Мцcа феvруaріа, въ д7-й дeнь.
* * *
Пaмzть и4же во с™hхъ
nц7A нaшегw їaкwва,
седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.

МЕСЕЦА ФЕБРУАРА, У 4. ДАН.
* * *
(С)ПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА
ОЦА НАШЕГ ЈАКОВА,
СЕДМОГ АРХИЕПИСКОПА СРБСКОГ.

Мцcа феvруaріа, въ д7-й дeнь.
Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw їaкwва,
седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
[Слyжбу прпdбнагw їсjдwра пилусіHта поeмъ на повечeріи,
и3ли2 њставлsемъ.]

На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }:
Прaздника G, глaсъ №. Самогл†сны:

Г

lг0ли, сmмеHне, * кого2 носS на рукY въ цRкви рaдуешисz; * комY
зовeши и3 вопіeши: * нhнэ свободи1хсz, ви1дэхъ бо сп7са моего2; * сeй

є4сть t дв7ы рождeйсz: * сeй є4сть t бGа бGъ сл0во, * воплоти1выйсz нaсъ
рaди и3 сп7сhй чlвёка, * томY поклони1мсz.

П

є4сть

ріми2, сmмеHне, * є3г0же подъ мрaкомъ мwmсeй законополагaюща
прови1дэ въ сінaи, * мLнца бhвша, зак0ну повинyющасz. * сeй

зак0номъ

гlг0лавый,

*

сeй

є4сть

во

прbр0цэхъ

речeнный,

*

воплоти1выйсz нaсъ рaди и3 сп7сhй чlвёка, * томY поклони1мсz.

П

ріи1демъ и3 мы2, * пёсньми бжcтвенными хrтA ўсрsщемъ * и3
пріи1мемъ є3го2, є3г0же сп7 сeніе сmмеHнъ ви1дэ. * сeй є4сть, є3г0же

дв7дъ провозвэсти2, * сeй є4сть во прbр0цэхъ гlг0лавый, * воплоти1выйсz
нaсъ рaди и3 зак0номъ вэщaвый, * томY поклони1мсz.

МЕСЕЦА ФЕБРУАРА, У 4. ДАН.*1
(С)ПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА ОЦА НАШЕГ ЈАКОВА,
СЕДМОГ АРХИЕПИСКОПА СРБСКОГ.
[Службу преп. Исидора Пелусиота појемо на Повечерју,
или изостављамо.]

НА ВЕЛИКОЈ ВЕЧЕРЊИ.
Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... стихире, на 8:
Празника 3, глас 1. Самогласне:
еци, Симеоне, * кога [то] у храму носиш на рукама и радујеш
се? * Коме [то] узвикујеш и кличеш: * „Сада сам ослобођен, јер
видех Спас[итељ]а мо(је)га? * Ово је Онај, који се од Дјеве родио; *
Ово је Онај, [који је] од Бога, Бог-Логос; * [Онај] који се нас ради
оваплотио да би човека спасао, * Њему се поклонимо“.

Р

рими Симеоне, * Онога кога је Мојсеј на Синају у [при]мраку
провидео [као] Законополагача; * [Онога] који је Дет(енц)е
постао и Закону се повиновао. * Ово је Онај, који је кроз Закон
говорио; * Ово је Онај, о Коме се кроз пророке казивало; * [Онај] који
се нас ради оваплотио да би човека спасао, * Њему се поклонимо.

П

одимо и ми, * песмама побожним Христа сусретнимо, * и
прихватимо Њега, чије је спасење Симеон видео. * Ово је Онај,
кога је Давид наговестио; * Ово је Онај, који је кроз пророке говорио;
* [Онај] који се нас ради оваплотио и кроз Закон се [об]јавио, * Њему
се поклонимо.

Х

* (с)помен светитеља Јакова, седмог архиеп. Србског, пада 3. фебруара, али га због празника св.
Симеона и Ане преносимо на следећи дан. (С)помиње се и у Сабору србских просветитељā и
учитељā 30. августа (одн. 2. недеље септембра по новом календару).
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И# с™и1телz є7, глaсъ д7.
Поd: Ћкw д0блz:

Длю1дехъ свои1хъ бlговолsй: * тaкw и3 сего2 с™и1телz, * nц7A нaшегw
и1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * въ р0дэ и3 р0дэ тёхъ kвлszй * и3 въ

їaкwва, * на пrт0лъ с™aгw сaввы постaви, * цRк0вію є3гw2 правопрaвzти:

* и3 доброт0ю сщ7eнныхъ добродётелей ўкраси2, * лю1ди є3гw2 во ўчeніи
бжcтвеннэмъ воспитaти, * и3 њ земли2 сeрбстэй непрестaннw моли1тисz.

Н

естроeніz сопротивоб0рче непрекл0нный, * и3 д¦0внагw движeніz
дёлательниче

нетрyдный:

*

первос™и1телю,

смиренномyдріz

и3сп0лненный, * и3 настaвниче, бlгонрaвостію ўдобрeнный: * влaстелей и3
властели1ч[ич]ей

мyдрый

наказaтелю,

*

сeбрwвъ

и3

мeропхwвъ

бlгоподaтливый роди1телю: * ґрхіпaстырю сeрбскій, їaкwве бGомyдре, * не
престaй молsсz њ нaсъ ко гDу.

Н

бcныхъ дворHвъ жи1телю, * и3 земнhхъ дyшъ попечи1телю: * на
пaству свою2 млcтивнw призирazй, * и3 прHсбы є3S чадолю1бнw

пріeмлzй: * и3 nчесA сво‰ всегдA њ нeй ко гDу воздвизazй, * и3 њ
всsцэмъ блaзэ є3S молsй: * научи2 и3 нaсъ, первоіерaрше, џ§е їaкwве, * на
нб7сёхъ сокр0вище стzжавaти, * и3 нбcную слaву пaче всёхъ и3скaти.

В

оспои1мъ, брaтіе, прaзднствєннаz пBніz, * свётлw торжествyюще
њ пaмzти с™и1тельстэй, * ўг0дника б9іz їaкwва сладкопёсненнw

ўбlжaюще, * и3 къ немY ўсeрдную мlтву возносsще: * во є4же
ўбlготвори1тисz њжесточє1ннымъ с®цємъ нaшымъ, * и3 просвэти1тисz
њмрачє1ннымъ

nчесє1мъ

нaшымъ:

*

ћкw

да

гDа

чистосердeчнw

воспріи1мемъ, * и3 ћснw є3го2 созерцaемъ.

С

об0ръ с™hхъ їерaрхwвъ сeрбскихъ, * днeсь на нб7сёхъ свеселsетсz, *
пріeмлz во своE сосл0віе є4ще є3ди1наго д¦он0снаго бlгор0дника: * на

земли1 же с™ёйшаz патріaрхіа пeщьскаz є3го2 воспэвaетъ, * и3 ч†да сво‰
созывaетъ къ прославлeнію пaмzти є3гw2 въ с™hхъ, * и3 къ бlгодарeнію бGа
њ вели1кихъ млcтей, * и4хже нaсъ nц7eмъ нaшымъ їaкwвомъ спод0би.
Слaва, глaсъ ѕ7:

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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И светитеља 5, глас 4.
Подобан: Као храбра ...
иван је Бог у светима Својим,*2 * који их из нараштаја у
нараштај јавља, * и [према] народу је своме благонаклон;*3 * тако
и овог светитеља, * оца нашег Јакова, * на престо светог Саве постави,
* да Црквом Његовом прав[илн]о управља; * и лепотом свештених
врлина украси, * да народ Његов у науци Божанској васпитава, * и да
се за земљу Србску непрестано моли.
орче против нереда неклонули, * и духовног прегнућа
делатниче неуморни; * првосветитељу, смиреноумља
испуњени, * и наставниче, благонаравношћу улепшани; * властеле и
властели[чи]ћā*4 мудри прекоритељу, * себара и меропаха* 5
дарежљиви родитељу; * архипастиру Србски, Јакове богомудри, * не
престај да се молиш за нас пред Господом.
ебеских двор(ов)а становниче, * и земаљских душа брижниче:
* који на паству своју милостивно погледаш, * и прозбе њене
чедољубиво примаш; * и очи своје свагда за њу ка Господу подижеш,
* и за свако добро њено се молиш; * научи и нас, првојерарше, оче
Јакове, * да на небесима ризницу стичемо, * и (да) небеску славу пре
свега иштемо.*6
спојмо, браћо, празнична певања, * светло торжествујућ(и) о
(с)помену светитељском, * угодника Божијег Јакова
слаткопесмено ублажавајућ(и), * и (к) њему усрдну молитву
узносећ(и): * да се ублаготворе окорела срца наша, * и да се
просветле [п]омрачене очи наше; * тако да Господа чистосрдачно
примимо, * и да Га јасно созерцавамо.
абор светих јерараха Србских, * данас се на небесима заједно
весели, * примајућ(и) у своју дружину још једног духоносног
благородника; * а на земљи га најсветија Патријаршија Пећска
опева, * и чеда своја сазива на прослављање (с)помена му међу
светима, * и на благодарење Богу за велике милости, * којих нас је
кроз оца нашег Јакова удостојио.
Слава ... глас 6:

Д

Б

Н
У

С

* Пс. 67,36а.
* Пс. 149,4.
4* виши друштвени сталежи у средњевековној Србији.
5* нижи друштвени сталежи у средњевековној Србији.
6* ср. Мт. 6,33; Лк. 12,31.
2
3

~5~

Меcеца фебруaра, у 4. дан

С

™ёйшаz цRкве сeрбскаz, * свётлостію днeсь вeліею њблистaннаz, *
ликyй њ приспёвшей пaмzти первос™и1телz своегw2: * жи1ческаz лavре,

* *царевэнчaннаz и3 седмовр†тнаz,*7 * прaзднствомъ є3гw2 возрaдуйсz *
пріeмлющи стекaющихсz на с™и1тельское торжество2: * студени1ческаz лavре, *
с™осmмеHн[ов]скаz и3 с™осaввскаz, * бlгохвaльными пёсньми воспрaзднуй
бlгодётелz и3 попечи1телz своего2: * пeщьскаz патріaрхіе, * с™опріeмнаz и3
с™охрани1тельнаz,*8 * рaдуйсz є3щE є3ди1ному ўчaстнику сeрбскагw соб0ра
с™и1тельскагw: * хрaмы с™jи и3 сщ7є1нныz nби1тєли, * совокуплє1ніz
празднолю6бнаz

и3

мн0жєства

бlгоговBйнаz,

*

блгdтію

с™aгw

д¦а

бGособрaннаz, * сeрбскихъ земeль с™ёйшаго ґрхіепcкпа, * nц7A сего2 нaшегw
їaкwва соглaснw прослaвите, * и3 хrтY бGу, бlгодётелю нaшему, * того2
рaди дост0йну хвалY принеси1те, * крёпость бо мlтвами є3гw2 нaмъ
подавaетъ, * и3 лю1ди сво‰ ми1ромъ блгcвsетъ.
И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. [Їwaнна монaха]:

Дначaло пріи1мъ подъ лёты, * не tстyпль своегw2 бжcтвA, * t дв7ы
а tвeрзетсz двeрь нбcнаz днeсь: * безначaльное бо сл0во џ§ее, *

ћкw мLнецъ четыредесzтоднeвенъ, * м™рію в0льнэ прин0ситсz въ цRковь
зак0нную: * и3 сего2 на рyки пріeмлетъ стaрецъ, * tпусти2, зовhй, рабA,

вLко, * и4бо џчи мои2 ви1дэста сп7сeніе твоE. * пришeдый въ мjръ сп7сти2
р0дъ чlвёчь, * гDи, слaва тебЁ.
Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G с™и1тєльскаz.
На літjи: стіхи1ра хрaма [ѓще х0щеши]:
И# стіхи6ры прaздника, самогл†сны: Глaсъ №. [Їwaнна монaха]:

Дповинyетсz велёніємъ, * нaсъ рaди, ћкw млcрдъ, по нaмъ бhвъ. *
нeсь дрeвле мwmсeю въ сінaи зак0нъ подaвый, * закHннымъ

нhнэ чи1стый бGъ, ћкw nтрочA с™о, * ложеснA развeрзъ чи1стыz, себЁ

самомY ћкw бGъ прин0ситсz, * зак0нныz клsтвы свобождaz, * и3
просвэщaz дyшы нaшz.

Глaсъ в7. [Ґндрeа пи1рра]:

* моје новокованице, изведене од тога што су се у Жичи помазивали (венчавали на царство)
Србски краљеви и цареви; њих укупно седам (колико је и врата на њој), по народном предању.
8* моја новокованица, изведена од тога што је манастир Пећске Патријаршије примио у себе и
чува кивоте и мошти многих Србских првосветитеља – архиепископа и патријараха.
7

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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ајсветија Цркво Србска, * светлошћу данас великом
облистана, * ликуј о приспелом (с)помену првосветитеља
свога; * Жичка лавро, * царовенчана и седмовратна, * празником
његовим се обрадуј * примајућ(и) оне који се стичу на светитељско
торжество; * Студеничка лавро, * Светосимеон(ов)ска и Светосавска,
* доброхвалним песмама успразнуј добротвора и брижника свога; *
Пећска Патријаршијо, * светопримна и светочуварна, * радуј се још
једном учеснику Србског сабора светитељског; * храмови свети и
свештене обитељи, * скупови празникољубни и мноштва
доброверна, * благодаћу Светог Духа Богосабрана, * Србских земаља
најсветијег архиепископа, * оца овог нашег Јакова сагласно
прославите, * и Христу Богу, Добротвору нашем, * због њега достојну
хвалу принесите, * јер нам снагу молитвама његовим даје, * и народ
свој миром благосиља.*9

Н

И сада ... Празника, глас исти. [Јована монаха]:
се данас отвори двер небеска, * јер се безпочетни Логос Очев, *
Дакоји
почетак прими у времену, * не одступајућ(и) [од] свог
Божанства, * од Матере Дјеве као Дет(енц)е 40-одневно *
[добро]вољно доноси у храм по Закону, * и на руке Га прима старац
узвикујућ(и): * „Отпусти, слугу [свога], Владико, * јер очи моје видеше
Спасење Твоје. * Господе слава Т(еб)и, * који си дошао у свет да
спасеш род човечији.
Вход. Прокимен дана. И 3 читања светитељска.
На Литији: стихира храма [ако хоћеш];
И стихире Празника, самогласне:
Глас 1. [Јована монаха]:
анас Онај који у давнини Мојсеју на Синају Закон дао, * [сам] се
Дповинује
Законским заповестима, * нас ради, као милосрдан,
постав(ши) као ми. * Сада чисти Бог, као Дет(енц)е свето, * бедра
отворив(ши) Чисте, себи се самом као Бог приноси, * [од] клетве
Законске [нас] ослобађајућ(и), * и душе наше просвећујућ(и).
Глас 2. [Андреја Пир[ског]а]:
9

* ср. Пс. 28,11.
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мyже вhшніи служи1теліе съ трeпетомъ м0лzтсz, * д0лу нhнэ

Е#сmмеHнъ

вeщными рукaми пріeмъ, * бGа чlвёкwмъ соедини1тисz

проповёда, * и3 чlвёка нбcна бGа ви1дzй, * tлучazсz сyщихъ на земли2
рaдостнw взывaше: * и5же во тьмЁ сyщымъ невечeрній свётъ tкрывazй,
* гDи, слaва тебЁ.
Стіхи6ры с™и1телz, глaсъ G:

П

ріиди1те днeсь, вёрныхъ собр†ніz, * совокyпльшесz во с™ы6z хрaмы,
* воспои1мъ срётєнійскаz попрaзднствєннаz пBніz, * и3 вкyпэ

соверши1мъ
хвaлzще:

с™и1тєльскаz
* въ

їерaрсэхъ

послBдованіz,

*

пёсньми

сeрбскихъ просіsвша,

*

бlгостр0йными

їaкwва,

ґрхіепcкпа

чcтнёйша, * њби1димыхъ ўтэшeніе и3 њѕлоблsемыхъ заступлeніе, *
земли2

сeрбскіz

похвалeніе,

*

и3

всегw2

р0да

нaшегw

ўдобрeніе:

*

всемлcтиваго бGа недремaннw молsща, * нaмъ, празднолю1бцємъ свои6мъ
даровaти: * ми1ръ и3 вeлію млcть.

Глaсъ д7:

В

ъ домY б9іи процвёлъ є3си2 ћкw бlгоплодови1таz мaслина, * плоды6
д0брыми и3сп0лнивъ вBтви сво‰: * и3 мн0жествомъ добродётелей

ўкраси1всz, * n§еству своемY свётлw возсіsлъ є3си2, * и3 вс‰ nкрє1стныz
страны6 њблистaлъ є3си2: * за труды2 сво‰ воздадE ти сz дост0йнаz мздA,
* и3 вх0дъ въ небє1сныz nби1тєли. * и3дёже, сщ7енноначaльниче їaкwве, *
хrтY бGу всегдA моли1сz, * нaмъ, чaдwмъ твои6мъ даровaти: * къ бGу
примирeніе и3 междоус0бное бlговолeніе.

Глaсъ є7:

Р

aдуйсz, їaкwве всебlжeнне, * с™и1телей сeрбскихъ вели1кое ўкрашeніе,
* догмaтwвъ цRк0вныхъ и3звёстное ўтверждeніе, * немощнhхъ

поможeніе и3 скорбsщихъ ўтэшeніе, * мlтвенниче тeплый въ нyждахъ
сyщымъ,

*

тьмY

житeйскагw малодyшіz

разгонsй,

*

и3

къ

неwбуревaемому пристaнищу сп7сeніz * мlтвами свои1ми наставлsй. *
тёмъ, сщ7еннотаи1нниче їaкwве, * гDу бGу при1снw моли1сz, * нaмъ,
ср0дникwмъ твои6мъ даровaти: * въ вёрэ n§естэй бlгостоsніе * и3 t
всsкихъ бёдъ и3збавлeніе.

Глaсъ ѕ7:

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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нога Коме се горе служитељи с трепетом моле, * сада доле
Симеон у овештале руке прима, * [као] Бога који се с људима
сјединио исповеда, * и небеског Бога [као] човека гледа; *
растављајућ(и) се [од] овог земљаљског, радосно кличе: * Господе,
слава Теби, * који онима у тами невечерњу светлост откриваш.

О

Стихире светитеља, глас 3:

одите данас, сабрања верних, * сакупив(ши) се у свете храмове,
* успојмо Сретењска попразнична певањā, * и уједно
с(а)вршимо светитељска последовањā, * песмама благостројним
хвалећ(и): * међу јерарсима Србским просијалог, * Јакова
архиепископа најчаснијег, * онеправђених утеху и злостављаних
заштиту, * земље Србске похвалу, * и свега [на]рода нашег
улепшање: * који свемилостивог Бога недремв(љ)иво моли, * да нама,
празникољубцима својим дарује: * мир и велику милост.
Глас 4:

Х

дому Божијем си процвао као веома плодна маслина, *
плодовима добрим испунив(ши) гране своје; * и мноштвом
врлина украсив(ши) се, * отаџбини својој си светло засијао, * и све
(си) околне земље облистао; * за труд(ов)е твоје даде ти се достојна
плата, * и улазак у небеске обитељи. * Тамо, свештеноначалниче
Јакове, * Христу Богу свагда моли се, * да нама, чедима твојим дарује:
* мир с Богом и добру вољу међу собом.
Глас 5:

У

адуј се, Јакове свеблажени, * светитеља Србских велико
украшење, * догмата Црквених сигурно утврђење, * немоћних
помоћи и невољних утехо; * молитвениче топли онима у тескобама,
* који таму животног малодушја разгониш, * и ка небурном
пристанишу спасења * молитвама својим водиш. * Зато,
свештенотајниче Јакове, * Господу Богу увек моли се, * да нама,
с[уна]родницима твојим дарује: * у вери отачкој добро стајање * и од
свак[акв]их беда избављење.
Глас 6:

Р

~9~

С

Меcеца фебруaра, у 4. дан

ти1телю б9ій, џ§е їaкwве, приснопaмzтне, * главо2 преwсщ7eннаz и3
цэвни1це д¦0внаz, * n§ескихъ предaній недремaнный храни1телю, * и3

цRк0вныхъ

пр†вилъ

т0щный

блюсти1телю:

*

монaшествующихъ

бlгоискyсный настави1телю, * и3 скорбsщихъ тeплый ўтёшителю: *
моли1сz вhну ко гDу, * и3 нaмъ, почитaтелємъ твои6мъ, * t всsкихъ
њбстоsній врaжіихъ и3збaвитисz * и3 бlгоугHднымъ къ немY њбрэсти1сz.

П

Глaсъ з7:
охвалaми

бlгопёсненными,

q!

вёрніи,

*

пріиди1те,

ўбlжи1мъ

с™и1телz їaкwва, * первоіерaрха сeрбскаго и3 пaстырz вели1каго, *

и3збрaнъ бо сосyдъ с™aгw д¦а содёлавшасz, * и3 toнyдуже дрyгъ б9ій
наречeсz, * и3 къ соб0ру с™hхъ nтє1цъ приложи1сz: * нhнэ же м0литсz њ
ми1рэ и3 бlгодeнствіи р0ду нaшему, * њ побёдэ на враги2 и3 пребывaніи, * въ
вёрэ преспёzніи и3 во всeмъ бlгопоспэшeніи.

П

ріиди1те

днeсь,

соб0ри

сeрбстіи,

Слaва, глaсъ }:
*

бlгочcти6ваz

мн0жєства

монaшествующихъ и3 мjрствующихъ, * соберeмсz њ пaмzти вели1кагw

с™и1телz * їaкwва ґрхіепcкпа сeрбскагw и3 nц7A нaшегw, * и3 принесeмъ є3мY
бlгопохв†льнаz пBніz и3 пёснєннаz плетє1ніz: * слaвzще вои1стинну т0чна
и3справи1телz всsкіz чaсти зак0ннагw предaніz, * и3 д0бра ревни1телz прeжде
бhвшихъ є3мY с™и1телей, * во всeмъ д0брэйшемъ ћже ви1дэ ў ни1хъ, * и3
кaкw всsкъ t ни1хъ труждaшесz њ ўмножeніи бGодaнныхъ талaнтwвъ: *
подви1жника во всsцэмъ д0брэмъ дёлэ не њслаблsща, * и3 дёлательника къ
б0льшему

совершeнству

нетрyднw

восходsща,

*

чcтнw

и3

првdнw

жи1тельствуz, * и3 въ д0брыхъ п0двизэхъ шeствуz, * невреждeнно хrтіaнское
ўчeніе сохранsz, * и3 цRкHвныz ўстaвы въ недви1жимэмъ ўтверждeніи
соблюдaz, * и3 въ блaзэй надeждэ сп7сeніz пребывaz: * мнHгіz же и3ны6z
труды2 во днeхъ свои1хъ пол0жша и3 принeсша, * пrт0лъ с™и1телz сaввы
шeсть лётъ придержaz, * и3 с™w житіE своE њ гDэ соверши1въ, * соб0ру
бGопризнaтыхъ ґрхіерє1й совокупи1сz. * тёмже, пaмzть є3гw2 свётлw
прaзднующе, * и3 въ мlтвахъ и4мz є3гw2 взывaюще, * прослaвльша є3го2 хrтA
бGа м0лимъ: * тогw2 мlтвами * даровaти нaмъ ми1ръ и3 вeлію млcть.
И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже [Ґндрeа кри1тскагw]:

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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ветитељу Божији, оче Јакове, незаборавни, * главо
преосвештена и свирало духовна, * отачких предања
недрем(љ)иви чувару, * и Црквених правила брижљиви држатељу; *
монахујућих веома искусни управитељу, * и невољних топли
утешитељу; * моли се једнако пред Господом, * да се и ми,
поштоваоци твоји, * од св(ак[акв])их напада(ја) вражијих избавимо *
и да се благоугодни пред Њим нађемо.
Глас 7:
охвалама благопесменим, о! верни, * ходите, ублажимо
светитеља Јакова, * првојерарха Србског и пастира великог, *
јер се из(а)браним сасудом Светога Духа начини, * и отуда се
пријатељем Божијим назва, * и сабору се светих отаца приложи; * а
сада се моли за мир и добре дане [на]роду нашем, * за победу над
непријатељима и опстанак, * напредак у вери и добар успех у
свему.
Слава ... глас 8:* 10
одите данас, сабори Србски, * побожна мноштва монаха и
мирјана, * саберимо се о (с)помену великог светитеља * Јакова
архиепископа Србског и оца нашег, * и принесимо му
благопохвална певања и песмена плетења: * славећ(и) уистину
тачног управитаља сваког дела законског предања, * и доброг
ревнитеља пре њега бивших светитељā * у свему добром што виде
код њих, * и како се свако од њих трудио на умножењу богоданих
таланата; * подвижника који у сваком добром делу не (о)слаби, * и
делатника који ка већем савршенству неуморно усходи, * часно и
праведно животујућ(и), * и у добрим подвизима ходећ(и), *
неповређено хришћанско учење чувајућ(и), * и црквене уставе у
непоколебивом утврђењу држећ(и), * и у доброј нади спасења
пребивајућ(и); * који и многе друге трудове у дане своје положи и
принесе, * престо светитеља Саве шест година придржавајућ(и); * и
свето живот свој у Господу завршив(ши), * збору се од Бога
признатих* 11 архијереја прибр[ој]а. * Стога, (с)помен му светло
празнујућ(и), * и у молитвама име му зазивајућ(и), * Христа Бога
који га прослави молимо: * да нам његовим молитвама, * дарује мир
и велику милост.
И сада ... Празника, глас исти [Андреја Критског]:

С

П
Х

* при састављању коришћени делови кратког житија, издање: „Данилови настављачи (Данилов
ученик, други настављачи Даниловог зборника)“, приредио проф. д-р Гордон Мак Данијел
(данашња језичка верзија: проф. д-р Лазар Мирковић), Просвета и ССК, Београд 1989. г. стр. 124.
11* ср. Мт. 10,32; Лк, 12,8.
10

Мцcа феvруaріа, въ д7-й дeнь
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же на херувjмэхъ носи1мый * и3 пэвaемый t сераф‡мъ, * днeсь въ

И$бжcтвенное с™и1лище по зак0ну приноси1мь, * на стaрческихъ ћкw на

пrт0лэ сэди1тъ рукaхъ: * и3 t їHсифа пріeмлетъ дaры бGолёпнw, * ћкw
супрyгъ г0рличищъ, несквeрную цRковь, * и3 t kзы6къ новоизбр†нныz
лю1ди: * голуби6на же двA птенц†, * ћкw начaльникъ вeтхагw же и3
н0вагw. * є4же къ немY њбэщaніz сmмеHнъ конeцъ пріeмъ, * блгcвS дв7у
мRjю бцdу, * стrтeй џбразы и4же и3зъ неS провозгласи2, * и3 t негw2
прошaше tпущeніz, вопіS: * нhнэ tпусти1 мz, вLко, * ћкоже прeжде
возвэсти1 ми: * ћкw ви1дэхъ тS, первовёчнаго свёта, * и3 сп7са гDа
хrтоимени6тымъ лю1демъ.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7.
Поd: Д0ме є3vфрafовъ:

Ди3 сщ7eнникwмъ бlгоукрашeніе: * їaкwва ґрхіепcкпа днeсъ восхвaлимъ,

0мъ с™aгw д¦а и3 ст0лпъ правослaвіz, * с™и1телємъ бlгопохвалeніе *

* и3 пaмzтъ є3гw2 прослaвимъ.

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.

ДщедрHтъ: * и4хже всегдA сподоблsемсz, * мlтвами твои1ми ко гDу,
0мъ млcтей неwскyдныхъ є3си2, * и3 сокр0вище неизчерпaемыхъ

* їaкwве преwсщ7eнне и3 приснобlжeнне.

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Двосхищaемое: * крёпкое њграждeніе и3 на враги2 њдолёніе, * їaкwве,
0мъ татьми2 не подкопaемый є3си2, * и3 блaго крад0мыми не

їерaрше къ бGу бlгопріsтне.

Слaва, глaсъ т0йже:

Дликyй и3 весели1сz, * и4бо приспЁ всечcтн0е с™и1тельское торжество2 *

0ме бGовэнчaнныхъ и3 бGопрослaвленныхъ сeрбскихъ глaвъ, * нhнэ

бGон0сца їaкwва, ґрхіепcкпа сeрбскагw, * добродётельми и3 бlгодэsньми
свои1ми

тS

ўкраси1вша:

*

лю1ди

же

тво‰

на

пyть

бGовёдэніz

бlгонастaвивша, * и3 ћкw невёсту всsкою добр0тою преукрашeнную ко
хrтY и3звeдша. * тогw2 мlтвами, ћкw млcрдъ, * сп7си2, гDи, и3 поми1луй
дyшы нaшz.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. [Гeрманово]:

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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нај кога носе херувими * и кога [о]певају серафими, * данас се у
Божанско светилиште по Закону доноси, * на старачким
рукама као на престолу седи, * и од Јосифа богоприличне дарове
прима: * пар грлица, као нескверну цркву * и од незнабожаца
новоиз(а)брани народ: * два голубића,*12 као Началник и Старог и
Новог [Завета]. * [а] Симеон обећање краја свога примив(ши), *
благосиљајућ(и) Дјеву Марију Богородицу, * наговештава јој видове
страдања Онога који је од Ње, * а од Њега моли отпуст, вапијућ(и): *
„Сада ме отпусти, Владико, * као што си ми раније објавио, * јер
видех Тебе, првовечну Светлост, * и Спас[итељ]а и Господа
Христоимен(ит)ог народа“.

О

На стиховње: стихире, глас 2.
Подобан: Доме Евфратов ...
ом Светог Духа и стуб Православља, * светитељима добру
Дпохвалу
* и свештеницима добри украс; * Јакова архиепископа
данас усхвалимо, * и (с)помен му прославимо.
Стих: Свештеници ће се Твоји обући у правду, * и преподобни ће
се Твоји обрадовати.*13
(је)си неоскудних милōсти, * и ризница неизцрпних
Дом
милосрђā; * којих се свагда удостојавамо, * молитвама твојим
пред Господом, * Јакове преосвештени и увек блажени.
Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*14
(је)си који лопови не поткопавају, * и благо које крадљивци
Дом
не отимају; * моћна ограда и пред непријатељима одољење, *
Јакове, јерарше пред Богом добро примљени.

Слава ... глас исти:
15

оме Боговенчаних и Богопрослављених Србских глава,* * сада
Дликуј
и весели се, * јер приспе свечасно светитељско торжество *
богоносца Јакова, архиепископа Србског; * који те врлинама и
доброчинствима својим украси, * а народ твој на пут Богопознања
добро упути, * и као невесту сваком лепотом преукрашену пред Христа
изведе. * Његовим молитвама, као милосрдан, * спаси, Господе, и
помилуј душе наше.
И сада ... Празника, глас исти. [Германово]:
* Лк. 2,23-24.
* Пс. 131,9.
14* Пс. 115,6.
15* мисли се на манастир Жичу као место где су се помазивали (крунисали) Србски краљеви и цареви.
12
13

~ 13 ~

Меcеца фебруaра, у 4. дан

Дпeрвэе мwmсeй ви1дэ, * на горЁ сінaйстэй скриж†ли даю1ща є3мY. *
нeсь сmмеHнъ на рyки гDа слaвы пріeмлетъ, * є3г0же подъ мрaкомъ

Сeй є4сть, и4же во прbр0цэхъ гlг0лzй, * и3 зак0на творeцъ: * сeй є4сть,

є3г0же дв7дъ возвэщaетъ, * и4же всBмъ стрaшный, * и3мёzй вeлію и3
богaтую млcть.

К

На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь с™и1телz, глaсъ №:
р0тостію, смирeніемъ и3 бlготворeньми просіsлъ є3си2, * и3 пrт0лъ
с™и1телz сaввы добродётельми мн0гими ўкрашaлъ є3си2, * џ§е

їaкwве, приснопaмzтне, * цRковь сeрбскую ћкw д0брый к0рмчій мyдрэ
и3справлsлъ є3си2, * хрaмы б9іz воздвизaлъ и3 њбновлsлъ є3си2, * њ
монастырsхъ же и3 монaшествующихъ д0брэ попечeніе и3мёлъ є3си2: * тёмъ
и3 мздY трудHвъ твои1хъ t гDа воспріsлъ є3си2, * и3 на нб7сёхъ съ ли6ки
їерaршескими всели1лсz є3си2, * съ ни1миже непрестaннw м0лишисz њ душaхъ
нaшихъ.

Р

[Двaжды.]
И# тропaрь прaздника, глaсъ т0йже:

aдуйсz, блгdтнаz бцdе дв7о, * и3зъ тебe бо возсіS сlнце прaвды, *
хrт0съ, бGъ нaшъ, * просвэщazй сyщыz во тьмЁ: * весели1сz и3 ты2,

стaрче првdный, * пріeмый во њб8‰тіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, *
дaрующаго нaмъ воскrніе.

[Е#ди1ножды.]

На у$трени.
На БGъ, гDь: тропaрь прaздника, глaсъ №:
Рaдуйсz, блгdтнаz бцdе дв7о:

П

Тропaрь с™и1телz џбщій, глaсъ }:
равослaвіz настaвниче, * бlгочeстіz ўч™лю и3 чcтоты2, * вселeнныz
свэти1льниче, * ґрхіерeєвъ бGод7хновeнное ўдобрeніе, * їaкwве премyдре,

* ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, * цэвни1це д¦0внаz: * моли2 хrтA
бGа * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва: тропaрь с™и1телz, глaсъ №:
Кр0тостію, смирeніемъ и3 бlготворeньми:
И# нhнэ, прaздника.

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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Симеон на руке прихвата Господа славе, * Кога је пређе
Данас
Мојсеј у [при]мраку видео, * када му је на Гори Синајској
таблице давао; * Ово је Онај који је кроз пророке говорио, * и [који је]
Творац Закона; * Ово је Онај Кога је Давид наговештавао; * Онај који
је свима диван, * [и] који има велику и богату милост.
На благосиљању хлебова: тропар светитеља, глас 1:*16
ротошћу, смирењем и доброчинствима си просијао, * и престо
светитеља Саве си врлинама многим украшавао, * оче Јакове,
незаборавни; * Црквом Србском (си) као добри крманош мудро
управљао, * храмове Божије (си) подизао и обнављао, * а о
манастирима и монаштву (си) се добро старао; * зато си плату за
труд(ов)е своје од Господа примио, * и на небесима (си) се са
зборовима јерарашким населио, * и с њима се непрестано молиш за
душе наше.
[Два пута.]

К

И тропар Празника, глас исти:*17
адуј се, благодатна Богородице Дјево, * јер из тебе засија Сунце
правде, * Христос, Бог наш, * просвећујућ(и) оне [који су] у
тами; * весели се и ти, старче праведни, * који си примио у наручје
Ослободитеља душа наших, * који нам дарује Васкрсење.
[Једном.]

Р

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог (је) Господ ... тропар Празника, глас 1:
Радуј се, благодатна Богородице Дјево ...
Тропар светитеља општи, глас 8:
равославља наставниче, * побожности и чистоте учитељу, *
васељене светиониче, * архијерејā богонадахнуто украшење, *
Јакове премудри, * учењима си твојим све просвет(л)ио, * свирало
духовна; * моли Христа Бога * да спаси душе наше.*18

П

Слава ... тропар светитеља, глас 1:
Кротошћу, смирењем и доброчинствима ...
И сада ... Празника.
* састављен заједно са кондаком 14. и 15. септ. 2017. г., а минимално доредигован 8. апр. 2020. г.
* редакција превода од 15. фебр. а 1995. г. Сретењског тропара (урађена почетком марта 2020. г.).
18* по угледу на Теодосијеву Службу свт. Сави I архиеп. Србском, на Јутрењу дајемо и овај општи
тропар светитељу.
16
17
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По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ G.
Поd: Бжcтвенныz вёры:

С

т0лпъ цRкве kви1лсz є3си2, * и3 ўтверждeніе бlгочcтіz бhлъ є3си2: *
бGовозлю1бленне џ§е їaкwве, первос™и1телю сeрбскій: * правожитіeмъ

свои1мъ вс‰ з†падныz концы2 њсіsлъ є3си2, * и3 правосyдіемъ къ с®цaмъ людeй
свои1хъ прилэпи1лсz є3си2: * нhнэ же къ хrтY бGу дерзновeннw м0лишисz *
њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.
Поd: КрасотЁ дв7ства твоегw2:
дв7ы тS воплощeнна, хrтE, * рaдуzсz под8sтъ сщ7eнный сmмеHнъ, *

Tнhнэ tпущaеши, вопіS, рабA твоего2, вLко: * ѓнна же непор0чнаz

прbр0чица и3 слaвнаz * нhнэ и3сповёданіе и3 пёніе прин0ситъ тебЁ. * мh же,
жизнодaвче, вопіeмъ ти2: * слaва тaкw бlговоли1вшему.
По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ є7.
Поd: Собезначaльное сл0во:

кw цrтвенное цRкве ўкрашeніе, * и3 бlголёпное с™и1телей ўдобрeніе: *

Ћсщ7eнныхъ

собHръ сeрбскихъ начaльника вси2 восхвaлимъ, * їaкwва

первоіерaрха и3 ў§телz, * научaетъ бо нaсъ трbцу с™yю чествовaти, * и3
бGопод0бное поклонeніе є4й приноси1ти.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

В

о хрaмъ принeслсz є3си2, nбы6чнаz и3сполнsz, * творeцъ и3 вLка и3
зак0на дaтель, сп7се: * и3 на рукaхъ сmмеHна бlговолeніемъ твои1мъ

носи1тисz пл0тію, * и4же всBмъ стрaшный, * и3 всю2 твaрь содержaй, *
восхотёлъ є3си2, є3ди1не щeдре, * свётъ св0й всBмъ tкрhти нaмъ.
Полmелeй. Величaніе [первос™и1тельское]:

В

еличaемъ тS * первос™и1телю сeрбскій, * ґрхіепcкпе бlжeннэйшій
їaкwве: * и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, * тh бо м0лиши за нaсъ *

хrтA бGа нaшего.

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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По 1. стихословљу: сједален, глас 3.
Подобан: Божанске вере ...
туб Цркве си се показао, * и утврђење побожности си био; *
богољубљени
оче
Јакове,
првосветитељу
Србски;
*
правоживљем својим све си крајеве западне*19 обасјао, * и правосуђем
си за срца народа свога прионуо; * а сада се пред Христом Богом
смело молиш * за спасење душа наших.
[Два пута.]

С

Слава ... и сада ... Празника, глас исти.
Подобан: Красоти дјевства твога ...
ебе Христе од Дјеве оваплоћеног, * радосно свештени Симеон
прихвата, кличућ(и): * „Сада отпушташ слугу Твога, Владико“;
* а Ана безпрекорна и славна пророчица * сада Т(еб)и исповедање и
појање приноси; * а ми Ти Животодавче кличемо: * Слава [Т(еб)и] који
си тако благо[из]волео.

Т

По 2. стихословљу: сједален, глас 5.
Подобан: Сабезпочетни Логос ...
ао царствено украшење Цркве, * и благољепно улепшање
светитељā; * свештених зборова Србских началника сви
усхвалимо, * Јакова првојерарха и учитеља, * јер нас научава да
Тројицу Свету чествујемо, * и да Јој богодолично поклоњење
приносимо.
[Два пута.]

К

Слава ... и сада ... Празника, глас и подобан исти:
храм си донешен, оно што је по обичају испуњавајућ(и), *
Творче и Владико и Законодавче, Спас[ит]е[љу]; * и на рукама
Симеона си благовољењем Твојим телом ношен; * Ти Који си свима
диван, * и сву твар држиш, * (ус)хтео си, једини Милосрдни, * да
светлост Своју свима нама откријеш.

У

Полијелеј. Величање [првосветитељско]:
еличамо те * првосветитељу Србски, * архиепископе
најблаженији Јакове; * и поштујемо свети (с)помен твој, * јер ти
молиш за нас * Христа Бога нашег.

В

* мисли се на Рашку, одн. Србску земљу, која је западно у односу на Јерусалим, термин који се
често користи у тзв. србској средњевековној књижевности.

19
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Меcеца фебруaра, у 4. дан

Pал0мъ и3збрaнный: Ўслhшите сіS, вси2 kзhцы:
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ д7.
Поd: Ск0рw предвари2:

С

вэти1ло немерцaющее р0ду своемY є3си2, * и3 стрaжъ неусhпный
твердhни и4стины, * бlжeннэйшій їерaрше, џ§е їaкwве, * настaвникъ

бlгоискyсенъ животовводsщагw

пути2,

* и3

ў§тель

премyдръ

словeсъ

бжcтвенныхъ. * тёмже, не престaй воспоминaz нaсъ * ћкw и3мёzй вeліе
дерзновeніе ко хrтY бGу.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

П

л0тію мLнствовавша t неискусомyжныz м™ре, * рукaми стaрыми
твои1ми њб8sлъ є3си2, сmмеHне, * хrтA бGа нaшего, * пріsлъ є3си2

и3сх0да tвётъ слaвнw, * ўлучи1лъ є3си2 чудeсъ непрестaнную блгdть: * тёмъ
тS достод0лжнw вси2 слaвимъ.
Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.
Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, * внуши1те вси2 живyщіи по
вселeннэй.
Всsкое дыхaніе: С™0е є3ђліе t їwaнна, зачaло lѕ [главA ‹,f7-ѕ7i].
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Б

9іихъ њбэтовaній снаслёдниче, * и3 цrтва хrт0ва приo1бщниче, *
гDнь с™и1телю, с™е їaкwве, * по призвaнію твоемY бhсть и3 житіE

твоE: * и4бо свётомъ блгdти просіsлъ є3си2, * и3 сэди1нами рaзума вс‰
ўдиви1лъ є3си2, * неѕл0біемъ и3 бlгодyшіемъ с®цA плэни1лъ є3си2: * пaмzть
твоS чcтна, * и3 преставлeніе твоE во с™hхъ: * моли2 нaмъ бlгостоsніz въ
правовёріи * и3 бlгопоспэшeніz во всeмъ.

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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Псал(а)м из(а)брани: Почујте ово, сви народи ...*20
По Полијејеју: сједален, глас 4.
Подобан: Убрзо нас предухитри ...
ветило (је)си неугасиво [на]роду своме, * и стражар
неуспав(љ)иви Тврђаве истине,*21 * најблаженији јерарше, оче
Јакове; * наставник доброискусни животоуводног пута, * и учитељ
премудри речи божанских. * Стога, не престај да нас се опомињеш, *
јер имаш велику смелост пред Христом Богом.
[Два пута.]

С

Слава ... и сада ... Празника, глас и подобан исти:
ао] Дет(енц)е телом од неискусомужне Матере, * рукама си
стар[ачк]им својим обгрлио Симеоне, * Христа Бога нашег; *
[који] ти допусти да одеш у слави, * и даде [ти] непрестану благодат
чуд(ес)ā; * зато те достојно дуга сви славимо.

[К

Затим Степена: 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 1:
Уста ће моја говорити премудрост, * и поука срца мога разум.*22
Стих: Почујте ово сви народи, * [по]слушајте сви који живите по
васељени.*23
Све што дише ... Св. Јеванђеље од Јована, зач. 36 [гл. 10,9-16].
По 50-том псалму: стихира, глас 6:
ожијих обећања санаследниче, * и царства Христова
судеониче, * Господњи светитељу, свети Јакове, * по призиву
твоме би и живљење твоје; * јер си светлошћу благодати просијао, *
и сединама разума све (си) задивио, * незлобивошћу и
добродушношћу срца (си) пленио; * (с)помен је твој частан, * и
престављење твоје међу светима; * моли нам доброг стајања у правој
вери * и доброг напретка у свему.

Б

* Пс. 48,2.
* ср. 1. Тим. 3,15.
22* Пс. 48,4.
23* Пс. 48,2.
20
21
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КанHнъ прaзднику, и3 двA канw6на
с™и1телю їaкwву [безъ їрмосHвъ], ґрхіепcкпу сeрбскому.
КанHнъ прaзднику, глaсъ G, є3гHже краегранeсіе:
ХrтA рaдостнэ стaрецъ њб8eмлетъ.
[Творeніе гDи1на космы2.]
Пёснь №. Їрм0съ:
Сyшу глубороди1тельную зeмлю сlнце нашeствова и3ногдA, * ћкw стэнa
бо њгустЁ nбап0лы водA, * лю1демъ пэшемореходsщымъ и3 бGоуг0днw
пою1щымъ: * пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.
Да кaплютъ в0ду џблацы, * сlнце бо на џблацэ лeгцэ носи1мо настaло
є4сть, * на нетлBнную рукY, * хrт0съ въ цRкви ћкw мLнецъ. * тёмже,
вёрніи, возопіи1мъ: * пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.
Крэпи1тесz,

рyцэ

сmмеHни

стaростію

њслaбленніи,

*

лhста

же

претруждє1нна ст†рча * правобыстрw2 дви1житасz хrтY на срётеніе, * ли1къ
со безпл0тными состaвльше: * пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.
Рaзумомъ простeртаz нб7сA, весели1тесz, * и3 рaдуйсz, землE, * и3з ъ
пребжcтвенныхъ бо нёдръ хитрeцъ прошeдъ хrт0съ, * м™ерію дв7ою бGу nц7Y
прин0ситсz мLнецъ, * и4же прeжде всёхъ: * слaвнw бо прослaвисz.
КанHнъ №-й с™и1телю, глaсъ },
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ]:
С[вz]ти1телz їaкwва п[ё]сн[ен]нw почти1мъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [Составлeніе:] З[о]рaстово.*24
Пёснь №. [Їрм0съ:
В0ду прошeдъ, ћкw сyшу, * и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, *
ї}льтzнинъ вопіsше: * и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.]
Припёвъ: Первос™и1телю, џ§е їaкwве, моли2 бGа њ нaсъ!
* настао почетком априла 2020. г. дописивањем и прерадом делова 2. Канона из Опште службе
србском [прво]светитељу и учитељу [архиепископу или патријарху], одн. из Службе сабору
србских просветитељā и учитељā (30. августа).

24

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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Канон Празнику, и два канона
светитељу Јакову [без ирмосā], архиеп. Србском.
Канон Празнику, глас 3, коме је акростих:
Христа радосно старац грли.
[Творење господина Козме.]*25
Песма 1. Ирмос:
Пресушену дубину земље сунце пређе некада, * јер се у зид згусну
с обе стране вода, * пред народом који пешке морем хођаше и
богоугодно појаше: * Појмо Господу, јер се славно прослави.*26
Да вода капље из облакā, * јер [као] Сунце на облаку лаком
ношено, * [и] на непорочним рукама, * јави се Христос у храму као
Дет(енц)е. * Стога, верни, узвикнимо: * Појмо Господу, јер се славно
прослави.
Укрепите се руке Симеонове од старости ослабљене, * а ноге
преуморне старачке * свебрзо се [по]крените у сусрет Христу, * збор
са безтелеснима саставив(ши): * Појмо Господу, јер се славно
прослави.
Веселите се мудрошћу [рас]прострта небеса, * и радуј се, земљо, *
јер из надбожанских недара као Уметник, прошав(ши) Христос, * од
Мајке Дјеве се приноси Богу Оцу [као] Дет(енц)е, * Он који је пре
свега; * јер се славно прослави.
Канон 1. светитељу, глас 8,
коме је акростих [у тропарима]:
С[ве]титеља Јакова п[е]см[е]но пошт[у]ј[е]м[о].
А у богородич(а)нима: [Састављање:] З(о)растово.
Песма 1. [Ирмос:
Прешав(ши) воду као суво, * и египатско избегав(ши) зло, *
Израилац клицаше: * Певајмо Избавитељу и Богу нашем!]*27
Припев: Првосветитељу, оче Јакове, моли Бога за нас!

* превод Сретењског канона урађен почетком априла 2020. г.
* редакција превода од 28. јануара 1994. г. Сретењских ирмосā (урађена 27. марта 2020. г.).
27* незнатна редакција превода од 5. децембра 1994. г. Ирмосā (урађена јануара 2019. г.)
25
26
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Свz

щенноначaльника
преwсщ7eннаго,

и3

первос™и1телz

пёсньми

почти1мъ,

сeрбскаго,
*

*

џбразъ

їaкwва
бо

є4сть

бжcтвеннагw смотрeніz въ сeрбіи, * и3 начертaніе ґрхіерeємъ сє1рбскимъ, *
ћкоже видёніемъ тaкоже и3 дэsніемъ.

Т

ебЁ їaкwве, первос™и1телю нaшъ, * к0е бlгодaріе и3 к0е воздaріе
принесeмъ;

*

мы2

лю1діе

твои2

сeрбстіи,

*

мн0гw

бо

бlгодётельствовалъ є3си2 нaмъ; * тёмъ, зрsще д0брое скончaніе житіS
твоегw2, * и4мже д0брэ поучaемсz.
мэz ќмъ возносsщьсz къ вы6шнимъ, * всёмъ с®цемъ свои1мъ

И#прилэпи1лсz є3си2 къ бGу, * всёхъ пристрaстій земнhхъ tчуждazсz: *

и3 бGомyдренный храни1тель џбщества и3 предстaтель kвлszсz, * џбщихъ
похвaлъ спод0билсz є3си2.

Зо

БGо®ченъ:

вeмъ ти2 є4же рaдуйсz * и3 слaвимъ тS вси2, пренепор0чнаz, * ћкw
всеo1бщее почeстіе нaшегw є3стествA: * є3ди1ными ўсты6 приносsще

ти2 * хвалeбную пёснь величaніz.
КанHнъ в7-й с™и1телю, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе
[въ тропарёхъ]: Їaкwва ґрхіепjскопа слaвимъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово.*28
Пёснь №. [Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.]
aкwва ґрхіепjскопа добродётельми днeсь цRковь сeрбскаz ўкрашaетсz,

Ї*

бlгодэsньми хвaлитсz и3 и3справлeньми свэтов0дитсz, * пёсньми

лэпопод0бными пaмzть є3гw2 творsщи.
рхіерeйства с™опомaзаніемъ ћснw просіsлъ є3си2, с™и1телю, * словесы6 и3

ҐдBлы

р0ду своемY свэти1льникъ показaлсz є3си2, * присносіsющь и3

вс‰ nкрє1стныz страны6 њзарsющь.

Слaва:

* акростих састављен септ. 2017. г. (после писања тропара и кондака), а Канон писан током
марта 2020. г.

28
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штеноначалника и првосветитеља Србског, * Јакова
преосвештеног песмама поштујмо, * јер је слика
Божанског старања у Србији, * и узор архијерејима Србским, * како
изгледом тако и делом.

Све

еби Јакове, првосветитељу наш, * које благодарје и које
уздарје да принесемо, * ми народ твој Србски, * јер си нам
многа добра учинио? * Зато, гледајућ(и) добар крај живота твог, *
њиме се добро поучавамо.

Т

мајући ум који се узноси ка висинама, * свим срцем својим си
прионуо (к) Богу; * свих пристрасности земаљских се
отуђујућ(и), * и [као] богомудри чувар заједнице и заступник се
показујућ(и), * заједничких похвала си се удостојио.
Богородичан:

И

вемо Ти оно „Радуј се“ * и славимо Те сви, Пренепорочна, *
као [све]општу почаст наше природе; * једним Ти устима
приносећ(и) * хвалбену песму величања.

Зо

Канон 2. светитељу, глас 6, коме је акростих
[у тропарима]: Јакова архиепископа славим(о).
А у богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово.
Песма 1. [Ирмос:
[Пре]пешачив(ши) по дну [мора] као по копну стопама, Израил, *
гледајућ(и) [про]гонитеља Фараона потопљена, клицаше: * Богу
победн[ич]ку песму појмо.]
акова архиепископа врлинама данас се Црква Србска
украшава, * доброчинствима се хвали и управљањима се
светловоди, * песмама љепоподобним (с)помен му творећ(и).

Ј

рхијерејства светим помазањем сјајно си просијао, светитељу, *
речима и делима [на]роду своме светионик си се показао, *
који стално сија и све околне стране озарава.
Слава ...

А
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К

расsсz даров†ніи прес™aгw д¦а, всеwсщ7eнне, * и3 њдёzвсz nдeждею
бжcтвеннэйшихъ добродётелей: * прешeлъ є3си2 къ пренбcному с™и1лищу

* и3 тaмw чeстнw сщ7еннодёйствовати.

З

И# нhнэ, прaздника:

емлE рaдуйсz, и4бо рукaми стaрческими * бGа ћкw мLнца пріeмлеши, *
дв7ою м™рію во хрaмъ приноси1ма: * т0й бо х0щетъ вс‰ закHннаz

соверши1ти, * и3 мjрови млcть даровaти.

Катавaсіа:

Сyшу глубороди1тельную зeмлю сlнце нашeствова и3ногдA, * ћкw стэнa
бо њгустЁ nбап0лы водA, * лю1демъ пэшемореходsщымъ и3 бGоуг0днw
пою1щымъ: * пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.
Пёснь G. Їрм0съ:
Ўтверждeніе на тS надёющихсz, * ўтверди2, гDи, цRковь, * ю4же
стzжaлъ є3си2 чcтн0ю твоeю кр0вію.
Перворождeнъ и3зъ nц7A прeжде вBкъ, * перворождeнъ мLнецъ и3зъ дв7ы
нетлённыz, * ґдaму рyку простирaz kви1сz.
Младоyмна бhвша прeлестію первоздaннаго, * пaки и3справлsй бGъ
сл0во, * мLнствовавъ kви1сz.
Земли2 и3счaдіе, пaки потeкшее въ ню2, * бжcтвA соoбрaзное є3стество2
зижди1тель, ћкw непрел0жнэ, * мLнствовавъ kви2.
В&-й. [Їрм0съ:
Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, * и3 цRкве зижди1телю, * ты2 менE
ўтверди2 въ любви2 твоeй, * желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, * є3ди1не
чlвэколю1бче.]

Т

ы2, зак0ну д¦а повинyлсz є3си2, * с™и1телю, д¦он0сне їaкwве: * и3
всёхъ нaсъ нетрyднw научaлъ є3си2 * не покорsтисz зак0ну

грэх0вныхъ произволeній.
ђльскимъ житіeмъ твои1мъ * лю1ди тво‰ приwбрёлъ є3си2, * бGон0сне

Е#џ§е нaшъ їaкwве, * и3 њбэщ†ннаz бlжє1нства ў бGа воспріsлъ є3си2.

Л

юбS бGобесёдовaніе и3 ўединeнное безм0лвіе, * t мірскjz молвы2

ўдалsлсz є3си2, џ§е їaкwве: * тёмже моли1сz и3 нaмъ * въ ми1рэ

св0й вёкъ пожи1ти, * и3 во всёхъ є3мY бlгоугоди1ти.

БGо®ченъ:

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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расећ(и) се дар(ов)има Пресветог Духа, свеосвештани, * и
оденув(ши) се одеждом најбожанскијих врлина; * прешао
си
у
наднебеско
светилиште
*
да
и
тамо
часно
свештенодејствујеш.
И сада ... Празника:

К

емљо радуј се, јер рукама старчевим * Бога као
Дет(енц)е примаш, * Које Дјева Мајка у Храм доноси: *
јер Он хоће све [што је] по Закону да изврши, * и (да) свету
милост дарује.
Катавасија:

З

Пресушену дубину земље сунце пређе некада, * јер се у зид згусну
с обе стране вода, * пред народом који пешке морем хођаше и
богоугодно појаше: * Појмо Господу, јер се славно прослави.
Песма 3. Ирмос:
Утврђење [си] оних што се у Тебе надају, * Господе, утврди Цркву,
* коју си стекао часном Твојом крвљу.
Прворођени из Оца пре векова, * [и] прворођени [као] Дет(енц)е
из Дјеве непороче, * јави се руку пружајућ(и) Адаму.
Првосаздани беше детиње памети и превари се, * а Бог-Логос
поново [га] усправљајућ(и), * јави се [као] Дет(енц)е.
Чедо земље, опет ће отић(и) у њу, * а Саздатељ природу
саобразну Божанству (као) неизмењиву * јави [као] Дет(енц)е.
Други. [Ирмос:
Створитељу свода небеског(а), * и Саздатељу Цркве, Господе, * Ти
ме(не) утврди у љубави Твојој, * крају жеља, утврђење верних, * једини
Човекољубче.]
и си се Закону Духа повиновао, * светитељу, духоносни Јакове; *
и све си нас неуморно учио * да се не покоравамо закону
греховних прохтева.

Т
Е
Љ

ванђелским живљењем твојим, * народ си свој придобио, *
богоносни оче наш Јакове, * и обећана блаженствā си (к)од Бога
примио.
убећ(и) Богобеседовање и осамљено тиховање, * од светске
вреве си се удаљавао, оче Јакове; * стога се моли да и ми * у миру
свој век п[р]оживимо, * и да у свему Њему благоугодимо. Богородичан:
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Р

ождeйсz t тебE * и3 хотsй сп7сти2 чlвёка, * ћкw бlгодётель и3
чlвэколю1бецъ: * во твою2 ўтр0бу, бGом™и, * сл0во превёчное

неwпи1саннw всели1сz.
Г&-й. [Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й: * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.]
сновaніе твeрдо, повелёніе хrт0во, * въ с®цы твоeмъ недви1жимw

Њположи1въ,

їaкwве бGомyдре: * nгнeмъ двоеди1нымъ бGолю1біz и3

братолю1біz горёлъ є3си2, * въ нeмъ созерцaz бжcтвєннаz.

В

оевaвъ д0брэ брaнь житeйскую, * и3 вэнeцъ побёдный на три1знищи
стzжaвъ, їaкwве доблемyдре: * мздY трудA дост0йную t гDа пріsлъ

є3си2, * и3 нhнэ весели1шисz, въ њбэщaнный пок0й вшeдый.
пc л ьскагw преeмства

Ґсопrт0льниче,

цRк0вныхъ

снаслёдниче, * и3 первос™и1 телей сeрбскихъ

їaкwве

собесёдникъ

Слaва:

бlгомyдре:

kви1 л сz

є3 с и2 ,

*
*

nтє1 ц ъ
првd н ыхъ

сопричaстникъ.

и3
же

ў§телей
и3

с™hхъ

И# нhнэ, прaздника:

§ескихъ нёдръ не њстaвилъ є3си2, хrтE, * t дв7ы мRjи вопл0щьсz: *

Nи3

во њб8sтіzхъ првdнагw сmмеHна носи1мь бhлъ є3си2, * рyки є3гw2

прикосновeніемъ тёла твоегw2 њс™и1вый, * kзhки же свётомъ бжcтвA
твоегw2 просвэти1вый.

Катавaсіа:

Ўтверждeніе на тS надёющихсz, * ўтверди2, гDи, цRковь, * ю4же
стzжaлъ є3си2 чcтн0ю твоeю кр0вію.
Кондaкъ прaздника, глaсъ №:
дв7и1чу њс™и1вый ржcтв0мъ твои1мъ, * и3
Ўтр0бу
блгcви1вый, ћкоже подобaше, * предвари1въ и3 нhнэ

рyцэ сmмеHнэ
сп7 слъ є3си2 нaсъ,

хrтE б9е: * но ўмири2 во бранёхъ жи1тельство, * и3 ўкрэпи2 бlговёрный и3
хrтолюби1вый р0дъ нaшъ ... [и4м>къ], * є3г0же возлюби1лъ є3си2, є3ди1не
чlвэколю1бче.

Јкосъ:
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одив(ши) се од Тебе * и хотећ(и) да спасе човека, * као
Добротвор и Човекољубац; * у Твоју се утробу, Богомати, * Логос
превечни неписиво усели.

Р

Трећи. [Ирмос:
Нема светога, као [што си] Ти, Господе Боже мој; * који си узвисио
рог верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања
Твога.]
снов чврсти, заповест Христову,*29 * у срце своје непомер(љ)иво
положив(ши), Јакове богомудри; * огњем двојед(и)ним
Богољубља и братољубља си горео, * у њему созерцавајућ(и) [оно]
што је Божанско.

О

ојевав(ши) добро битку животну, * и венац победн(ичк)и на
бојишту стекав(ши),*30 Јакове храбромудри; * плату си достојну
труда од Господа примио, * и сада се веселиш, у обећани одмор
ушав(ши).
Слава ...

В

постолског прејемства санаследниче, * и првосветитељā
Србских сапрестолниче, Јакове добромудри; * отаца и
учитељā Црквених си се показао сабеседник, * а праведних и светих
сапричасник.
И сада ... Празника:

А

чева недрā ниси напустио, Христе, * од Дјеве Марије се
оваплотив(ши); * и у наручју праведног Симеона ношен си био,
* руке његове додиром тела Твога [п]осветив(ши), * а незнабожце
светлошћу божанства Твога просвет(л)ив(ши).
Катавасија:

О

Утврђење [си] оних што се у Тебе надају, * Господе, утврди Цркву,
* коју си стекао часном Твојом крвљу.
Кондак Празника, глас 1:*31
ристе Боже, који си утробу девич(анс)ку [п]осветио рођењем
Твојим, * и руке Симеонове благословио као што (и) доликује,
* заступив(ши) и сада си нас спасао; * но, умири ратове међу
становништвом, * и укрепи благоверни и христољубиви [на]род наш
... [име], * који си заволео, једини Човекољубче.
Икос:

Х

* ср. Мк. 12,30-31; Лк. 10,27.
* ср. 2. Тим. 4,7-8.
31* редакција превода од 15. фебр. 1995. г. Сретењског кондака (урађена 27. марта 2020. г.).
29
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К

ъ бцdэ притецeмъ, * хотsщіи сн7а є3S ви1дэти, къ сmмеHну носи1ма,
* є3г0же съ нб7сE безпл0тніи ви1дzще, дивлsхусz гlг0люще: * ч{днаz

зри1мъ нhнэ и3 пресл†внаz, * непостижи6маz, несказ†ннаz: * и4же бо ґдaма
создaвый н0ситсz, ћкw мLнецъ, * невмэсти1мый вмэщaетсz на рукaхъ
стaрчихъ, * и4же въ нёдрэхъ неwпи1санныхъ сhй nц7A своегw2, * в0лею
њписyетсz пл0тію, ґ не бжcтв0мъ, * є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.
Сэдaленъ, глaсъ }.
Поd: Свирёлей пaстырскихъ:

С

вирёле и3стиннопaстырскихъ њглашeній любозвyчнаz, * и3 nтє1цъ
цRк0вныхъ лЂро бGод¦новeннаz: * хвалY бжcтвенную хrтY бGу вhну

возсылaющаz, * сщ7енноначaльниче їaкwве приснопaмzтне, * томY всегдA
моли1сz, * и3 глaсу вHпль нaшихъ къ немY предстaти.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Р

оди1лсz є3си2 на земли2, собезначaльный nц7Y: * принeслсz є3си2 въ
цRковь,

непостижи1мый:

* рaдуzсz

же стaрецъ

на

рyки тS

воспріeмъ, зовhй: * нhнэ tпущaеши, є3г0же посэти1лъ є3си2, по гlг0лу
твоемY, * бlгоизв0ливый сп7сти2 ћкw бGъ р0дъ чlвёческій.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE: * и3зъ ківHта бо прошeдъ,
с™hни твоеS нетлённыz м™ре, * въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, *
ћкw мLнецъ руконоси1мь, * и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.
Рaдуzсz, сmмеHне, неизречeнныхъ таи1нниче, * бцdа вопіsше, * є3г0же t
с™aгw дрeвле и3звэсти1сz тебЁ д¦а, * мLнствовавшаго сл0ва хrтA * на
рyки пріими2, зовhй є3мY: * и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.
На нег0же ўповaлъ є3си2, сmмеHне, * в0зрастъ дётищный, рaдуzсz
под8ими2 хrтA, * ї}лz бжcтвеннагw ўтэшeніе, * зак0на творцA и3 вLку, *
и3сполнsющаго зак0на чи1нъ, зовhй є3мY: * и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2
хвалeніz.

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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Богородици притецимо, * ми који хоћемо да видимо
Њеног Сина к(а) Симеону ношеног; * Кога са небеса
безтелесне [силе] гледајућ(и), диве се говорећ(и): * Гледамо сада [што
је] чудно и преславно, * непостижно [и] неисказиво; * јер Оног који је
саздао Адама носе као Дет(енц)е, * несместиви се смешта на рукама
старачким, * Онај који је у недрима необухватаним Оца свога, *
[добро]вољно се ограничава телом, а(ли) не [и] Божанством, * једини
Човекољубац.

(К)

Сједален, глас 8.
Подобан: Свирала пастирских ...
вирало истинопастирских оглашења милозвучна, * и отаца
Црквених лиро Богонадахнута; * која хвалу божанску
Христу Богу једнако узноси(ш), * свештеноначалниче Јакове
незаборавни, * Њему се свагда моли, * да и глас вапаја наших
преда њ изађе.
[Два пута.]

С

Слава ... и сада ... Празника, глас и подобан исти:
одио си се на земљи, Сабезпочетни Оцу; * донешен си у Цркву,
Непостижни; * а старац радујућ(и) се примив(ши) Те на руке,
кличе: * „Сада отпушташ, по речи Твојој, оног кога си походио, *
благо(из)волев(ши) да као Бог спасеш род људски“.

Р

Песма 4. Ирмос:
Прекрила је небеса врлина Твоја, Христе; * јер прошав(ши) из
кивота Светиње – Твоје непорочне Матере; * у храму славе Твоје си се
[по]јавио * као Дет(енц)е на рукама ношено, * и све се испуни Твојом
хвалом.
Радуј се, Симеоне, неизрецивих [ствари] тајниче, * Богородица
клицаше: * Оног о Коме си одавно извештен од Светог Духа, *
Логоса-Христа [као] Дет(енц)е, * на руке прими, узвикујући Му: * Све
се испуни Твојом хвалом.
Христа у ког си се уздао, Симеоне, * Израила Божанску утеху, *
Законотвораца и Владику, * који испуњава обичај Закона; * у узрасту
дете(нце)та прихвати * радујућ(и) се и узвикујућ(и) Му: * Све се
испуни Твојом хвалом.
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Ви1дz сmмеHнъ сл0во безначaльное, * съ пл0тію ћкw на пrт0лэ
херувjмстэмъ дв7ою носи1маго, * вин0внаго є4же бhти всsческихъ, * ћкw
мLнцу дивsсz, вопіsше є3мY: * и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.
В&-й. [Їрм0съ:
Ўслhшахъ, гDи, * смотрeніz твоегw2 тaинство, * разумёхъ дэлA
тво‰, * и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.]
кw

трубA

ґрхaгGльскаz

вэщaніемъ,

*

и3

ћкw

свэти1льникъ

Ћпросвэщazй вселeнную сіsніемъ, * ўстроsеши неподви1жиму цRковь

во n§ествіи своeмъ, великоимени1те їaкwве, * тёмъ, м0лимъ тS: *
призирazй и3 на сіE собрaніе.

aкwве, с™hй ґрхіпaстырю и3 ґрхіепcкпе, * и3мyще тS и3звёстную надeжду

Їи3 стёну недви1жимую: * надёемсz мlтвами твои1ми и3збaвитисz нaмъ

* t всёхъ скорбeй ўтэснsющихъ нaсъ.

рхіп†стырскіz тво‰ труды2 и3 предпрі‰тіz, * ±же под8 sлъ є3си2 њ

Ґбlгоустроeніи

цRкве р0да твоегw2 похвалsюще: * прославлsемъ,

їерaрше їaкwве, твою2 бlжeнную пaмzть.

БGо®ченъ:

рхaгGльское цэловaніе р0дъ сeрбскій тебЁ приноси1тъ, * бцdе, дв7о

Ґнепор0чнэйшаz:

* пріsла бо є3си2 є3го2 во своE покрови1тельство, *

и4мже покрывaеши и5 дaже до днeсь * хранsщи њстaнки є3гw2 бlгочcтіz.
Г&-й. [Їрм0съ:
Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.]
пcльскихъ предaній послёдователz,

* и3 первос™и1телехъ сeрбскихъ

Ґравностоsтелz, * млcтива же щeдра бlгодёzтелz: * бlгопохвалsемъ

тS, їaкwве преwсщ7eнне.

Р

экY

неизсzкaемую

неиждивaемое

бл†гъ

ўчeній

бlгомyдренныхъ,

безцённыхъ,

*

*

и3

сокр0вище

млcтива

и3

подaтлива

домострои1телz: * чeстнw тS почитaемъ, їaкwве пребlжeнне.

Слaва:

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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Гледајућ(и) Симеон * у телу као на престолу херувимском од
Дјеве ношеног * Логоса безпочетног и Узро(чни)ка свега постојећег, *
[и] као Дете(нце)ту дивећ(и) се, клицаше Му: * Све се испуни Твојом
хвалом.
Други. [Ирмос:
Чуо сам, Господе, * [за] тајну Твога старања; * разумех дела Твоја, * и
прославих Твоје Божанство.]
рханђелској труби слично глашењем, * и свећњаку који
(про)светљава васељену сијањем, * устројаваш непоколебивом
цркву у отаџбини својој, великоименити Јакове, * па те молимо: *
погледај и на ово сабрање.

А

акове, свети архипастиру и архиепископе, * имајућ(и) те [као]
извесну наду и зид непомични; * надамо се да ћемо се
молитвама твојим избавити * од свих невоља које нас притешњују.

Ј

рхипастирске твоје труд(ов)е и прегнућа, * које си поднео при
благоустројавању Цркве [на]рода твога похваљујућ(и); *
прослављамо, јерарше Јакове, твој блажени (с)помен. Богородичан:

А

рхангелски поздрав [на]род Србски Т(еб)и приноси, *
Богородице, Дјево најнепорочнија; * јер си га примила под своје
покровитељство, * којим га покриваш све до данас * чувајућ(и) му
остатке побожности.

А

Трећи. [Ирмос:
Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно поје
кличућ(и), * од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и).]
постолских предања последоватеља, * и првосветитељā
Србских равностојатеља, * милостивог и дарежљивог
доброчинитеља; * добро те похваљујемо, Јакове преосвештени.

А

еку неизцрпну учења благомудр(ен)их, * и ризницу
непотрошиву блага безцених, * милостивог и издашног
домоуправитеља; * часно те поштујемо, Јакове преблажени. Слава ...

Р
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Х

rт0выхъ

словeсъ

проповёданіемъ,

*

и3

твои1мъ

ўсeрднымъ

пaстырствованіемъ, * бGопред†ннаz ти2 ч†да къ стезЁ сп7сeніz

безукори1зненнw

наставлsлъ

є3си2:

*

тёмъ

тайнов0дственне.

тS

величaемъ,

їaкwве

И# нhнэ, прaздника:

нна прbр0чица, дщи2 фанyилева, * принeсшусz бGомLнцу дв7ою во

Ѓхрaмъ: *

пристyпльши того2 гDа и3сповёдаше, * и3 всBмъ чaющымъ

и3збавлeніz во їеrли1мэ њ нeмъ гlг0лаше.

Катавaсіа:

Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE: * и3зъ ківHта бо прошeдъ,
с™hни твоеS нетлённыz м™ре, * въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, *
ћкw мLнецъ руконоси1мь, * и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ превознесeна бGа, * t ѓгGлъ слaвы
дwрmноси1ма: * q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ * прови1дэхъ бо воплощaема
бGа, * свёта невечeрнz и3 ми1ромъ вLчествующа.
Разумёвъ бжcтвенный стaрецъ проzвлeнную дрeвле прbр0ку слaву, *
рукaми сл0во зрS м™рними держи1мо, * рaдуйсz, вопіsше, чcтаz: * ћкw
пrт0лъ бо держи1ши бGа, * свёта невечeрнz[го] и3 ми1ромъ вLчествующа.
Покл0нсz стaрецъ, * и3 стопaмъ бжcтвеннэ прикоснyвсz неискусобрaчныz
и3 бGом™ре, * џгнь, речE, н0сиши, чcтаz: * мLнца бою1сz њб8sти бGа, *
свёта невечeрнz[го] и3 ми1ромъ вLчствующа.
Њчищaетсz и3сaіа, t серафjма ќгль пріeмъ, * стaрецъ вопіsше бGом™ри:
* ты2 ћкоже клещaми рукaми просвэщaеши мS, * подaвши є3г0же
н0сиши, * свёта невечeрнz[го] и3 ми1ромъ вLчествующа.
В&-й. [Їрм0съ:
Просвэти2 нaсъ повелёніи твои1ми, гDи, * и3 мhшцею твоeю выс0кою, *
тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

К

ончи1ну д0бру шeствіz твоегw2 земнaгw получи1лъ є3си2, * и3 на нб7сA
престави1лсz є3си2, їaкwве бlгопyтне: * и3дёже пrт0лу вLчню со ѓгGлы

предстои1ши, * и3 того2 њ нaсъ вhну м0лиши.

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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ристових речи проповедањем, * и твојим усрдним
пастир(ств)овањем, * Богом предана ти чеда си на стазу
спасења безпрекорно (на)водио; * зато те величамо Јакове
тајновод(стве)ни.
И сада ... Празника:
на пророчица, кћи Фануилова, * када Дјева донесе
Богомладенца у храм; * приступив(ши) (Ње)га [као] Господа
исповедаше, * и свима који чекаху избављење у Јерусалиму о Њему
Катавасија:
говораше.*32
Прекрила је небеса врлина Твоја, Христе; * јер прошав(ши) из
кивота Светиње – Твоје непорочне Матере; * у храму славе Твоје си се
[по]јавио * као Дет(енц)е на рукама ношено, * и све се испуни Твојом
хвалом.
Песма 5. Ирмос:
Када виде Исаија у [пра]слици на престолу преузвишеном Бога, *
анђелима славе ношеног; * „О! кукавни ја, вапијаше, * како провидех
оваплоћеног Бога, * Светлост невечерњу и Владара света?“
Разумев(ши) побожни старац славу у давнини пројављену
пророку, * и гледајућ(и) Логоса рукама Матерњим држаног, *
клицаше: Радуј се, Чиста, * јер као престо држиш [самог] Бога, *
Светлост невечерњу и Владара света.
Поклонив(ши) се старац, * и побожно се дотакнув(ши) стопала
Неискусобрачне и Богомајке, * рече: [Ти] Огањ носиш, Чиста, * [а ја]
се бојим да загрлим Бога [као] Дет(енц)е * Светлост невечерњу и
Владара света.
Очисти се Исаија, од серафима жар примив(ши), * [а] старац
клицаше Богомајки: * Ти ме рукама као клештима (пр)осијаваш, *
(пре)дајућ(и) [ми] (оног) кога носиш, * Светлост невечерњу и
Владара света.

Х

А

Други. [Ирмос:
Просвет(л)и нас заповестима Твојим, Господе; * и уздигнутом руком
Твојом, * (по)дај нам Твој мир, Човекољубче.]
ончину добру путовања твога земљског си добио, * и на небеса
си се преселио, Јакове добропутни; * где пред престолом
Владике са анђелима стојиш, * и Њега за нас једнако молиш.

К

32

* ср. Лк. 2,36-38.

~ 33 ~

Меcеца фебруaра, у 4. дан

блаки

согрэшeній

и3

безмёстныхъ дэsній

нaшихъ

tжени2,

*

W$мlтвами твои1ми къ бGу, * с™и1телю џ§е їaкwве: * и3збавлsz нaсъ

врaжескихъ нахождeній * и3 междоус0бныхъ брaней.

В

елми2 добродётельнымъ житіeмъ твои1мъ бGу ўгоди1лъ є3си2, * и3
врагA до концA порази1лъ є3си2, * хrтy бGу взывaz: * нёсть с™ъ, и3

нёсть првdнъ пaче тебE, гDи.

С

БGо®ченъ:

aмое сл0во џ§ее v3постaсное, є3г0же зачалA є3си2, * моли2, бцdе,
и3збaвитисz нaмъ t всsкихъ бёдъ, * рабHмъ твои6мъ, вои1стинну

призывaющымъ тS.
Г&-й. [Їрм0съ:
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.]
кHну твою2 сщ7eнную, первоіерaрше їaкwве, * днeсь къ цэловaнію

Їпредлагaюще, * и3 є3лeемъ t канди1ла предъ нeю помазyющесz: * и3 твоE

свётлое прaзднство совершaюще, * пBніz ти2 с™и1тєльскаz бlгочи1ннw
воспэвaемъ.
ђльскагw

и3 ст0чника

Е#бGожaждущыz

вод0ю,

первос™и1телю

їaкwве,

*

дyшы людeй свои1 хъ пои1 лъ є3 си2: * и3 с®цA и4 хъ

рaдостію бGовёдэніz и3 сполнsлъ є3 си2, * ћкw д0брый и3 люботрyдный
дёлатель на ни1вэ гDней.

П

Слaва:

ервосщ7eнника kк0въ нaмъ ќбw подобaше: * с™а, неѕл0бива и3
несквeрна, * дост0йную приносsща жeртву њ свои1хъ и3 њ людски1хъ

грэсёхъ: * таковA нaмъ промысли1тель всsческихъ въ тебЁ дадE, їaкwве
всеwсщ7eнне.

С

И# нhнэ, прaздника:

тaрецъ сmмеHнъ ўзрёвъ мLнца на рукY дв7ы держи1ма, * ўразумЁ
въ нeмъ є3гHже слaва дрeвле прbр0ку проzви1сz: * и3 вопіsше

неискусобрaчнэй сицєвaz гlг0лz: * сE лежи1тъ сeй мнHгіz низвeргнути и3
мнHгіz возстaвити, * и3 бyдетъ знaменіе прерэкaніz.

Катавaсіа:

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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блаке сагрешења и неумесних дела наших одагнај, *
молитвама твојим пред Богом, * светитељу оче Јакове; *
избављајућ(и) нас од непријатељских најезди * и међусобних сукоба.

О

еома си врлинским животом твојим Богу угодио, * и врага (си)
сасвим поразио, * Христу Богу узвикујућ(и): * Нема светијег, и
нема праведнијег од Тебе, Господе.
Богородичан:

В

амог Логоса Очевог ипостасног, кога си зачела, * моли,
Богородице, да се избавимо од свак[акв]их беда, * ми, слуге
Твоје, које Те уистину призивамо.

С

Трећи. [Ирмос:
Божијом светлошћу твојом, Благи, * озари душе оних који Ти
јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија,
истинитог Бога, * који дозива из мрака греховног.]
кону твоју свештену, првојерарше Јакове, * данас на целивање
(по)стављајућ(и), * и уљем из кандила пред њом се
помазујућ(и); * и твој светли празник с(а)вршавајућ(и), * певања ти
светитељска благочино (ис)певамо.

И

ванђелског извора водом, првосветитељу Јакове, * богожедне
душе народа свога си појио; * и срца си му радошћу
Бого(по)знања пунио, * као добри и трудољубиви посленик на њиви
Господњој.
Слава ...

Е

рвосвештеника какав нам заиста треба(ше): * светог,
незлобивог и нескверног, * који достојну приноси жртву за
своје и за народне грехе,* 33 * таквог нам Промислитељ свега у теби
даде, Јакове свеосвештани.
И сада ... Празника:

П

тарац Симеон угледав(ши) Дете(нц)е на рукама Дјеве
држано, * разуме[де] у Њему Оног чија се слава у давнини
пророку пројави; * и клицаше Неискусобрачној ов(ак)о говорећ(и):
* Гле, Овај лежи да многе свргне и многе подигне, * и (да) буде Знак
спорења.* 34
Катавасија:

С

33
34

* ср. Јевр. 7,26-27.
* ср. Лк. 2,34

Мцcа феvруaріа, въ д7-й дeнь
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Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ превознесeна бGа, * t ѓгGлъ слaвы
дwрmноси1ма: * q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ * прови1дэхъ бо воплощaема
бGа, * свёта невечeрнz и3 ми1ромъ вLчествующа.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Возопи2 къ тебЁ * ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма сп7сeніе, * є4же лю1демъ пріи1де
t бGа, * хrтE, ты2 бGъ м0й.
СіHну ты2 кaмень возложи1лсz є3си2, * непокори6вымъ претыкaніе и3
соблaзна кaмень, * неруши1мое вёрныхъ сп7сeніе.
И#звёстнэ носS начертaніе, * и4же прeжде вBкъ тS и3зрасти1вшагw, *
земнhхъ за млcрдіе * нhнэ нeмощію њбложи1сz.
Сн7у вhшнzгw, сн7у дв7ы, * бGу nтрочaти бhвшему, * покл0ншасz
тебЁ нhнэ * tпусти2 съ ми1ромъ.
В&-й. [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.
гGльское

житіE

t

ю4ности

возжделёвъ,

*

возжделённому

Ѓподвизazсz дости1глъ є3си2, * и3 хрaмъ с™aгw д¦а, с™е їaкwве, kви1лсz

є3си2: * мh же, рaдость њ нeмъ и3мyще, вопіeмъ: * с™ъ є3си2, гDи, сп7сazй
дyшы нaшz.

Пэ

снопоeмъ тS, первоіерaрше сeрбскій їaкwве, * и4бо t младhхъ
ногтeй хrтY бGу в[оз]дaлсz є3си2, * и3 т0й тS ћкw люби1маго

своего2 возлюби1лъ є4сть: * мh же, къ немY, съ тоб0ю, возопіeмъ: * слaва
си1лэ твоeй, гDи.

С

™и1телю

хrт0въ

їaкwве,

*

зак0ны

бжcтвєнныz

и3сполнsz,

*

даровaній б9іихъ преисп0лнилсz є3си2: * мh же, къ немY, съ тоб0ю

вёрнw вопіeмъ: * слaва си1лэ твоeй, гDи.

Т

БGо®ченъ:

ебE, прес™az вLчце, м0лимъ: * моли2 є3г0же родилA є3си2, * бGа и3 цRS
нaшего, * млcтиву нaмъ бhти въ дeнь сyдный.

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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Када виде Исаија у [пра]слици на престолу преузвишеном Бога, *
анђелима славе ношеног; * „О! кукавни ја, вапијаше, * како провидех
оваплоћеног Бога, * Светлост невечерњу и Владара света?“
Песма 6. Ирмос:
Старац видев(ши) [својим] очима Спасење, * које народу дође од
Бога, * узвикну (к) Теби: * Христе, Ти си Бог мој.
[У] Сиону си [као] камен положен, * непокорнима [за] спотицање
и [за] стену саблазни, * [а] вернима [за] неразориво спасење.
Јасно носећ(и) црте * Оног из ког си пре век(ов)а изникао; * из
милосрђа [према] земнима * сада си се у немоћ[но] оденуо.
Оног који Ти се поклонио * [као] Сину [Све]вишњег [и] Сину Дјеве,
* [и као] Богу који поста[де] Дет(енц)е, * сада опусти у миру.
Други. [Ирмос:
Излићу молитву пред Господом, * и казаћу (Ње)му јаде моје; * јер
се злом душа моја испуни, * и живот се мој аду приближи; * па се
молим као Јона: * Боже, изведи ме из пропа(д[љ]иво)сти.]
нђлско живљење од младости зажелев(ши), * жељеноме кроз
подвиг (си) достигао, * и храм си се Светога Духа, свети Јакове,
показао; * а ми, радост у Њему имајућ(и), кличемо: * Свет (је)си,
Господе, и спасаваш душе наше.

А

Пе

смопојемо те, првојерарше Србски Јакове, * јер си се *од
малих ногу* 35 Христу Богу предао, * и Он те је као
миљеника свог заволео; * а ми, Њему, с тобом, узвикујемо: * Слава
сили твојој, Господе.
ветитељу Христов Јакове, * законе Божанске испуњавајућ(и), *
дарова си се Божијих преиспунио; * а ми, Њему, с тобом, верно
кличемо: * Слава моћи твојој, Господе.
Богородичан:

С

Т
35

ебе, Пресвета Владичице, молимо: * моли Оног ког си родила, *
Бога и Цара нашег, * да нам милостив буде у дан судњи.

* буквално: од младих ноктију.
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Меcеца фебруaра, у 4. дан

Г&-й. [Їрм0съ:
Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.]
ерaрхъ бGоизбрaненъ * и3 къ бGу мlтвенникъ бlгопріsтенъ * р0ду

ЇтвоемY

є3си2, їaкwве всечcтне: * въ соб0рэ с™hхъ ґрхіерє1й сeрбскихъ

хrтY предстоsй, * и3 кyпнw съ ни1ми њ всsцэмъ ємY блaзэ молsйсz.

С

осyдъ всеwсщ7 e нъ и3 бlгопотрeбенъ, * многоцённое приношeніе
въ сокр0вище гDне р0да своегw2 , * всBмъ познaлсz є3 си2, џ§е

їaкwве, преwсщ7 e нне: * д0бръ пaстырь и3 строи1тель разноoбрaзныz
блгd т и б9іz.

К

Слaва:

рaйнему

желaнію

вперszсz,

бли6жнимъ

*

неунhвнw

с™и1телю

непрестaннw

стремS,

їaкwве,

пламтёлъ

и3

бGомhсліемъ

бGорачи1тельне:
є3си2,

самоtрицaтельнw и3згарsлъ є3си2.

Т

*
*

и3

њ

*

вhну

люб0вію

стaдэ

къ

своeмъ

И# нhнэ, прaздника:

аи1 бниче неизречeнныхъ, рaдуzсz, сmмеHне, * бGа бо ћкw мLнца
во хрaмъ принeсшасz дв7ою ви1дэлъ є3 си2 , * и3 на рукY своє1 ю того2

воспріzлъ є3 си2, * и3 нhнэ tпущaеши и3 прHчаz рaдуzсz возгlг0лалъ
є3си2 .

Катавaсіа:

Возопи2 къ тебЁ * ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма сп7сeніе, * є4же лю1демъ пріи1де
t бGа, * хrтE, ты2 бGъ м0й.
Кондaкъ, глaсъ }:

С

щ7eнныz пaмzти твоеS приспёzнію рaдуемсz, * вели1кій во
їерaрсэхъ сeрбскихъ, * џ§е їaкwве, бGобlжeнне, * и3 воспоминaемсz

бlготворeній

твои1хъ

и3

и3справлeній

сп7си1тельныхъ:

*

любвE

нелицепріsтныz, є4юже къ с®цaмъ людeй свои1хъ прилэпи1лсz є3си2: * и3
вёры чcтыz, є4юже къ бGу восходи1лъ є3си2: * t людeй возлю1бленъ бhвъ и3
бGу бlгоугоди1въ: * тёмже ти2 днeсь взывaемъ: * Рaдуйсz, с™и1телю
їaкwве, * цRкве сeрбскіz ди1вное ўкрашeніе.

Јкосъ:

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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Трећи. [Ирмос:
Животно море гледајућ(и) * узбуркано буром напасти, * [к] тихом
пристаништу Твоме * притекох, и вапијем Ти: * Уздигни из
трулеж(ност)и живот мој, * Многомилостиви.]
з(а)брани од Бога јерарх * и пред Богом добро примљени
молитвеник * [на]роду (је)си твоме, Јакове свечасни; * који у
сабору светих архијереја Србских пред Христом стоји, * и заједно се с
њима за свако му добро моли.

И

асуд свеосвештан и (веома) користан, * скупоцен принос у
ризницу Господњу [на]рода свога, * свима си се обзнанио, оче
Јакове, преосвештени; * добар пастир и управитељ разноврсне
благодати Божије.*36
Слава ...

С

рајњој жељи неклоњиво стремећ(и), * и богомишљем се
једнако окриљујућ(и), * светитељу Јакове, богочежњиви; *
љубављу си за ближње непрестано пламтео, * и за стадо (си) своје
самоодречно изгарао.
И сада ... Празника:

К

ај(бе)ниче неизрецивих, радуј се, Симеоне, * јер си Бога као
дете(нц)е у Храм донесеног од Дјеве видео, * и на руке си Га
своје прихватио, * и „Сада отпушташ“ и остало си радујућ(и) се
узговорио.
Катавасија:

Т

Старац видев(ши) [својим] очима Спасење, * које народу дође од
Бога, * узвикну (к) Теби: * Христе, Ти си Бог мој.
Кондак, глас 8:*37
вештеног (с)помена твога приспећу радујемо се, * велики међу
јерарсима Србским, * оче Јакове, богоблажени, * и опомињемо
се доброчинстава твојих и управљања спаситељних; * љубави
нелицемерне, којом си за срца народа свога прионуо; * и вере чисте,
којом си Богу усходио; * од народа вољен бив(ши) и Богу добро
угодив(ши); * стога ти данас узвикујемо: * Радуј се, светитељу Јакове, *
Цркве Србске дивно украшење.
Икос:

С

* ср. 1. Пт. 4,10.
* састављен заједно са тропаром 14. и 15. септ. 2017. г., а минимално доредигован и усаображен
завршетку Икосâ 12. апр. 2020. г.

36
37
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Ґ

рхіерeйства сaномъ ўкраси1всz, * и3 блгdтію и3з8oби1льною и3сп0лнивсz: *
добродётельми и3 бlгодэsньми р0ду своемY возсіsлъ є3си2, * и3 къ
бGовёдэнію и5 наставлsлъ є3си2: * сл0вомъ бGод¦новeннымъ поучaлъ

є3си2, * и3 житіeмъ џбразъ бlгочcтіz бhлъ є3си2: * вёру прaвую невреждeнну
соблю1лъ є3си2, * и3 стaдо своE t хи6щникъ сохрани1лъ є3си2: * тёмже ти2 днeсь
пaмzть прославлsемъ, * и3 вопію1ще сицєвaz гlг0лемъ: *
Рaдуйсz, цRкве сeрбскіz и3звёстное ўтверждeніе: * рaдуйсz, р0да своегw2
бlгопохвалeніе. *
Рaдуйсz, первос™и1телей сeрбскихъ ўдобрeніе: * рaдуйсz, ґрхіерeєвъ чcтнhхъ
пэснопёніе. *
Рaдуйсz, ґпcльскихъ догм†тъ хранeніе: * рaдуйсz, n§ескихъ предaній
соблюдeніе. *
Рaдуйсz, д0ма б9іz недремaнное наблюдeніе: * рaдуйсz, т†инъ бжcтвенныхъ
т0чное совершeніе. *
Рaдуйсz,

въ

бyрzхъ

житeйскихъ

бlгоwкормлeніе:

*

рaдуйсz,

къ

бlгоwти1шному пристaнищу провождeніе. *
Рaдуйсz,

правослaвіz

неколеби1мое

њграждeніе:

*

рaдуйсz,

бlгочcтіz

преизрsдное возвышeніе. *

[Лю1діе:]

Рaдуйсz, с™и1телю їaкwве, * цRкве сeрбскіz ди1вное ўкрашeніе.
Сmнаxaрь:
Мцcа феvруaріа, въ G-й [д7-й] дeнь:
совершaемъ пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw
їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
Стjхъ:
Ћкоже патріaрхъ їaкwвъ дрeвнему ї}лю,
тезоимeнный в0ждь бhлъ є3си2 р0ду сeрбскому:
наставлsz є3го2 ћкw д0бръ пaстырь на и3ст0чники непом{тныz
бGовёдэніz и3 бGоtкровeніz.

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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А

рхијерејства се саном украсив(ши), * и благодаћу се
изобилном испунивши; * врлинама и доброчинствима
[на]роду своме си засијао, * и ка Бого(по)знању га упућивао;
* речју Богонадахнутом поучавао, * и живљењем образ[ац]
побожности био; * веру праву неоштећеном одржао, * и стадо своје
од грабљиваца сачувао; * стога ти данас (с)помен прослављамо, * и
кличућ(и) овако говоримо: *
Радуј се, Цркве Србске сигурно утврђење; * радуј се, [на]рода свога
добро похваљење. *
Радуј се, првосветитељā Србских улепшање; * радуј се, архијереја
часних песмопојање. *
Радуј се, апостолских догмата чување; * радуј се, отачких предања
држање. *
Радуј се, дома Божијег недрем(љ)иво стражење; * радуј се, тајни
божанских тачно вршење. *
Радуј се, у бурама животним добро крмањење; * радуј се, к(а)
најтишем пристаништу [с]провођење. *
Радуј се, Православља не[по]колебиво ограђење; * радуј се,
побожности преизврсно узвишење. *
[Народ:]
Радуј се, светитељу Јакове, * Цркве Србске дивно украшење.
Синаксар: *38
Месеца фебруара, у 3-ћи [4-ти] дан:
вршимо (с)помен међу светима оца нашег
Јакова, седмог архиепископа Србског.
Стих:
Као патријарх Јаков древном Израилу,
истоимени си вођа био [на]роду Србском;
водећ(и) га као добар пастир на изворе непомутне
бого(по)знања и богооткривења.
* при састављању кориштени текстови из два издања: 1) „Данилови настављачи (Данилов
ученик, други настављачи Даниловог зборника)“, приредио проф. д-р Гордон Мак Данијел
(данашња језичка верзија: проф. д-р Лазар Мирковић), Просвета и ССК, Београд 1989. г. стр. 124;
и 2) „Свети Срби“ Слободан Милеуснић, Каленић, Крагујевац 1989. г. стр. 68.
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рестaвльшусz с™и1телю є3vстafію пeрвому, мцcа їаннуaріа ¤а©пѕ-гw
лёта,

во

врeмz

четвeртагw

г0да

владёніz

бlгочcти1вагw

и3

хrтолюби1вагw крaлz милути1на, во ґрхіепcкпа сeрбскагw бЁ и3збрaнъ
сeй с™hй nц7ъ нaшъ їaкwвъ. не вёдомо є4сть гдЁ роди1сz, нижE гдЁ

пострижeсz, нижE гдЁ ґрхіерeйствова прeжде и3збрaніz во ґрхіепcкпа.

воз8wбновлsше и3 воздвизaше с™ы6z хрaмы въ предёлэхъ сeрбскіz ґрхіепcкпіи,
попечeніе и3мёzше њ ўб0гихъ и3 ни1щихъ, скорбsщихъ и3 недyгующихъ,
прилэжaше њ монaшествующихъ и3 сщ7eнницэхъ, наипaче њ вели1цэй лavрэ
студени1честэй, и3 снабдэвaше ю4 бGослужeбными кни1гами и3 сосyдами. чaстыхъ
рaди нападeній кум†нъ, болг†ръ и3 тат†ръ, сэдaлище сeрбскіz ґрхіепcкпіи
[п0зднэйше ¤а©ч-гw г0да] и3змэсти2 t жи1чи въ пeщь, и3дёже пренесE и3
м0щи своегw2 предшeственника ґрхіепcкпа є3vстafіа пeрвагw.
Хранsше цэломyдріе, соблюдaше правовёріе и3 и3з8wби1ловаше бlги1ми
дBлы, цвэтaше многосвётлыми добродётельми, и3 ўкрaшенъ бЁ кр0тостію,
смирeніемъ и3 мн0гими бlгодэ‰ніи. послёдоваше свои6мъ предшeственникwмъ
во всeмъ д0брэйшемъ ћже ви1дэ ў ни1хъ, и3 труждaшесz њ ўмножeніи
бGодaнныхъ талaнтwвъ, хотS и3збёгнути њсуждeніz ѕлaгw и3 лэни1вагw
рабA. неwслaбнw подвизaшесz во всsцэй добродётели, и3 восхождaше къ
б0льшему совершeнству, чcтнw и3 првdнw жи1тельствуz и3 д0брэ ревнyz во
мн0гихъ п0двизэхъ, сохранsz невреждeннымъ хrтіaнское ўчeніе, и3 соблюдaz
неизмBннымъ цRкHвныz ўстaвы, пребывaz въ недви1жимэмъ ўповaніи и3
блaзэй надeждэ сп7сeніz.
Кораблeмъ сeрбскіz цRкве и3справлsше шeсть лётъ, и3 престaвисz њ гDэ
мцcа феvруaріа, въ G-й дeнь, ¤а©чв-гw г0да.
Тогw2 с™hми мlтвами, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.
Ґми1нь.
Пёснь з7. Їрм0съ:
ТебE во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGосл0вившыz, * и3 въ дв7у
нетлённу всeльшагосz, * бGа сл0ва пои1мъ, бlгочcтнw пою1ще: * блгcвeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.

П

~ 42 ~

ошто се престави светитељ Јевстатије I,*39 месеца јануара 1286-ог
лета, у време четврте године владавине благочестивог и
Христољубивог краља Милутина, за архиепископа Србског би
изабран овај свети отац наш Јаков. Није познато где се родио,
ни где се постригао, ни где је архијерејствовао пре избора за
архиепископа. Обнављао је и подизао свете храмове у пределима
Србске архиепископије, бринуо се о убогима и сиротима,
невољнима и болеснима, старао (се) о монасима и свештеницима, а
нарочито о великој лаври Студеничкој, и снабдевао је
бoгослужбеним књигама и сасудима. Због учесталих напада Кумана,
Бугара и Татара, седиште Србске аpxиeпиcкoпије је (најкасније 1290.
године) изместио из Жиче у Пeћ, где је пренео и мошти свог
предходника архиепископа Јевстатија I.
Чувао је целомудреност, држао праву веру и изобиловао добрим
делима, цветао многосветлим врлинама, и украшен био кротошћу,
смиреношћу и многим доброчинствима. Последовао је својим
предходницима у свему најбољем што виде код њих, и трудио се на
умножењу богоданих таланата, хотећи да избегне осуду рђавог и
лењивог слуге.*40 Неослабиво се подвизавао у свакој врлини, и
усходио ка већем савршенству, часно и праведно проводећи живот,
и добро ревнујући у многим подвизима, чувајући неповређеним
хришћанско учење, и држећи неизмењивим црквене уставе,
пребивајући у непоклебивом поуздању и доброј нади спасења.
Бродом Србске цркве управљао је шест година, и преставио се у
Господу месеца фебруара, у 3-ћи дан, 1292. године.
Његовим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш,
помилуј и спаси нас. Амин.
Песма 7. Ирмос:
Тебе, који си у огњу младиће оросио, који о Богу говораху, * и у
Дјеву се непорочну уселио, * Бога-Логоса славимо, побожно
појућ(и): * Благословен [је] Бог отаца наших.
39
40

* светитељ Јевстатије I је био Србски архиепископ од 1279. г. до 4. јануара 1286. г.
* Мт. 25,14-30 (26); Лк. 19,12-27 (22).

Мцcа феvруaріа, въ д7-й дeнь
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Ґдaму и3звэсти1ти хотsй и3дY во ѓдэ живyщу, * и3 є4vэ принести2
бlговёстіе, * сmмеHнъ вопіsше, со прbрHки ликyz: * блгcвeнъ бGъ nц7ъ
нaшихъ.
Р0да зeмна и3збавлszй бGъ, * дaже до ѓда пріи1детъ: * плBннымъ же
подaстъ всBмъ њставлeніе, * и3 прозрёніе слэпы6мъ, * ћкw и3 нэмы6мъ
вопи1ти: * блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
И# твоE с®це, нетлённаz, nрyжіе пр0йдетъ, * сmмеHнъ бцdэ провозгласи2,
* на кrтЁ зрsщи твоего2 сн7а, * є3мyже вопіeмъ: * блгcвeнъ бGъ nтє1цъ
нaшихъ.
В&-й. [Їрм0съ:
T їудeи дошeдше џтроцы, * въ вавmлHнэ и3ногдA, * вёрою трbческою
плaмень пeщный попрaша, пою1ще: * nц7є1въ б9е, блгcвeнъ є3си2.]

Нен

асhтну

мнЁ

и3

стrтьми2

развэвaему,

*

њбездобродётельствованну и3 всемY њсквернeну: * їaкwве, џ§е

с™е, * твои1ми мlтвами помогaй, * и3 къ цэломyдрію наставлsй мS.

Н

еизречeнныхъ т†инъ хrт0выхъ, * служи1телю достохвaльне, *
їaкwве, їерaрше всеwсщ7eнне: * не престaй припaдаz къ бGу * и3 њ

нaсъ прилёжнw молsсz.
битaтєли небє1сныz дости1гъ, и3 тaмw съ ли6ки с™hхъ весели1всz, *

Њїaкwве,

с™и1телю всечcтне: * мlтвеннw поминaй и3 не забывaй *

дeнь пaмzти ти2 прaзднующихъ.

БGо®ченъ:

би1димыхъ, притекaющихъ ти2 * [съ] вёрою прaвою и3 люб0вію

Nи4скренною, * и3 хвалы6 ти2 прин0сzтъ по возм0жности: * молє1бныz

глaсы ўслhши, дв7о вLчце.

Г&-й. [Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.]

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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Идем да известим Адама који у аду борави, * и Еви да донесем
благовест; * Симеон клицаше, са пророцима ликујућ(и): *
Благословен [је] Бог отаца наших.
Бог који је Избавитељ рода земаљског, * све до ада ће сић(и); *
свим заробљенима даће опроштење, * и слепима вид, * као и
немима да кличу: * Благословен [је] Бог отаца наших.
И кроз твоје срце ће, Нетакнута, мач проћ(и), * Симеон
Богородици наговести, * када на крсту будеш гледала свог Сина, *
Коме кличемо: * Благословен [је] Бог отаца наших.
Други. [Ирмос:
Дошав(ши) некада из Јудеје у Вавилон, * младићи вером у Тројицу *
погасише пламен [у] пећи, певајућ(и): * Благословен (је)си, Боже
отаца.]

Ме

ни ненаситом и страстима витланом, * обезврлињеном и
свом оскврњеном, * Јакове, оче свети; * твојим молитвама
помажи, * и ка целомудрености ме упућуј.
еизрецивих тајни Христових, * служитељу достојни хвале, *
Јакове, јерарше свеосвештани; * не престај да припадаш (к)
Богу, * и да се за нас приљежно молиш.

Н

битељи небеске достигав(ши), * и тамо се са зборовима светих
настанив(ши), * Јакове, светитељу свечасни; * молитвено помињи
и не заборављај * оне који ти дан (с)помена празнују.
Богородичан:

О

јађених, који Ти притичу * [с] вером правом и љубављу
искреном, * и хвале Ти приносе према могућности, * молбене
гласове услиши, Дјево Владичице.

О

Трећи. [Ирмос:
Анђео учини да [усијана] пећ * ороси свете младиће, * а заповест
Божија која [с]пали Хајдејце, * мучитеља убеди да [с њима] кличе: *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.]
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§ескагw соб0рованіz спод0билсz є3си2, * и3 сосл0віz и4хъ причи1слилсz

Nє3си2, їaкwве бGоизбрaнне: * хrтY бGу предстоS * и3 сицєвaz вопіS: *

блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

П

росвэщeніемъ бжcтвеннымъ њсіzвaемь бhлъ є3си2, * и3 тьмY невёріz
t

людeй

твои1хъ

tгонsлъ

є3си2,

їaкwве

бGопросвэщeнне:

*

причaстники и5хъ невечeрнzгw свёта творS * и3 такwвaz взывaz: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слaва:

гGлопdбное житіE на земли2 провождaлъ є3си2, * и3 на нб7си2 мздY

Ѓдост0йную

воспріsлъ є3си2, їaкwве бGоукрэплeнне: * со всёми въ

п0двизэ просіsвшими ликyz * и3 бlголёпнэ воспэвaz: * блгcвeнъ є3си2,
б9е nтє1цъ нaшихъ.

И# нhнэ, прaздника:

брaдованнаz бGодв7и1це и3 и4стиннаz бцdе, * на рукY хrтA ћкw

ЊбGомLнца

носи1вшаz: * ты2 сmмеHново и3 ѓннино прbречeніе въ с®цы

пріи1мила є3си2, * и3 бGа nтє1цъ нaшихъ u5бо блгcви1ла є3си2.

Катавaсіа:

ТебE во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGосл0вившыz, * и3 въ дв7у
нетлённу всeльшагосz, * бGа сл0ва пои1мъ, бlгочcтнw пою1ще: * блгcвeнъ
бGъ nтє1цъ нaшихъ.
Пёснь }. Їрм0съ:
Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, * бGочcтіz предстоsще ю4ноши: *
плaменемъ же неврeждени, * бжcтвенную пёснь поsху: * блгcви1те, вс‰ дэлA
гDнz, гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Лю1діе ї}лєвы твою2 слaву, є3мманyила, * зрsще nтрочA и3зъ дв7ы, *
предъ лицeмъ бжcтвеннагw ковчeга нhнэ ликyйте: * блгcви1те, вс‰ дэлA
гDнz, гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
СE, сmмеHнъ вопіsше, * прерэкaемое знaменіе сeй бyдетъ, * бGъ сhй и3
nтрочA: * семY, вёрніи, возопіи1мъ: * блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, * и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
Жив0тъ сhй, * сeй бyдетъ падeніе непокори6вымъ, * мLнствовавъ бGъ
сл0во: * ћкw востaніе всBмъ вёрою пою1щымъ: * блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz,
гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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тачког сабор(овањ)а си се удостојио, * и друштву њихову си се
прибр(ој)ао, Јакове Богом из(а)брани; * пред Христом Богом
стојећ(и) * и овако кличућ(и): * Благословен [је]си, Боже отаца наших.

О

росветљењем си Божанским осијаван био, * и таму си неверја
од народа твога одгонио, Јакове Богом просветљени; *
причасником га невечерње Светлости чинећ(и) * и тако узвикујућ(и):
* Благословен [је]си, Боже отаца наших.
Слава ...

П

нђелском подобно си живљење на земљи проводио, * и на
небесима си плату достојну примио, Јакове Богом укрепљени;
* са свима у подвигу просијалим ликујућ(и) * и благољепно
попевајућ(и): * Благословен [је]си, Боже отаца наших. И ... Празника:

А

брадована Богодјевице и истинита Богородице, * која си на
рукама Христа као Богодет(енц)е носила; * Ти си Симеоново и
Анино пророштво у срце примила,*41 * и Бога си отаца наших зато
благословила.
Катавасија:

О

Тебе, који си у огњу младиће оросио, који о Богу говораху, * и у
Дјеву се непорочну уселио, * Бога-Логоса славимо, побожно
појућ(и): * Благословен [је] Бог отаца наших.
Песма 8. Ирмос:
Заједно у несносном огњу * побожни младићи стојаху; * и
пламеном неповређени, * Божанску песму појаху: * Благосиљајте, сва
дела Господња, Господа, * и преузносите [Га] у све векове.
Људи Израилови своју славу, Емануила, * гледајућ(и) [као] Дет(енц)е
од Дјеве, * пред лицем Божанског ковчега, сада ликујте: * Благосиљајте,
сва дела Господња, Господа, * и преузносите [Га] у све векове.
Гле, Симеона клицаше: * Овај ће бити знак спорења, * Он [који] је
Бог и Дет(енц)е; * Њему, верни, узвикнимо: * Благосиљајте, сва дела
Господња, Господа, * и преузносите [Га] у све векове.
Онај који је[сте] Живот, * Бог-Логос [(који се јавио) као] Дет(енц)е *
биће пад(ање) непокорнима, * [а] подизање свима који [с] вером
певају: * Благосиљајте, сва дела Господња, Господа, * и преузносите
[Га] у све векове.
41
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В&-й. [Їрм0съ:
ЦRS нбcнаго, * є3г0же пою1тъ в0и ѓгGльстіи, * хвали1те и3 превозноси1те
во вс‰ вёки.

П

ою1щымъ и3 слaвzщымъ твою2 пaмzть, * с™и1телю всеслaвне їaкwве,
* и3спроси2 ў гDа грэхHвъ tпущeніе, * присножив0тіz получeніе, *

и3 цrтвіz нбcнагw сподоблeніе.
ѕлоблeній всsкихъ и3 скорбeй и3збaвитисz, * нaмъ наслёдію твоемY,

Њ*

м0лимтисz первос™и1телю сeрбскій їaкwве, * тh бо є3си2 нaмъ

и3звёстное ўтверждeніе и3 неwбори1мое заступлeніе.

Ч

т0 ти воздaмъ њ мн0гихъ бlгодэsній твои1хъ, * и3 кaкw
ўкраси1мъ

ти2

пaмzть,

*

бGон0сне

џ§е

нaшъ

їaкwве;

*

недоумэвaемъ, но nбaче ти2 вопіeмъ: * поминaй нaсъ во с™hхъ ти2
мlтвахъ.

В

рaжіею

БGо®ченъ:
зaвистію

ўничижeнное

чlвёческое

є3стество2

*

тоб0ю

р0ждшимсz, приснодв7о, * на нб7сA преслaвнw воздви1жесz: * тёмже,

тебE возвhсительницу р0да нaшегw, * мы2 вёрніи, соглaснw величaемъ.
Г&-й. [Їрм0съ:
И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, * и3 првdнагw жeртву
вод0ю попали1лъ є3си2: * вс‰ бо твори1ши, хrтE, * т0кмw є4же хотёти, *
тS превозн0симъ во вс‰ вёки.]

С

™и1тельскою ти2 добр0тою ўкрашeннаz, сщ7енноначaльниче їaкwве, *
и3 добродётельми ти2 и3 бlгодэsньми ўдобрeннаz: * цRковь людeй

твои1хъ нhнэ * хrтA бGа превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Л

и1къ ґрхіерє1й сeрбскихъ собрaнъ, первоіерaрше їaкwве, * с™0ю ти2
пaмzтію весели1тсz, * въ преставлeніи дyшу ти2 срэтaz: * тёмже

цRковь твоS днeсь * хrтA гDа превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Слaва:

рхіерeйскими ти2 и3 справлeньми бlгонаставлsемаz, первос™и1телю

Ґїaкwве,

* и3 ў§тельскими ти поучeньми предупреждeннаz: *

с™ёйшаz цRковь сeрбскаz вhну * хrтA вLку превозн0ситъ во вс‰
вёки.

И# нhнэ, прaздника:

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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Други. [Ирмос:
Цара небескога, * кога [о]певају војске анђела, * хвалите и
преузносите у све векове.]
ојцима и славитељима твога (с)помена, * светитељу свеславни
Јакове, * измоли (к)од Господа грехова отпуштање, * вечног
живота добијање, * и Царства небеског удостојавање.

П

злобљењā свак[акв]их и невољā да се избавимо, * ми наслеђе
твоје, * молимо ти се првосветитељу Србски Јакове, * јер ти си
нам сигурно утврђење и необорива заштита.

О

та да ти узвратимо за многа доброчинства твоја, * и како да
ти украсимо (с)помен, * богоносни оче наш Јакове? * у
недоумици смо, но ипак ти кличемо: * Помињи нас у светим ти
молитвама.
Богородичан:

Ш

ражијом завишћу унижена људска природа, * од Тебе
Рођеним, Приснодјево, * на небеса се преславно уздиже; * стога
Те(бе) Узвиситељку рода нашег, * ми верни, сагласно величамо.

В

Трећи. [Ирмос:
Из пламена си светима росу источио, * и жртву (си) праведникову
[с] водом спалио; * јер све што хоћеш, Христе, [Ти] чиниш; * Тебе
преузносимо у све век(ов)е.]
ветитељском ти лепотом украшена, свештеноначалниче
Јакове, * и врлинама ти и добричинствима улепшана; * Црква
народа твога сада * Христа Бога преузноси у све век(ов)е.

С

ик архијереја Србских сабран(и), првојерарше Јакове, *
светим ти (с)поменом се весели, * у престављењу ти душу
сретајућ(и); * стога Црква твоја данас * Христа Господа преузноси у
све век(ов)е.
Слава ...

Л

рхијерејским ти управљањима добро вођена, првосветитељу
Јакове, * и учитељским ти поукама предупређена; *
најсветија Црква Србска вазда * Христа Владику преузноси у све
век(ов)е.
И сада ... Празника:

А
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В
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Lчцу бцdу пред8у срsщимъ, * ћкw првdн іи сmмеHнъ и3 ѓнна и3н огдA
во хрaмэ: * во смирeніи къ нeй и3 сходsще, * и3 прaзднствєннаz

пBніz пою1 ще, * и3 хrтA, бGомLнца ћвльшасz, превозносsще во вс‰
вёки.

Катавaсіа:

Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, * бGочcтіz предстоsще ю4ноши: *
плaменемъ же неврeждени, * бжcтвенную пёснь поsху: * блгcви1те, вс‰ дэлA
гDнz, гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
[На f7-й пёсни поeмъ ЧCтнёйшую:]
Пёснь f7. Їрм0съ:
Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи, * всsкъ мyжескій
п0лъ, ложеснA разверзaz, с™ъ бGу: * тёмъ перворождeнное сл0во, nц7A
безначaльна, * сн7а первородsщасz м™рію неискусомyжнw, величaемъ.
И$же дрeвнимъ новорождeнныхъ г0рличищъ супрyгъ, * дв0ица же бsше
птенцє1въ, * въ ни1хже мёсто бжcтвенный стaрецъ, * и3 цэломyдреннаz
ѓнна прbр0чица * t дв7ы рождeнному и3 сн7у є3динор0дному џ§у, * въ цRковь
приноси1му, слyжатъ величaюще.
Воздaлъ є3си2 мнЁ,

вопіsше сmмеHнъ,

* сп7сeніz твоегw2,

хrтE,

рaдованіе, * воспріими2 твоего2 служи1телz, сёнію претруждeннаго, * н0выz
блгdти сщ7еннопроповёдника тaйнаго, * во хвалeніи величaюща.
Сщ7еннолёпнw и3сповёдашесz ѓнна прbрицaющи, * цэломyдреннаz и3
прпdбнаz и3 стaрица * вLцэ въ цRкви ћвственнw: * бцdу же проповёдающи
всBмъ сyщымъ, величaніе.
В&-й. [Їрм0съ:
Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, * сп7сeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, * съ
безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Т

угA всsкаz и3 печaль да мимои1детъ нaсъ, * прибэгaющихъ подъ
њмоф0ръ с™и1тельскихъ мlтвъ твои1хъ,* џ§е їaкwве пребlжeнне: *

спод0бивыйсz всёхъ с™hхъ спребывaніz * и3 къ бGу и4хъ спредстоsніz.

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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ладичицу Богородицу пред(у)сретнимо, * као праведни
Симеон и Ана негда у храму; * у смирењу пред Њу излазећ(и),
* и празнична певања појућ(и), * и Христа, који се [као] Богодет(енц)е
јавио, преузносећ(и) у све век(ов)е.
Катавасија:

В

Заједно у несносном огњу * побожни младићи стојаху; * и
пламеном неповређени, * Божанску песму појаху: * Благосиљајте, сва
дела Господња, Господа, * и преузносите [Га] у све векове.
[На 9-тој Песми певамо Часнију од ...]
Песма 9. Ирмос:
У сен(к)и Закона и [Светом] Писму [пра]слику гледамо, верни: *
сваки мушки пород, који утробу отвори, да се [по]свети Богу: * зато
прворођени Логос [од] Оца безпочетног, * Сина прворођеног [од]
Матере неискусомужно, величамо.
Од давнине за новорођен[ч]е [се приноси] пар грлица, * или два
голубића;*42 * а сада уместо њих побожни старац * и целомудрена
пророчица Ана * од Дјеве Рођеноме и Сину јединородном Очевом *
који се у храм доноси, служе величајућ(и).
Дао си ми, Христе, вапијаше Симеон, * радост спасења Твога; *
прими Свога служитеља, сенком [Закона] (пре)оптерећеног, * [као]
свештенотај[анстве]ног проповедника нове благодати, * који [Те] у
хвали велича.
Свештенољепно (се) исповедаше Ана, * старица целомудрена и
света, * проричућ(и) у храму отворено о Владики, * а Богородицу
проповедајућ(и) [као] свега постојећег величање.
Други. [Ирмос:
Спасени Тобом, Дјево чиста, * исповедамо Те[бе] [као] истиниту
Богородицу, * величајућ(и) Те с(а) безтелесним зборовима.
свака и жалост да мимоиђе нас, * који прибегавамо под
Тугаомофор
светитељских молитава твојих, * оче Јакове
преблажени; * који си се удостојио пребивања са свима светима, * и
стајања пред Богом са њима.

42

* Лк. 2,23-24.
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щS є3ди1но потрeбное души2 своeй, * на высотY смиренномyдріz

И#возшeлъ є3си2, * и3 въ простр†нствіz небє1снаz тaкw дости1глъ є3си2, *

џ§е їaкwве нб7ошeственне: * и3дёже с™w и3 чcтнw рaдуешисz, * и3 хrтY бGу
непрестaннw поeши.

М

0щи тво‰ донhнэ не њбрэт0шасz, * но nбaче, дHбраz дэлA
тво‰ с™ость твою2 tкрывaютъ, * и3 мwли1твы тво‰ къ бGу

бlгопріeмлютсz, * џ§е їaкwве преwсщ7eнне: * тёмже съ дв7домъ вопіeмъ: *
ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ.
§ескихъ

похвaлъ

Џхуд0жнэйшихъ,

БGо®ченъ:

и3зрsднэйшихъ

*

и3

піи1тійскихъ

плетeній

* ты2 спод0биласz є3си2, приснодв7о бцdе: * но, пріми2

ћкw дaръ ўб0гій * и3 сіE моE худ0е гугнaніе, * ѓще и3 недост0йно є4сть
вели1чествіz твоегw2.
Г&-й. [Їрм0съ:
БGа чlвёкwмъ невозм0жнw ви1дэти, * на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz чlвёкwмъ сл0во
воплощeнно, * є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўбlжaемъ.]

В

идёніемъ и3 дёланіемъ къ бGу возвhсивсz, * житіE бlгополyчнw
соверши1лъ є3си2, * и3 возжделённыхъ бл†гъ напослёдокъ дости1глъ

є3си2: * и5хже и3 нaмъ спод0битисz, їaкwве всебlжeнне, * моли2 є3ди1наго
бlгодaвца.
зліsніемъ блгdти и3 њдождeніемъ д¦а, * зeмлю сeрбскую д0брэ натопи1лъ

И#є3си2, * и3 чaшею сп7сeніz nби1льнw ўпои1лъ ю5 є3си2, * раздавaz всBмъ,

їaкwве пребогaте, * ±же [сyть] потрє1бнаz и3 полє1знаz.

М

Слaва:

онaшескимъ воздержaніемъ плотск†z похотBніz ўдручи1лъ є3си2, *
и3 добродётельнымъ восхождeніемъ бlгодyшіе ўстр0илъ є3си2: *

ўмн0живъ тaкw, їaкwве с™ёйше, воспріsтіе даровaній д¦0вныхъ, * и3
бhвъ ўгот0валище настроeній бGод¦новeнныхъ.

И# нhнэ, прaздника:

пущeніz съ ми1ромъ и3 бGопріи1мства, * и3 ты2, первос™и1телю їaкwве,

Tспод0билсz

є3си2: * и3 зрёніz сп7сeніz и3 свётлости tкровeніz: *

тёмже и3 њ нaсъ, чaдэхъ твои1хъ, моли1сz * бhти нaмъ сопричaстникwмъ
тёхже даровaній.

Катавaсіа:

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.

Је
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дино потребно иштућ(и) души својој,*43 * на висину си
смиреноумља узишао, * и у пространства (си) небеска тако
достигао, * оче Јакове небоходни; * где се свето и честито радујеш, * и
Христу Богу непрестано појеш.
шти твоје досад се не пронађоше, * но ипак, добра дела
твоја светост твоју откривају,*44 * и молитве се твоје пред
Богом добро примају, * оче Јакове преосвештени; * зато с Давидом и
кличемо: * Диван [је] Бог у светима Својим.*45
Богородичан:
тачких похвала најизванреднијих * и песничких сплетова
најумешнијих, * Ти си се удостојила, Приснодјево Богородице; *
но, прими као дар убоги * и ово моје худо муцање, * иако је недостојно
величанства Твога.
Трећи. [Ирмос:
Бога је људима немогуће видети, * и на њ не смеју [ни] чинови
анђелски (по)гледати; * а Тобом, Свечиста, јави се људима Логос
оваплоћени; * Њега величајућ(и), [ми] Те с небеским војскама,
славимо [као] блажену.]
иђењем и делањем (к) Богу се узвисив(ши), * живљење си
благодобитно завршио, * и до жељених си блага на послетку
стигао; * њих и ми да се удостојимо, Јакове свеблажени, * моли
јединог Благодавца.
зливањем благодати и (о)кишењем Духа, * земљу Србску си
добро натопио, * и чашом си је спасења обилно нап(ој)ио; *
разда[ва]јућ(и) свима, Јакове пребогати, * што је потребно и
корисно.
Слава ...
нашким уздржањем телесне похоте си обуздао, * и врлинским
усхођењем доброту душе си устројио; * умножив(ши) тако,
Јакове најсветији, примање дарова духовних, * и постав(ши)
зготов[ал]иште расположења богонадахнутих.
И сада ... Празника:
тпуштања с миром и богопримства, * и ти си се,
првосветитељу Јакове, удостојио; * и гледања спасења и
светлости откривења;* 46 * стога се и за нас, чеда твоја, моли * да
будемо сапричасници истих дарова.
Катавасија:

Мо
О

В

И

Мо
О

* ср. Лк. 10,42.
* Мт. 5,16.
45* Пс. 67,36а.
46* ср. Лк. 2,29-32.
43
44
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Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи, * всsкъ мyжескій
п0лъ, ложеснA разверзaz, с™ъ бGу: * тёмъ перворождeнное сл0во, nц7A
безначaльна, * сн7а первородsщасz м™рію неискусомyжнw, величaемъ.

С

Свэти1ленъ, глaсъ ѕ7:
о всёми б9іими свэтонHсцы * во свётэ лицA є3гw2 предстоS: *
первос™и1телю и3 просвэти1телю їaкwве, * поминaй и3 нaсъ, ч†дъ

твои1хъ, * слaвzщихъ ти2 свэтозaрную пaмzть.

ДдвA

Слaва, глaсъ т0йже:

нeсь с™ёйшаz патріaрхіа сeрбскаz свётлw краси1тсz, * и3 свётлостми
пр†зднства блистaетсz: * срётеніz приснодв7ы и3 вLчцы, * и3

преставлeніz їaкwва, ґрхіепcкпа сeрбскагw: * q! да и3 мы2 њмрачeни тёми
просвэти1мсz, * и3 бlгоуг0дни свэтодaвцу бyдемъ. И# нн7э, прaздника. Самопоd:

ДвLку, вопіS: * нhнэ со{зъ мS плотски1хъ разрэши2, * ћкоже рeклъ

¦омъ во с™и1лищи предстaвъ стaрецъ, * на рyки воспріsтъ зак0на

є3си2, съ ми1ромъ: * ви1дэхъ бо nчи1ма tкровeніе kзhкwвъ * и3 ї}лю сп7сeніе.
На хвали1техъ: стіхи6ры, на ѕ7:
Прaздника G, глaсъ д7.

З

Поd: Дaлъ є3си2 знaменіе:
ак0нъ, и4же въ писaніи, * и3сполнsz чlвэколю1бецъ, * въ цRковь
нhнэ прин0ситсz, * и3 сего2 пріeмлетъ стaрыми рукaми сmмеHнъ

стaрецъ: * нhнэ tпущaеши мS, вопіS, ко џному бlжeнству: * ви1дэхъ
бо тS днeсь пл0тію мeртвенною њбложeннаго, * живот0мъ гDствующа, *
и3 смeртію вLчествующа.

С

вётъ во tкровeніе kзhкwвъ * kви1лсz є3си2, гDи, * на џблацэ
сэдS лeгцэ, * сlнце прaвды, * зак0на сэн0вное и3сполнsz, * и3

начaло и3з8zвлsz н0выz блгdти. * тёмъ тS ви1дэвъ сmмеHнъ, взывaше: *
и3зъ и3стлёніz мS разрэши2, * ћкw ви1дэхъ тS днeсь.

Н

ёдръ роди1телz не tлyчсz бжcтв0мъ, * вопл0щсz, ћкоже и3зв0лилъ
є3си2, * њб8sтіzми держи1мь приснодв7ы, * на рyки подaлсz є3си2

бGопріи1мца сmмеHна, * рук0ю твоeю держaй всsчєскаz: * тёмже нhнэ
tпущaеши мS, * рaдостнw взывaше, * въ ми1рэ рабA твоего2, * ћкw
ви1дэхъ тS, вLко.

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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У сен(к)и Закона и [Светом] Писму [пра]слику гледамо, верни: *
сваки мушки пород, који утробу отвори, да се [по]свети Богу: * зато
прворођени Логос [од] Оца безпочетног, * Сина прворођеног [од]
Матере неискусомужно, величамо.
Свјетилан, глас 6:
а свим Божијим светлоносцима * у светлости лица Његова
предстојећ(и); * првосветитељу и просветитељу Јакове, *
помињи и нас, чеда твоја, * која ти славе светлозарни (с)помен.
Слава ... глас исти:
анас се најсветија Патријаршија Србска светло краси, * и
светлостима се два празникā блиста: * Сретења Приснодјеве и
Владичице, * и престављења Јакова, архиепископа Србског; * о! да би
се и ми [п]омрачени њима просвет(л)или, * и благоугодни
Светлодавцу били.
И сада ... Празника. Самоподобан:
ухом [вођен] у Свети(ли)шту се појави старац, * [и] на руке узе
Господ[ар]а Законâ, кличућ(и): * „Сада ме у миру разреши
(с)веза телесних, * као што си рекао, * јер видех [својим] очима
Откривење незнабожцима * и Спасење Израилу“.
На Хвалите ... стихире, на 6:
3 Празника, глас 4.
Подобан: Дао си знамење ...
акон у [Светом] Писму * испуњавајућ(и) Човекољубац, * у
цркву се сада доноси, * и прима Га у стар[ачк]е руке Симеон
старац; * „Сада ме отпушташ“, вапијућ(и), „у оно блаженство, * јер
видех данас у смртно тело оденутог, * Тебе који животом
господариш, * и смрћу владаш“.
ао] светлост за откривење незнабожцима, * јавио си се,
Господе, * на облаку лаком седећ(и); * [као] Сунце правде,
сенку Закона испуњавајућ(и); * и [као] Почетак, нову благодат
најављујућ(и). * Зато, угледав(ши) Те Симеон, клицаше: * „Од
трулежи ме разреши, * јер Те данас видех“.
д] недара Родитељâ божанством се ниси одвојио, * оваплотив(ши)
се као што си изволео; * [и] у наручју Приснодјеве [си био] држан,
* [и] на руке Богопримца Симеона предан, * Ти који руком Својом све
држиш. * Стога „Сада отпушташ“, * радосно [он] клицаше, * „у миру
мене слугу Твога, * јер Те видех, Владико“.

С
Д
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С™и1телz G, глaсъ є7.

П

Поd: Прпdбне џ§е:
ервос™и1телю, џ§е їaкwве, * житіE своE сщ7еннолёпнw провождaлъ
є3си2, * тaкw врeменнымъ вёчное и3скуплsz: * ґрхіерeй чcтенъ вLки

своегw2 бhвъ, * лю1ди сво‰ на пaжитехъ живон0сныхъ ўпaслъ є3си2: *
бGомyдрыми словесы6 свои1ми ко сп7сeнію и5хъ њкормлsz, * и3 бGодaнною ти2
блгdтію и5хъ наставлsz: * къ прем‡рнымъ прибhвсz * и3 со с™hми вдоми1всz,
* ўсeрднw м0лишисz њ всёхъ нaсъ, бGобlжeнне.

П

ервоіерaрше, џ§е їaкwве, * со n§ескими и3 їерaршескыми ли6ки * бGа
вседержи1телz во вёки воспэвaz, * люб0вію же своeю t нaсъ не

tступaz:

*

наслёдіz

своегw2,

къ

прaзднству

ти2

собрaннагw,

вhну

воспоминaйсz, * и3 t волкHвъ душегyбныхъ сохранsй: * во њгрaду цrтва
нбcнагw вводS є5, * и3 њ р0дэ своeмъ непрестaннw молsсz, бGомyдре.

П

ервопrт0льниче, џ§е їaкwве, * бlгодyшенъ и3 чистос®ченъ сhй, *
мhсль бGорачeніемъ вперsz и3 пл0ть пост0мъ ўдручaz, * люб0вь

нелицемёрную и3мёz и3 вёру неколеби1мую соблюдaz, * t земнhхъ къ
небє1снымъ престaвилсz є3си2, * и3 въ ли1ки бGопрослaвленныхъ водвори1лсz є3си2:
* съ ни1ми всегдA њ пaствэ своeй молsсz, бGод¦новeнне.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Дс®цA вёрныхъ: * кт0 бо слhша твоE смирeніе, ґ не ўдиви1тсz; *
обродётелей твои1хъ, їaкwве бGомyдре, * и3справлє1ніz просвэти1ша

є4же во всeмъ терпёніе, ґ не ўмили1тсz; * кр0тость и3 неѕл0біе, ґ не
чуди1тсz;

*

къ

скорбsщымъ

и3

бёдствующымъ

вспоможeніе,

ґ

не

поревнyетъ; * къ монaшествующымъ бlг0е попечeніе, ґ не поздрaвитъ; *
къ мjрствующымъ д0брое воспитaніе, * ґ не возбlгодари1тъ бGа; *
свэти1льника нaмъ тS постaвльша, * и3 первоіерaрха нaмъ помaзавша. *
того2 моли2, їaкwве приснопaмzтне, * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Н

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:
а рукaхъ стaрческихъ во днeшній дeнь, * ћкw на колесни1цэ
херувjмстэй, * восклони1тисz бlгоизв0ливый, хrтE б9е: * и3 нaсъ

пою1щихъ тS, стrтeй мучи1тельства призывaемый и3збaви * и3 сп7си2, ћкw
чlвэколю1бецъ.

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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3 светитеља, глас 5.
Подобан: Преподобни оче ...
рвосветитељу, оче Јакове, * живот свој свештенољепно си
проводио, * тако [при]временим вечно искупљујућ(и); *
архијереј частан Владике свога бив(ши), * народ свој си на
пашњацима живоносним напасао; * богомудрим речима својим ка
спасењу га крманећ(и), * и даном ти од Бога благодаћу
настављајућ(и); * (к) надсветским се прибив(ши) * и са светима се
удомив(ши), * усрдно се молиш за све нас, богоблажени.

П

рвојерарше, оче Јакове, * са отачким и јерарашким ликовима *
Бога Сведржитеља у век(ов)е опевајућ(и), * а љубављу својом
од нас не одступајућ(и); * наслеђа се свога, на празништво ти
сабраног, једнако сећај, * и од вукова душегубних чувај; * у ограду
Царства небеског га уводећ(и), * и за [на]род се свој непрестано
молећ(и), богомудри.

П

рвопрестолниче, оче Јакове, * добродушан и чистоср(да)чан
будућ(и), * мисао богочежњом окриљујућ(и) и тело постом
укроћавајућ(и); * љубав нелицемерну имајућ(и) и веру
не(по)колебиву држећ(и), * од земаљског си се у небеско преставио, *
и (међ)у зборове се Богопрослављених удворио; * с њима се свагда за
паству своју молећ(и), богонадахнути.
Слава ... глас 6:

П

рлина твојих, Јакове богомудри, * управљања просвет(л)ише
срца верних; * јер ко чу [за] твоје смирење, а да се не задиви? *
[за] трпљење у свему, а да се не умили? * [за] кротост и незлобивост, а
да се не чуди? * [за] (при)помоћ немољним и бедним, а да не
поревнује? * [за] монахе добро старање, а да не поздрави? * [за]
мирјане добро васпитање, а да не узблагодари Богу? * који нам те [за]
светилник постави, * и [за] првојерарха нам помаза. * Њега моли,
Јакове незаборавни, * да се смилује душама нашим.

В

И сада ... Празника, глас исти:
ристе Боже, који си у данашњи дан, * благо(из)волео да се
носиш на рукама старачким, * као на колесници херувимској;
* и нас који Те [о]певамо и призивамо, * избави [од] мучења
страсти[ма], * и спаси [нас] као човекољубив.

Х
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Меcеца фебруaра, у 4. дан

Славосл0віе вели1кое, є3ктєніи2 и3 tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь рzдовaz:
и3 t двA канw6на с™и1телz:
№-гw пёснь G-z, и3 в7-гw пёснь ѕ7-z.
Прокjменъ прaздника [пёснь бцdы], глaсъ G:
Вели1читъ душA моS гDа, * и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.
Прокjменъ с™и1телz, глaсъ д7:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.
Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, * внуши1те, вси2 живyщіи по
вселeннэй.
[Ґпcлъ прaздника: ко є3врeємъ, зачaло тѕ7i [главA з7,з7 - з7i].]
Ґпcлъ с™и1телz: ко є3врeємъ, зачaло т}i [главA з7,к7ѕ - },з7].
Ґллилyіа прaздника, глaсъ }:
Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, * по гlг0лу твоемY, съ ми1ромъ.
Ґллилyіа с™и1телz, глaсъ в7:
Стjхъ:

ЎстA

првdнагw

поучaтсz

премdрости,

*

и3

љзhкъ

є3гw2

возгlг0летъ сyдъ.
Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ с®цэ є3гw2, * и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2.
[С™0е є3ђліе прaздника: t луки2, зачaло з7 и3 } [главA в7,к7в -м7].]
С™0е є3ђліе с™и1телz: t їwaнна, зачaло lє, t полY [главA ‹,№-f7].

Св. оца нaшег Јaкова, седмог архиеп. Србског.
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Славословље велико, јектеније и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажен(ств)а од Канона Празника песма по реду;
и од два Канонā светитеља:
Првог песма 3-ћа, и другог пема 6-та.*47
Прокимен Празника [Песма Богородице], глас 3:
Велича душа моја Господа, * и обрадова се дух мој Богу,
Спас[итељ]у моме.*48
Прокимен светитеља, глас 4:
Уста ће моја говорити премудрост, * и поука срца мога разум.*49
Почујте ово сви народи, * [по]слушајте сви који живите по
васељени.*50
[Апостол Празника: Јеврејима, зач. 316 [гл. 7,7-17].]
Апостол светитеља: Јеврејима, зач. 318 [гл. 7,26-28; 8,1-7].
Алилуја Празника, глас 8:
Сада отпушташ у миру слугу свога, Владико, * по речи својој.*51
Алилуја светитеља, глас 2:
Стих: Уста праведникâ поучаваће премудрости, * и језик његов
говориће суд.*52
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његову, * и неће се спотаћи
стопе његове.*53
[Св. Јеванђеље Празника: од Луке, зач. 7 и 8 [гл. 2,22-40].]
Св. Јеванђеље светитеља: од Јована, зач. 35 од пола [гл. 10,1-9].
* Блажен(ств)а певамо на 12: 4 Празника из редовне (4.) песме, 4 из 3. Песме 1. Канона
светитељâ [са ирмосом, а без богородич(а)на], и 4 из 6. Песме 2. Канона светитељâ [без ирмосâ, а
са богородич(а)ном]; а ако нећеш, онда на 8 (како је уобичајеније): 4 Празника из редовне (4.)
песме, и 4 из 6. Песме (1. Или) 2. Канона светитељâ [без ирмосâ, а са богородич(а)ном].
48* Лк. 1,46-47.
49* Пс. 48,4.
50* Пс. 48,2.
51* Лк. 2,29.
52* Пс. 36,30.
53* Пс. 36,31.
47
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Причaстенъ прaздника:
Чaшу сп7сeніz пріимY * и3 и4мz гDне призовY.
Причaстенъ с™и1телz:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.
Двустjшіе:
Первос™и1телю їaкwве, пріими2 сіE ўб0гое молeніе, *
є4же ти2 приношY њ р0дэ твоeмъ.
Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!

Фреска Србских архиeпискoпа: Aрсeниjе I, Jaкoв, Jeвстaтиjе I и Сaва II (Пећска
патријаршија, нартекс, истoчни брод, 4. травеј, источни зид).

С™aгw nц7A нaшегw їaкwва, седмaгw ґрхіепcкпа сeрбскагw.
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Причастен Празника:
Чашу спасења прихватићу, * и име Господње призваћу.*54
Причастен светитеља:
У спомену вечном биће праведник, * од зла гласа неће се
уплашити.*55
Двостих:
Првосветитељу Јакове, прими ово убого молење, *
које ти приносим за [на]род твој.
Крај делу, слава и хвала Богу!*56

Детаљ исте фреске: архиeпискoп Jaкoв.

* Пс. 115,4.
* Пс. 111,6 и 7.
56* Служба завршена на Оданије Благовести 8. апр. 2020. г. Финална редакција урађена од. 10. до
13. апр. 2020. г.
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