA моS њ гDэ, њблечe бо мS въ ри1зу сп7сeніz, 
и3 nдeждею весeліz њдёz мS, ћкw женихY возложи2 мнЁ вэнeцъ, 
ћкw невёсту ўкраси2 мS красот0ю. И# ћкw землS растsщаz 

цвётъ св0й, и3 ћкw вертогрaдъ сёмена сво‰ прозzбaетъ: тaкw возсіsетъ 
гDь прaвду, и3 рaдость предъ всёми kзhки. СіHна рaди не ўм0лкну, и3 
їеrли1ма рaди не попущY, д0ндеже ќбw и3зhдетъ ћкw свётъ прaвда моS, 
сп7сeніе же моE ћкw свэщA разжжeтсz. И# ќзрzтъ kзhцы прaвду твою2, 
и3 вси2 цaріе зeмстіи слaву твою2, и3 нарекyтсz и4менемъ твои1мъ н0вымъ, 
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є4же гDь и3менyетъ є5. И# бyдеши вэнeцъ добр0ты въ руцЁ гDни, и3 діади1ма 
цrтвіz въ руцЁ бGа твоегw2. И# ктомY не наречeшисz њстaвленъ, и3 землS 
твоS ктомY не наречeтсz пустA. тебё бо наречeтсz в0лz моS, и3 землS 
твоS вселeннаz, ћкw бlговоли1тъ гDь въ тебЁ, и3 землS твоS насели1тсz. 
И# ћкw живhй ю4ноша съ дёвою, тaкw поживyтъ сhнове твои2 съ тоб0ю. 
и3 бyдетъ, и4мже џбразомъ возвесели1тсz жени1хъ њ невёстэ, тaкw 
возвесели1тсz гDь њ тебЁ. 

Прbр0чества и3сaіина чтeніе [главA …]. 

вэти1сz, свэти1сz, їеrли1ме: пріи1де бо тв0й свётъ, и3 слaва гDнz 
на тебЁ возсіS. Ћкw сE тьмA покрhетъ зeмлю, и3 мрaкъ на 
kзhки: на тебЁ бо kви1тсz гDь и3 слaва є3гw2 на тебЁ ќзритсz. 

И# п0йдутъ цaріе свётомъ твои1мъ, и3 kзhцы свётлостію вост0ка твоегw2. 
Возведи2 џкрестъ џчи твои2, и3 ви1ждь сHбраннаz ч†да тво‰: пріи1дутъ вси2 
сhнове твои2 и3здалeча, и3 дщє1ри тво‰ на рaмэхъ в0змутсz. ТогдA 
ќзриши, и3 возрaдуешисz, и3 ўбои1шисz, и3 ўжaснешисz с®цемъ, є3гдA 
преложи1тъ на тS богaтство м0рz, и3 kзы6къ, и3 людeй. И# пріи1дутъ ти2 
стадA велблю6дъ, и3 покрhютъ тS велбл{ды мадіaмстіи и3 гефaрстіи, вси2 t 
савA пріи1дутъ носsще тебЁ злaто и3 лівaнъ, принесyтъ тебЁ и3 кaмень 
чeстенъ, и3 сп7сeніе t гDа бlговэстsтъ. И# вс‰ џвцы кид†рскіz соберyтсz 
тебЁ, и3 џвни навеHfстіи пріи1дутъ тебЁ, и3 вознесyтсz прі‰тнаz на 
жeртвенникъ м0й, и3 д0мъ мlтвы моеS прослaвитсz. Кjи сyть, и5же ћкw 
џблацы летaютъ, и3 ћкw г0лубіе со птенцы2 свои1ми; Со мн0ю є4сть сіHнъ. 
менE џстрови њжидaша, и3 корабли2 fарсjйстіи въ пeрвыхъ, є4же привести2 
ч†да тво‰ и3здалeча, и3 сребро2 и3 злaто и4хъ съ ни1ми, за и4мz гDне с™0е, и3 
за є4же с™0му ї}леву слaвну бhти. И# сози1ждутъ сhнове и3нор0дніи стёны 
тво‰, и3 цaріе и4хъ предстaнутъ тебЁ: за гнёвъ бо м0й порази1хъ тS, и3 
за млcть мою2 возлюби1хъ тS. И# tвeрзутсz вратA тво‰, їеrли1ме, вhну 
дeнь и3 н0щь, и3 не затворsтсz, є4же ввести2 къ тебЁ си1лу kзhкwвъ, и3 
цари2 и4хъ ведHмыz. Kзhцы бо и3 цaріе, и5же тебЁ не пораб0таютъ, 
поги1бнутъ, и3 kзhцы запустёніемъ запустёютъ. И# слaва лівaнова къ 
тебЁ пріи1детъ, въ кmпарjсэ и3 пevкэ и3 кeдрэ вкyпэ, прослaвити мёсто 
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с™0е моE, и3 мёсто н0гъ мои1хъ прослaвлю. И# п0йдутъ къ тебЁ боsщіисz 
сhнове смири1вшихъ тS, и3 прогнёвавшихъ тS, и3 покл0нzтсz слэдaмъ 
н0гъ твои1хъ вси2 прогнёвавшіи тS, и3 наречeшисz грaдъ гDнь сіHнъ с™aгw 
ї}лева. За є4же бhти тебЁ њстaвлену и3 возненави1дэну, и3 не бЁ 
помогazй тебЁ: и3 положy тz въ рaдость вёчную, весeліе родHмъ родHвъ. 
И# и3зссeши млеко2 kзhкwвъ, и3 богaтство царeй снёси, и3 разумёеши, ћкw 
ѓзъ гDь сп7сazй тS, и3 и3збавлszй тS бGъ ї}левъ. 

На літjи: стіхи1ра хрaма. 
Тaже с™hхъ, глaсъ №: 

остод0лжнw совершaемъ пaмzть твою2, кwнстантjне равноапcльне, 
всёхъ царeй степeнь и3 похвало2. просвэщeнъ бо бhвъ лучaми д¦а, 

всю2 ўzсни1лъ є3си2 цRковь хrт0ву, соб0ры вёрныхъ tвсю1ду собрaвъ, въ 
свётлэмъ грaдэ нікeйстэмъ: и3дёже ѕлочести1выхъ ўгаси1сz шатaніе, и3 
є3ретjчєскіz и3знемог0ша љзhки, и3 њбуsша: правослaвныхъ же вознесeсz 
вэнeцъ, ћвльшейсz вёрэ. tню1дуже t ни1хъ прослaвисz правослaвнэйшій, 
и3 всBмъ царє1мъ проповёданъ бhлъ є3си2 nтeцъ, ћкw пeрвый багрzни1цу t 
бGа пріeмъ. тёмже м0лимъ ти сz совершaющіи пaмzть твою2 вёрнw: 
и3спроси2 њчищeніе прегрэшeній душaмъ нaшымъ.     Глaсъ в7. [Вmзантjево:]  

е t чlвBкъ звaніе пріи1мъ, но ћкw бжcтвенный пavелъ, и3мёлъ є3си2 
сіE пaче свhше, преслaвне кwнстантjне, t хrтA бGа: знaменіе бо 

кrтA на нб7си2 ви1дэвъ, си1мъ ўлови1лсz є3си2 ћкw добрёйшій л0въ: њ сeмъ и3 
побэди1тель проти1ву ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ kви1лсz є3си2 
непобэди1мь. тёмже м0лимъ тS ћкw тeпла моли1твенника земнjи, 
дост0йнw пaмzть твою2 почитaюще, въ дерзновeніи и3спроси1ти нaмъ 
просвэщeніz, њчищeніz, и3 вeліz млcти. 

lгочcти1вагw кwнстантjна пaмzть, ћкw мЂро и3стощавaемо днeсь 
возсіS: хrтa бо возжелёвъ, јдwлы пренебрежE, хрaмъ воздви1гъ 

на земли2 распeншемусz нaсъ рaди: на нб7сёхъ же воспріS надeжды 
вэнeцъ.                                                      Глaсъ G: 
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ношескій провождaz в0зрастъ, ћкоже бжcтвенный пavелъ, съ 
вhшнихъ пріsлъ є3си2 бжcтвенное даровaніе: и3 лю1тагw борцA рaть 

всеoрyжествомъ кrтA низвeрглъ є3си2, царeй похвало2, кwнстантjне ґпcле, њ 
нaсъ ко гDу моли1сz, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.                   Глaсъ д7: 

валA бGу t брeнныхъ ўстeнъ воспэвaема є4сть, въ бжcтвеннэй 
пaмzти твоeй, кwнстантjне всехвaльне: тh бо kви1лсz є3си2 

преизsщный в0инъ словесE вёры, поругaвъ и3зв†zнныz јдwлwвъ зрaки: и3 
нhнэ причeлсz є3си2 свётлости трbчнэй, просвэщazй помышлє1ніz н†ша 
мольбaми твои1ми.                                       Слaва, глaсъ є7: 

Rковь днeсь ўкраси1вшисz держaвою твоeю царю2, тaйнw весели1тсz, и3 
твою2 всечcтнyю пaмzть по достоsнію прехвaльнw почитaетъ, 

зовyщи: рaдуйсz, и4же пavлу поревновaвый, и3 кrтъ хrт0въ взeмый, и3 
сBти сокруши1вый сопротивоб0рца: рaдуйсz, царeй всеизрsдне, и3 ґпcлwмъ 
равночcтне. рaдуйсz, вёрныхъ ўтверждeніе, и3 царeй крёпкое забрaло, 
кwнстантjне бlжeнне: њ нaсъ ко гDу не њскудёй молsсz, ћкw 
дерзновeніе и3мёzй, царeй ўкрашeніе. И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ. 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7. 
Поd: Е#гдA t дрeва: 

eрвый цaрь во хrтіaнэхъ, t бGа, кwнстантjне, ски1петръ воспріsлъ 
є3си2: тебё бо kви1сz въ земли2 крhемо сп7си1тельное знaменіе, и4мже 

и3 kзhки вс‰ покори1лъ є3си2 под8 ногaми ри1млzнъ, nрyжіе неwбори1мое 
и3мёzй животворsщій кrтъ, бlжeнне: и4мже и3 привeлсz є3си2 бGу нaшему. 

Стjхъ: Вознес0хъ и3збрaннаго t людeй мои1хъ, * њбрэт0хъ дв7да рабA 
моего2.*2 

ои1стинну бlжeнно чрeво, и3 њсщ7eнна ўтр0ба тебE носи1вшаz, царю2 
мировожделённе, хrтіaнwвъ рaдосте, кwнстантjне бGовэнчaнне: 

ри1млzнъ слaво, богaтство и3 поб0рниче си1рыхъ и3 вдови1цъ, покр0въ 
смирeнныхъ, и3 недоумёющихсz въ ск0рбехъ и3справлeніе, вои1стинну и3 
плённыхъ и3збавлeніе. 

                                           
2* Пс. 88,20в-21а. 
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Стjхъ: Сегw2 рaди помaза тS, б9е, * бGъ тв0й є3лeемъ рaдости.*3 

елaніемъ и3 люб0вію хrт0вою ўzзви1вшисz м™и преслaдкіz 
џтрасли, со тщaніемъ пріи1де въ с™hй сіHнъ, на мёсто с™0е, на 

нeмже распsтсz в0лею сп7съ нaшъ, во є4же сп7сти2 нaсъ, и3дёже кrтъ 
взeмше, рaдующисz взывaше: слaва даровaвшему мнЁ, є3гHже надёzхсz.  

Слaва, глaсъ }: 

вётъ пресвётлый, цrкаz ѕвэздA невечeрнzz, t невёріz въ вёру 
б9ествA прешeдши, приведeсz њс™и1ти лю1ди, и3 грaдъ, и3 џбразъ 

кrтA на нб7си2 ви1дэвъ, ўслhша tтyду: си1мъ побэждaй враги2 тво‰! 
toнyдуже пріeмъ разумёніе д¦а, сщ7eнникъ и3звэщeнъ, и3 цaрь, є3лeемъ 
ўтверди1лъ є3си2 цRковь б9ію, правослaвныхъ царeй, џтче. є3гHже и3 рaка 
и3сцэлeніе т0читъ, кwнстантjне равноапcльне, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.  

И# нhнэ, прaздника. 

[На блгcвeніи хлёбwвъ:] тропaрь, глaсъ }: 

rтA твоегw2 џбразъ на нб7си2 ви1дэвъ, и3 ћкоже пavелъ звaніе не t 
чlвBкъ пріeмъ, въ царёхъ ґпcлъ тв0й, гDи, цrтвующій грaдъ въ 

руцЁ твоeй положи2: є3г0же сп7сaй всегдA въ ми1рэ, мlтвами бцdы, є3ди1не 
чlвэколю1бче.                                                  [Двaжды.]    

[И# тропaрь прaздника: и3ли2 Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.]] 

На у4трени. 

На БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. 
Слaва, с™hхъ. И# нhнэ, прaздника. 

По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ G: 
Поd: Бжcтвенныz вёры: 

0вый бhлъ є3си2 дв7дъ џбразы, р0гъ свhше воспріeмъ цrтвіz вeрхъ 
тв0й, є3лeемъ бо д¦а помaза тS, слaвне, пресyщное сл0во и3 гDь: 

toнyдуже пріsлъ є3си2 и3 ски1птръ, премyдре, цrкій, просS нaмъ вeліz 
млcти. [Двaжды.]             Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ: 

                                           
3* Пс. 44,8б. 
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жcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, 
чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, 

њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми: њчи1сти мlтвъ твои1хъ бжcтвенными 
водaми, подаю1щи чcтаz, вeлію млcть. 

По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ ѕ7. 
Поd: ЃгGльскіz [си6лы]: 

zзвлsемь на кrтЁ творeцъ с0лнца и3 твaри, тебE ћкw ѕвэздY 
свётлую, съ нб7сE ѕвэздaми привлечE: є3мyже и3 держaву пeрвому 

цrкую возложи2. тёмже тS восхвалsемъ, кwнстантjне царю2 
бlгочcти1вэйшій, съ є3лeною мaтерію бGомyдрою.                  [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ: 

реднаписyетъ гедеHнъ зачaтіе, и3 сказyетъ дв7дъ ржcтво2 твоE, бцdе: 
сни1де бо ћкw д0ждь на руно2, сл0во во чрeво твоE, и3 прозzблA є3си2 

безъ сёмене, землE с™az, мjрови сп7сeніе хrтA бGа нaшего, блгdтнаz. 

[Полmелeй. Величaніе: 

еличaемъ вaсъ, с™jи бlговёрніи и3 равноапcльніи цaріе, кwнстантjне и3 
є3лeно, и3 чтeмъ с™yю пaмzть вaшу, вh бо с™hмъ кRщeніемъ [и3ли2: 

кrт0мъ] всю2 вселeнную просвэти1ли є3стE [и3ли2: просвэти1сте].*4   И#ли2 и3н0е: 

еличaемъ вaсъ, с™jи бlговёрніи и3 равноапcльніи цaріе, кwнстантjне и3 
є3лeно, с™hмъ кRщeніемъ всю2 вселeнную просвэти1вшыz [и3 ко хrтY 

привeдшыz].           Pал0мъ и3збрaнный: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:*5] 

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7. 
Поd: Ск0рw предвари2: 

lгонар0чита пaмzть твоS ћвльшисz нaмъ, њзарsетъ концы2 
бGоразyміz свётомъ, кwнстантjне бGодохновeнне: тh бо въ царёхъ 

бlгочcти1внэ показaлсz є3си2, зак0ны нбcнагw цRS соблю1дъ. тёмже 
мlтвами твои1ми и3збaви нaсъ t и3скушeній.                    [Двaжды.] 

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: 
                                           

4* ово Величање има више сличних варијанти. 
5* Пс. 18,2. 
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бнови1ла є3си2, чcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ и3стлёвшее во 
страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰ 

t смeрти къ животY нетлёніz: тёмже тS по д0лгу бlжи1мъ вси2, дв7о 
препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2. 

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ, глaсъ д7: 

Вознес0хъ и3збрaннаго * t людeй мои1хъ.*6 

Стjхъ: Сегw2 рaди помaза тS б9е бGъ тв0й, * є3лeемъ рaдости, пaче 
прич†стникъ твои1хъ.*7 

Всsкое дыхaніе: 

Е#ђліе [t] їwaнна, зачaло lѕ.*8  

ечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ: [‹,f7] ѓзъ є4смь двeрь, 
мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, сп7сeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зhдетъ, и3 
пaжить њбрsщетъ. [‹] Тaть не прих0дитъ, рaзвэ да ўкрaдетъ, и3 

ўбіeтъ, и3 погуби1тъ: ѓзъ пріид0хъ да жив0тъ и4мутъ, и3 ли1шше и4мутъ. [№i] 

Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь д0брый дyшу свою2 полагaетъ за 
џвцы. [в7i] Ґ наeмникъ, и4же нёсть пaстырь, є3мyже не сyть џвцы сво‰, 
ви1дитъ в0лка грzдyща, и3 њставлsетъ џвцы, и3 бёгаетъ, и3 в0лкъ 
расхи1титъ и5хъ, и3 распyдитъ џвцы. [Gi] Ґ наeмникъ бэжи1тъ, ћкw наeмникъ 
є4сть, и3 не ради1тъ њ nвцaхъ. [д7i] Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый, и3 знaю мо‰, 
и3 знaютъ мS мо‰. [є7i] Ћкоже знaетъ мS nц7ъ, и3 ѓзъ знaю nц7A: и3 дyшу 
мою2 полагaю за џвцы. [ѕ7i] И# и4ны џвцы и4мамъ, ±же не сyть t дворA 
сегw2, и3 ты6z ми2 подобaетъ привести2: и3 глaсъ м0й ўслhшатъ, и3 бyдетъ 
є3ди1но стaдо, и3 є3ди1нъ пaстырь.                          По н7-мъ pалмЁ: 

Слaва: Мlтвами бGовэнчaнныхъ царeй, млcтиве: 

И# нhнэ: Мlтвами бцdы: 

Тaже: Поми1луй мS б9е: 
                                           

6* Пс. 88,20в. 
7* Пс. 44,8б-в. 
8* Јн. 10,9-16 (зач. 36). 
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Посeмъ: стіхи1ра, глaсъ в7: 

lгочcти1вагw кwнстантjна пaмzть, ћкw мЂро и3стощавaемо днeсь 
возсіS: хrтa бо возжелёвъ, јдwлы пренебрежE, хрaмъ воздви1гъ на 

земли2 распeншемусz нaсъ рaди: на нб7сёхъ же воспріS надeжды вэнeцъ. 

КанHнъ прaздника, на ѕ7: и3 с™hхъ, на }. 

КанHнъ с™hхъ, глaсъ }. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ 
вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ. 

ди1не нбcный цRю2, цrтвующагw грэхA нhнэ во мнЁ, твои1хъ 
ўг0дникwвъ мольбaми, смирeнную дyшу мою2 свободи2. 

0рнzгw бhвъ рачи1тель цrтвіz, бlжeнне кwнстантjне, цRю2 всёхъ и3 
вLцэ ўм0мъ чи1стымъ, вёровавъ послужи1лъ є3си2. 

вётомъ њблистaвшисz бGоначaльнымъ, тьмY неразyміz њстaвила 
є3си2 вои1стинну, бGомyдраz є3лeно, пріи1скреннw цRю2 вэкHвъ 

пораб0тала є3си2.                                             БGор0диченъ:  

вeрь бжcтвеннагw вост0ка, tвeрзи ми2 двє1ри покаsніz: и3 t дверeй 
смертон0снагw грэхA, ходaтайствомъ твои1мъ и3збaви мS, вLчце. 

Катавaсіа: прaздника. 

Пёснь G. Їрм0съ: 

Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 
въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче. 

озмє1здіz нбcнаz получи1ти потщaлсz є3си2, тёмже зовyщему 
бGомyдре послёдовалъ є3си2, и3 тьмY њстaвилъ є3си2 џтче прeданныz 

ти2 лeсти, и3 свэти1льникъ д¦омъ бжcтвеннымъ бhлъ є3си2. 

rтY прилэпи1вшисz, и3 на него2 всечcтнaz, всю2 возложи1вши надeжду, 
сщ7є1ннаz є3гw2 мBста дости1гла є3си2: въ ни1хже пречcтыz стrти 

воплоти1всz претерпЁ, пребlгjй. 
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п7си1тельное nрyжіе, неразори1мое њдолёніе, хrтіaнскую надeжду, 
кrтъ чcтнhй, зaвистію сокровeнный, ты2 kви1ла є3си2, бжcтвеннымъ 

распалsема желaніемъ, бGобlжeннаz.                          БGор0диченъ: 

щ7eннагw граждaнства tпaдъ, пречcтаz, приложи1хсz скотHмъ, и3 
њсуждeнъ вeсь бhхъ, ћже судію2 р0ждшаz, всsкагw њсуждeніz 

и3збaви и3 сп7си1 мz. 

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника. 

Тaже сэдaленъ, глaсъ }: 
Поd: Премdрости: 

{вства простeръ къ нб7си2, и3 ѕвёздную навhкнувъ добр0ту, t си1хъ 
тайноучи1мь бывaz всsческихъ гDа: кrтное же nрyжіе посредЁ 

њблистA, написyz: њ сeмъ побэждaти и3 держaвнымъ бhти. тёмже души2 
твоеS tвeрзъ nчесA, письмо2 прочeлъ є3си2, и3 џбразу научи1всz, 
кwнстантjне всечcте, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти 
прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.                    [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ: 

ремdрость и3 сл0во въ твоeмъ чрeвэ зачeнши, неwпaльнw м™и 
б9іz, мjрови родилA є3си2 мjръ содержaщагw: и3 въ њб8sтіzхъ 

понеслA є3си2 вс‰ носsщаго, питaтелz всёхъ, и3 творцA твaри. тёмже 
молю1 тz, всес™az дв7о, и3 вёрнw слaвлю тS, и3збaвитисz ми2 t 
прегрэшeній, и3 въ дeнь судA є3гдA предстaти и4мамъ предъ лицeмъ 
создaтелz моегw2, вLчце дв7о чcтаz, твою2 п0мощь тогдA подaждь ми2: вс‰ 
бо м0жеши, є3ли1ка х0щеши, всепётаz. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 
прослaвихъ твоE бжcтво2. 

ъ нб7сE ћкw пavла тS дрeвле ўловлsетъ хrт0съ гDь, кwнстантjне, 
научaz тS, цRS є3ди1наго сего2 почитaти. 

ресвётлымъ знaменіемъ тS, бlжeнне, ѕвэздaми хrт0съ сlнце 
њзарsетъ, и3 свэти1льника тS њмрачє1ннымъ показA. 
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 нр†вы бGолюби1ва, и3 бжcтвенными дэsніи досточyдна, бlжeннаz 
былA є3си2: сегw2 рaди вёрою тS слaвимъ. 

влsеши крhемую лBты мн0гими, нhнэ бжcтвенную побёду кrтA, 
и4мже сп7с0хомсz, и3 дeмwнскіz прeлести и3збaвихомсz.  БGор0диченъ:  

Дyшу мою2 њзари2, њмрачeнную согрэшeньми, ћже сlнце прaвды 
р0ждшаz, приснодв7о. 

Пёснь є7. Їрм0съ: 

Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, сп7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ 
тебE и3н0гw не вёмы. 

треневавъ къ незаходи1мому сlнцу, и3 вLцэ, цRю2 бGомyдре, свёта 
и3сп0лненъ бhлъ є3си2. 

юб0вь и3 совершeнное млcрдіе, ћкw порфЂру носsщи, всели1ласz є3си2 
нhнэ въ вы6шнzz цrтвіz. 

овокупи1ласz є3си2 со безпл0тныхъ є3лeно ликосто‰ніи, бGу 
ўгоди1вши добродётельными твои1ми дэ‰ніи.          БGор0диченъ: 

в7о, дyшу мою2 њчи1сти, њсквернeнную сластьми2 тэлeсными, 
навётомъ ѕміи1нымъ. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA 
моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t 
тли2, б9е, возведи1 мz. 

обрaлъ є3си2 бGон0сныхъ nтє1цъ, бlжeнный ли1къ преслaвнw, и3 тёми 
кwнстантjне всёхъ њбуревaємаz с®цA ўтверди1лъ є3си2, є3диночcтна 

славосл0вити р0ждшему, сл0ва, и3 сопrт0льна. 

ёровавши въ гDа жи1ва, є4же бhти всBмъ подаю1щаго, мeрзкихъ и3 
сyетныхъ јдwлwвъ, мeртвєннаz tри1нула є3си2 служє1ніz: и3 пріsла 

є3си2 рaдостнw є3лeно цrтво нбcное. 
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лaнію твоeю њкормлsеми сл0ве, невёдэніz глубочaйшую тьмY, и3 
лю1тагw безб0жіz бyрю, тоб0ю цrтвовавшіи tри1нуша: и3 

привед0шасz къ ти6химъ бlгочcтіz пристaнищамъ рaдующесz.  БGор0диченъ: 

сцэли2 неисцёльнw недyговавшее, и3 ўхаплeніемъ лукaвагw лю1тэ 
ўzзви1вшеесz с®це моE nтрокови1це: и3 твоегw2 и3сцэлeніz спод0би, и3 

сп7си1 мz на тS надёющагосz, мольбaми твои1ми, пречcтаz. 

Кондaкъ, глaсъ G. 
Поd: Дв7а днeсь: 

wнстантjнъ днeсь съ мaтерію є3лeною, кrтъ kвлsютъ, всечcтн0е 
дрeво, всёхъ ќбw їудeєвъ посрамлeніе сyще, nрyжіе же на 

проти6вныz вёрныхъ царeй: нaсъ бо рaди kви1сz знaменіе вeліе, и3 во 
бранeхъ гр0зное.                                                   Јкосъ:  

wнстантjна, вёрніи, съ мaтерію почти1мъ: дв7да бо и3 сjи словесA 
ўслhшавше, на кeдрэ и3 пevкэ и3 кmпарjсэ, тресл0жный кrтъ 

познaша, и4мже сп7си1тельнаz стrть послёдова: и3 вс‰ предстaвиши їудє1и, 
ўгот0витисz показaти лю1демъ вeліе њправдaніе, сокровeнное зaвисти 
рaди и3 нeнависти тёхъ, и3 сіE њбрётше показaша nни2. сегw2 рaди всBмъ 
побэдон0сни kви1шасz, nрyжіе носsще неwбори1мое, знaменіе вeліе, и3 во 
брaнехъ гр0зное. 

[И# чтeмъ и3зъ пр0лога.]*9 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су 
џгнь преложи1ша, вопію1ще: блгcвeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки. 

во‰ повелBніz сохранsz, повинyсz твоемY зак0ну кwнстантjнъ, 
тёмже беззак0ннующихъ низложи2 њполчє1ніz, вопіS тебЁ: гDи 

б9е, блгcвeнъ є3си2. 

рeво є4же всёхъ и3звлeкшее, досточyдне, и3зъ р0ва поги1бели, 
загребeнное зaвистію, нaмъ tкрывaеши, погребazй дeмwны 

всегуби1тєльныz во вёки. 
                                           

9* текстове из „Пролога“ (= Синаксара) видети иза ове Службе, стр. 19. 
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э‰ніи бжcтвенными создалA є3си2 с®це твоE цRковь бGу є3лeно, и3 
хрaмы сщ7є1нныz томY содёлала є3си2, и3дёже пл0тію пречcтыz нaсъ 

рaди под8sтъ стр†сти.                                        БGор0диченъ:  

0лею моeю согрэшazй, и3 порабощeнъ безмёстными nбhчайми, ко 
nбhчному твоемY нhнэ притекaю млcрдію, tчazннаго сп7си1 мz, 

прес™az бцdе. 

Пёснь }. Їрм0съ: 

Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель, бGочcти6вымъ неи1стовнw разжжE, 
си1лою же лyчшею сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: 
џтроцы блгcви1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки. 

кw багрzни1цею, слaвне, њдёzвсz млcрдіемъ, и3 ћкоже хламЂдою, въ 
д0брую бр0тость, вэнцeмъ ўкрaшенъ бhлъ є3си2, добродётелей 

совершeннымъ ўм0мъ. и3 престaвльсz t земли2 къ вhшнему цrтвію, 
зовeши: їерeи блгcви1те, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки. 

еселsщуюсz ви1дzщіи съ сhномъ тS бGомyдрымъ, слaвнаz є3лeно, въ 
б9іи цrтвіи, хrтA величaемъ, вaшъ чcтнhй прaздникъ показaвшаго 

нaмъ, пaче лучи2 с0лнєчныz нaсъ њзари1вшій, вёрнw пою1щихъ, лю1діе 
превозноси1те хrтA во вёки. 

кw чyдно желaніе твоE, и3 нрaвъ бжcтвенный, слaвнаz є3лeно, 
женaмъ похвало2! мёстъ бо дости1гши, чcтны6z стр†сти под8eмшихъ, 

вLцэ всёхъ хрaмы прекрaсными ўдобри1ла є3си2 вопію1щи: лю1діе превозноси1те 
хrтA во вс‰ вёки.                                          БGор0диченъ:  

уши2 моеS џчи мн0гими преступлeніи њслэплє1нныz, бцdе просвэти2: 
ќмъ м0й ўмири2 и3 с®це, молю1сz, смущeнное сластьми2 

многоwбрaзными, и3 сп7си1 мz вопію1ща: їерeи блгcви1те, лю1діе превозноси1те 
чcтую во вс‰ вёки. 

Пёснь f7. Їрм0съ:  

Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz 
чlвёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. тёмъ тS 
бцdу, ѓгGлwвъ и3 чlвBкъ чинонач†ліz величaютъ. 
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р0бъ, и3дёже лежи1тъ сщ7eнное кwнстантjне, и3 чcтн0е тёло твоE, 
зарю2 бжcтвенныхъ и3сцэлeній, чи1стэ приступaющымъ всегдA 

и3сточaетъ, страстeй разли1чныхъ тьмY tгонS, и3 свётомъ невечeрнимъ 
просвэщaz восхвалsющихъ тS. 

™w твою2 скончaвши жи1знь, со с™hми нhнэ всели1ласz є3си2, 
њсщ7eніz и3сп0лнена бhвши и3 просвэщeніz: тёмже и3 и3сцэлeній 

всегдA и3сточaеши рёки, и3 стр†сти попалsеши, є3лeно бlжeннаz, и3 
напаsеши дyшы нaшz. 

ребезначaльне безсмeртне цRю2, цrтвіz вhшнzгw спод0билъ є3си2, 
и5хже бlгочcтнw дрeвле њправдaлъ є3си2 на земли2, є4же цrтвовати, 

гDи, тS возлюби1вшихъ чи1стэ, є3лeну с™yю, и3 вели1каго кwнстантjна: и4хже 
мlтвами всёхъ ўщeдри.                                    БGор0диченъ:  

сёхъ цRS и3 творцA зачeнши, дв7о, родилA є3си2: и3 сE нhнэ ћкоже 
цRи1ца, њдеснyю сегw2, чcтаz, предстои1ши. тёмже молю1 тz, шyіz 

чaсти и3збaви мS въ чaсъ судA, и3 десны6мъ nвцaмъ сопричти2. 

Свэти1ленъ. 
Поd: Жєны2 ўслhшите: 

вэти1льницы просвэти1вшіи вселeнную всю2 бlгочcтіz вёрою, вы2 
kви1стесz вои1стинну, бGовэнчaнне кwнстантjне, и3 є3лeно слaвнаz: 

вaсъ возвели1чившаго хrтA пёсньми славосл0вимъ, ди1внаго во с™hхъ. 

Слaва, другjй. 
Поd: Ў§нкHмъ: 

е t чlвBкъ пріsтъ цrтвенную держaву, но t бжcтвенныz блгdти, 
кwнстантjнъ вели1кій съ мaтерію, съ нб7сE њблистaемь же зри1тъ 

кrтA бжcтвенную побёду: и4же си1мъ погуби1въ врагHвъ, јдwльскую разруши2 
лeсть, въ мjрэ же ўкрэпи2 правослaвную вёру.         

И# нhнэ, прaздника. 
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На хвали1техъ: стіхи6ры G прaздника. Тaже G с™hхъ, глaсъ }. 
Поd: Q преслaвнагw чудесE! 

aдуйсz кwнстантjне премyдре правослaвіz и3ст0чниче, напаszй всегдA 
слaдкими водaми всю2 подс0лнечную, рaдуйсz к0реню, и3зъ негHже 

прозzбE пл0дъ, питazй цRковь хrт0ву. рaдуйсz похвало2 концє1въ 
преслaвне, хrтіaнскихъ царeй пeрвэйшій. рaдуйсz рaдосте вёрныхъ. 

rтвуzй твaрію, бlгопок0рное предзрsй с®ца твоегw2 премyдре, 
словeснэ ўловлsетъ тS, безсловeсіемъ держи1ма: и3 њзари1въ твоE 

помышлeніе бlгочcтіz разумёніи, мjру показA свэтозaрна, ћкw с0лнце, 
лучы2 и3спущaюща бжcтвенныхъ дэsній преслaвне. 

Dнz ўчє1ніz, ћкоже землS и3збрaннаz, пріeмши всехвaльнаz, 
добродётельныхъ дэsній бlгопл0діе прозzблA є3си2, помышлє1ніz 

н†ша питaющее, ўподоблeніемъ є3лeно премyдраz граждaнства твоегw2: 
тёмже прaзднуемъ рaдостнw, днeсь пaмzть твою2 торжествyюще. 

лeемъ рaдости, тво‰ причaстники, хrтE, кwнстантjна и3 є3лeну, 
преслaвнw помaзалъ є3си2, прeлесть возненави1дэвшихъ, и3 твоеS 

добр0ты возжелaвшихъ: и3 цrтвіz нбcнагw твоегw2 си1хъ спод0билъ є3си2, 
бlгочcтнw пeрвэе на земли2, сл0ве цrтвовавшихъ, мановeніемъ твои1мъ.  

Слaва, глaсъ }. [Меf0діа патріaрха]: 

Rь царeй, и3 бGъ, богaтыми даровaніи ўкрашazй достHйныz, сaмъ съ 
нб7сE ћкоже пavла преслaвнаго, знaменіемъ кrтнымъ тебE, 

кwнстантjне, ўлови2: си1мъ, рeкъ, побэждaй враги2 тво‰. є3г0же взыскaвъ 
съ мaтерію бGомyдрою, и3 њбрётъ ћкоже желaлъ є3си2, си1хъ держaвнw въ 
бёгство њбрати1лъ є3си2. съ нeю ќбw моли2 њ правослaвныхъ царёхъ и3 
хrтолюби1вомъ в0инствэ, и3 њ всёхъ пaмzть твою2 совершaющихъ вёрнw, 
є3ди1наго чlвэколю1бца, и3збaвитисz всsкагw гнёва.     

И# нhнэ, прaздника. 

Славосл0віе вели1кое.  

Е#ктєніи2. И# tпyстъ. 
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На літургjи. 

Бlжє1нна прaздника, пёснь рzдовaz: и3 с™hхъ пёснь ѕ7-z на д7. 

Прокjменъ, глaсъ }: 

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, * и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы 
и4хъ.*8  

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, * творeніе же рукY є3гw2 
возвэщaетъ твeрдь.*9  

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©.*10 

рaтіе, [№,№i] сказyю вaмъ, бlговэствовaніе бlговэщeнное t менE, 
ћкw нёсть по чlвёку. [в7i] Ни бо ѓзъ t чlвёка пріsхъ є5, нижE 
научи1хсz: но kвлeніемъ ї}съ хrт0вымъ. [Gi] Слhшасте бо моE 

житіE и3ногдA въ жид0вствэ, ћкw попремн0гу гони1хъ цRковь б9ію, и3 
разрушaхъ ю5: [д7i] И# преспэвaхъ въ жид0вствэ пaче мн0гихъ свє1рстникъ 
мои1хъ въ р0дэ моeмъ, и4злиха ревни1тель сhй n§ескихъ мои1хъ предaній. [є7i] 
Е#гдa же бlговоли2 бGъ, и3збрaвый мS t чрeва мaтере моеS, и3 призвaвый 
блг dтію своeю, [ѕ7i] Kви1ти сн7а своего2 во мнЁ, да бlговэствyю є3го2 во 
kзhцэхъ: ѓбіе не приложи1хсz пл0ти и3 кр0ви, [з7i] Ни взыд0хъ во їеrли1мъ 
къ прє1днимъ менE ґп cлwмъ: но и3д0хъ во ґравjю, и3 пaки возврати1хсz въ 
дамaскъ. [}i] Пот0мъ же по тріeхъ лётэхъ взыд0хъ во їеrли1мъ соглsдати 
петрA, и3 пребhхъ ў негw 2 днjй пzтьнaдесzть. [f7i] И#н0гw же t ґп cлwлъ не 
ви1дэхъ, т0кмw їaкwва брaта гDнz. 

Ѓще ли прилучи1тсz внyтрь пzтьдесsтницы, чтeтсz 

Ґпcлъ въ дэsніихъ, зачaло м7f.*11 

о дни2 џны, [к7ѕ,№] ґгрjппа (же) къ пavлу речE: повелэвaетсz ти2 њ 
себЁ самомY гlг0лати. тогдA пavелъ простeръ рyку, tвэщавaше: 

[в7] Њ всёхъ, њ ни1хже њклеветaемь є4смь t їудє1й, царю2 ґгрjппо, 
непщyю себE бlжeнна бhти, ћкw предъ тоб0ю tвэщaти днeсь и4мамъ: [G] 

                                           
8* Пс. 18,5а. 
9* Пс. 18,2. 
10* Гал. 1,11-19 (зач. 200). 
11* Д. ап. 26,1-5, 12-20 (зач. 49). 
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Пaче же вёдца тS сyща свёдый всёхъ їудeйскихъ nбhчаєвъ и3 взыскaній. 
тёмже молю1сz ти2, долготерпэли1внw послyшати менE. [д7] ЖитіE ќбw 
моE є4же t ю4ности, и3спeрва бhвшее во kзhцэ моeмъ во їеrли1мэ, 
вёдzтъ вси2 їудє1и: [є7] Вёдzще мS и3спeрва, ѓще хотsтъ 
свидётельствовати, ћкw по и3звёстнэй є4реси нaшеz вёры, жи1хъ фарісeй. 
[...] [в7i] Въ ни1хже и3дhй въ дамaскъ, со влaстію и3 повелёніемъ є4же t 
ґрхіерє1й, [Gi] Въ полyдни, на пути2 ви1дэхъ, царю2, съ нб7сE пaче сіsніz 
сlнечнагw, њсіsвшій мS свётъ, и3 со мн0ю и3дyщихъ. [д7i] Всёмъ же 
пaдшымъ нaмъ на зeмлю, слhшахъ глaсъ гlг0лющъ ко мнЁ, и3 вэщaющъ 
є3врeйскимъ љзhкомъ: сavле, сavле, чт0 мz г0ниши, жeстоко ти2 є4сть 
проти1ву рожнA прaти. [є7i] Ѓзъ же рёхъ: кто2 є3си2 гDи; џнъ же речE: ѓзъ 
є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши. [ѕ7i] Но востaни, и3 стaни на ногY твоeю: на 
сe бо kви1хсz ти2, сотвори1ти тS слугY и3 свидётелz, и4хже ви1дэлъ є3си2, и3 
и4хже kвлю2 тебЁ, [з7i] И#з8имaz тS t людeй їудeйскихъ, и3 t kзы6къ, къ 
ни6мже ѓзъ тS послю2: [}i] Tвeрсти џчи и4хъ, да њбратsтсz t тьмы2 въ 
свётъ, и3 t џбласти сатанины2 къ бGу, є4же пріsти и5мъ њставлeніе 
грэхHвъ, и3 достоsніе во с™hхъ вёрою, ћже въ мS. [f7i] Тёмже царю2 
ґгрjппо, не бhхъ проти1венъ нб cному видёнію: [к7] Но сyщымъ въ дамaсцэ 
прeжде и3 во їеrли1мэ, и3 во всsкой странЁ їудeйстэй, и3 kзhкwмъ 
проповёдую покazтисz, и3 њбрати1тисz къ бGу, достHйна покаsнію дэлA 
творsще. 

Ґллилyіа, глaсъ №: 

Вознес0хъ и3збрaннаго * t людeй мои1хъ.*12 

Стjхъ: ГDи си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь, * и3 њ сп7сeніи твоeмъ 
возрaдуетсz ѕэлw2.*13  

                                           
12* Пс. 88,20в-21а. 
13* Пс. 20,2. 
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Е#ђліе [t] їwaнна, зачaло lє, t полY.*14 

ечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ: [№] Ґми1нь, ґми1нь 
гlг0лю вaмъ: не входsй двeрьми во дв0ръ џвчій, но прелaзz 
и4нудэ, т0й тaть є4сть и3 разб0йникъ: [в7] ґ входsй двeрьми, 

пaстырь є4сть nвцaмъ: [G] семY двeрникъ tверзaетъ, и3 џвцы глaсъ є3гw2 
слhшатъ, и3 сво‰ џвцы глашaетъ по и4мени, и3 и3зг0нитъ и5хъ: [д7] и3 є3гдA 
сво‰ џвцы и3жденeтъ, предъ ни1ми х0дитъ: и3 џвцы по нeмъ и4дутъ, ћкw 
вёдzтъ глaсъ є3гw2: [є7] по чуждeмъ же не и4дутъ, но бэжaтъ t негw2, 
ћкw не знaютъ чуждaгw глaса. [ѕ7] Сію2 при1тчу речE и5мъ ї}съ: nни1 же не 
разумёша, что2 бsше ±же гlг0лаше и5мъ. [з7] Речe же пaки и5мъ ї}съ: 
ґми1нь, ґми1нь гlг0лю вaмъ, ћкw ѓзъ є4смь двeрь nвцaмъ. [}] Вси2, є3ли1кw 
(и4хъ) пріи1де прeжде менE, тaтіе сyть и3 разб0йницы: но не послyшаша и4хъ 
џвцы. [f7] Ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, сп7сeтсz, и3 вни1детъ, и3 
и3зhдетъ, и3 пaжить њбрsщетъ. 

Причaстенъ: 

Во всю2 зeмлю [и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы 
и4хъ.]*15 

[Зри2] Вёстнw бyди, ѓще случи1тсz пaмzть с™aгw царS кwнстантjна въ 
четверт0къ вознесeніz, и3ли2 въ недёлю з7-ю с™hхъ nц7ъ: слyжбу є3гw2 
пёти, ћкоже їwaнну бGосл0ву, по тёмже главaмъ. 

 
                                           

14* Јн. 10,1-9 (зач. 35 од пола). 
15* Пс. 18,5а. 
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Мц cа мaіа въ кѹа дeнь . 

С™aгw и3 рaвна ґпcлwмъ вели1кагw цRz кҰн8стzнти 1на . 
ҋхrтҰлюби1выz мaтере є3гw2 цRцы є3лeны , 

бlгҰслҰви 2 о4§е . 

ели 1кіи сeй бlжeнныи , и 3 преслaвныи в8цRѣ< кҰн8стzнти 1нъ , сн7ъ 
б‰ше к0нсты зелeнагw , и 3 є3лeны ч cтнhz . к0н8ста бҰ внyкъ б‰ше 
tдщeре клавдjz прeжде цRьствҰвавшагҰ в8 ри1мэ , преди 2 діо3кли 
тіsнҰва и 3 кари1нҰва цaрьства . сeй к0н8ста t діо3клитіsна валeріz 
пріsтъ о4б8щникъ бhти цaрьствіа є3гҰ2 . съ маxиміsнҰмъ галeріємъ 

и 3нhмъ всёмъ є4же на хrтA гҰнeніє зёльнw пҰдви 1жущимъ . є3ди 1нъ сeй 
кр0тҰстію и 3 ми1лҰваніємъ ўпҰтреблszсz . и 4же ќбw хrтA tрицaшесz , си 1хъ 
tрэвaше ћкw недҰст0йныхъ . на и3пaче тёхъ и4же њхrт0вэ вёрэ 
пҰдвизaющихсz стzжавaше , и 3 сҰвётники и 3 w4бъщники цrкихъ пҰвелёніи 
твҰрsше . сeй кҰн8стzнти 1на вҰзлю 1бленагҰ сн7а , пҰси 1хъ пeрвагҰ хrтіsнwмъ 
хҰт‰ща цRz бhти , бlгҰчeстію пҰӃчи 1въ . преє 1мника свҰегw2 цaрьствіz 
њстaвивъ вретанjйскихъ о3стрҰвёхъ . и 4же ўви1дэвъ ћже нари1мъ бhвшаz t 
маxен8тіz сhна є3р8кyлієва , бёднаz и 3 tврати1телнаz и 3 сквeрнаz и3 мeр8зскаz 
, рeвнҰстію б9eственҰю пҰдвизaемъ , ўстреми1сz нaнь , хrтA призывaz с8 
пҰс0бника . є3г0же ўви1дэвъ бGъ чи 1стҰе дш 7и 2 , пeрвэє ќбw є3мu2 вҰснЁ 
kви 2 себE . пҰсeмъ же въ пҰлyдне ѕвэздaми знaменіє крeстнҰе начертaвъ , 
напи 1санҰ , си 1мъ пҰбэждaй . Пaки семu2 и3 дҰст0йнымъ , чlвэкҰлю1бецъ 
бGъ и 3зъkви 1ти спҰд0би . тёмъже ўпҰвaвъ о4бразу чcтнaгw кrтA . сҰтвҰри 1въ 
же тҰгҰ2 злaтҰмъ , и 3 въшeдъ в8 ри1мъ , самҰгҰ2 ӄбw губи 1телz маxeн8тіz 
низлҰжи2 на рэцЁ ти 1верэ ўт0пша зъвульвjева м0ста . ри 1мъскіz грaжданы 
сегw2 мучи 1тельства свҰбҰди 2 . ТҰгдA въстaвъ tри 1мьскагw грaда , путeмъ 

                                           
16* узето из Дониконовског „Пролога“ за месец мај, лист 416 обр. – 419. Прво штампано издање „Пролога“ је 

објављено од 1641-1643. године у Москви. Дигитализован текст преузет са Live Journal-a „Софистъ“, 

поштованог Константина Спекторова. 

В 

http://sobornik.ru/text/prolog/prolog03-05/page/prolog05-21.htm
http://cocpucm.livejournal.com/13319.html
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и 3дhи , хҰт‰ше сҰздaти грaдъ въ свҰє2 и 4мz въ и3лjи , и3дёже брaнь 
трҰsнwмъ съ є4ллины рек0ша бhти . и3зъвэщeніемъ же б9eственнымъ 
вҰз8бранsетсz, пaче в8 визан8тjи t бGа пҰвелёнъ св0й грaдъ сҰзидaти . 
тём8же бж cственҰму пҰслёдҰвалъ хҰтёнію , зи1ждетъ бGҰхрани 1мыи сeй грaдъ 
в0 и3мz свҰE . є3г0же и3 свҰеS вёры начaтҰкъ вҰзлагaетъ бGу . и 3зыскaвъ же 
ћже в8 нaсъ вёры и 3звёства , t всю1ду первҰс™и1тели , в8 никeю с0бралъ є4сть 
, и4миже правҰслaвнаz вёра прҰпҰвёдасz , и3 о3ц 7у є3динҰсyщенъ сн7ъ пҰзнaнъ 
бhсть . ѓрію же и 3 и4же с8ни 1мъ съ бGҰмeрз8скимъ хулeніємъ прeданымъ 
бhвшимъ ґнаfeмэ . не т0кмҰ же ; нҰ и3 м™рь свҰю2 є3лeну на взыскaніе 
честнaгҰ дрє 1ва , нанeмъ же хrт0съ бGъ нaшъ вҰз8несeсz пл0тію , пҰслaвъ вҰ 
їє3рҰсали1мъ , и3 тaкw вҰспріsтъ є5 . о4ва ќбw въ самёхъ їє3рҰсали 1мэхъ 
вҰзлҰжи1вши . о4ва же къ цrтвующему грaду пренeсши , и 4же и 3 кҰн8станти 1нь 
грaдъ наречeсz . в0ньже дҰспёвши , житіє2 разрэши2 . Великіи же 
кҰн8стzнти 1нъ њб8нҰвлeньми и3 тҰржествы2 грaдъ прҰсвэти1въ . и 3 мaлw чтҰ2 
прешeдъ , *четhри десzте втҰрaгw лёта*17 , внeже цRьствҰвати начaтъ , 
прҰти 1ву пeрсwмъ њпҰлчeніz кҰснyвсz , и 3 въ нёкҰємъ и 4же в8 никҰмидjи 
сє1лъ бhвъ , къ гDу t и 4де . и3 къ свҰемY прҰвҰждaєетъ сz грaду . 
п0честьми и стрэтaньми великҰлёпнэ вэнчавaемъ , и 3 въ сщ7eннэмъ 
хрaмэ с™hхъ ґп0стwлъ пҰлагaєтъсz . t начaла же ми1ра въ цRьствҰ є3гw2 
бhсть пeрвыи вселeн8скіи сҰб0ръ , въ лётҰ пzтьтhсzщь о4смь с0тъ 
патьдесsтъ пeрвҰє . четhредесzть и 3 втҰрhи цRь , t ѓвгуста бhвъ . 
Съвершaєтъ же сz є3гw2 сҰб0ръ въ свzтёйшей вели 1цэй цRкви , и 3 въ 
с™hхъ ґп0стҰлэхъ , и 3 въ б9eственэмъ є 3гw2 хрaмэ , о3би1тели 
кvстeрнъскіz . патріaрху кyпнw съ цReмъ и 3 сvгкли1тҰмъ , съ литjєю тaмw 
прихҰдsщу , и 3 б9eственую литургjю сҰвершaющу ; 

 

                                           
17* в8 кjев8скҰұ треfҰл0е * а3 в8рyсьскҰмъ лётҰписцэ , лѹг гw лёта. 
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Вт0йже дeнь сл0вҰ њ љвлeніи чcтнaгw кrтA ,  
и3 њ пҰбёдэ цRS кҰн8стzнти1на на маxeнтіz си1лҰю б9іею . 

Ұн8стzнти1нъ вели1кіи пeрвыи цRь христіsн8скіи бhсть , сhнъ ќбw 
к0н8сты ри1м8скагw царS . є3ди1нъ же сhи кҰн8ста пaче и3нёхъ царє1й , 
призывaше прҰмышлeніє tвhшнzгw , и4дҰлwмъ же невнимaше . 
сегw2 рaди и3 хrтіsны ви1дz мyчимы ми1лҰваше . и3 сн7а свҰегҰ2 ўчaше 
г0рнzгw же прҰмышлeніz прҰси1ти п0мҰщи , ґ не и4дҰльскіz . є4же 

пҰ смeрти о3тцA свҰегw2 бҰрsсz с8 маxeнтіемъ с8трhемъ свҰи1мъ . призвaвъ бҰ 
вhшнzгҰ пр0мыслъ , и3 ви1дэ чcтнhи кrтъ нa нб7си и3 глaсъ слhша , 
кҰн8стzнти1не , си1мъ пҰбэждaй враги2 свҰS . и3 сҰдёла о4бразъ дрeвҰмъ , 
ћвльшагҰсz є3мY кrтA , и3 вҰпрҰси2 є4ллинъ , и3 и3нёхъ и3дҰлҰслужи1тєль , 
гlz , к0егw бGа се є4сть знaменіє ; о3ни1же рек0ша , сE нёсть t нaшихъ 
бҰгHвъ , нҰ си1ла нбcснагw цRz . ПҰсeмъ ўвёдҰвавъ t хrтіsнъ и3 призвA 
селивeстра ри1м8скагw є3пcкпа , и3 т0й на Ӄчи2 є3гҰ2 вёрэ хrст0вэ , и3 кrти1всz 
t негw2 кҰн8стzнти1нъ . и3 сҰкруши2 и4дҰлы , куми1рницы разҰри2 , и3 
и3дҰлҰслужи1тели пҰгуби2 , и3 сҰздA цRкви сҰвсёмъ д0мҰмъ и3 пҰград0мъ 
всёхъ с™hхъ . пҰсeмъ пусти2 м™рь свҰю2 вҰ їє3rли1мъ на взыскaніє чcтнaгw 
кrтA , и3 тA њбрёте кrтъ хrст0въ и3 с™hz гв0здіz . и3 и4нҰ мн0гw 
и3с8прaвиста , с8ми1рҰмъ к0 гDу t и3д0ста . мн0жествw людє1й t kзhкъ 
бGҰви привед0ста , и3 вeсь ми1ръ њс™и1ста , и3 хrтA прҰслaвита , и3 самA t 
негw2 прҰслaвлена бhста , и3 пріsста вёчныи жив0тъ ; 

 

К 
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Вт0йже дeнь сл0вҰ t патерикA , њ кҰнъстzнти1нэ цRэ , 
кaкw с8шeдъ съ нб7сE бесёдҰва с8 паи3сjємъ пустhнникҰмъ . 

сe же слhшавъ їҺaннъ к0лҰвъ , въ писA слhшащимъ п0лзы рaди . 

ечE нёктҰ и4же вҰ с™hхъ о3ц7ъ нaшь въ ски1тэ , ћкw сказa ми 
ѓвва їҺaннъ к0лҰвъ гlz , ћкw вҰсхҰтёхъ нёкҰгда и3ти2 пҰсэти1ти 
паи3сjz tх0дника . и3 и3з8шeдъ речE t свҰеS кёліи , и3д0хъ дҰ 
мёста и3дёже живsще стaрецъ п0стныz стрaсти терпS сҰ мн0гимъ 
труд0мъ . и3 z4кw прибли1жихсz к8 двeремъ вертeпа є3гҰ2 , и3 

слhшахъ нёкҰегҰ бесёдующа с8 стaрцемъ , и3 стaхъ пҰмн0гу , њжидaz 
кҰнцA п0вэсти . и3 ћкw не њстazше гlz , ўдaрихъ в8 двери . пришeдъ 
стaрецъ њтвҰри2 . и3 внид0хъ , и3 бsше стaрецъ є3ди1нъ , ґ и4же с8ни1мъ 
бесёдуzи небЁ . и3 ўсумнёхсz ѓзъ њ т0мъ , и3 пҰ мlтвэ kд0хҰмъ . и3 
вҰпрҰшaхъ стaрца гlz , ктҰ2 бЁ ўтебE о4§е , и4же с8кjиұ гlzше , внЁ ќбw 
стҰsщу ми , слhшахъ є3гw2 глcа . о4нъже tвэщA речE ми , ѓзъ мнёхъ 
ћкw ничт0же слhшалъ є3си2 . ґ и4же слhша , сE гlю . о4нъ вели1кіи и3 
вёрныи кҰн8стzнти1нъ и4же въ цRёхъ с™hи пeрвыи хrтіsнҰмъ цRь , и4же съ 
нб7си2 пріи1де кҰмнЁ печaлуz и3 рыдaz т0кмw и3 плaча гlаше , ћкw 
невёдэхъ ни разумёхъ , ћкw тҰли6ка слaва , и3 тҰли1кw вели1чіє и3 чeсть 
пҰдавaетсz мни1хwмъ въ цrтвіи нбcнэмъ , и4же в8сeмъ ми1рэ ўбH жествҰ и3 
њзлҰблeніє , и3 тэлeснаz н{жа , и3 є4же дрyгъ к0 другу страннҰлю1біе , и3 
и4на всS и4же терпsтъ гDа рaди и3 бGа нaшегw ї©а хrтA . ѓще бҰ бhхъ 
вёдэлъ , ћкw тҰли1ку пріє1млютъ слaву , њстaвилъ бhхъ вэнeцъ ѓзъ и3 
пҰрфи1ру и3 ски1петръ , и3 малҰврeменнҰе цrтвҰ сyетнҰе , и3 въслёдҰвалъ бhхъ 
житію2 мни1шескҰму . и3 tвэща< є3мY гlz , тҰ2 непҰдарҰвaли тебЁ нбcныи 
цRь , є4же с™hмъ ўгҰт0ва слaву и3 чeсть , вёрнагw рaди и3 бGҰлюбeзнагw 
твҰегw2 цrтва . є4й речE п0далъ ми є4сть слaву и3 чeсть , нҰ не тҰли1ку 
ћкҰже мни1хwмъ . ви1жю бҰ нн7э t ни1хъ кри6ла о4гненаz пріє1млюща t бGа 
. є3гдaже t х0дzтъ t тsгҰсти тэлeсныz , в8 тёхже кри1лэхъ в8зимaютсz 

Р 
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и3 вҰзвышaютсz и3 лэтaютъ , д0н8деже д0йдутъ сaмыz стэны2 їє3rли1ма 
нбcнагw . и3 тY в8шeд8ше в8х0дzтъ никjимиже с8тражми2 вҰз8бранsеми въ 
бжcтвеныи їє3rли1мъ . tвэщaвъ рек0хъ є3мY , дҰст0йнw и3 прaведнw є4же 
о4нэмъ чeсть и3 слaва , пҰ дҰстҰsнію дарҰвaна , ћкw ты2 всE житіє2 жи1ть 
с8жен0ю кyпнw веселsсz и3 здэтми2 и3 бҰлsры в8санёхъ , и3 в8 в0иньствэ 
цrтэмъ . о3ни1 же и4х8же не бЁ дҰст0инъ ми1ръ , ћкҰ же бжcтвеныи ґпcлъ 
речE , њстaвльше nтeчествw и3 р0дъ , и3 всS п0хҰти тэлeсныz . и3 всE свҰE 
и3мёніє , лишaеми скҰрб‰ще , њзлҰблeни глaдҰмъ и3 жaждею , и3 нагҰтY 
терп‰ще дш7eвныz к0р8мли не и3мёюще . сeже нaма бесёдующема к8 себЁ , 
и3 сE ты2 ўдaри в8 двeри , тҰгдA о4нъ взы6де tкyду сни6де ; 

Вт0йже дeнь сл0вҰ t патерикA . 

рaтъ и4де пҰчерпьсти2 вҰды2 tрэки2 , и3 о3брeте женY перyщу ри1зы , 
и3 прилечи1сz є3мY пaсти с8нeю . пҰ сҰтвҰрeніи же грэхA взeмъ в0ду 
и3дsше в8 кёлію . в8скҰчи1ша же бёси с8 п0мыслы њскҰрблsху є3гҰ2 
глаг0люще , кaмw пр0чеє и4деши , нёсть ти2 спасeніz , в8скyю 
ми6ра tщетэвaешисz . пҰзнaвъ же братъ ћкw хҰтsтъ сҰвершeнэ 

є3гҰ2 пҰгуби1ти , гlа къ пҰмышлeніємъ , tкyду мнЁ пріи3д0сте , и3 
њскҰрблsєте мS ћкw да t чaю себE . не сҰгрэши1хъ , и3 пaки гlа не 
сҰгрэши1хъ . шeдъ же в8 кёлію свҰю2 безъ м0л8ствҰваше ћкҰже и3 прeжде . 
tкрhже бGъ є3ди1нҰму стaрцу сҰсёду є3гw2 , ћкw о4н8сица брaтъ пaдъ пҰбэди2 
. пришeдъ ќбw к8немҰY стaрецъ , и3 гlа є3мY , кaкw є3си2 . 0нъ же гlа , 
д0брэ о4§е . и3 пaки гlа є3мY стaрецъ , не њскҰрби1лисz ни чт0же в0 днехъ 
си6хъ . глаг0ла є3мY , ни чт0 же . и3 глаг0ла є3мY стaрецъ , tкрhлъ ми 
є4сть бGъ , ћкw пaдъ пҰбэди1лъ є3си2 . тҰгдA брaтъ пҰвёда є3мY слyчшасz 
є3мY . стaрецъ же речE є3мY , вҰ и4стину брaте раз8суждeніє твҰє2 сҰкруши1лҰ 
є4сть всю2 си1лу врaжію . бGу нaшему слaва , нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки 
вэкHмъ ; 
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[СПОМЕН] СВЕТИХ ВЕЛИКИХ И РАВНОАПОСТОЛНИХ  

ЦАРЕВА КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ.*18 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

[Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон.]  

На „Господе завапих ...“ стихире, [на 8:  

три Празника и три светих, на 5,] глас 4. 

Подобан: Дао си знамење ... 

ружје најјаче дао си цару нашем, Крст Твој Часни, којим 

царствова на земљи праведно, заблиставши побожношћу, и 

Царства Небескога удостоји се човекољубљем Твојим; с њим Твоје 

човекољубиво провиђење славимо, Исусе свесилни, Спасе душа наших. 

ао си, Човекољубче, благочестивоме Твоме угоднику, 

Соломонову мудрост, Давидову кротост и апостолско 

православље, као Цар царева, и Господ свих господствујућих. Стога 

Твоје човекољубиво провиђење славимо, Исусе свесилни, Спасе 

душа наших. 

рви си одбацио пурпурну хаљину, вечно славни царе, по вољи 

Христовој, Њега познавши као Бога, и Свецара, Добротвора 

свих, Победотворца свакога Начала, и Власти Превишњега. Отуда је 

теби, христољубче, царство успоставио, Исус Човекољубац, и Спас 

душа наших.                                                 Слава ... глас 2. [Византијево]: 

обре и богате дарове примивши од Бога, царе најсилнији, 

Константине преславни, њима си добар успех постигао; јер 

озаривши се зрацима Пресветога Духа крштењем од светитеља, 

међу царевима јавио си се непобедив, васељену си као дар принео 

Творцу твоме, и престони град благочестиви. Стога се моли 

непрестано Христу Богу, имајући слободу, да свима који чине 

спомен твој, дарује опроштај сагрешења и велику милост.  

                                           
18* приређено према штампаном издању: „Служба светом равноапостолном цару Константину и мајци 

његовој светој Јелени“, с благословом њ. п. епископа Нишког г. д-ра Јована (Пурића), превод са грчког и 

црквенословенског језика: ђакон Милан Јанковић и Бранислав Јоцић, редакција превода: д-р Зоран 

Ранковић, приредио: д-р Мирко Сајловић; Православна епархија Нишка, Ниш 2013. године. 

О 

Д 

П 

Д 



Светих великих и равноапcтолних царeва Константина и Јелeне.  ~ 25 ~ 
 

И сада ... Празника. 

Вход. Прокимен дана, и читања. 

Читање из 3. Књиге о царевима [гл. 8.]: 

таде Соломон пред лицем Жртвеника Господњег, пред свом 

црквом (=сабрањем) Израиљевом, и подиже руке своје ка 

небу, и рече: Господе Боже Израиљев, нема Бога као што си 

Ти на небу горе ни на земљи доле. Јер ако небо и небо над небесима 

нису Теби довољни, како ће Дом (=храм) овај, којега саздах Имену 

Твоме? Ипак ћеш погледати на молитву моју, Господе Боже 

Израиљев, да чујеш благодарење којим Ти се слуга Твој моли пред 

Тобом данас. Да буду очи Твоје отворене на Дом овај дању и ноћу, на 

место за који си рекао: Биће Име моје тамо. Да услишиш молитву 

којом се моли слуга Твој на месту овом дању и ноћу. И да услишиш 

мољење слуге Твога, и народа Твога Израиља, за оно што се моле 

[Теби] на месту овом, и Ти ћеш услишити на месту обиталишта 

Твога на небу, и учинићеш, и милостив ћеш [им] бити. 

Читање из Пророштва Исаијина [гл. 61.]: 

ека се обрадује душа моја Господу, јер ме обуче у хаљину 

спасења, и одеждом весеља одену ме, као женику стави ми 

венац, и као невесту украси ме лепотом; и као земља која 

израста цвет свој, и као врт што семена своја произниче, тако ће 

произрасти Господ правду, и весеље пред свима народима. [гл. 62.] 

Сиона ради нећу заћутати, и Јерусалима ради нећу одступити, док 

не изиђе као светлост правда моја, и спасење моје као светиљка 

распали се. И видеће народи правду Твоју, и сви цареви славу Твоју; 

и назову те именом Твојим новим, којим ће га Господ именовати. И 

бићеш венац лепоте у руци Господњој, и круна царства у руци Бога 

твога. И нећеш се више назвати Остављен, и земља твоја неће се 

више назвати Пуста; јер ћеш се ти назвати Воља моја, и земља твоја 

Насељена (=Васељена); јер благоволе Господ у теби, и земља ће се 

твоја заједно населити. И као што младић живи са девојком тако ће 

поживети синови твоји са тобом; и биће као што се радује женик 

невести, тако ће се обрадовати Господ теби. 
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Читање из Пророштва Исаијина [гл. 60.]: 

ветли се, светли се, Јерусалиме, јер дође светлост твоја и 

слава Господња на теби засија. Гле, тама ће покрити земљу, 

и мрак на народе, а на теби ће се јавити Господ, и слава ће 

се Његова на теби видети. И поћи ће цареви светлом твојим, и 

народи светлошћу твојом. Подигни унаоколо очи твоје, и види 

сабрану децу твоју; ево дођоше сви синови твоји издалека, и кћери 

твоје узеће се на рамена. Тада ћеш видети, и обрадоваћеш се, и 

убојаћеш се, и ужаснути срцем, јер ће се приложити теби богатство 

морско, и народа и племена. И доћи ће теби стада камила, и 

покриће те камиле мадијамске и гефарске; сви ће од Сабе доћи 

носећи злато, и тамјан ће донети, и драги камен, и спасење 

Господње благовестиће. И све овце кедарске сабраће се теби, и 

овнови невеотски доћи ће теби, и узнеће се пријатне [жртве] на 

жртвеник твој, и дом молитве моје прославиће се. Који су [то], који 

као облаци лете, и као голубови са птићима к мени? Мене острва 

очекиваше, и лађе тарсијске међу првима, да доведу деце твоју 

издалека, и сребро и злато њихово са нама, ради Имена Господњег 

Светога, и да буде Свети Израиљев славан. И сазидаће синови 

инородни зидове твоје, и цареви њихови предстојаће теби; јер за 

гњев мој пазих те, и за милост моју заклех те. Отвориће се врата 

твоја, Јерусалиме, заувек, дању и ноћу неће се затворити, да уведе у 

тебе војске незнабожних народа, и цареве њихове довођене. Јер 

народи и цареви, који ти не буду служили, пропашће, и народи ће 

пустошју запустети. И слава Ливанова теби ће доћи, са кипарисом и 

бором и кедром заједно, да прославе заједно, да прославе место 

свето моје, [и место ногу мојих прославићу]. И поћи ће к теби бојећи 

се синови оних који су те понизили и раздражили те, и поклониће 

се стопама ногу твојих сви који су те раздражили; и назваћеш се 

Град Господњи, Сион Светога Израиљева. Зато што си био остављен 

и омрзнут, и [што] не беше помагача теби, поставићу те за радост 

вечну, весеље нараштајима нараштаја. И сисаћеш млеко 

незнабожних народа и богатство царева јешћеш, у познаћеш да сам 

Ја Господ, Који те спасавам, и Који те избављам, Бог Израиљев. 
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На Литији: стихира храма; и светих, глас 1: 

остојанствено савршавамо спомен твој, Константине 

равноапостолни, свих владара основе и похвало; јер будући 

просветљен светлошћу Духа, расветлео си сву Цркву Христову; 

саборе верних са свих страна сабравши, у светломе граду Никеји, 

тамо где се угаси гордост безбожних, и јеретички говори изнемогоше, 

и изгубише снагу, а православних се узвиси венац, објављивањем 

вере. Отуда се од њих прослави најправославнији, и свима царевима 

био си проповедан отац, као први који је од Бога примио пурпур. 

Стога ти се ми, који верно савршавамо спомен твој, молимо: испроси 

душама нашим опроштај сагрешења.                      Глас 2. [Византијево]: 

ризив си добио не од човека, већ као божаствени Павле, 

добио си с више, од Христа Бога, преславни Константине. Јер 

знамење Крста на небесима видевши, њиме си се уловио као добри 

улов; њиме си се и као победник непобедив против видљивих и 

невидљивих противника показао. Стога те, ми земни, достојно 

поштујући спомен твој, као топлог молитвеника, молимо, да нам у 

смелости испросиш просвећење, опроштај и велику милост. 

помен благочестивога Константина, као миро које истиче 

данас засија; јер Христа зажелевши, идоле презре, храм 

подигавши на земљи Распетоме нас ради, и на небесима прими 

венац наде.                                                                                                Глас 3: 

ладићски узраст проводећи, као и божаствени Павле, са 

висине примио си божаствени дар; и страшног непријатеља 

збацио си свеоружјем Крста, царева похвало, Константине 

равноапостолни, моли се за нас Господу, да спасе душе наше. Глас 4: 

вала Богу од земаљних усана опевана је у божаственом 

спомену твоме, Константине свехвални; јер си се показао 

узвишеним војником речи вере, исмејавши идолска обличја; и сада 

прибројивши се Тројичној светлости, просвећујеш наша 

расуђивања, молитвама твојим.                                          Слава ... глас 5: 

рква данас украшена, твојом моћи, царе, тајно се весели и твој 

свечасни спомен по достојанству преславно прославља 

кличући: Радуј се, ти који си поревновао Павлу, и Крст Христов узео 

и замке непријатеља уништио; радуј се, царе свеизабрани и 
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апостолима равночасни; радуј се, верних поуздање, и војника 

одбрано силна, Константине блажени, ти који се за нас непрестано 

молиш Господу као онај који има слободу, украсе царева. 

И сада ... Празника, или богородичан. 

На стиховње: стихире, глас 2. 

Подобан: Када са дрв(ет)а ... 

рви си хришћански цар Константине, који од Бога скиптар 

прими; јер теби се јави у земљи сакривено спасоносно 

знамење, којим си и све народе покорио под ноге Римљана, 

Животворни Крст који си имао као оружије непобедиво, блажени, 

којим си и приведен био Богу нашем. 

Стих: Узнесох изабранога од народа мога, * пронађох Давида 

слугу свога.*19 

аиста је блажена утроба, и освећен је стомак који је тебе 

носио, царе светожељени,*20 хришћана радости, Константине 

Боговенчани; славо Римљана, богатство и заштитниче сирочади и 

удовица, покрове унижених, палих у бриге уздизање, и ваистину 

заробљених избављење. 

Стих: Тога ради помаза те, Боже, * Бог твој, уљем радости.*21 

ељом и љубављу Христовом рањена мати преслатког порода, 

брзо дође на свети Сион, на место свето, на коме се вољно 

распе Спас наш, да би нас спасао; тамо крст узевши, радујући се 

клицаше: *слава Дароватељу ми Коме се надах.*22         Слава ... глас 8: 

ветлости пресветла, царска звездо незалазна, из неверја у веру 

Божанства прешавши, приведе се да осветиш народ и град; и 

обличје Крста на небесима видевши, чуо си отуда: Овим побеђуј 

непријатеље своје. Одатле примивши познање Духа као свештеник и 

цар помазани, јелејем си учврстио Цркву Божију, оче православних 

царева, чији и гроб исцељења излива, Константине равноапостолни, 

моли се за душе наше.                                                  И сада ... Празника.  

                                           
19* Пс. 88,20в-21а. 
20* примедба приређивача: светом жељени, од света жењени / очекивани. 
21* Пс. 44,8б. 
22* примедба приређивача: Слава Ономе који ми (је) дарова(о) (оно) чему се надах. тј. Крст. 
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Тропар, глас 8: 

идевши знак Крста Твога на небу, и као Павле, примивши 

позив не од људи, међу царевима апостол Твој, Господе, 

царствени*23 град положи у руке Твоје; чувај га увек у миру, 

молитвама Пресвете Богородице, једини Човекољубче. 

 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На „Бог (је) Господ ...“ тропар празника, двапут. 

Слава ... светих: И сада ... Празника. 

По првој катизми: сједален, глас 3. 

Подобан: Божаствене вере ... 

остојанство с више примивши као највиши у царству, нови си 

постао Давид; јер те уљем Духа, славни, помаза 

надсуштаствени Логос и Господ; од Кога си, премудри, примио 

царски скиптар, просећи нам велику милост.                           [Двапут.]  

Слава ... и сада ... Празника, или Богородичан: 

ила си божаствена скинија Логоса, једина Пречиста Мати 

Дјево, Која си чистотом анђеле превазишла, мене 

најблатњавијег, оскврњена телесним сагрешењима, очисти 

божаственим водама, дарујући, Чиста, молитвама Твојим, велику 

милост.  

По другој катизми: сједален, глас 6. 

Подобан: Анђелске [силе]: 

адобивши ране на крсту, Творац Сунца и твари, тебе као 

звезду светлу с небеса звездама привуче; и теби првоме власт 

царску дарова. Стога те славимо, Константине, царе 

најблагочестиви[ји], са богомудром мајком Јеленом.               [Двапут.]  

                                           
23* примедба приређивача: царски. 
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Слава ... и сада ... Празника, или Богородичан: 

реднаписује Гедеон зачеће, и објављује Давид рођење Твоје, 

Богородице; јер Логос у утробу Твоју сиђе као роса на руно, и 

зачела си без семена Христа Бога нашега, земљо света, спасење свету, 

Благодатна.                                                                  [Полијелeј. Величaње: 

еличaмо вaс, свети благоверни и равноапоcтолни цaреви, 

Константине и Јелeно, и поштујемо свети спомен вaш, јер ви 

светим крштeњем [или: крстом] сву васељeну просвет[л]или јесте 

[или: просвет(л)исте].*26                                                                Или друго: 

еличaмо вaс, свети благоверни и равноапоcтолни цaреви, 

Константине и Јелeно, [јер ви] светим крштeњем сву васељeну 

просвет[л]исте [и Христу привeдосте].            

Псал(а)м из(а)брaни: Небеса казују слaву божију:*27] 

По полијелеју: сједален, глас 4. 

Подобан: Убрзо предухитри: 

ројавивши нам се, знаменити спомен твој обасјава крајеве света 

светлошћу богопознања, Константине богонадахнути. Јер ти си 

се међу царевима благочестив показао, законе Небескога Цара 

сачувавши. Стога нас молитвама твојим сачувај од искушења. [Двапут.]  

Слава ... и сада ... Празника, или Богородичан: 

ожаственим рођењем Твојим, Чиста, обновила си пропадљиву 

од страсти људску смртну природу, и све си подигла из смрти 

у живот вечни; стога те дужно сви величамо, Дјево препрослављена, 

као што си прорекла. 

Степена, први антифон 4. гласа. 

Прокимен, глас 4: 

Узнесох изабранога * од народа мога.*28 

Стих: Тога ради помаза те, Боже, * Бог твој, [уљем радости].*29 

Све што дише [да хвали Господа]: 

                                           
26* ово Величање има више сличних варијанти. 
27* Пс. 18,2. 
28* Пс. 88,20в. 
29* Пс. 44,8б. 
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Јеванђеље по Јовану, зачало 36.*30 

ече Господ Јудејцима који му дођоше: [10,9] Ја сам врата; ако 

ко уђе кроза ме спашће се, и ући ће и изићи ће, и пашу ће 

наћи. [10] Лопов не долази за друго, него да украде и закоље и 

упропасти. Ја дођох да живот имају и да га имају у изобиљу. [11] Ја 

сам пастир добри. Пастир добри живот свој полаже за овце. [12] А 

најамник, који није пастир, коме овце нису своје, види вука где 

долази, и оставља овце, и бежи; и вук разграби овце, и распуди их. 

[13] А најамник бежи, јер је најамник, и не мари за овце. [14] Ја сам 

пастир добри, и познајем своје, и моје мене познају. [15] Као што 

Отац познаје мене, и ја Оца; и живот свој полажем за овце. [16] И 

друге овце имам које нису из овога тора, и те ми ваља привести, и 

чуће глас мој, и биће једно стадо и један пастир.           По 50. Псалму: 

Слава ... Молитвама боговенчаних царева, милостиви ... 

И сада ... Молитвама Богородице ... 

Затим: Помилуј ме, Боже ... 

Потом: стихира глас 2: 

Спомен благочестивога Константина ... тражи на Литији. 

Канон празника, на 6; и светих, на 8, глас 8. 

Песма 1. Ирмос: 

Прешавши воду као по сувом, и египатско зло избегавши, 

Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашем појмо. 

едини небески Царе, молитвама Твојих угодника, понижену 

душу моју ослободи од владајућег греха сада у мени. 

орњега царства био си ревнитељ, блажени Константине, Цару 

свих и Владару, умом чистим, веровавши послужио јеси. 

ветлошћу богоначалном заблиставши, таму незнања оставила 

си ваистину, богомудра Јелено, усрдно си служила Цару 

векова.                                                                                           Богородичан: 

и која си двер божаственог Истока, отвори ми двери 

покајања, и од двери смртоносног греха, посредништвом 

Твојим, избави ме, Владичице.                              Катавасија: Празника. 

                                           
30* Јн. 10,9-16 (зач. 36). 
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Песма 3. Ирмос: 

Небескога свода врхотворче, Господе, и Цркве изградитељу, Ти ме 

утврди у љубави Твојој, крају жеља, тврђаво верних, једини 

Човекољубче. 

аграде небеске похитао си да примиш; стога си, богомудри, 

последовао Ономе Кога призиваш, и таму предане ти заблуде 

оставио си, оче, и светилник био си Духом божаственим. 

риљубивши се Христу, и на Њега, свечасна, сву наду 

положивши, стигла си на свештена Његова места, на којима 

пречиста страдања, оваплотивши се, претрпе Преблаги. 

пасоносно оружје, неразориву победу, наду хришћана, Крст 

Часни, завишћу сакривен, Ти си објавила, Богоблажена, 

покренута божаственом љубављу.                                        Богородичан: 

д свештеног грађанства отпавши, прибројах се скотовима, и 

сав осуђен постадох; Ти, Пречиста, Која си Судију родила, од 

сваке осуде избави и спаси ме. 

Кондак и икос празника. 

Такође и сједален, глас 8. 

Подобан: Премудрости: 

увства устремивши ка небесима, и познавши доброту*31 

звезда, преко њих си од Господа свих тајно научен био; и 

крсно оружје посред заблиста, исписујући: овим побеђуј и владај. 

Стога отворивши очи душе своје, Писмо си прочитао, и значењу се 

научио, Константине свечасни; моли Христа Бога, да опроштај 

сагрешења дарује онима који с љубављу празнују свети спомен 

твој. [Двапут.]            Слава ... и сада ... Празника, или Богородичан: 

ремудрост и Логоса у Твојој утроби зачевши несагориво, 

Мати Божија, свету си родила Онога Који свет држи, и у 

наручју си понела Онога Који све носи, Хранитеља свих, и Творца 

твари. Стога Те молим, свесвета Дјево, и верно Те славим, да се 

избавим од сагрешења, и у дан суда, када ћу стати пред лицем 

Саздатеља мога, Владичице Дјево Чиста, Твоју помоћ пружи ми 

тада, јер Ти можеш све што хоћеш, Свеславна. 

                                           
31* примедба приређивача: лепоту. 
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Песма 4. Ирмос: 

Чух, Господе, тајну Твога домостроја, разумех дела Твоја и 

прославих Твоје Божанство. 

а небеса као Павла, давно те је ловио Христос Господ, 

Константине, поучавајући те, да Њега јединога Цара славиш. 

ресветлим знамењем, тебе, блажени, звездама Христос Сунце 

обасјава, и омраченима те као светило показа. 

 наравима богољубива, и божаственим делима била си 

дивљења достојна, блажена; тога ради с вером те славимо. 

ада јављаш сакривену много година божаствену победу 

Крста; Њиме се спасосмо, и демонске се прелести 

избависмо.                                                                          Богородичан: 

ушу моју озари, помрачену сагрешењима, Ти Која си Сунце 

правде родила, Приснодјево. 

Песма 5. Ирмос: 

Јутрењујући вапијемо Ти, Господе, спаси нас; јер си Ти Бог наш, и 

осим тебе другога не знамо. 

утрењујући ка незалазном Сунцу и Владици, царе богомудри, 

светлости си испуњен постао. 

убав и савршено милосрђе, као порфиру носећи, уселила си 

се сада у вишња царства. 

појила си се, Јелена, са хоровима бестелесних, Богу угодивши 

врлинским својим делањима.                                     Богородичан: 

јево, душу моју очисти, оскврњену телесним сластима, и 

лукавством змијиним. 

Песма 6. Ирмос: 

Излићу молитву Господу, и Њему ћу казати туге моје, јер се душа 

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

Јона: Боже, изведи ме из трулежи. 

абрао си преславно блажени сабор богоносних отаца; и њима 

си, Константине, поколебана срца свих утврдио, да једночасно 

славослове Онога Који је родио Логоса и Сапрестолнога. 
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еровавши у Господа жива, Који се свима даје, одбацила си 

омражених и ништавних идола бескорисна служења, и 

небеско царство, Јелена, радосно си примила. 

лановима Твојим управљани, Логосе, најдубљу таму 

незнања, и страшног безбожја буру, под Твојим владањем 

одбацише, и приведоше се радујући се тихим пристаништима 

благочешћа.                                                                        Богородичан: 

сцели неизлечиво болесне, и уједом злога љуто рањено срце 

моје, Дјево, и Твога исцелења удостоји и спаси мене, који се у 

Тебе надам, молбама Твојим, Пречиста. 

Кондак, глас 3. 

Подобан: Дјева данас ... 

анас Константин с мајком Јеленом Крст објављују, свечасно 

Дрво, истинско посрамљење свих Јудеја, и оружје вернога 

народа против противника; јер се нас ради јави велико знамење, и у 

ратовима силно.                                                                                        Икос: 

онстантина, верни, са мајком поштујмо: јер Давида и његове 

речи чувши, на кедру и бору, и чемпресу, трисложни Крст 

познаше, коме спасоносно страдање последова; и све учинише 

Јудеји, да се спреме показати народима велико оправдање, 

прикривено зависти ради и злобе њихове; и Ово нашавши показаше 

они. Тога ради јавише се победоносни, носећи оружије непобедиво, 

знамење велико, и у ратовима силно. 

[И читамо из Пролога.]*32 

Песма 7. Ирмос: 

Јеврејски младићи у пећи угасише пламен смело, и у росу огањ 

претворише, појући: благословен си, Господе Боже, у векове. 

воје заповести чувајући, Константин се покори Твоме закону. 

Стога порази војске безаконика, певајући Теби: Господе 

Боже, благословен јеси. 

рво нам откриваш погребено завишћу, које све истрже из 

понора пропасти, сахрањујући свепагубне демоне у векове. 

                                           
32* текст из „Пролога“ (= Синаксара) видети иза ове Службе, стр. 40. 
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ожаственим делима саградила си срце своје, храм Богу, Јелена, 

и храмове свештене Њему си подигла, тамо где телом нас 

ради прими страдања.                                                             Богородичан: 

војом вољом грешећи, и поробљен неприличним навикама, 

добро познатом милосрђу Твоме сада притичем, очајног ме 

спаси, Пресвета Богородице. 

Песма 8. Ирмос: 

Седморицу богочестивих халдејски мучитељ у пећи злобно 

распали, видевши пак њихово спасење силом већом, Творцу и 

Избавитељу клицаше: младићи, благословите; свештеници, појте; 

људи, узносите у све векове. 

ао пурпуром, славни, обукавши се милосрђем, и као огртачем 

у добру кротост венцем се украси, врлински савршеним умом, 

и преселивши се са земље у Вишње Царство, кличеш: свештеници, 

благословите; људи, узносите Христа у векове. 

ледајући Те са сином богомудрим, славна Јелена, како се 

радујеш у Царству Божијем, Христа величамо, Који нам је 

показао Ваш часни празник, Који је сјајније од Сунца озарио, нас 

који верно певамо: људи узносите Христа у векове. 

ако је дивна чежња твоја! и нарав божаствена, славна Јелено, 

женама похвало; јер пристигавши на места на којима је Владар 

свих часна страдања примио, храмовима прекрасним украсила си, 

кличући: људи узносите Христа у све векове.                      Богородичан: 

чи душе моје, многим преступима заслепљене, просвети, 

Богородице; ум мој умири, молим се, и срце узнемирено 

лукавим сластима, и спаси мене који вапијем: свештеници, 

благословите; људи, узносите Чисту у све векове. 

Песма 9. Ирмос: 

Ужасну се од овога небо, и крајеви се земље задивише, јер се Бог 

јави људима телесно, и утроба твоја постаде пространија од небеса. 

Стога Те као Богородицу, вође анђела и људи величају. 

роб, где лежи свето и часно тело твоје, Константине, блиста, 

зрак божаствених исцељења онима који чисто приступају 

свагда излива, таму свакојаких страсти одгонећи, и светлошћу 

незалазном просвећујући оне који те славе. 
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вето живот свој окончавши, са светима сада си се населила, 

будући испуњена освећења и просвећења. Стога и свагда 

изливаш реке исцељења, и страсти уништаваш, Јелено блажена, и 

напајаш душе наше. 

ребеспочетни Бесмртни Царе, Господе, удостојио си Царства 

Вишњега, оне које си некада утврдио на земљи да владају, 

Јелену свету и великога Константина, који су те искрено љубили, 

њиховим молитвама смилуј се свима.                                 Богородичан: 

ачевши, Дјево, родила си Цара свих и Творца; и ево сада као 

Царица, Њему с десна стојиш, Чиста. Стога те молим, од леве 

стране избави ме у часу суда, и десним овцама сједини. 

Свјетилен. 

Подобан: Жене чујте ... 

аистину се јависте светилници који просветише сву васељену 

вером благочашћа, боговенчани Константине и Јелено славна; 

песмама славословимо Христа, дивнога међу светима, Који вас је 

узвисио. 

Слава ... Други. 

Подобан: Ученицима: 

онстантин Велики са мајком, владарску власт прими не од 

човека, већ од божаствене благодати; и са небеса обасјан гледа 

божаствену победу Крста, којим погубивши непријатеље, идолско 

разруши лукавство и у свету*29 утврди веру православну.  

И сада ... Празника. 

На хвалите: стихире, празника 3; и светих 3, глас 8. 

Подобан: О преславнога чуда! 

адуј се, Константине премудри, изворе православља, који 

напајаш свагда слатким водама све под сунцем; радуј се, 

корену, из кога израсте плод, који храни Цркву Христову; радуј се, 

преславни, похвало крајева земље, први међу хришћанским 

царевима; радуј се, радости верних. 

                                           
29* примедба приређивача: у изворнику: у миру – погрешно преведено због штампарске грешке у цсл тексту 

(дато: въ ми1рэ, уместо: въ мjрэ). 
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нај Који влада творевином, послушност срца твога унапред 

видећи, премудри, тебе, бесловешћем држанога, словесно 

улови; и озаривши твој ум за упознавање благочешћа, свету те 

показа сјајна као Сунце, блистајућег од божаствених дела, 

преславни. 

осподња учења, као земља изабрана, примивши, свехвална, 

произвела си добар плод врлинских дела, помисли наше 

задојивши, Јелено премудра, уподобљењем живљењу твоме. Стога 

празнујемо радосно, светкујући данас спомен твој. 

љем радости преславно си помазао, Христе, Твоје причаснике, 

Константина и Јелену, који су прелест омрзнули, и Твоју 

доброту зажелели, и Царства си Свога Небескога удостојио њих, који 

су први на земљи, Логосе, побожно владали, благовољењем Твојим.  

Слава ... глас 8. [Методија патријарха]: 

ар царева и Бог, богатим даровима украшавајући достојне, 

Сам са небеса, као Павла преславнога, крсним знамењем, тебе, 

Константине, придоби, рекавши: овим побеђуј непријатеље своје. 

Траживши Га са богомудром мајком, и нашавши, како си желео, 

непријатеље си снажно у бекство нагнао. Са њом пак моли Јединога 

Човекољубца за православне народе и христољубиву војску, и за све 

који верно спомен Твој празнују, да се избаве од свакога гнева.  

И сада … Празника. 

Велико славословље. Јектеније. 

И отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блаженā: празника песма редовна, и светих песма 6. на 4. 

Прокимен, глас 8: 

По свој земљи прође глас њихов, * и речи њихове до крај(ев)а 

васељене.*30 

Стих: Небеса казују славу Божију, * [а дело руку Његових 

објављује свод небески].*31 

                                           
30* Пс. 18,5а. 
31* Пс. 18,2. 
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Апостол Галатима зач. 200.*32  

раћо, [1,11] дајем вам на знање, да јеванђеље које сам ја 

благовестио, није од човека; [12] Нити га ја примих од човека, 

нити научих, него откривењем Исуса Христа. [13] Јер сте чули 

моје живљење некад у Јудејству, да одвише гоних Цркву Божију и 

пустоших је. [14] И напредовах у Јудејству више од многих врсника 

својих у роду своме, будући одвише ревнитељ за своја отачка 

предања. [15] А када благоволи Бог, који ме изабра од утробе матере 

моје и призва благодаћу својом, [16] Да објави Сина свога у мени, да 

га благовестим међу незнабошцима, тога часа не питах тела и крви, 

[17] Нити изиђох у Јерусалим онима који су били апостоли пре мене, 

него отидох у Арабију, и опет се вратих у Дамаск. [18] А потом, након 

три године, изиђох у Јерусалим да видим Петра, и остадох код њега 

петнаест дана. [19] А другога од апостола не видех, осим Јакова брата 

Господњега. 

Ако падне у Четрдесетницу, читaју се Дела Апостолска, зач. 49.*33 

 дане оне [26,1] Агрипа рече Павлу: Допушта ти се да говориш 

сам о себи. Онда Павле подигавши руку, поче своју одбрану: 

[2] Сматрам себе срећним, царе Агрипа, што ћу се данас 

пред тобом бранити од свега за што ме оптужују Јудејци. [3] Особито 

што ти познајеш све јудејске обичаје и спорове. Зато те молим да ме 

стрпљиво саслушаш. [4] Моје, дакле, живљење од младости, које је од 

почетка било међу народом мојим у Јерусалиму, знају сви Јудејци, [5] 

Који ме знају од раније, ако хоће посвједочити, да по најстрожијој 

струји наше вјере живљах као фарисеј. [...] [12] И тако идући у Дамаск 

са овлашћењем и наређењем од првосвештеника, [13] У подне, царе, 

видех на путу с неба светлост већу од сијања сунчанога, која обасја 

мене и оне што иђаху са мном. [14] А кад ми сви падосмо на земљу, 

чух глас где говори мени и казује јеврејским језиком: Савле, Савле, 

зашто ме гониш? Тешко ти је против бодила праћати се! [15] А ја 

рекох: Ко си ти, Господе? А он рече: Ја сам Исус кога ти гониш. [16] 

Него устани и стани на ноге своје; јер ти се за то јавих да те поставим 

за служитеља и свједока овоме што си видио и што ћу ти показати, 

[17] Избављајући те од народа јудејскога и од незнабожаца у које те ја 

                                           
32* Гал. 1,11-19 (зач. 200). 
33* Д. ап. 26,1-5, 12-20 (зач. 49). 
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шаљем, [18] Да им отвориш очи да се од таме обрате свјетлости, и од 

власти сатанине Богу, да вером у мене приме опроштење грех(ов)а и 

удио са освећенима. [19] Зато, царе Агрипа, ја не бејах непокоран 

небеском виђењу; [20] Него најпре онима у Дамаску и у Јерусалиму, 

затим по свој земљи јудејској и незнабошцима проповедах да се 

покају, и да се обрате Богу чинећи дела достојна покајања. 

Алилуја, глас 1: 

[Стих:] Узнесох изабранога * од људи мојих.*34 

Стих: Господе, силом Твојом, развеселиће се цар; * [и спасењу 

Твоме, радоваће се веома].*35 

Јеванђеље по Јовану, зачало 35 од пола.*36 

ече Господ Јудејцима који му дођоше: [10,1] Заиста, заиста вам 

кажем: Ко не улази на врата у тор овчији него прелази на 

другом мјесту, он је лопов и разбојник. [2] А који улази на 

врата пастир је овцама. [3] Њему вратар отвара, и овце глас његов 

слушају, и своје овце зове по имену, и изводи их; [4] И када своје овце 

истјера, иде пред њима, и овце иду за њим, јер познају глас његов. [5] 

А за туђином неће поћи, него ће побјећи од њега, јер не познају глас 

туђинаца. [6] Ову причу каза им Исус, али они не разумјеше шта 

бијаше то што им говораше. [7] Тада им рече Исус опет: Заиста, 

заиста вам кажем: ја сам врата овцама. [8] Сви који год дођоше прије 

мене лопови су и разбојници; али их овце не послушаше. [9] Ја сам 

врата; ако ко уђе кроза ме спашће се, и ући ће и изићи ће, и пашу 

ће наћи.                                                                                             

Причастен: 

По свој земљи [прође глас њихов, и речи њихове до крај(ев)а 

васељене.]*37 

[Пази:] Свестан буди, ако падне успомена Светог Цара 

Константина у четвртак Вазнесења, или у седму недељу Светих 

Отаца; службу његову певати, као Јовану Богослову, по истим 

главама. 

                                           
34* Пс. 88,20в-21а. 
35* Пс. 20,2. 
36* Јн. 10,1-9 (зач. 35 од пола). 
37* Пс. 18,5а. 
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СИНАКСАРСКО ЖИТИЈЕ: 

Месеца маја, у 21. дан. 

Светога равноапостолнога великога цара Константина, и 

христољубиве мајке његове свете Јелене. 

вај велики блажени и преславни међу царевима 

Константин, беше син Констанција Хлора и часне Јелене. 

Констанције је био унук Клаудијеве ћерке, онога који је 

раније царствовао у Риму, пре Диоклецијановог и Кариновог 

царства. Овај Констанције од Диоклецијана прими Галерија за 

удеоничара царства његовог, са Максимијаном [Галеријем]. Када сви 

други на Христа жестоко гоњење покренуше, једини овај кротошћу 

и милосрђем поводећи се, одбациваше као недостојне оне који су се 

Христа одрекли. Најпре је оне, који су се у Христовој вери 

подвизавали, придобијао, и царским саветницима и удеоничарима 

на двору чинио. Он Константина, љубљеног сина, по свему првог 

хришћанског цара, благочешћу поучивши, за наследника свога 

царства постави на британским острвима. Увидевши пак да 

Максенције, Херкулијев син, злоставља Рим бедом и одвратношћу и 

нечистотом и мржњом, божанственом ревношћу покренут устреми 

се на њега, Христа за помоћника призивајући. Увидевши Бог његову 

чисту душу, прво му се јави у сну. Потом у подне звездама наслика 

крсно знамење, написано: овим побеђуј. Њега и достојне опет, 

човекољубиви Бог удостоји јављања. Стога, уздавши се у 

изображење Часнога крста, и начинивши Га од злата, и ушавши у 

Рим, тог истинског злочинца Максенција удави, бацивши га са 

Милвијског моста на реци Тибру; грађане Рима ослободи од његовог 

мучитељства. Тада напустивши Рим путем идући, желео је сазидати 

град у своје име у Илиону, где је, по причи, био рат између 

Тројанаца и Јелина. Задржан пак Божанским пројављивањем, сазида 

у Византији, по заповести Божјој, свој град. Стога последовавши 

Божанској жељи, сазида богочувани град овај по имену своме; њега 
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као почетак своје вере положи Богу. Траживши пак за нас потврду 

вере, епископе је са свих страна сабрао у Никеји, где се преко њих 

православна вера проповедала, и Оцу једносушни Син био 

обзнањен. Арије и они који су с њим мржњом хулили на Бога, бише 

предани анатеми. И не сам, већ и мајку своју Јелену ради тражења 

Часнога крста, на Коме се Христос Бог телом узнесе, посла у 

Јерусалим, и тако Га прими. Ова Га у самом Јерусалиму постави; ова 

Га у престони град, који се и Константинов град назва, пренесе; у 

њега доспевши, живот заврши. А Константин Велики добитком и 

слављима град просвети, и мало пошто пређе четрдесет другу 

годину од почетка царствовања, пође у рат против персијске војске; 

и када беше у неком селу у Никомидији, оде Господу, и у свој град 

би пренешен, почастима и сретањима величанствено овенчаван, и у 

свештени храм Светих Апостола би положен. Од почетка света у 

царству његовом би Први Васељенски Сабор 5851. године. Био је 

четрдесет други цар од Августа. Савршава се његов сабор у Светој 

Великој цркви и у Светих Апостола и у божанственом његовом 

храму обитељи Кистернске, пошто патријарх заједно са царем и 

синклитом, са литијом тамо дођу, и Божанствену Литургију служе. 

У исти дан: 

Слово о јављању Часнога Крста, и о победи цара Константина 

над Максенцијем, силом Божјом. 

онстантин Велики беше први хришћански цар, и син 

римског цара Констанција. Једино је Констанције више од 

других царева тражио старање од Вишњега, идолима се не 

обраћаше; тога ради, и хришћанске видевши муке, смилова се, и 

сина свога учаше да од Вишњега промишљања потражи помоћ, а не 

идолску, који по смрти оца свога, борећи се против Максенција, 

непријатеља свога, призвавши Вишњега промисао, и видевши 

Часни Крст на небесима, и глас чу: Константине, овим побеђуј 

непријатеље твоје. И начини обличје од дрвета Крста који му се 

јавио. И питавши Јелине и њихове жречеве: Чијег је Бога ово 

знамење? – они рекоше: ово није од наших богова, већ сила Цара 

Небескога. Потом, цар у Никомидији прими Свето Крштење од тада 

православног месног епископа Јевсевија, састави свој тестамент о 
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подели царства, и кроз неколико дана премину, на Свету 

Педесетницу 337. године, у 65. години живота, а у 31. години свога 

царевања. Овај цар, сазида цркве многих светих по свим градовима, 

и посла мајку своју у Јерусалим да потражи Часни Крст; и она 

пронађе Крст Христов, и свете клинове, и друго много поправивши, 

у миру одоше Господу. Мноштво људи од незнабожаца Богу они 

приведоше, и цео свет осветише, и Христа прославише, и сами од 

Њега беху прослављени, и примише живот вечни. 

 

 



 

 

 

 

Ґкafістъ с™ы6мъ равноапcльнымъ царє1мъ 
кwнстантjну и3 є3лeнэ.*38 

Кондaкъ №. 

збрaнніи предвёчнымъ цReмъ, с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 
є3лeно, на всемjрное воздви1женіе животворsщагw и3 сп7си1тельнагw 
кrтA гDнz, и4мже содёласz сп7сeніе р0да чlвёческагw, и3скуплeннагw 

кр0вію пригвождeннагw на нeмъ ѓгнца б9іz, да вси2 првdніи и3 грёшніи 
бlгодaрственнw взывaютъ вaмъ: Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи 
кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Јкосъ №. 

гGльскій соб0ръ *[прини1къ] на зeмлю зрёти*39 вeліе чyдо, кaкw 
њбрётесz с™0е дрeво, на мн0гw лётъ въ нёдрэхъ земли2 
безд{шнымъ кaменіемъ храни1мое, нhнэ же рукaми ґрхіерeйскими 

возноси1мое, лю1діе же ви1дэша сіE, ни1цъ на зeмлю пад0ша, слeзнw 
вопію1ще: гDи, поми1луй! гDи, поми1луй! гDи, поми1луй! вaсъ же, с™jи 
равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, смирeннw величaху: Рaдуйсz, бlжeннаz 
мaти, ѕэлw2 возлюби1вшаz хrтA: рaдуйсz, бGовэнчaнный сhне, слуго2 
нбcнагw цRS. рaдуйтесz, земнjи ѓгGли и3 нбcніи чlвёцы: рaдуйтесz, 
строи1тели т†инъ б9іихъ. рaдуйтесz, ћкw вaми нб7о и3 землS дух0внw 
возрaдовашасz: рaдуйтесz, ћкw t всёхъ земнор0дныхъ вкyпэ 
прослaвистесz.*40 рaдуйтесz, дост0йніи носи1тели и4мене хrт0ва: рaдуйтесz, 

                                           
38* приређено према два штампана издања тзв. гражданским шрифтом: 1) „Акафист святым 

равноапостольным царем Константину и Елене“, по благословению Святейшего патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II, издание Сретенского монастира, Москва 2000. год.; 2) „Житие равноапостольных 

царя Константина и царицы Елены, с приложением акафиста, молитв и других необходимых сведений“, 

Православное братство „Крестовоздвиженское“, рекомендовано к публикации Издательским Советом 

РПЦ, Москва 2011. год.; као и других издања која се могу пронаћи на интернету. 
39* у другим верзијама: на земли2 зрsше. 
40* у изворницима: прослaвишасz. 
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двA свэти6ла вели6каz во вселeннэй. Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи 
кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Кондaкъ в7. 

и1дэвъ слaвный кwнстантjнъ во врeмz брaни съ маxeнтіемъ въ 
полyдни кrтъ на нб7э, свётомъ сіsющій, и3 письменA: си1мъ 
побэждaй, повелЁ њк0вати всE nрyжіе и3 шлє1мы бр†нныz, да 

до концA побэди1въ врагA п0мощію кrтною, воспою1тъ распsтому хrтY 
побёдную пёснь: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7. 

aзумъ тв0й, не просвэщeнъ є3щE с™hмъ крещeніемъ, царю2 
кwнстантjне, просвэти2 гDь во снЁ н0щію, научaz побэди1ти 
врагA кrтнымъ знaменіемъ. мh же, дивsщесz таков0му 

пр0мыслу б9ію њ тебЁ, взывaемъ си1це: Рaдуйсz, двукрaтнымъ видёніемъ 
кrтA свhше њзарeнный: рaдуйсz, пaче всёхъ царeй земнhхъ 
превознесeнный. рaдуйсz, свhше пред8избрaнный на ґпcльское служeніе: 
рaдуйсz, побэди1телю врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ. рaдуйсz, кrтъ 
гDень ѕэлw2 прослaвивый: рaдуйсz, цRкви хrтіaнстэй*41 вс‰ си6лы tдaвый. 
рaдуйсz, врагA сп7сeніz чlвёческагw посрами1вый: рaдуйсz, чcтнhмъ кrт0мъ 
главY є3гw2 сокруши1вый. Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 
є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Кондaкъ G. 

и1лою кrтA во брaни, вёдалъ є3си2, бGомyдре кwнстантjне: ѓзъ 
сп7с0хъ грaдъ сeй t врагHвъ, и3 с®це моE ўsзвлено люб0вію 
распsтагw хrтA, є3г0же чтY, є3мyже поклонsюсz и3 не возбранsю 

лю1бzщымъ є3го 2 пёти бlжeнную пёснь: Ґллилyіа. 

                                           
41* у другим верзијама: хrт0вой / хrт0вэ. 
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Јкосъ G. 

мёz въ с®цы чyвство живhz хrтіaнскіz вёры, вели1кій 
кwнстантjнъ повелЁ: да сокрушaтсz јдwлы и3 да сози1ждутсz 
хрaмы, и3дёже с0нмы ѓгGлwвъ и3 ли1ки првdныхъ вhну м0лzтъ 

своегw2 создaтелz. мh же недост0йніи, просsще њ ми1рэ мjра и3 д0бромъ 
tвётэ на стрaшнэмъ суди1щи хrт0вэ, зовeмъ вaмъ: Рaдуйтесz, пeрвіи 
во хrтіaнэхъ цaріе: рaдуйтесz, млcрдіемъ и3 влaстію ўкрашeнніи. рaдуйтесz, 
люб0вію и3 прaвдою њдёzнніи: рaдуйтесz, t врaжіихъ прeлестей 
и3збaвленніи. рaдуйтесz, ўстaвwвъ цRк0вныхъ храни1теліе: рaдуйтесz, 
дв7ства и3 цэломyдріz люби1теліе. рaдуйтесz, kзhчєскіz хрaмы и3 зeмли 
ўпраздни1вшіи: рaдуйтесz, дeнь воскrный прaздновати ўстанови1вшіи. 
Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ 
гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Кондaкъ д7. 

{рныz пот0ки хrтіaнскіz кр0ве твои1мъ повелёніемъ, с™hй 
кwнстантjне, пріsша конeцъ: сyщіи въ темни1цахъ получи1ша 
њслaбу, крhющіисz во пещeрахъ и3 горaхъ вспsть возвращaхусz, 

и3 ч†да цRкве лобзaніемъ с™hмъ во њб8sтіи встрэчaху дрyгъ дрyга, 
воспэвaюще бGу пёснь хвалы2: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

лhшавше мyчєницы и3 страдaльцы хrтHвы повелёніе твоE, 
бGобlжeнне кwнстантjне, да своб0днw и3сповёдаютъ вёру хrт0ву, 
возвесели1шасz и3 со слезaми рaдости воспэвaху ти2 си1це: 

Рaдуйсz, вели1кагw ри1ма ўкрашeніе: рaдуйсz, ќзникwвъ хrт0выхъ 
свобождeніе. рaдуйсz, kзhческагw мjра ўпразднeніе: рaдуйсz, јдwлwвъ и3 
куми1рwвъ сокрушeніе. рaдуйсz, пр†въ и3 зак0нwвъ ўтверждeніе: рaдуйсz, 
чаровaній*42 волшeбныхъ и3 гадaній карaтельное запрещeніе. рaдуйсz, њ 
цRкви пекyщисz,*43 ѓки чадолюби1ваz мaти: рaдуйсz, воспрети1вый 

                                           
42* у изворницима: ч†ръ. 
43* у изворницима: пекjйсz. Или: пекyща[z]сz. 
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њсуждeнныхъ на кrты2 распsтіе. Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи кwнстантjне 
и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Кондaкъ є7. 

оскrніе хrт0во ви1дэвше, воспэвaху лю1діе: сE кrтъ, и4мже пріи1де 
рaдость всемY мjру. невёдомо бhсть мjру nрyжіе, и4мже н0вый 
дв7дъ побэди2 смeрть, сокрhто бhсть t поклонeніz вёрныхъ 

людeй, ѓгGли т0кмw њхранsху чcтнhй кrтъ, нем0лчнw воспэвaюще: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

и1дz њсмидесzтилётнzz стaрица, бGомyдраz мaти є3лeна, с®це 
твоE, пречyдне царю2 кwнстантjне, желaніемъ и3сп0лнено къ 
прославлeнію с™aгw дрeва, самA со тщaніемъ пріeмлетъ труды2, да 

tкрhетъ сокр0вище на поклонeніе всBмъ kзhкwмъ, съ люб0вію зовyщихъ 
вaмъ такwвaz: Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, цaріе 
премyдріи: рaдуйтесz, дв0ице с™az, бGомъ возлю1бленнаz. рaдуйтесz, 
люб0вію къ немY ѓки серафjми пламенёвшіи: рaдуйтесz, рeвностію ѓки 
ґпcлы послужи1вшіи. рaдуйтесz, ўсeрдіемъ вaшымъ ћкw жєны2 съ мЂры 
пришeдшіи: рaдуйтесz, за п0двиги вaшz t всёхъ земнор0дныхъ слaвиміи. 
рaдуйтесz, ћкw ѓгGли съ вaми ликyютъ на нб7си2: рaдуйтесz, ћкw чlвёцы 
вhну восхвалsютъ вaсъ на земли2. Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи 
кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Кондaкъ ѕ7. 

роповёдникомъ тaйны, и3дёже бЁ требlжeнное дрeво, бhсть 
нёкій їyда, и4же не хотЁ ўкaзати мёсто сіE, сегw 2 рaди 
и3знурeнъ бhсть глaдомъ во глубинЁ кладенцA по повелёнію 

с™hz цари1цы є3лeны, є4йже д¦ъ с™hй tкры2, да ўпотреби1тъ всsкое ўси1ліе 
длz взыскaніz кrтA гDнz на рaдость правосл†внымъ хrтіaнwмъ, пою1щымъ 
бGу: Ґллилyіа. 
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Јкосъ ѕ7. 

озсіS лyчь бжcтвеннагw свёта въ с®цы їyды, непрекл0ннаго 
досeлэ къ прошeніzмъ и3 ўвэщaніzмъ бGомyдрыz цари1цы 
є3лeны, и4же tвeрзъ ўстA, гlг0лаше: бли1зъ голг0fы, въ кaпищи 

венeры, њбрsщете кrтъ вaшегw хrтA. tт0лэ начaша и3скaти, мнHги 
труды2 понес0ша, не њбрётше же сокр0вища, ѕэлw2 и3знем0гша. є3гдa же 
њщути1ша вeліе бlгоухaніе и3зъ нёдръ земли2, ўсугyбиша труды2 и3 
њбрэт0ша три2 крєстA, тогдA вёрніи лю1ди прославлsху вaсъ со слезaми: 
Рaдуйтесz, требlжeннагw дрeва ўсeрдніи и3скaтеліе: рaдуйтесz, дёла 
ґпcльскагw нелёностніи продолжaтеліе. рaдуйтесz, торжество2 вёры 
правослaвныz kви1вшіи: рaдуйтесz, лю1ди, чтyщіи кrтъ гDень, ѕэлw2 
возвесели1вшіи. рaдуйтесz, воздyхъ животв0рнымъ знaменіемъ њс™и1вшіи: 
рaдуйтесz, њбрётеніемъ кrтA њстaвившіи лю1демъ пaмzть вёчную. 
рaдуйтесz, принeсшіи всемY мjру рaдость безконeчную. Рaдуйтесz, с™jи 
равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе 
сп7си1тельное. 

Кондaкъ з7. 

отS тщaтельнw ўвёдэти кrтъ, на нeмже принесeсz жeртва 
с™az, да не воздадsтъ чeсть кrтA и3н0му, бlжeнный патріaрхъ 
макaрій повелЁ возложи1ти кrты2 на болsщу[ю] и3 мeртва, сіи1 же 

њжи1ша и3 здрaви бsху: тогдA лю1діе, ви1дэвше чyдо, пад0ша ни1цъ до 
земли2, животворsщему кrтY, побэди1телю смeрти и3 ѓда, пою1ще: Ґллилyіа. 

Јкосъ з7. 

0вый хrтіaнскій хрaмъ созидaетъ мyдраz цари1ца є3лeна на 
голг0fэ длz всемjрнагw воздви1женіz животворsщагw кrтA 
гDнz, безчи1сленное же мн0жество людjй моли1ша бlжeннаго 

патріaрха макaріа, да спод0бzтсz ўзрёти гDень кrтъ. џнъ же, смирeніz 
сhй и3сп0лненъ, съ њсщ7eннымъ соб0ромъ высокw2 под8sша кrтъ, да ви1дzтъ 
вси2: зрsще сіE, племенA и3 kзhцы съ бlгоговёніемъ и3 рaдостію восклицaху: 
Рaдуйсz, требlжeнное дрeво, и4мже сп7сeсz дв0ица первоздaннаz: рaдуйсz, 
чcтн0е дрeво, и4мже ѓдъ и3спусти2 ќзники. рaдуйсz, чcтн0е дрeво, ґрхaгGлами 
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и3 ѓгGлами храни1мое: рaдуйсz, чcтн0е дрeво, прbр0ками бGогlг0ливыми 
предзри1мое. рaдуйсz, чcтн0е дрeво, прпdбныхъ и3 првdныхъ весeліе: рaдуйсz, 
чcтн0е дрeво, кaющихсz грёшникwвъ надeждо и3 сп7сeніе. Рaдуйтесz, с™jи 
равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе 
сп7си1тельное. 

Кондaкъ }. 

трaнствующему на земли2 нaшегw рaди сп7сeніz, и4же не и3мёzше 
гдЁ главы2 подклони1ти, воздвиг0ша хрaмы, бGомyдріи 
кwнстантjнъ и3 є3лeна, въ виfлеeмэ р0ждшемусz, на голг0fэ 

и3дёже распsсz, на горЁ є3леHнъ toню1дуже вознесeсz къ безначaльному 
nц7Y, и3 ў дyба мамврjйска и3дёже ґвраaмъ пригласи2 є3го2 стрaнна, да вси2 
вёрніи непрестaннw пою1тъ серафjмскую пёснь: Ґллилyіа. 

Јкосъ }. 

сE вaше служeніе бhсть во слaву сладчaйшагw гDа и3 є3гw2 пречcтыz 
м™ре, застyпницы мjра. кjй љзhкъ и3зречeтъ под8‰тыz вaми 
труды2; кjй рaзумъ пости1гнетъ рaдость, є3гдA њбрётесz вaми 

желaемый кrтъ гDень; сегw2 рaди вси2 земнор0дніи бlгодaрнw взывaютъ 
вaмъ: Рaдуйтесz, ѓгGльскою чcтот0ю пожи1вшіи: рaдуйтесz, всёмъ с®цемъ 
гDа возлюби1вшіи. рaдуйтесz, ґпcльскою рeвностію потруди1вшіисz: рaдуйтесz, 
хrтіaнскимъ смирeніемъ ўкраси1вшіисz. рaдуйтесz, вс‰ добродBтели въ себЁ 
совокупи1вшіи: рaдуйтесz, бlжeнство рaйское ўнаслёдовавшіи. рaдуйтесz, 
ћкw зритE всегдA творцA и3 гDа: рaдуйтесz, ћкw мздA вaша мн0га на 
нб7сёхъ. Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи 
кrтъ гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Кондaкъ f7. 

сsкое є3ретjческое ўчeніе tвeргше, бGомyдріи nц7ы2 и3 ўчи1теліе, 
собрaвшіисz повелёніемъ твои1мъ, царю2 кwнстантjне, на пeрвэмъ 
вселeнстэмъ соб0рэ, ѓріа tгнaша и3 є3гw2 пос0бникwвъ, и3 ћкw 

гр0мъ возгремёша во вс‰ концы2 пёснь: Ґллилyіа. 
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Јкосъ f7. 

итjи сладковэщaнніи, бGон0сніи nц7ы2, с™и1тели и3 ўчи1тели на 
соб0рэ нікeйстэмъ, ніколaй мmрлmкjйскій, спmрідHнъ 
трімmfyнтскій, пафнyтій fmваjдскій, пavелъ неокесарjйскій, 

ґfанaсій ґлеxандрjйскій и3 пр0чіи и3сповBдницы хrтHвы, и5же свhше 
ўмудри1(в)шасz, и3зложи1ша тaмw сmмв0лъ вёры, и3 всeй цRкви 
ўзак0ниша пёти трbцу є3диносyщную, принeсше пёснь бlгодарeніz 
верх0вному вLцэ всёхъ, бGу, и3 *служи1телю є3гw2*44 взывaюще: Рaдуйсz, 
дост0йный сhне мaтере своеS бGомyдрыz є3лeны: рaдуйсz, подражaвый є4й 
во смирeніи неизречeннw. рaдуйсz, царю2, превосходsй мyдрость соломHна: 
рaдуйсz, стzжaвый вёру прaoц7а ґвраaма. рaдуйсz, зак0нwвъ и3 вл†сти 
выс0кій ґрхітeктоне: рaдуйсz, н0вый ґпcле вели1кагw грaда 
кwнстантіноп0лz. рaдуйсz, млcтивый и3 кр0ткій повели1телю: рaдуйсz, 
пeрвагw нікeйскагw соб0ра мyдрый предсэдaтелю. Рaдуйтесz, с™jи 
равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе 
сп7си1тельное. 

Кондaкъ ‹. 

п7сти1сz хотsщымъ въ п0двизэ дв7ства не возбранsлъ є3си2, 
вели1кій кwнстантjне, да чи1стымъ с®цемъ возн0сzтъ моли6твы 
є3ди1ному бGу њ ми1рэ всегw2 мjра, и3 tрэшeни молвы2 житeйскіz, 

ћкw ѓгGли пою1тъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ ‹. 

тэнA, покр0въ и3 защи1та бhсть тебЁ во всeмъ самA пречcтаz 
дв7а, вLчца нб7а и3 земли2, є4йже вручи1лъ є3си2 н0вый грaдъ тв0й на 
брегaхъ босф0ра, да вси2 лю1діе, ўкрэплsеми є3S млcрдымъ 

заступлeніемъ, воспоминaюще вёру и3 п0двиги тво‰, прехвaльне 
кwнстантjне, бlгоумилeннw взывaютъ: Рaдуйсz, н0вую столи1цу вmзантjи 
њс™и1вый: рaдуйсz, заступлeнію и3 покрови1тельству м™ре б9іz ю5 вручи1вый. 
рaдуйсz, хрaмъ б9ій во и4мz є3S создaвый: рaдуйсz, горsщыz моли6твы 

                                           
44* у изворницима: сослужи1телю своемY. 
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въ нeмъ возсылazй.*45 рaдуйсz, ћкw рaбъ разyмный талaнты сво‰ 
ўмн0живый: рaдуйсz, в0лю свою2 въ в0лю б9ію предaвый. рaдуйсz, 
хрaмwвъ с™hхъ ўкрашeніе: рaдуйсz, пaстырей цRкве хrт0вы вразумлeніе. 
Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ 
гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Кондaкъ №i. 

Bніz и3 ўсє1рдныz моли6твы приносsще нhнэ во хрaмэ вaшемъ, 
с™jи равноапcльніи цaріе кwнстантjне и3 є3лeно, пр0симъ со 
слезaми: воздэжи1те бlжє1нны *вaшz рyки,*46 и4миже пріsсте 

кrтъ с™hй, и3 моли1те распsтаго на нeмъ, гDа, да въ покаsніи непрестaннw 
зовeмъ є3мY: Ґллилyіа. 

Јкосъ №i. 

вётла и3 рaдостна кончи1на вaша, с™jи равноапcльніи кwнстантjне 
и3 є3лeно, вh бо побэдон0сное знaменіе въ њб8sтіzхъ свои1хъ 
держaще, показyете си1мъ, да в0зметъ кjйждо кrтъ св0й, и3 во 

смирeніи шeствуz пyть земнaгw стрaнствіz, спод0битсz получи1ти 
безболёзненную кончи1ну и3 бжcтвенныхъ т†инъ причащeніе, со слезaми 
взывaz вaмъ: Рaдуйтесz, ћкw поетE є3мY со ѓгGлы трис™0е пёніе: 
рaдуйтесz, ћкw съ соб0ромъ ґпcлwвъ є3мY предстоитE. рaдуйтесz, ћкw 
вкyпэ со всёми с™hми р†йскаz селє1ніz зритE: рaдуйтесz, бёдныхъ и3 
ўб0гихъ млcтивіи попечи1тели. рaдуйтесz, t ќзъ и3 плэнeніz ск0ріи 
свободи1тели: рaдуйтесz, пр†здникъ не почитaющихъ стр0гіи наказaтели. 
рaдуйтесz, њ всёхъ чтyщихъ пaмzть вaшу предъ гDемъ предстaтели. 
Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно, њбрётшіи кrтъ 
гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

                                           
45* у изворницима: возслaвый. 
46* у изворницима: вaши рyцэ. 
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Кондaкъ в7i. 

лгdть ми1ра, тишинY и3спроси1те притекaющымъ къ вaшему 
заступлeнію, ўгHдницы б9іи, сохрани1те n§ество нaше t врагHвъ 
находsщихъ на ны2, и3 междоус0бныz брaни: да млcть б9ію 

ўлучи1мъ вaшими мlтвами, вопію1ще со всёми с™hми вLцэ хrтY: Ґллилyіа. 

Јкосъ в7i. 

ою1ще и3 восхвалsюще вaсъ, с™jи равноапcльніи цaріе кwнстантjне и3 
є3лeно, прaзднуемъ с™yю пaмzть вaшу и3 пр0симъ: не забyдите 
нaсъ, грёшныхъ, чтyщихъ труды2 и3 п0двиги вaшz, да вси2 съ 

вёрою и3 люб0вію зовeмъ къ вaмъ: Рaдуйтесz, грaда и3 хрaма сегw2 
покрови1тели: рaдуйтесz, пaстырємъ цRкве бGомyдріи ў§тели. рaдуйтесz, 
во тьмЁ заблyждшымъ ћріи свэти6льницы: рaдуйтесz, за n§ество нaше 
тeпліи предъ бGомъ мlтвенники. рaдуйтесz, ћкw больнhхъ, слэпhхъ и3 
глухи1хъ и3сцэлsете: рaдуйтесz, ћкw t нечazнныz смeрти и3збавлsете. 
рaдуйтесz, [ћкw] є3ретікHвъ и3 хyльникwвъ вёры стрaхомъ правосyдіz 
б9іz ўстрашaете: рaдуйтесz, [ћкw] грёшникwмъ кaющымсz прощeніz ў 
пrт0ла б9іz и3спрошaете. Рaдуйтесz, с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 
є3лeно, њбрётшіи кrтъ гDень, nрyжіе сп7си1тельное. 

Кондaкъ Gi. 

 дв0ице премyдраz, вели6ки*47 цaріе кwнстантjне и3 є3лeно, 
пріими1те мaлое сіE молeніе нaше и3 приноси1мое вaмъ хвалeніе! 
и3збaвите чтyщихъ с™yю пaмzть вaшу t грэх0вныхъ 

страстeй и3 вёчнагw њсуждeніz, да ходaтайствомъ вaшимъ возм0жемъ до 
скончaніz днeй свои1хъ покланsтисz животворsщему дрeву кrтA гDнz: и3 
тaмw, и3дёже сіsетъ свётъ невечeрній, пёти во слaву кrтA: Ґллилyіа. 

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды. 

Тaже јкосъ №-й: ЃгGльскій соб0ръ [прини1къ] на зeмлю: 

И# кондaкъ №-й: И#збрaнніи предвёчнымъ цReмъ: 
                                           

47* или: вели1цыи ? 
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Мlтва №-z. 

 преди1вніи и3 всехвaльніи цaріе, с™jи равноапcльніи кwнстантjне 
и3 є3лeно! къ вaмъ, тє1плымъ застyпникwмъ, возн0симъ нaшz 
недостHйныz моли6твы, ћкw вeліе и4мате дерзновeніе ко гDу. 

и3спроси1те ў негw 2 ми1ръ цRкви и3 всемY мjру бlгодeнствіе, начaльникwмъ 
мyдрость, пaстырємъ попечeніе њ пaствэ, пасHмымъ смирeніе, стaрцємъ 
желaнное ўпокоeніе, мужє1мъ крёпость, женaмъ бlголёпіе, 
дв7ственникwмъ чcтотY, дётємъ послушaніе, мLнцємъ хrтіaнское 
воспитaніе, больны6мъ и3сцэлeніе, враждyющымъ примирeніе, њби6димымъ 
терпёніе, њби1дzщымъ стрaхъ б9ій, приходsщымъ въ хрaмъ сeй и3 
молsщымсz въ нeмъ с™0е блгcвeніе, и3 всBмъ вс‰ по коег0ждо прошeнію 
полє1знаz, да хвaлимъ и3 поeмъ бlгодётелz всёхъ бGа, въ трbцэ 
слaвимаго, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми1нь. 

Мlтва в7-z. 

 с™jи равноапcльніи кwнстантjне и3 є3лeно! и3збaвите прих0дъ 
сeй и3 хрaмъ нaшъ t всsкагw навёта врaжіz, и3 не њстaвите 
заступлeніемъ вaшимъ нaсъ, немощнhхъ ... [и4м>къ], ўмоли1те 

бlгость хrтA бGа нaшегw даровaти нaмъ помыслHвъ ми1ръ, t пaгубныхъ 
страстeй и3 всsкіz сквeрны воздержaніе, бlгочcтіе же нелицемёрное. 
и3спроси1те нaмъ, ўгHдницы б9іи, свhше дyхъ кр0тости и3 смиренномyдріz, 
дyхъ терпёніz и3 покаsніz, да пр0чее врeмz житіS нaшегw въ вёрэ и3 
сокрушeніи с®чнэмъ поживeмъ, и3 тaкw въ чaсъ скончaніz нaшегw 
бlгодaрнw восхвaлимъ прослaвльшаго вaсъ гDа, безначaльнаго nц7A, 
є3динор0днагw є3гw2 сн7а, и3 є3диносyщнаго всебlгaго д¦а, трbцу нераздёльную, 
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

 

Q 

Q 



 

 
Приложeніе: 

Џпытъ [доп0лненагw] канHна С™ы6мъ вели6кимъ 
царє1мъ и3 равноап cлwмъ кwнстантjну и3 є3лeнэ:*48 

глaсъ и7, є3гHже краегранeсіе:  
Кwнстантjна и3 є3лeну восхвали1ти, б0же, ќмъ ми2 дaруй. 

Въ бGор0дичнахъ же и3 въ сэдaльнэ: 
Брaтъ Зорaстъ.  

Пёснь №. Їрм0съ: 

В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ 
вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ. 

[К] Кwнстантjне бlжeнне, г0рнzгw бhвъ рачи1тель цrтвіz, цRю2 всёхъ и3 
вLцэ ўм0мъ чи1стымъ, [прaвw] вёровавъ послужи1лъ є3си2. 

[К] Њгрaдою кrтнагw знамeніz воoружи1всz, вс‰ враги2 сво‰ 
ўничт0жилъ є3си2: и3 побёду бlгочcтіz всBмъ концє1мъ вселeнныz 
держaвнw провозгласи1лъ є3си2. 

[Е#] Нбcную красотY пaче [всёхъ] земнhхъ возлюби1вши, всещeдрw 
цє1ркви б9іz всsкимъ бlголёпіемъ снабдёла є3си2, и3 ко хrтY 
во[з]жделённому рaдостнw востeкла є3си2. 

[Е#] Свётомъ њблистaвшисz бGоначaльнымъ, тьмY неразyміz 
њстaвила є3си2 вои1стинну, бGомyдраz є3лeно, пріи1скреннw цRю2 вэкHвъ 
пораб0тала є3си2.                                                   Слaва: 

                                           
48* настао (током 2014. г.) допуном и прерадом постојећег Канонâ св. равноап. царевима Константину и 

Јелени из „Месечних минеја“ због уметања акростиха, и формирња новог (и доследног) распореда тропарā 

у свакој Песми: Ирмос + 2 тропарā Константину + 2 тропарā Јелени + 1 заједнички тропар + Богородичан. 

Посивљени тропари су новонаписани, а остали су настали минималном прерадом постојећих. Поново 

прегледан и доредигован у мају 2015. г. Може се читати уместо постојећег Канонâ у Служби, или одвојено 

као Молебни канон. 
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[К-Е#] Твои1хъ ўг0дникwвъ мольбaми, є3ди1не нб cный цRю2, цrтвующагw 
грэхA нhнэ во мнЁ, смирeнную дyшу мою2 свободи2.  И# нhнэ, бGор0диченъ: 

Бж cтвеннагw вост0ка двeре, tвeрзи ми2 двє1ри покаsніz: и3 t дверeй 
смертон0снагw грэхA, ходaтайствомъ твои1мъ и3збaви мS, вLчце. 

Пёснь G. Їрм0съ: 

Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 
въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче. 

[К] Ґлкaніе бGорачи1тельныz души2 твоеS, с®цевёдецъ гDь, нб cными 
знaменьми и3 чудeсными kвлeньми, богaтнw напитA, и3 побёдное и3 
стрaшное знaменіе кrтA тебЁ показA. 

[К] Нбcнаz возмє1здіz получи1ти потщaлсz є3си2, тёмже зовyщему 
бGомyдре послёдовалъ є3си2, и3 тьмY њстaвилъ є3си2 џтче прeданныz ти2 
лeсти, и3 свэти1льникъ д¦омъ бж cтвеннымъ бhлъ є3си2. 

[Е#] Требlжeннаz, хrтY прилэпи1вшисz, и3 на него2 всю2 надeжду 
возложи1вши, сщ7є1ннаz є3гw 2 мBста дости1гла є3си2: въ ни1хже преч cтыz 
стrти воплоти1всz претерпЁ, пребlгjй. 

[Е#] И#звёстное nрyжіе, неразори1мое њдолёніе, хrтіaнскую надeжду, 
кrтъ чcтнhй, зaвистію сокровeнный, ты2 kви1ла є3си2, бж cтвеннымъ 
распалsема желaніемъ, бGобlжeннаz.                               Слaва: 

[К-Е#] Нбcнагw водворeніz и3 деснaгw стоsніz, мlтвами твои1хъ 
вэнцен0сныхъ ўг0дникwвъ, спод0би нaсъ, хrтE б9е, є3ди1не 
подвигопол0жниче и3 вэнцедaтелю.                   И# нhнэ, бGор0диченъ: 

Разврати1всz, сщ7eннагw граждaнства tпад0хъ, преч cтаz: приложи1хсz 
[безсловє1снымъ] скотHмъ, и3 њсуждeнъ вeсь бhхъ: ћже судію2 р0ждшаz, 
всsкагw њсуждeніz и3збaви и3 сп7си1 мz. 
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Тaже сэдaленъ, глaсъ }: 
По d: Премdрости: 

лчбу чyвствъ твои1хъ простeръ къ нб7си2, и3 ѕвёздную навhкнувъ 
добр0ту, t си1хъ тайноучи1мь бывaz всsческихъ гDа: кrтное же 

nрyжіе посредЁ њблистA, написyz: њ сeмъ побэждaти и3 держaвнымъ 
бhти. тёмже души2 твоеS tвeрзъ nчесA, письмо2 прочeлъ є3си2, и3 џбразу 
научи1всz, кwнстантjне всечcтне, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе 
даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.           [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ: 

ворцA твaри и3 питaтелz всёхъ, вс‰ носsщаго въ њб8sтіzхъ 
понеслA є3си2: прем dрость и3 сл0во въ твоeмъ чрeвэ зачeнши 

неwпaльнw, м™и б9іz, мjрови родилA є3си2 мjръ содержaщагw. тёмже 
молю1 тz, всес™az дв7о, и3 вёрнw слaвлю тS, и3збaвитисz ми2 t 
прегрэшeній, и3 въ дeнь судA є3гдA предстaти и4мамъ предъ лицeмъ 
создaтелz моегw 2, вLчце дв7о чcтаz, твою2 п0мощь тогдA подaждь ми2: вс‰ 
бо м0жеши, є3ли1ка х0щеши, всепётаz. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw 2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 
прослaвихъ твоE бж cтво2. 

[К] Ѓки пavла дрeвле, съ нб7сE ўловлsетъ тS хrт0съ гDь, кwнстантjне, 
научaz тS, цRS є3ди1наго сего2 почитaти.   

[К] И#зрsднымъ знaменіемъ тS, бlжeнне, ѕвэздaми хrт0съ сlнце 
њзарsетъ, и3 свэти1льника тS њмрачє1ннымъ показA. 

[Е#] Е#лeно бlжeннаz, и3 нр†вы бGолюби1ва, и3 бж cтвенными дэsніи 
досточyдна, былA є3си2: сегw 2 рaди вёрою тS слaвимъ. 

[Е#] ЛBты мн0гими крhемую kвлsеши, нhнэ бж cтвенную побёду 
кrтA, и4мже сп7с0хомсz, и3 дeмwнскіz прeлести и3збaвихомсz.         Слaва: 

Ѓ 

Т 
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[К-Е#] Е#лeны бlгочcти1выz и3 кwнстантjна [само]держaвнагw 
предстaтельствы, хrтE б9е, ски1птры правовёрныхъ [цaрствъ] ўкрэпи2, и3 
вёру правослaвную во вёки [вэкHвъ] ўтверди2.      И# нhнэ, бGор0диченъ: 

Зарsми бGосвётлыми дyшу мою2 њзари2, њмрачeнную согрэшeньми, 
ћже сlнце прaвды р0ждшаz, приснодв7о. 

Пёснь є7. Їрм0съ: 

Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, сп7си1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ 
тебE и3н0гw не вёмы. 

[К] Нбcнагw kвлeніz [и3 зрёніz] сп7си1тельнагw знaменіz 
спод0бльшагосz, кwнстантjна д0блzго, восхвалsю по могyществу, ѓще и3 
недост0инъ [є4смь]. 

[К] Ќтреневавъ къ незаходи1мому сlнцу, и3 вLцэ, цRю2 бGомyдре, свёта 
и3сп0лненъ бhлъ є3си2. 

[Е#] Въ вы6шнzz цrтвіz нhнэ всели1ласz є3си2, люб0вь и3 совершeнное 
мл cрдіе, ћкw порфЂру носsщи. 

[Е#] Nбщeніz ґп cлwвъ и3 безпл0тныхъ совокуплeніz, є3лeно бGобlжeннаz, 
спод0биласz є3си2: бGу ўгоди1вши добродётельными твои1ми дэ‰ніи. Слaва: 

[К-Е#] Самодержaвную дв0ицу [равноап cльную], бlгочcтіе ўтверди1вшую, и3 
їдwлослужeніе tвeргшую: нhнэ собрaвшесz, пёсньми лэпопод0бными 
воспэвaемъ.                                        И# нhнэ, бGор0диченъ: 

Њчи1сти дв7о, дyшу мою2, њсквернeнную сластьми2 тэлeсными, навётомъ 
ѕміи1нымъ. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA 
моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t 
тли2, б9е, возведи1 мz. 
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[К] ХrтA всёмъ с®цемъ возлюби1вшаго, и3 преслaвныхъ видёній 
спод0бльша[го]сz, кwнстантjна бlголёпными похвалaми воспои1мъ, и4бо 
т0й [є4сть] наjсса прозzбeніе и3 царzгрaда ўтверждeніе. 

[К] Въ нікeи собрaлъ є3си2 бGон0сныхъ nтє1цъ, бlжeнный ли1къ 
преслaвнw: и3 тёми, кwнстантjне, всёхъ њбуревaємаz с®цA ўтверди1лъ 
є3си2, є3диноч cтна славосл0вити р0ждшему, сл0ва, и3 сопrт0льна. 

[Е#] Ґп cльскую вёру пріи1мши въ гDа жи1ва, є4же бhти всBмъ подаю1щаго, 
мeрзкихъ и3 сyетныхъ јдwлwвъ, мeртвєннаz tри1нула є3си2 служє1ніz: и3 
пріsла є3си2 рaдостнw, є3лeно, цrтво нб cное. 

[Е#] Лeсть їдwлопокл0нную tвeргши, и3 сію2 ћкw ўмeты вмэни1вши: къ 
голг0fэ потщaласz є3си2, дрeво кrтное хrтA возлюблeнаго хотsщи 
њбрэсти2, є3лeно бGозвaннаz.                                      Слaва: 

[К-Е#] И#збёгше лю1тагw безб0жіz бyрю, и3 невёдэніz глубочaйшую 
тьмY, длaнію твоeю њкормлsеми сл0ве, тоб0ю цrтвовавшіи tри1нуша: и3 
привед0шасz къ ти6химъ бlгочcтіz пристaнищамъ рaдующесz.  

И# нhнэ, бGор0диченъ: 

Р0ждшаz безсёменнw и3 дв7ою пребhвшаz, [бGо]oтрокови1це, и3сцэли2 
неисцёльнw недyговавшее, и3 ўхаплeніемъ лукaвагw лю1тэ ўzзви1вшеесz 
с®це моE: и3 твоегw 2 и3сцэлeніz спод0би, и3 сп7си1 мz на тS надёющагосz, 
мольбaми твои1ми, преч cтаz. 

Кондaкъ, глaсъ G. 
По d: Дв7а днeсь: 

wнстантjнъ днeсь съ мaтерію є3лeною, кrтъ kвлsютъ, всечcтн0е 
дрeво, всёхъ ќбw їудeєвъ посрамлeніе сyще, nрyжіе же на 

проти6вныz вёрныхъ царeй: нaсъ бо рaди kви1сz знaменіе вeліе, и3 во 
бранeхъ гр0зное.                                                   Јкосъ:  

К 
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wнстантjна, вёрніи, съ мaтерію почти1мъ: дв7да бо и3 сjи словесA 
ўслhшавше, на кeдрэ и3 пevкэ и3 кmпарjсэ, тресл0жный кrтъ 

познaша, и4мже сп7си1тельнаz стrть послёдова: и3 вс‰ предстaвиши їудє1и, 
ўгот0витисz показaти лю1демъ вeліе њправдaніе, сокровeнное зaвисти 
рaди и3 нeнависти тёхъ, и3 сіE њбрётше показaша nни2. сегw 2 рaди всBмъ 
побэдон0сни kви1шасz, nрyжіе носsще неwбори1мое, знaменіе вeліе, и3 во 
брaнехъ гр0зное. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су 
џгнь преложи1ша, вопію1ще: блг cвeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки. 

[К] Тво‰ повелBніz сохранsz, повинyсz твоемY зак0ну кwнстантjнъ, 
тёмже беззак0ннующихъ низложи2 њполчє1ніz, вопіS тебЁ: гDи б9е, 
блг cвeнъ є3си2. 

[К] И#зъ р0ва поги1бели, дрeво є4же всёхъ и3звлeкшее, досточyдне, 
загребeнное зaвистію, нaмъ tкрывaеши, погребazй дeмwны 
всегуби1тєльныz во вёки. 

[Е#] БGовэнчaнную и3 добродётельми пaче порфЂрою [пре]украшeнную, 
є3лeну слaвную, нhнэ пёсньми ўбlжaемъ, и4 ћкw равноапcльную похвалaми 
почитaемъ. 

[Е#] Њдушевлeнную цRковь бGу, дэ‰ніи бж cтвенными создалA є3си2 с®це 
твоE, є3лeно: и3 хрaмы сщ7є1нныz томY содёлала є3си2, и3дёже пл0тію 
пречcтыz нaсъ рaди под8sтъ стр†сти.                                Слaва: 

[К-Е#] Жезлы2 цaрствъ правовёрныхъ мlтвами вaшими ўтверждaйте, 
и3 жи1знь нaшу ко бlгочcтію и3справлeніемъ вaшимъ њкормлsйте, q! 
бGовэнчaнніи и3 равноапcльніи.                       И# нhнэ, бGор0диченъ: 

Ѓдскихъ порабощeній безмёстными nбhчайми, и3 [свое]в0льныхъ 
[мои1хъ] согрэшeній, tчazннаго мS сп7си2, прес™az бц dе, ко nбhчному 
твоемY нhнэ [бо] притекaю мл cрдію. 

К 
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Пёснь }. Їрм0съ: 

Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель, бGочести6вымъ неи1стовнw 
разжжE, си1лою же лyчшею сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю 
вопіsше: џтроцы блг cви1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во 
вс‰ вёки. 

[К] Е#лeну, мaтерь свою2, почитaz ћкоже достои1тъ сhну, џбразъ ќбw 
бlгонрaвіz бhлъ є3си2, научaz всёхъ вопи1ти: џтроцы блг cви1те, сщ7eнницы 
восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки. 

[К] Ўкраси1лсz є3си2 вэнцeмъ, слaвне: ћкw багрzни1цею, њдёzвсz 
мл cрдіемъ, и3 ћкоже хламЂдою, въ д0брую бр0тость, добродётелей 
совершeннымъ ўм0мъ. и3 престaвльсz t земли2 къ вhшнему цrтвію, 
зовeши: сщ7eнницы блг cви1те, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки. 

[Е#] Мёстъ дости1гнути возжелёвши чcтны6z стр†сти под8eмшихъ, и3 
с®ца твоегw 2 желaніе и3сп0лнивши, слaвнаz є3лeно, женaмъ похвало2! вLцэ 
всёхъ хрaмы прекр†сныz воздви1гла є3си2, вопію1щи: лю1діе превозноси1те хrтA 
[бGа] во вс‰ вёки.                                           

[Е#] Млcтиву[ю] и3 всBмъ ни1щымъ щедроподaтельну[ю], є3лeну бGомyдрую, 
пёсньми достохвaльными возвели1чимъ, вёрніи, и3 [съ нeю] возопіи1мъ: 
лю1діе превозноси1те хrтA [гDа] во вс‰ вёки.                        Слaва: 

[К-Е#] И$стиннw веселsщу[ю]сz ви1дzщіи съ сhномъ тS бGомyдрымъ, 
слaвнаz є3лeно, въ б9іи цrтвіи: хrтA величaемъ, вaшъ чcтнhй прaздникъ 
показaвшаго нaмъ, пaче л{чъ сlнечныхъ њзарsющій нaсъ, вёрнw пою1щихъ: 
лю1діе превозноси1те хrтA [сп7са] во вс‰ вёки.          И# нhнэ, бGор0диченъ: 

Смущeнное сластьми2 многоoбрaзными с®це моE, и3 ќмъ м0й ўмири2, 
молю1сz: и3 души2 моеS џчи мн0гими преступлeніи њслэплє1нныz, бц dе 
просвэти2: и3 сп7си1 мz вопію1ща: сщ7eнницы блг cви1те, лю1діе превозноси1те 
чcтую [бGоoтрокови1цу] во вс‰ вёки. 
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Пёснь f7. Їрм0съ: 

Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz 
чlвёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. тёмъ тS 
бц dу, ѓгGлwвъ и3 чlвBкъ чинонач†ліz величaютъ. 

[К] ДіадЂмою цrкою [пре]украшeнному, кwнстантjну бlгор0дному, 
бlгочcтіе ўтверди1вшему и3 їдwлопоклонeніе низвeргшему, вс‰ хrті†нска[z] 
колBна торжeствєннаz и3 бlгодaрствєннаz восписyютъ. 

[К] Ґрwмaты бж cтвєнныz и3сточaетъ рaка, и3дёже лежи1тъ сщ7eнное и3 
чcтн0е тёло твоE, кwнстантjне добропобёдне, чи1стэ приступaющымъ 
всегдA: страстeй разли1чныхъ тьмY tгонsющи, и3 и3сцэлє1ніz nби6льнаz 
подавaющи восхвалsющымъ тS. 

[Е#] Рёки и3сцэлeній всегдA и3сточaеши, и3 стр†сти попалsеши, є3лeно 
[все]бlжeннаz, и3 т0ки блг dтными напаsеши дyшы нaшz: с™w жи1знь 
свою2 скончaвши, со с™hми нhнэ всели1ласz є3си2, њсщ7eніz и3сп0лнена 
бhвши и3 просвэщeніz. 

[Е#] Ќтренюющей ко хрaму с™0му, и3 бlголёпіе д0ма твоегw 
возлю1бльшей, цRи1цэ є3лeнэ [пре]мyдрэйшей, дaлъ є3си2 њбрэсти2 кrтное 
дрeво, на нeмже распsтому бlгоговёйнw покланsемсz.             Слaва: 

[К-Е#] И%хже бlгочcтнw дрeвле њправдaлъ є3си2 на земли2, пребезначaльне 
безсмeртне цRю2, цrтвіz вhшнzгw спод0билъ є3си2, є4же цrтвовати, гDи, 
тS возлюби1вшихъ чи1стэ, є3лeну с™yю, и3 вели1каго кwнстантjна: и4хже 
мlтвами всёхъ ўщeдри.                           И# нhнэ, бGор0диченъ: 

ТворцA всёхъ и3 цRS зачeнши, дв7о, родилA є3си2: и3 сE нhнэ ћкоже 
цRи1ца, њдеснyю сегw2, чcтаz, предстои1ши. тёмже молю1 тz, шyіz чaсти 
и3збaви мS въ чaсъ судA, и3 десны6мъ nвцaмъ сопричти2. 

 
  



 

МЕСЕЦА МАЈА, У 21. ДАН. 

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ РАВНОАПОСТОЛНОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ, 

И СВЕТЕ ХРИСТОЉУБИВЕ МАЈКЕ ЊЕГОВЕ ЈЕЛЕНЕ.*49 

рајем трећег и почетком четвртог века, када се незнабожачки свет 

одлучно спремао да огњем и мачем збрише са земље хришћанство,*50 

Промисао Божји припремао је међу самим царевима – гонитељима 

хришћанства покровитеља Цркве Христове у лицу цара Константина Великог, 

који још за живота доби назив: равноапостолни. Рођен 274. године, од 

родитеља, иако не хришћана, али упознатих са хришћанством и 

благонаклоњених хришћанству. Константин се измлада туђио незнабожачких 

сујеверица и приближавао ка Христу, истинитом Богу. Десница Господња га је 

постепено на разне начине припремала за изабрани сасуд славе Божје. 

Константинов отац, Констанције Хлор, цар у западној половини Римске 

царевине*51 иако по спољашњости и званичној дужности идолопоклоник, у 

души је био далеко од незнабожачког сујеверја: срцем се одрекао служења 

лажним боговима и признавао једног истинитог Бога, Њему се јединоме клањао 

он и сав дом његов. Колико је Констанције био далеко од служења идолима, 

показује овај случај из његовог живота. Одрекавши се служења идолима, 

Констанције једном намисли да дозна стварно расположење у том погледу 

својих дворјана. Он их сазва све и рече им: Ко хоће да ужива моје поверење и 

љубав и остане где је, тај се мора поклонити боговима мојим и заједно са мном 

принети им жртве; ко пак не пристаје да то учини, тај нека иде из мога двора 

куда хоће, јер не могу да будем заједно са неједновернима. 

Када то цар рече, дворјани се поделише у две групе: једну сачињаваху они 

који љубљаху овај свет и славу његову више него Христа Бога; они пристадоше 

на царев предлог; а другу сачињаваху истинске слуге Христове: они не 

пристадоше на царев предлог, и стадоше напуштати своја висока звања и 

почасти, и одлазити из царевог двора. Видећи то, Констанције врати истинске 

хришћане који напуштаху двор, и рече им: Пошто видим да верно служите 

Богу своме, ја желим да вас имам за своје слуге и пријатеље и саветнике, јер се 

                                           
49* преузето из „Житија светих“ за месец мај преп. Јустина (Поповића), стр. 490-512. 
50* Указом цара Диоклецијана од 23. фебруара 303. године наређивало се да се хришћанство искорени са 

свима својим установама и храмовима. Тада је жестоко гоњење отпочело пљачкањем и рушењем од стране 

војске хришћанског храма у Никомидији, престоници Источне Римске царевине, где је одједном било 

спаљено двадесет хиљада хришћана; затим су ужаси гоњења захватили Сирију, Палестину, Малу Азију и 

Египат с Италијом. О свирепости тих гоњења Лактанције пише: „Када бих имао стотину уста и гвоздени 

језик, ни онда не бих могао набројати сва мучења која су хришћани подносили: ... гвожђе се тупило и 

ломило; убице су се замарали, и радили на смену, по реду“ ... 
51* Ради лакшег управљања огромном Римском царевином, цар Диоклецијан је раздели на две половине: 

Источном је управљао он сам, уз сацаровање цезара Галерија, и живео у Никомидији; а Западној је 

поставио за цара Максимијана, а за његовог сацара – цезара Констанција Хлора, који је непосредно 

управљао Галијом и Британијом. 

К 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih.htm
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0521.htm
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надам да ћете и мени бити верни као што сте верни своме Богу. – А онима који 

пристадоше да се одрекну Христа и поклоне идолима рече: Вас не желим да 

имам у своме двору, јер када не остадосте верни своме Богу, како ћете бити 

верни мени! 

И тако постиђене, он их удаљи од себе, а верне слуге Божје он приближи 

себи и постави их за управитеље у својој области. На тај начин, док је 

Диоклецијаново гоњење пламтело по свима покрајинама огромне Римске 

царевине, у области Констанцијевој хришћани су живели на миру и благодети. 

Али да се не би оглушио о вољу Диоклецијана, најглавнијег од царева, 

Констанције допусти да се поруше неке хришћанске цркве. 

Таква благонаклоност Константиновог оца према хришћанима, па обраћење 

ка Христу његове матере, свете Јелене, и његове сестре Констанције,*52 посејали 

су у младу душу Константинову љубав према истинитом Богу и његовом закону 

и положили темељ за његово будуће делање. Године своје младости Константин 

је морао проводити на Диоклецијановом двору у Никомидији, где је био узет 

као залога верности његовог оца Констанција према најглавнијем цару, 

Диоклецијану. На Диоклецијановом двору Константин је добио праву слику 

незнабожачког начина живота и мишљења: ташту надувеност, раскош, 

пијанство, необуздани разврат мисли и живота, сплетке, лицемерно поштовање 

тобожњих богова, пакост према поштоваоцима истинитог Бога. С друге стране 

он је био у могућности да упозна живот другога друштва – хришћанских 

верника: ту су и старци и старице, и младићи и девојке, и простаци и учени 

мудраци, па чак и деца, доказивали истину, чистоту и узвишеност своје вере 

својим делима, својим врлинским животом, својим исповедништвом, па и 

својом смрћу. Јер у то време буктало је најужасније гоњење на Цркву Христову, 

у коме се на свима странама показивало јунаштво хришћана и њихово 

непобедиво трпљење. 

Када Константин отпутова из Никомидије у Галију к своме оцу, затече га 

тешко болесна. Констанције Хлор предаде Константину своју царску власт, 

пошто га је највише волео од све деце, и убрзо умре. А и сва војска беше за 

Константина. И тако после смрти Констанција Хлора Константин би 

проглашен, 306. године, за цара Галије и Британије. Константин тада имађаше 

тридесет и две године. 

Цареви Диоклецијан и Максимијан, заморени својом злобом против 

непоколебљивих страдалника за свету истину – хришћана, решише да се повуку 

са царских престола. Али то би повод за многе нереде. Галерије, који се на 

истоку зацари место Диоклецијана, беше незадовољан зацарењем Константина 

на северозападу, и не хте га признати за цара, већ признаде Севера који је 

управљао Италијом и Африком. Међутим у Италији би проглашен за цара 

                                           
52* Константин је био једини син Јелене; Констанција је била кћи друге жене Хлорове, Теодоре, од које је 

Хлор имао и другу децу. 
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Максенције, син Максимијанов. Подржавајући Севера, Галерије пође са војском 

против Максенција; Максенције затражи помоћ од свога оца Максимијана, који 

понова узе власт у своје руке. Север се предаде Максимијану и би погубљен. 

Тада Галерије прогласи за цара свога пуководца Ликинија, а војска – цезара 

Максимина. На тај начин догоди се да у Римској царевини у исти мах цароваху 

шест царева, и сви беху у међусобној завади. Само Константинови поданици 

уживаху мир и благодат, јер Константин беше задовољан облашћу наслеђеном 

од оца и није желео да се меша у међусобну борбу других сацарева. Он је 

говорио: Ја сам се отуђио од осталих сацарева, јер сам видео дивљачност 

њихових нарави. 

Према хришћанима Константин се, по угледу на свога оца, држао политике 

мира, јер их је ценио као марљиве и верне поданике. 

После Галерија који умре 311. године од страшне болести, и Максимина, 

управитеља Сирије, који 313. изврши самоубиство, у источној половини Римске 

царевине остаде као једини владар Ликиније, који се потом ожени 

Константиновом сестром. У западној пак половини, у Италији, после поновног 

царовања Максимијановог, зацари се изнова Максенције, насупрот жељи 

римског народа. Константин га признаде за цара у Риму, па му упути и 

миротворно изасланство. Али Максенције не хоћаше мир са Константином, 

нити га називаше царем, пошто је желео да буде једини господар у свима 

земљама и областима Римске царевине. Учврстивши се у Риму, Максенције 

стаде чинити неправду људима: не само гоњаше хришћане, него и своје 

незнабошце мучаше; убијаше угледне сенаторе и одузимаше њихова имања; 

насрташе на честите домове; отимаше сенаторима жене и кћери; страсно се 

бављаше мађијама и гатањем. Због своје свирепе тираније и страшне 

покварености он беше целоме Риму врло тежак и одвратан. Стога Рамљани 

тајно упутише молбу цару Константину, који са својом мајком Јеленом 

живљаше у Британији, да дође и избави их од овог тиранина. Константин 

најпре упути Максенцију писмо, пријатељски му саветујући да престане са 

тиранијом. Али Максенције га не само не послуша, и не поправи се, него се још 

више озлоједи, па се стаде припремати за рат против самог Константина. 

Сазнавши за све то, Константин одлучи 312. године да крене у војни поход 

против Максенција. Али је тај поход представљао огромне тешкоће. И сам 

Константин није могао бити слободан од невољнога страха. Притом, 

Константину је било познато да је војска његовог противника многобројнија од 

његове, и да се Максенције чврсто узда у своје богове, које се старао 

умилостивити приносећи им на жртву многу децу, девојке и трудне жене; па је 

још мађијама и чинима оградио себе и своју војску; и тако имао на својој страни 

велику силу демонску. При таквом стању ствари, Константину је било јасно да 

није доста уздати се само у људске силе и средства, него треба имати неку вишу 

помоћ, помоћ одозго. Размишљајући о несрећном стању царевине, која узалуд 

иште заштиту од бездахних идола; о помоћи Божјој, указаној много пута и оцу 
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његовом и њему; о политичким превратима који су се збили на његове очи; о 

срамној погибији трију лица која су заједно с њим делили врховну власт у 

империји, – он увиде да је безумље узалуд се држати непостојећих богова и 

остајати у заблуди после толиких доказа. 

Усред таквих узбудљивих размишљања, Константин стаде узносити молитву 

Богу оца свога, да му Он сам открије истину о Себи, да му да храбрости и 

пружи десницу Своју у предстојећем потхвату. И ова молитва његова би 

услишена: Господ му се ускоро сам јави, утеши га и упути шта треба да ради. 

Јевсевије, савременик догађаја, казује оно што је сам лично чуо од цара 

Константина: „Једном после подне, причао је цар, када се сунце већ поче 

клонити западу, ја својим очима видех на небу Крст Господњи, направљен од 

звезда, који је сијао јаче од сунца, и на крсту написано: Овим побеђуј!“ 

То видеше и сви војннци, и војвода Артемије, који беху поред цара, и чуђаху 

се; али их и страх поче хватати, јер су незнабошци сматрали крст као рђав 

предзнак, као знак несреће и смрти, пошто су на крсну смрт били осуђивани 

разбојници и злочинци. И сам цар Константин беше у недоумици, и питаше се: 

Шта значи ова појава? Но наредне ноћи цару се у сну јави сам Господ Христос, и 

опет показа знамење чесног крста, и рече му: Начини овакав крст, и нареди да 

се носи пред твојом војском, и ти ћеш победити не само Максенција него и све 

непријатеље твоје. 

Уставши од сна, цар исприча својим велможама своје сновиђење. Затим 

позва веште мајсторе и нареди им да на заставама израде чесни крст од злата, 

бисера и драгог камења, описавши им облик и изглед јављеног му знамења; 

усто нареди својим војницима да направе крсни знак на свима својим оружјима, 

на шлемовима и на штитовима. Поражен дивним виђењем, Константин одлучи 

у души да не поштује другог Бога осим Христа који му се јави. И позва к себи 

хришћанске свештенике, и упита их: Ко је тај Бог и какав је смисао знамења које 

виде? Саслушавши њихов одговор: о једином Богу, о тајни оваплоћења Његовог 

Сина Јединородног ради спасења људи, о крсној смрти Господа Исуса Који 

победи силу смрти, о крсном знамењу које му се јавило као о победном знаку, – 

Константин свесно и потпуно постаде хришћанин у души. Од тога времена он 

стаде усрдно читати Свето Писмо, и стално је поред себе имао свештенике, ма 

да још не беше примио свето крштење. 

Призвавши Христа Бога као помоћника и заштитника, Константин са свом 

својом војском, пред којом је ношен чесни крст, крену из Галије у Италију 

против Максенција. А Максенције, пошто боговима принесе раскошне жртве и 

саслуша гатаре, осионо пође са великом војском у сусрет Константину. Штићен 

спасоносним знамењем крста, Константин, после три судара са противником, 

дође до пред сам Рим. Ту му нанесе одлучан ударац и коначан пораз. Сам 

Максенције даде се у бекство, али кад би на мосту преко реке Тибра, мост се по 

дејству силе Божје сруши, и он се удави са одабраним коњаницима својим, као 
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некада Фараон са војском својом. Константин уђе у Рим свечано као победилац, 

дочекан од народа са великом радошћу. Свестан да је победу однео Божјом 

помоћу, Константин узношаше велику благодарност Богу што је силом часног и 

животворног крста победио тиранина, и нареди да се у средини града истакне 

застава са крстом. А потом, када захвални Римљани поставише статуу у част 

новога цара, Константин нареди да се у руке те његове статуе стави и учврсти 

високо копље у виду крста са следећим натписом на њему: „Овим спасоносним 

знамењем ослободих ваш град од јарма тирановог и повратих Римскоме народу 

пређашњи сјај и славу“. 

Пошто на тај начин постаде управитељ целе западне половине Римске 

царевине, Константин први од царева издаде закон 313. године, којим објави 

потпуну слободу вере за све народе у царевини: многобошцима остави да 

обављају обреде свога богопоштовања, а хришћанима одобри да се слободно 

клањају јединоме истинитоме Богу. За овим законом дошао је читав низ закона, 

благопријатних по Цркву Христову: забрана крсне смрти, укидање крвавих 

игара у циркусу, престанак многобожачких жртвоприношења и кађење у 

свечане дане; заведено је празновање недеље, и забрањено вршити у недељу 

судске расправе, и уопште радити; сирочад и безпризорна деца, бедни и убоги, 

примљени су под царско покровитељство. По свима градовима настали су 

празници обновљења и освећења цркава; свуда су се слободно узносиле песме и 

захвалне молитве Богу; епископи су се несметано састајали и већали о 

потребама Цркве. Понекад је и сам цар Константин присуствовао тим 

скуповима, уносио се у питања вере, и радо чинио све за добро хришћанског 

друштва. Он је свештенослужитеље ослободио од свих несвештеничких 

дужности и од данка, – као што су и незнабожачки жреци били слободни од 

данка, – да би се могли потпуно посветити служби Богу. Он је не само вратио 

Цркви гробља и сва места, одузета од стране гонитеља, него је још поклонио 

неколико великих здања, звана базилике, које су употребљаване као суднице, а 

које је било лако преобратити у цркве. Он је препустио право пастирима да 

решавају спорове и несугласице међу хришћанима. Цар Константин је на своме 

шлему носио монограм „Христос“,*53 као очигледан за све знак његовог 

побожног поштовања Христа Бога. Он је својим војницима прописао молитву, 

коју су они били дужни читати сваке недеље, јер је она била исповедање срдачне 

вере самога цара, и стварала је расположење према Свемогућем Даваоцу 

добара и Помоћника у свима пословима. 

Овако држање цара изазва међу хришћанима одушевљење. Савременик 

Јевсевије овако описује то време: „Сада је светао и ведар дан, без икаквог облака, 

обасјао Цркву Христову зрацима небеске светлости. Ми треба да смо свесни, да 

наша срећа премаша наше заслуге. Ми смо веома запрепашћени благодаћу 

Виновника тако великих дарова; ми се како треба дивимо Њему и говоримо с 

                                           
53* Тај се монограм састојао из два слова: X и Р, у коме је прво слово покривало друго. 
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пророком: Ходите и видите дела Бога, који учини чудеса на земљи (Пс. 45,9). 

Људи сваког узраста, мушког и женског пола, радујући се свом душом, умом и 

срцем узносе молитве и благодарења Богу“. 

Док је на Западу било хришћанима тако добро под владавином 

Константиновом, дотле је ствар сасвим друкчије стајала на Истоку, где је 

царовао Ликиније. Васпитан на двору Диоклецијана, пуководац под Галеријем, 

Ликиније је, поставши цар, у души ненавидео хришћане. Оженивши се 

Константиновом сестром 313. године, он у прво време није се усуђивао да се 

противи своме моћном шураку, него је чак потписао Милански закон о слободи 

вере. Али ускоро, пошто после смрти цара Максимина, постаде пуновласни 

господар целога Истока, он поче притешњавати и унижавати хришћане. Бојећи 

се да не изгуби своју царску власт и подајући се клеветама представника 

идолопоклонства, он је затварао и рушио хришћанске храмове под изговором, 

да се у њима моле за Константина а против њега; и захтевао је од свих, нарочито 

од своје војске, незнабожачку заклетву и приношење жртава идолима. Оне који 

га не би послушали, он је слао у прогонство, стављао на ужасне муке, па и 

убијао. Колико је био подозрив и свиреп, не само према хришћанима, него и 

према другима, показује и ово: он је предао на смрт жену и кћер свога бившег 

покровитеља, Диоклецијана, и побио сву децу цара Максимина, цара Севера и 

цара Галерија. 

Ликинијеви односи према Константину нису могли бити, и нису били 

пријатељски. Ту је било у Ликинија и лукавства и двоумљења: уверавао је 

Константина у своје пријатељство, а потајно га је мрзео и радио му о глави. Но 

његова лукавства нису успевала, и међу њима је не једанпут долазило до 

раздора, који су се завршавали ратом. Константин је остајао победилац, али је, 

обмањиван лажним уверавањима зета, закључивао са њим мир. Но ипак су се 

односи међу њима у току времена заоштравали све више и више. Најзад је 

Ликиније престао да скрива своје замисли против Константина и ступи у 

отворену борбу. Године 323. међу њима се распламти жесток рат. Тај рат је 

имао коначно решити судбину хришћанства у Римској царевини, која је 

обухватала „сву васељену“. 

Оба цара скупише велике војске, и спремаху се за решавајућу битку. 

Изгледало је да је изумируће незнабоштво кренуло у рат против хришћанства, 

које се јавило у свету да обнови човечанство. Уочи битке, окружен жрецима и 

гатарима, Ликиније сабра одабране војнике и своје најбоље пријатеље у 

хладовиту шумицу, где су стајали идоли, обави свечано жртвоприношење, и 

обраћајући се присутнима рече: „Пријатељи, ево наших богова, које треба 

обожавати, као што су нас томе учили наши преци. А старешина непријатељске 

нам војске, одбацивши отачке обичаје, примио је лажна схватања и прославља 

некаквог туђег, непознатог Бога. Срамним знамењем његовим, крстом, он 

срамоти своју војску; уздајући се у њега, он је подигао оружје не толико противу 

нас колико противу богова. Сам ће исход показати ко је у праву а ко у заблуди; 



и свете христољубиве мајке његове Јелене.  ~ 67 ~ 
 

ако ми победимо, онда је јасно да су наши богови – истинити богови; а ако 

однесе победу Константинов Бог, кога ми ниушта не сматрамо, туђиначки Бог, 

онда нека га обожава. Али је ван сваке сумње да ће наши богови победити. Зато 

полетимо смело са оружјем у рукама на безбожнике!“ 

Напротив, Константин се пред битку удаљавао у свој шатор и тамо се 

молитвом и постом припремао за борбу. У тим судбоносним тренуцима он је 

вршио смотру своје прошлости: сећао се многобројних опасности у којима се 

налазио и које је срећно пребродио; сећао се срамних погибија гонитељā 

хришћанства, и јуначког и спокојног умирања следбеника Христових; и видећи 

у свему томе промишљање Свевишњега, он је и себе и свој потхват поверавао 

небеском руководству и заштити. Хришћани пак усрдно су се молили за цара, 

свога покровитеља; свето знамење вило се међу пуковима Константиновим и 

одушевљавало надом на небеску помоћ. Са побожношћу је војска 

Константинова гледала у то победно знамење, а непријатељи су га са страхом 

посматрали. Ликаније је сам уверавао своје војнике да не треба да обраћају 

пажњу на непријатељске заставе, „јер су оне, – говорио је он, – страшне својом 

силом и непријатељске нама“. 

Незнабожачки жреци и гатари прорицали су Ликанију победу, али ју је Бог 

подарио Константину. Ликиније је многократно вршио нападе на противника 

који је напредовао, али је увек доживљавао поразе и спасавао се бекством. И 

онда се притворно кајао, молио за мир, па је опет тајно прикупљао нову војску, 

и тражио помоћ од варвара. Најзад, победа на мору коју у близини Византије 

однесе Константинов син Крисп, и битка код Адријанопоља коначно решише 

исход рата. Ликиније положи оружје, а кроз кратко време би погубљен у 

Солуну, јер је и после тога био склопио заверу против Константина. Тако 323. 

године Константин постаде једини господар целе Римске царевине. 

Победа над Ликинијем још једанпут, и тако очигледно и опипљиво, убеди 

Константина, да се земаљска блага и успеси дају поштоваоцима истинитога 

Бога. И сматрајући себе за смирено оруђе у рукама Свевишњега, Константин 

ево какву хвалу смирено одаје Богу за све своје успехе. „Неће бити никаква 

гордост, вели он у једном од својих указа, ако се хвали онај који је свестан да је 

доброчинства добио од Свевишњег Бића. Моју службу Бог је нашао и оценио 

као подесну за испуњење Његове воље. Почевши од Британског мора, ја сам уз 

помоћ неке свевишње силе гонио пред собом све страхоте које су ме сретале, да 

бих род људски, васпитаван под мојим утицајем, призвао на служење 

свештеном закону и под руководством Највишег Бића узрастао преблажену 

веру ... Ја сам чврсто веровао, да сам обавезан принети великоме Богу сву душу 

своју, све чиме дишем, све што постоји у дубини мога ума“. 

Тако настројен у души, Константин после победе прошири и на хришћане 

Источне царевине она права која су имали хришћани на Западу. Он и на 

Истоку забрани да се у име цара приносе жртве идолима. За управитеље 
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области бирао је првенствено хришћане; старао се о обновљењу и подизању 

цркава; враћао хришћанима имања, која су им била одузета у време гоњења. У 

једном указу његовом стајало је: „Наређујемо да се имања врате свима онима, 

који су изгубили имање пролазећи неустрашиво и јуначки славно и 

божанствено поприште мучеништва, или постали исповедници и стекли себи 

вечну наду; и који су лишени били имања, приморани да се селе, пошто нису 

пристали пред гонитељима да се одрекну своје вере“. – У случајевима где није 

било блиских сродника, одузета хришћанима имања предавана су месним 

црквама; приватна пак лица, од којих су узимана мученичка имања, добијала су 

накнаду из државне касе. 

Константинова хришћанска осећања изражена су нарочито и потпуно у 

једном његовом распису обласним управитељима. „Сада, обраћа се он у том 

распису Богу, молим Тебе, велики Боже! буди милостив и благонаклоњен 

према Твојим источним народима; и преко мене, слуге Твога, даруј исцељење 

свима обласним управитељима ... Под Твојим руководством ја сам започео и 

довршио дело спасења; увек носећи напред Твоје знамење, ја сам водио 

победоносну војску; и где год ме је позивала нека друштвена неопходност, ја сам 

следовао том знамењу Твоје силе и ишао на непријатеље. Зато сам Ти ја и 

предао своју душу, добро окушану у љубави и страху, јер искрено љубим име 

Твоје и с побожним поштовањем стојим пред силом, коју си Ти много пута 

очигледно показао и којом си веру моју укрепио ... Хоћу, да народ Твој ужива 

спокојство и мир; хоћу, да слично вернима и заблудели уживају пријатности 

мира и тишине, јер такво васпостављање општења може и заблуделе извести на 

пут истине. Нека нико не узнемирава другога ... Људи паметни треба да знају, 

да ће само они живети свето и чисто које Ти сам призовеш да почивају под 

светим законима Твојим; а који се одвраћају, нека, ако им је воља, владају 

уделом свога лажног учења ... Нека нико не наноси штету другоме; што је један 

сазнао и схватио, то нека употреби, ако је могуће, на корист ближњега; а када је 

то немогуће, онда треба да га остави, јер једна је ствар – добровољно примити 

на себе борбу за бесмртност, а друга – бити приморан на то силом ... Удаљујући 

савест од свега рђавог, користимо се сви дарованим нам благом, тојест благом 

мира“. 

О крштењу цара Константина казује се ово: по промислу Божјем, који све 

уређује на корист људима, цар Константин се разболе од врло опасне и 

неизлечиве губе, и беше у ранама сав од главе до пете. И довођаху к цару многе 

врло мудре лекаре и врачаре, не само из римскога царства него и из Персије. 

Али му све то нимало не поможе. Затим дођоше к цару Јупитерови жреци са 

Капитола и рекоше: Ако се не окупаш у крви мале деце и не умијеш док је још 

топла, не можеш се излечити; а учиниш ли то, одмах ћеш оздравити. И нема ти 

другог лека осим овога. 

Цар посла на све стране да покупе малу децу ради потребне крви. И 

донесоше на Капитол много деце, одојчади. А кад дође дан у који је требало да 
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се деца покољу, цар крену на Капитол где су жреци имали да му спреме купање 

у крви. И гле, стече се мноштво жена које чупаху косе своје и ноктима кидаху 

лица своја, кукајући и горко наричући. Цар упита, због чега оне толико плачу. 

А када сазнаде да су то мајке деце која су имала бити поклана, сажали се на 

њихово горко ридање и сузе, и рече: О, како огромне нечовечности у оних што 

ми саветоваше да пролијем невину крв! Није сигурно да ћу оздравити и ако се 

окупам у невиној крви. Па и кад бих насигурно знао да ћу се излечити, боље је 

да ја један трпим болест, него да пролијем крв толике дечице која ми никакво 

зло нису учинила, и да њихове мајке у неисказану жалост и тугу вргнем. – 

Рекавши то, врати се у двор, и нареди да мајкама врате дечицу читаву, и још да 

свакој даду злата из царских ризница, и да их отпусте с миром. 

Видећи такво милосрђе царево, преблаги Бог узврати му двоструким 

здрављем: телесним и душевним. Јер посла к њему своје врховне свете апостоле 

Петра и Павла, који му се, кад он спаваше, јавише у виђењу стојећи крај постеље 

његове. И упита их цар, ко су и откуда су. А они му рекоше: Ми смо Петар и 

Павле, апостоли Исуса Христа; Он нас посла к теби да те упутимо на пут 

спасења; и да ти покажемо бању у којој ћеш добити здравље и тела и душе; и да 

ти обећамо од Бога живот вечни што си поштедео децу и поклонио им 

привремени живот. Позови дакле епископа Цркве, који се из страха од тебе 

скрива у гори Сорактес, и послушај његово учење: он ће ти показати купатило, 

у коме ћеш се очистити од сваке нечистоте, и изићи из њега здрав и душом и 

телом. – Рекавши то, свети апостоли отидоше од њега. 

Цар се трже иза сна. Утом уђе к њему лекар по обичају. И он рече лекару: 

Није ми више потребно ваше лечење, јер се надам божанској помоћи. – И рече 

му да иде. Затим нареди да свуда траже епископа Цркве, и да га чесно доведу к 

њему. А када нађоше епископа и доведоше к цару, он га прими с поштовањем и 

љубављу, јер сам устаде, срете га и пријатељски загрли. Затим упита епископа: 

Има ли у вас неких богова који се зову Петар и Павле? – Епископ одговори: 

Царе, у нас је један Бог, који створи небо и земљу и све што је на њима. А Петар 

и Павле о којима говориш нису богови, него слуге Божје, који проповедаше по 

васељени име Христово, па најпосле и крв своју пролише за Господа свог, јер их 

Нерон погуби. 

Чувши то, цар се обрадова и рече: Молим те, епископе, покажи ми њихове 

ликове, ако их имаш изображене на слици, да бих сигурније сазнао, да ли су то 

они који ми се у сну јавише. – Епископ одмах посла ђакона да донесе икону 

светих апостола Петра и Павла. И када цар виде ликове апостола на икони, 

рече: Заиста, то су они које видех. – И подробно исприча епископу своје виђење, 

и моли га да му покаже такво купатило, у коме би се могао очистити од 

душевне и телесне губе, као што му у виђењу рекоше апостоли. Свети епископ 

Цркве рече цару: Царе, у то купатило не можеш ући док најпре не поверујеш 

чврсто у оног Бога кога су проповедали апостоли што ти се јавише. Цар 

одговори: Када не бих веровао да је Исус Христос једини Бог, никада не бих 
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позвао к себи твоју светињу. На то му светитељ рече: Најпре треба да постиш, и 

да молитвом и сузама и исповедањем грехова својих умилостивиш Бога. Стога 

скини са себе порфиру и круну за смирење; и нареди да се затворе идолски 

храмови, и да престану приносити им жртве; дај слободу хришћанима који су у 

прогонству, и пусти оне који су у оковима, буди добар према онима који ти се 

обраћају молбама, и свакој праведној молби изићи у сусрет; и дај од имања свог 

обилну милостињу сиротињи. – И обећај да ћеш све то стварно учинити. 

Епископ метну руку на њега, помоли се Богу, поучи га, и отиде. 

Сазвавши све верне, епископ Силвестар нареди им да и они посте и моле се, 

еда би престало гоњење на цркву Божју, и развејала се тама идолопоклонства, и 

засијала свима спасоносна светлост. А крштење Константиново би одложено за 

касније.*54 

И одмах издаде цар заповест да нико не сме хулити Христа нити 

злостављати хришћане. И подиже у царском дому свом цркву у име Спаситеља 

Христа. И нареди да се слободно крсте сви који желе да буду хришћани, а да 

беле хаљине за крштење узимају из царских ризница. И крсти се у то време 

врло много људи; и из дана у дан растијаше и увећаваше се Црква Христова, а 

идолопоклонство опадаше. И настаде радост велика код хришћана, јер их беше 

тако много у Риму да хтедоше већ да протерају из града све који не желе да буду 

хришћани. Али цар запрети народу говорећи: Бог наш не жели да Му ико 

приступа на силу и под морањем, него ако ко добровољно и благонамерно 

приступа Њему, тај Му је по вољи, и Он га милостиво прима. Стога нека сваки 

слободно верује како хоће; и нека један другога не гони. – Таквој наредби 

царевој људи се веома обрадоваше, јер допушта свима да слободно живе, сваки 

у својој вери и по својој слободној вољи. 

И не само у Риму настаде радост међу вернима, него и у целом свету: јер 

свуда стадоше ослобађати окова и пуштати из тамнице верне, мучене за Христа; 

исповедници Христови се враћаху из прогонства; они који су се из страха од 

мучитеља крили по планинама и пустињама, слободно се враћаху својим 

домовима. И свуда гоњење умуче, и насиље престаде. 

Поставши јединим владарем целе Римске царевине, и објавивши слободу 

вере у целом свету, Константин није остао „млак“ (Откр. 3,15), у своме царском 

животу. Одрекав се незнабоштва и ставив се на чело хришћанског друштва, он 

је у хришћанству гледао најважнији ослонац царевине, основно јемство моћи и 

напретка државе, која је, по његовом мишљењу, дужна крчити пут ка 

слободном, непринудном, завлађивању Царства Божјег на земљи и указивати и 

давати средства за васпитавање и усавршавање рода људског у духу Христовом. 

Као отворени покровитељ хришћана, Константин је био мало вољен у Риму, где 

је било још много незнабожачких обичаја и нарави. И сам он није волео Рим са 

                                           
54* Цар Константин би крштен 337. г. у Никомидији од епископа Евсавија. 
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његовим Пантеоном, где су, такорећи механички, били сабрани незнабожачки 

богови свих покорених народа те је ретко и нерадо посећивао стару 

престоницу. И Римљани, благодарни ослободиоцу за избављење од тиранина 

Максенција, нису схватали и нису могли како треба да оцене делатност цареву; 

у њему су они гледали нарушиоца својих стародревних поредака, непријатеља 

своје вере, тесно везане са политичком величином Рима. Њихово незадовољство 

и роптање, чак завере и покаткад отворене побуне, подстакли су Константина 

на мисао да сагради себи нову престоницу, град хришћански, који ничим не би 

био везан са незнабоштвом. Констанину се допадао положај древног маленог 

града Византије на обалама Босфора, обележеног усто поморском победом над 

Ликинијем. И он га изабра, и начини од њега нову престоницу империје. Он је 

сам у свечаној процесији одредио крајње границе новоме граду и стао градити 

велелепне грађевине. Пространи дворци, водоводи, купатила, позоришта, 

украсише престоницу. Она би испуњена ризницама уметности, довезеним из 

Грчке, Италије и Азије. Али се у њој нису градили храмови, посвећени 

незнабожачким боговима. Главни украс новога града били су храмови, 

посвећени истинитоме Богу, у зидању којих је узимао живо учешће сам цар, 

покровитељ хришћана. Он се чак лично старао и о снабдевању тих храмова 

богослужбеним књигама. 

Прожет дубоким религиозним осећањем, Константин је у новој престоници 

удесио и свој свакодневни живот према захтевима побожности и светости. Сам 

његов дворац био је очигледни одражај његовог хришћанског настројења. „У 

царским дворанама било је устројено подобије цркве Божје, и цар је својим 

усрђем према побожним упражњавањима давао пример другима. Он се 

свакодневно у одређене сате затварао у неприступачне одаје и насамо 

разговарао с Богом, и у молитвама просио оно што му је потребно; а понекад је 

и своје дворјане звао да узму учешћа у тим молитвама. Он је са нарочитом 

побожношћу проводио недељу и петак: у те дане прекидао је обичне послове и 

сав се посвећивао служби Богу. Саговорници његови били су „тајници Речи 

Божје“ – епископи и свештеници; његови службеници и стражари одликовали 

су се чистотом живота и врлинама. Хришћанин – домаћин двора стављао је на 

све хришћански печат. У главној дворани на позлаћеном своду био је 

изображен Крст од драгог камења и злата. Над главним улазом у царске палате, 

на највиднијем месту, стајала је оваква слика: лик царев, изнад његове главе крст, 

а под ногама његовим змај, ринут у бездан. Смисао слике је овај: змаја, 

непријатеља рода људског Константин је у лицу гонитеља хришћанства – 

незнабожачких царева, ринуо у бездан погибли спасоносном силом Крста. 

Нова престоница би названа по имену свога оснивача: Константинопољ = 

Константиноград (= Цариград). Настанивши се у дивној престоници, цар 

Константин није могао остати равнодушан према поруганој колевци 

хришћанства – Светој Земљи, у којој је Господ Исус живео, страдао, умро и 

васкрсао. Имајући изузетно побожно поштовање за знамење Крста, он је веома 
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желео да прослави само Живоносно Дрво, на коме беше распет Цар и Господ. 

Али као војник који је пролио много крви, он је сматрао себе недостојним да то 

учини сам лично. Ту благочестиву намеру његову оствари његова чесна мати, 

царица Јелена, коју он посла у Јерусалим, снабдевши је пуномоћијем и богатим 

даровима. 

Царица Јелена, како казује Јевсевије, та старица упути се на Исток са 

младалачком брзином, да би се поклонила месту где су стајале ноге Господње. 

Дошавши тамо, она затече у Светој Земљи велику пустош, пошто су 

незнабошци, из мржње према хришћанству, многе светиње порушили, неке 

наружили, неке затрпали. Сам гроб Господњи био је затрпан ђубретом; а на 

брежуљку до самог гроба било је подигнуто идолиште „сладострасном демону 

љубави“ – Венери. Тада благочестива царица Јелена из својих средстава подиже 

прекрасне цркве: над пећином Рождества Христова, на Гори Маслинској – на 

месту Вазнесења Господња, у Гетсиманији – на месту Успења Пресвете 

Богородице, поред дуба Мавријског на месту где се Бог јавио Аврааму. 

Но главна брига благочестиве царице била је да испуни жељу свога сина: 

пронађе само Крсно Дрво, на коме је био распет Спас света. Али место где је 

био сакривен Крст Господњи било је непознато. Стога блажена Јелена сазва све 

Јевреје у Јерусалиму и распитиваше их где је, на ком месту сакривен Крст 

Господњи. Они одрицаху да ишта знају о томе. Али кад им царица запрети 

мукама и смрћу, они указаше на неког врло старог Јеврејина, Јуду, да он можда 

зна што о томе. Али и Јуда одрицаше да ишта зна о томе. Но када га царица 

баци у један дубок ров, где он остаде неко време, он обећа да ће казати. Извађен 

из рова, он каза да се Крст Господњи налази испод Венериног храма на 

брежуљку. Царица Јелена нареди да се храм Венерин сруши, да се сав материјал 

уклони, и онда копа. Пошто идолиште Венерино би срушено, свети патријарх 

јерусалимски Макарије одржа молепствије на поруганом месту, и онда стадоше 

копати. И убрзо из земље се стаде разливати диван мирис, и би откопан гроб 

Господњи и Голгота, и у њиховој близини пронађена три крста, и поред њих 

таблица са натписом и чесни клинци. Али настаде недоумица око тога који је 

од три крста Господњи. Но по промислу Божјем догоди се да тада изношаху 

једног мртваца на сахрану; патријарх Макарије нареди да пратња стане, и да се 

крстови један за другим мећу на мртваца. И када Крст Христов би положен на 

мртваца, мртвац тог часа васкрсе. Видећи то чудо, сви се обрадоваше и 

прославише силу Животворног Крста Господњег. Царица се с радошћу 

поклони Крсту и целива, а са њом и сва њена свита. Но пошто због мноштва 

народа многи не могаху прићи, видети и целивати Крст, то молише да га макар 

издалека виде. Тада патријарх Макарије, ставши на узвишицу, сатвори 

воздвижење (= уздизање, подизање) Часнога Крста, показујући га свему народу, 

а сав народ викаше: Господе, помилуј! То прво Воздвижење Крста Господњег би 

326. године. Од тада Православна Црква празнује тај догађај сваке године 14. 

септембра – Крстовдан. Том приликом се многи незнабошци и Јевреји 
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обратише ка Христу, међу њима и Јуда који показа место. Он при крштењу 

доби име Киријак; потом постаде патријарх јерусалимски, а за време Јулијана 

Одступника би мучен за Христа, и тако пострада као мученик.*55 

Чесни Крст би затим стављен у сребрни ковчег на чување и ради поклоњења. 

А света Јелена узе честицу Животворног Крста да носи своме сину као дар. И 

сагради блажена царица у Светој Земљи још осамнаест цркава, поред 

гореспоменутих; све их веома украси и снабде свима потребама, па се врати у 

Цариград, носећи са собом честицу Дрвета Животворног Крста и свете клинце, 

којима беше приковано Тело Христово. После тога блажена царица поживе још 

неко време, па се 327. године, у својој осамдесетој години, престави Господу, 

коме својим животом добро угоди, и би чесно погребена. 

Добивши од матере, блажене Јелене, скупоцену ризницу – честицу Часног 

Крста, цар Константин одлучи да украси гроб Господњи и подигне храм, који 

би био „велељепнији од свих храмова“. И заиста, кад је био подигнут, храм је 

представљао чудо од лепоте, да је све савременике доводио у усхићење. 

Историчар Јевсевије најпохвалнијим речима описује неисказану лепоту тога 

храма. 

Своју бригу о Христовој Цркви благочестиви цар је распростирао и на њен 

унутрашњи живот. У јединству Цркве он је гледао најсигурнији залог за 

напредак државе. Али у његово време Црква је била узнемиравана од неких 

унутрашњих несугласица и нереда. Тек што се зацари у Риму, Константин с 

тугом сазнаде за сукобе међу хришћанима у Африци. Тамо је планула борба 

због постављења за епископа картагенског Цецилијана – „издајника“;*56 а 

његови су противници изабрали себи за епископа Мајорина, који убрзо умре, и 

на његово место би доведен коловођа побуне против Цецилијана Донат, 

презвитер картагенски. Присталице Донатове – „донатисти“, зближивши се са 

новацијанима,*57 стадоше тврдити да они сачињавају Цркву Христову, и у своме 

лудом фанатизму нису се устручавали да отимају храмове од својих 

противника. Због тога цар Константин посла у Картагену свог љубљеног и 

уваженог епископа Осију,*58 да ту ствар извиди и противнике измири, и да у 

исто време разда новчану помоћ тамошњим сиромашним хришћанима. Потом 

по царевом наређењу бише одржана два сабора против донатиста: један у Риму, 

други у Арелату. Осуда, изречена против расколника донатиста на ова два 

                                           
55* Спомен његов празнује се 28. октобра. 
56* Издајницима су за време гоњења хришћана називали оне који су из страха предавали незнабошцима 

свештене предмете; за Цецилијана се говорило да је гонитељима предао свештене књиге, што није било 

тачно. 
57* Новацијани су учили да пале за време гоњења, и уопште оне који тешко, „смртно“ греше, треба 

примати у општење с Црквом не кроз покајање него кроз поновно крштење. 
58* Осија, родом из Шпаније, епископствовао преко 50 година; у време Диоклецијановог гоњења прославио 

се као исповедник Христа. Био епископ у Кордуви. Цар Константин позвао га на свој двор и окружио га 

љубављу и поверењем. У ондашњем хришћанском друштву било је распрострањено мишљење, да на цара 

Константина има силан утицај његов љубљени саветник – епископ Осија. 
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сабора, би потврђена сабором у Милану 316. године, на коме је Константин 

лично председавао. После победе над Ликинијем 323. године, Константин затече 

на Истоку силне спорове поводом Аријеве јереси.*59 Историчар Јевсевије овако 

описује то стање: „Спорове су водили не само представници Цркве, него се и 

народ беше поделио; ствари су узеле тако недоличан обрт, да је божанско учење 

подвргавано увредљивим подсмесима чак и у незнабожачким позориштима“. 

Дошав у Никомидију, Константин би веома изненађен раздорима, изазваним 

аријанством. Но у почетку он није схватио важност тих догађаја. Али је ипак 

обратио пажњу на то. У прво време он упути опширну посланицу епископу 

Александру и Арију, молећи их да престану са међусобним раздором. По 

царевом мишљењу, неоправдана је епископова неопрезност и оштро 

постављање питања, а крив је Арије што је прекинуо општење, не покоравајући 

се епископу. Са том посланицом, Константин упути у Александрију епископа 

Осију, да на лицу места извиди ту ствар и поради на умирењу Александријаца. 

Осија изврши царев налог. Истина, он не успе да измири противнике, али из 

ислеђења спора он изнесе убеђење: да Аријева јерес није пусто празнословље, 

већ озбиљна претња самом темељу хришћанске вере, јер води одрицању 

целокупног хришћанства. 

Епископ Осија се врати к цару 324. године и изложи му озбиљну опасност 

коју представља аријански покрет. Тада се Константин реши да сазове 

Васељенски Сабор, као једино средство за умирење Цркве. Цар одреди да се 

Сабор састане у граду Никеји,*60 и учини све да се епископима олакша пут до 

Никеје. У Никеју онда допутоваше епископи из Египта, Палестине, Сирије, 

Месопотамије, Мале Азије, Грчке, Персије, Јерменије; из Рима, уместо 

престарелог епископа, дођоше два презвитера. Међу сакупљеним епископима 

                                           
59* Арије је богохулно учио да Исус Христос није вечни и безпочетни Бог, није једносуштан са Богом Оцем, 

и било је времена када Њега није било. Арије је добио образовање у Антиохији у школи мученика 

Лукијана; поставши презвитер у Александрији скренуо је на себе пажњу својом умном даровитошћу и 

строгим животом. Горд због тога, није обраћао пажњу на савете и опомене свога епископа Александра; па 

се није покорио ни сабору, сазваном од епископа, који га је осудио. Осим тога, заводећи клир и народ 

својом красноречивошћу, он се постарао те је кукољ свога лажног учења посејао и ван граница своје 

помесне Цркве. Имајући доста присталица, он је упутио изасланство са жалбом многим епископима 

источних цркава. Тамо је нашао присталице, на челу са Јевсевијем никомидијским, школским другом 

својим, сродником царевим, и стога човеком утицајним. Јевсевије, престонички епископ (то је било још за 

време цара Ликинија, коме је Никомидија била престоница) није признао ауторитет суда александриског 

епископа. У писму Арију Јевсевије је писао: „Прекрасно умујући, жели да сви тако умују, јер је свакоме 

јасно да створенога није било док није уведено у постојање; а што је уведено у постојање, то има почетак“. 

Стога се епископ александриски нашао у тешком положају, и он се 318. године реши на крајњу меру: сазва 

сабор од сто епископа; одлучи од цркве Арија и његове присталице; отера богохулника из Александрије, и 

окружном посланицом обавести о томе све цркве. Али ова мера још више распали аријанске спорове и 

њихов пламен разнесе по целом Истоку. Ствар Аријева је на тај начин изгубила помесни карактер и 

добила општи црквени значај. 
60* Никеја, сада бедно насеље Исник, а тада огроман и богат град, главни град приморске области Витиније. 

Никеја је била везана са морем помоћу језера, те је била подједнако приступачна и с мора и са сува. У 

Никеји се налазио огроман дворац царски и много грађевина, где су се комотно могли сместити сабрани 

епископи и клирици, а удаљена је била свега 20 миља од Никомидије, ондашње цареве резиденције. 
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беху: престарели Александар александријски, први изобличитељ Арија, који са 

собом беше довео архиђакона Атанасија, храброг даровитог борца против 

аријанаца, који касније би архиепископ александријски и доби назив: Велики; 

затим свети Николај, епископ града Мира Ликијског; па свети Спиридон 

Чудотворац. На Сабор су дошли епископи са презвитерима и ђаконима, те их је 

било преко 2000 душа, од којих 318 епископа. 

Сабор би отворен месеца јуна 325. године*61 у огромној палати царског 

дворца. Када се сви сабраше, у дворану уђе цар Константин, обучен у своју сјајну 

царску одору. Он ћутке приђе својој златној столици, и не седе док му епископи 

не предложише да седне. Затим, саслушавши поздравно-захвалне говоре 

Евстатија антиохијског и историчара Јевсевија кесаријског, Константин се сам 

обрати Сабору речју, у којој изрази своју радост што види тако велики скуп 

отаца, и мољаше их да мирољубиво реше спорна питања. „Бог ми је помогао, 

говораше он тада, да свргнем нечестиву власт гонитеља, али је за мене 

несравњено болнија од сваког рата, и несравњено пагубнија од сваке крваве 

битке унутрашња међусобна борба у Цркви Божјој“. 

Аријанци су се на Сабору држали смело и самоуверено; на њиховој је страни 

било до 17 епископа, на челу са престоничким архијерејем, који је имао веза у 

царском двору. Арије је упорно бранио своје учење, употребљавајући сву своју 

красноречивост. Али непоколебива, убеђена приврженост саборских отаца 

црквеном учењу посрами лажну мудрост богохулника. Дубоко и свестрано 

познавајући истине хришћанске вере, оци Сабора су снажно и успешно 

оповргавали аријанску јерес. У томе се нарочито одликовао александријски 

ђакон Атанасије. Он је својом богонадахнутом речитошћу кидао као паучину 

лукаво красноречје јеретика. Спорови су били ватрени и дуги. Али је на крају 

било јасно, да је аријанско учење далеко од истине, лажно и безбожно. 

Осудивши аријанство потпуно и одлучно, оци Сабора одлучише да вернима 

даду тачно исповедање православног учења – Символ вере. И свети оци Сабора 

саставише Никејски символ вере, општеобавезан за целу Васељенеку Цркву. 

Завршна свечана седница Никејског Васељенског сабора одржана је у Никеји 

у царском дворцу 25. августа 325. године. Праштајући се са оцима Сабора, цар 

их је у својој опроштајној речи молио да имају мир међу собом. „Чувајте се, 

говораше им он, горких спорова између себе. Нека нико нема зависти према 

онима који показују нарочиту мудрост: вредност свакога сматрајте заједничком 

сопственошћу целе Цркве. Они виши и одлучнији нека не гледају осионо на оне 

ниже: Бог једини зна ко је одличнији. Савршенства ретко где има, и треба бити 

снисходљив према слабијој браћи; мирна слога скупоценија је од свега. 

Спасавајући неверујуће, имајте на уму да није могуће убедити свакога ученим 

расуђивањем; поуке треба саображавати према различним расположењима 

                                           
61* Спомен св. Првог Васељенског Сабора празнује се 29. маја (видети тамо опширније) и у недељу Св. 

Отаца пред Педесетницу – Духове. 
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свакога по угледу на лекаре који своје лекове употребљавају према разним 

болестима“. 

После тога цар Константин је живео још десет година и увек се верно држао 

Никејског исповедања вере, и ревносно се старао да у своме царству утврди дух 

хришћанске побожности. Поседујући опште образовање, а посебно и 

богословско, он је водио разгранату преписку са представницима Цркве по 

питањима вере, побожности и устројства хришћанског живота, а неретко је и у 

своме двору иступао пред скуп дворјана и народа с поукама о вери и 

побожности. Необично трудољубив, цар није трпео нерад. Великодушан и врло 

скроман, он није волео овације. Стојећи сам на великој моралној висини, 

Константин је желео да све који су долазили с њим у додир подигне до те 

висине. Тако, једном приликом он уразуми једног велможу – зеленаша на 

следећи начин. Позва га к себи, па га ухвати за руку и упита: До каквих размера 

ћемо пружати своју похлепност? Затим, обележивши копљем на земљи 

простор у величини човекова раста, рече му: Када би ти стекао сва богатства 

овога света и загосподарио свима стихијама земље, и тада се нећеш користити 

ничим већим од оваквог парчета земље; но и то је питање, да ли би се удостојио 

добити то! 

Другом једном приликом, саслушавши ласкаву реч једног лица од положаја, 

које називаше цара блаженим и говораше да ће он, „удостојен у овом животу да 

влада над свима, и у оном животу управљати заједно са Сином Божјим“, 

Константин му одговори нежно: „Боље је, помолити се за цара да се он у оном 

свету удостоји бити слуга Божји“. 

Дарежљивост царева текла је као велика река; он је, по сведочанству својих 

савременика, „од јутра до мрака тражио коме да учини неко добро“; убоге, и 

уопште људе избачене на улицу, он је снабдевао и новцем, и храном, и одећом; 

о сирочади он се бринуо место оца; девојке, које су остале без родитеља, он је 

удомљавао. Нарочито је многа добра чинио на Васкрс. У својој новој престоници 

он је завео обичај, да се на Васкршњу ноћ по свима улицама пале високи 

стубови од воска, као неке пламене буктиње, те је та тајанствена ноћ постајала 

светлија од дана, а изјутра је цар свима невољнима обилно раздавао поклоне. 

Тако је радио и о другим празницима и свечаностима. 

Последње године, а нарочито последњи дани земнога живота цара 

Константина, и његова кончина, били су достојни завршетак његове побожне 

настројености. Још док је смрт била далеко од њега, он се почео припремати за 

њу. У својој новој престоници он подиже храм у име Светих апостолā, и у 

средини – би удешена гробница. У почетку није било јасно ради чега је то 

учињено, а потом се испоставило да је благочестиви цар спремио гробницу за 

себе. Мисао о смрти постаде за цара предмет напрегнутог размишљања, чим он 

стаде осећати опадање својих физичких сила. Године 337. он последњи пут 

свечано отпразнова у Цариграду Васкрс и убрзо занеможе. Предосећајући 
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блиску кончину, он се сав предаде светим упражњавањима: често је клечећи 

ревносно изливао своје пламене молитве пред Богом. По савету лекара он у то 

време пређе у град Елеонопољ*62 да се тамо лечи у топлим водама. Но пошто 

му од купања у топлим водама не би ништа боље, он пређе у Никомидију. Ту 

остави завештањем царство тројици синова својих. Своју последњу захвалну 

молитву Богу цар заврши овим речима: „Сада се осећам истински блажен, јер 

имам чврсту веру да сам се причестио Божанском светлошћу и удостојио 

бесмртног живота“. 

Велики и равноапостолни цар Константин предаде своју свету душу у руке 

Небеског Цара – Христа Бога на сам дан Педесетнице 337. године, у својој 65. 

години. Тело његово би свечано пренесено у Цариград, и сахрањено, по 

његовом завештању, у цркви Светих апостолā. И сада свети равноапостолни цар 

живи бесконачним животом у вечном царству Христа Бога нашег, коме са Оцем 

и Светим Духом част и слава кроза све векове. Амин. 

  

 

                                           
62* Налазио се недалеко од Никомидије. 
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