Мцcа ѓvгуста, въ к7и-й дeнь.
* * *
Пaмzть с™hz
м§ницы и3 дёвы
васjліи сmрмjйскіz.

МЕСЕЦА АВГУСТА, У 28. ДАН.
* * *
(С)ПОМЕН СВЕТЕ
МУЧЕНИЦЕ И ДЈЕВЕ
ВАСИЛ(ИЈ)Е СИРМИЈ(УМ)СКЕ.

Мцcа ѓvгуста, въ к7и-й дeнь.*1
Пaмzть с™hz м§ницы и3 дёвы
васjліи сmрмjйскіz.
На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи воз€вaхъ: стіхи6ры, на },
[повторsюще кyюждо], глaсъ в7.

К

Поd: Кjими похвaльными вэнцы6:
jими бlгохвaльными пёсньми воспоeмъ васjлію цrтвоимени1тую: *
во њгрaду цrтва нбcнагw вшeдшую, * и3 въ черт0гъ цrкій возлeгшую;

* въ сeй всечcтнhй дeнь пaмzти є3S, * с™олю1бнw прaзднующе, м0лимсz: *
моли2 нaмъ, дёво всемyдраz, * ў хrтA, всёхъ цRS: * млcти и3 сп7сeніz душaмъ
нaшымъ.

К

jими дв7ствохвaльными пёсньми похвaлимъ васjлію дв7ственную: * въ
цэломyдріи и3 чcтотЁ житіE пожи1вшую, * и3 голуби1цу златокри1льную

на нб7сA возлетёвшую; * въ сeй всезнамени1тый дeнь прaздника є3S, *
празднолю1бнw торжествyюще, м0лимсz: * моли2 нaмъ, ѓгнице несквeрнаz, *
ў хrтA, всёхъ бGа: * бlгочcтіz и3 ми1ра душaмъ нaшымъ.

К

jими

м§никохвaльными

пёсньми

прослaвимъ

васjлію

многострадaльную: * д0блествомъ свои1мъ дв7ство преукраси1вшую, *

и3 п0двигомъ свои1мъ и3збрaнникwмъ хrтHвымъ приwбщи1вшуюсz; * въ сeй
всепрaзднственный

дeнь

соб0ра є3S,

*

м§николю1бнw

совокyпльшесz,

м0лимсz: * моли2 нaмъ, стrтотeрпице непобэди1маz, * ў хrтA, всёхъ гDа:
* братолю1біz и3 полє1знаz душaмъ нaшымъ.
* празновање се премешта на претходни дан – 28. август – да се не би преклапало са великим
празником Усековања главе св. Јована Крститеља, или празновати 20. авг. када неки други
Мартирологији спомињу св. мученицу Васил(иј)у, или кад предстојатељ изволи.
1

МЕСЕЦА АВГУСТА, У 28. ДАН.
(С)ПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ И ДЈЕВЕ
ВАСИЛ(ИЈ)Е СИРМИЈ(УМ)СКЕ.*2
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон.
На Господе завапих ... стихире, на 8,
[понављајући сваку], глас 2.
Подобан: Којим похвалним венцима ...
ојим благохвалним песмама да опевамо Василију
царствоимениту; * која у ограду Царства небеског уђе, * и у
постељу царску (у)леже? * У овај свечасни дан (с)помена њеног, *
светољубно празнујућ(и), молимо се: * Моли нам, дјево свемудра, * у
Христа, Цара свих: * милости и спасења душама нашим.

К

ојим девствохвалним песмама да похвалимо Василију
девствену; * која у чедности и чистоти живот п(р)оживе, * и као
голубица златокрила на небеса узлете? * У овај свезнаменити дан
празника њеног, * празникољубно торжествујућ(и), молимо се: *
Моли нам, овчице нескверна, * у Хрста, Бога свих: * побожности и
мира душама нашим.

К

ојим мученикохвалним песмама да прославимо Василију
многострадалну; * која јунаштвом својим девство преукраси, *
и подвигом се својим изабрани(ци)ма Христовим придружи? * У овај
свепразнични дан сабора њеног, * мученикољубно сакупив(ши) се,
молимо се: * Моли нам, мукотрпитељко непобедива, * у Христа,
Господа свих: * братољубља и корисног душама нашим.

К

* тропар и кондак састављени 29. августа (11. септембра) 2015. год. око 8,20 ч пре Литургије.
Четверична служба завршена 18. окт. 2016. г. Стиховне и Литијске стихире дописане 19. окт. 2016.
г. Преглед и 2. редакција започети 3. маја 2017. г. Поновни преглед и 3. редакција започети 11. окт.
2019. г., а завршени 20. окт. 2019. г.
2

Мцcа ѓvгуста, въ к7и-й дeнь

~3~

К

jими памzтохвaльными пёсньми возвели1чимъ васjлію д0блественную:
* кр0вію своeю зeмлю сmрмjйскую њбагри1вшую, * и3 дв7ственныхъ

крас0тъ свои1хъ добр0тами [сію2] преиспещри1вшую; * * въ сeй всепобёдный дeнь
торжествA є3S, * памzтолю1бнw собрaвшесz, м0лимсz: * моли2 нaмъ, м§нице
всехвaльнаz, * ў хrтA, всёхъ вLки: * њставлeніz и3 поми1лованіz душaмъ
нaшымъ.

Слaва, глaсъ є7:

Цтогw2 получи1ти спод0биласz є3си2, васjліе прекрaснаz: * добродётелію и3

rтвіz нбcнагw красоты6, м§нице хrт0ва, возлю1бльши: * бlголёпіе

цэломyдріемъ просіsла є3си2, * въ житіи2 твоeмъ, дёво всебlжeннаz: * на
послёдокъ же вэнцeмъ женихA твоегw2, хrтA, * ўкраси1ласz є3си2 во
страдaніихъ твои1хъ, добропобёднаz: * и3 безсмeртіе и3 нетлёніе со всёми
с™hми во вёки пріsла є3си2, бGопріsтаz. * хrтA бGа моли2, * васjліе чcтнaz
и3 многострадaльнаz, * [съ] люб0вію пою1щымъ тS, * подaти сп7сeніе дyшъ и3
вeлію млcть.

И# нhнэ, бчdенъ догмaтікъ, глaсъ т0йже:
Въ чермнёмъ м0ри:
Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz м§ничєскаz.
На літjи, стіхи6ры: є3ди1на хрaма,
и3 двЁ с™hz м§ницы. Глaсъ G:

С

и1лою хrт0вою соблюдaемаz, * дёво васjліе, м§нице всеслaвнаz: * болBзни
тэлє1сныz и3

жeнскую слaбость твою2

небрeгши, * къ п0двигу

мyжественнw ўстреми1ласz є3си2: * бlгоразyмнw вс‰ тщє1тнаz tвeргши, * мздY
ўповaніz твоегw2 съ д0брыми дёлатєли пріsла є3си2: * нhнэ же весели1шисz со
всёми с™hми, * съ ни1миже моли1сz гDеви њ всёхъ нaсъ.

Глaсъ д7:

Цвасjліе, всечcтнaz: * и3 пок0й трудHвъ твои1хъ ў хrтA получи1ла є3си2,

rтвію ћкw тезоимени1таz, * въ цrтвіе нбcное престaвиласz є3си2, дёво

* є3гHже бжcтвєнныz красоты6 чи1стw возлю1бльши, приснослaвнаz: * и3
присножив0тіе ў негw2 стzжaла є3си2, * болёзненное м0ре ћкw к0рмчій
худ0жный непотоплeннw преплhвши, * и3 и4стинное свидётельство вёры во
страдaніи твоeмъ принeсши: * њ нaсъ хrтA бGа моли2, васjліе цrтвеннаz, *
дэво цэломyдреннаz и3 м§нице прослaвленнаz.

С™hz м§ницы и3 дёвы васjліи сmрмjйскіz.
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oјим (с)поменохвалним песмама да узвеличамо Василију
јуначну; * која крвљу својом земљу Сирмиј(ум)ску попрска, * и
девствених красота својих лепотама [је] пренакити? * У овај
свепобедни дан торжества њеног, * (с)поменољубно сабрав(ши) се,
молимо се: * Моли нам, мученице свехвална, * у Христа, Владике свих:
* опроштења и помиловања душама нашим.
Слава ... глас 5:

К

небескога красоте, мученице Христова, узљубив(ши); * да
Царства
добијеш благољепије његово удостојила си се, Василијо
прекрасна; * врлином и целомудреношћу просијала си, * у животу
своме, дјево свеблажена; * а на послетку венцем Женика твога, Христа,
* украсила си се у страдањима својим, добропобедна; * и безсмртност
и непропад[љ]ивост са свима светима си у векове примила,
Богопримљена. * Христа Бога моли, * Василијо часна и
многострадална, * да онима који те [с] љубављу певају, * пода спасење
душа и велику милост.
И сада ... Богородичан Догматик, глас исти:
У Црвеном мору ...
Вход, прокимен дана, и читања мученичка.
На Литији, стихире: једна храма,
и две свете мученице. Глас 3:
илом Христовом (п)одржавана, * дјево Василијо, мученице
свеславна; * бол(ов)е телесне и женску слабост своју
занемарив(ши), * к подвигу си се мужевно устремила; * благоразумно
све (ис)празно одбацив(ши), * плату наде своје с добрим делатницима
си примила; * а сада се веселиш са свима светима, * с којима се моли
Господу за све нас.
Глас 4:

С

као истоименита, * у Царство небеско си се преставила, *
Царству
дјево Василијо, свечасна; * и одмор [од] трудова твојих (к)од
Христа си добила, * чије си божанске красоте чисто узљубила, увек
славна; * и вечни живот (к)од Њега си стекла, * море боли као крманош
вешти непотопљено препловив(ши), * и истинито сведочанство вере у
страдању своме принев(ши); * за нас Христа Бога моли, Василијо
царствена, * дјево целомудрена и мученице прослављена.
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Месеца августа, у 28. дан

Слaва, глaсъ є7.
[стіхи1ра сmрм‡йскимъ м§никwмъ]:*3

Р

aдуйтесz с™jи сmрмjйстіи м§ницы, * хrтA бGа слaвніи вэнeчницы: *
їринeе преwсщ7eнне, пaстырю д0брый, * за хrтA и3 стaдо своE жи1знь

положи1вый: * дими1тріе діaконе вёрный, * въ слёдъ ґрхіерeа своегw2 на
страдaлище

грzдhй:

*

и3

сeдмь

nтрокови1цъ,

дщeрей

є3гw2,

є3мY

спострадaвшихъ: * є3пенeте достохвaльный, їринeевъ преeмниче: * и3 тривyне
ўрсjкіе, nрyжниче хrтон0сный: * фортунaте бGовэнчaнный и3 донaте
многострадaльный: * васjліе, дв7ственнаz и3 д0блественнаz, * хrтA бGа предъ
kзhчники дерзновeннw и3сповёдавшаz: * сmнер0те бGовоздёланный и3
ґмвр0сіе

добропобёдный:

*

монтaне

њсщ7eнный

и3

маxjмо

вёрою

возращaемаz: * чтечE є3рмогeне, ґдамaнта твердёйшій: * и3 ґнастaсіе,
ќзники посэщaющаz и3 ќзы и4хъ разрэшaющаz: * маxімjне д0блій и3
секyнде и3зрsдный: * севастіaне всеслaвный и3 клаvдjе прехвaльный: * каст0ріе
бGозвaнный и3 сmмпроніaне бGокрaсный: * нікострaте побэдон0сный и3
сmмплjкіе недвижи1мый, * въ nлов‰нныz ковчeги заливaємы, * и3 въ сaвву
ввeржены: * н0віи прпdбном§ницы: * рафаи1ле, дими1тріе, гeрмане и3 fеофaне,
* шишaтовачскіz nби1тели хвалeніе * и3 с™hz горы2 фрyжскіа ўкрашeніе: *
с™и1телю варнaво, є3пcкпе хвостaнскій, * и3сповёдниче дерзновeнный и3 ќзниче
смирeнный. * вси2 вёдоміи и3 невёдоміи, * дрeвніи и3 н0віи м§ницы, *
сщ7енном§ницы и3 и3сповBдницы сmрмjйстіи, * и5же t kзhчникwвъ и3
бGоб0рцєвъ бhсте заключeни, * прогнaни и3 безчlвёчнw ўмучeни: *
претрeни, сожжeни и3 ћкw џвцы заклaни: * разноoбрaзнw и3збіeни,
непови1ннw пострадaли и3 слaвою ўвэнчaни: * сщ7є1ннаz бGопрі‰тнаz и3
бGопочи6вшаz мн0жєства, * зeмлю сmрмjйскую њс™и6вшаz, * и3 слaву є3S
ѕэлw2 ўмнHжившаz: * пrт0лу б9ію нhнэ предстоsще, * њ нaсъ вhну
моли1тесz, * њ и3збaвитисz нaмъ и3скушeній, * и3 спод0битисz нaмъ сп7сeній.
И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:
Хрaмъ и3 двeрь є3си2, палaта и3 пrт0лъ цReвъ:
* списак Сирмиј(ум)ских светих (мученика) наведених у овој стихири свакако није коначан.

3

Свете мученице и дјеве Васил(иј)е Сирмиј(ум)ске.
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Слава ... глас 5.
[Стихира Сирмиј(ум)ским мученицима]:
адујте се свети Сирмиј(ум)ски мученици, * Христа Бога славни
венчаници: * Иринеје преосвећени, пастиру добри, * који за
Христа и стадо своје живот положи; * Димитрије ђаконе верни, * који
за архијерејем својим на страд(ал)иште пође; * и седам девица, кћери
његових, с њиме пострадалих; * Епенете достојни хвале, Иринејев
прејемниче; * и трибуне Урсикије, оружниче христоносни; *
Фортунате боговенчани и Донате многострадални;*4 * Василијо
девствена и јуначна, * која Христа Бога пред незнабожцима смело
исповеди; * Синероте*5 богообделани и Амвросије добропобедни; *
Монтане освештани и Максимо вером узрасла; * чтече Ермогене, од
дијаманта чвршћи; * и Анастасијо, која сужње посећујеш и окове им
разрешујеш; * Максимине храбри и Секунде изврсни; * Севастијане
свеславни и Клаудије прехвални; * Касторије богозвани и
Симпронијане богокрасни; * Никострате победоносни и Симпликије
непоколебиви, * у оловне ковчеге заливени, * и у Саву бачени; * нови
преподобномученици: * Рафаило, Димитрије, Германе и Теофане, *
Шишатовачке обитељи хвало * и свете горе Фрушке украсе; *
светитељу Варнаво, епископе Хвостански, * исповедниче смели и
сужњу смирени. * Сви знани и незнани, * древни и нови мученици, *
свештеномученици и исповедници Сирмиј(ум)ски, * који од
незнабожаца и богобораца бисте затварани, * прогањани и
безчовечно умучени: * престругани, спаљени и као овце поклани; *
разновидно побијени, невино пострадали и славом увенчани; *
свештена од Бога примљена и у Богу починула мноштва, * која земљу
Сирмиј(ум)ску [п]осветише, * и славу њену веома умножише; * пред
престолом Божијим сада стојећ(и), * за нас се стално молите, * да се
избавимо искушењā, * и (да се) удостојимо спасења.

Р

И сада ... Богородичан, глас исти:
Храм и двер (је)си, палата и престо Царев ...
* св. мученици: Фортунат и Донат, као и Монтан и Максима (поред познатијих Ермила и
Стратоника) сматрају се (према преовлађујућем савременом мишљењу) Београдским
мученицима, мада их разни Мартирологији (с)помињу као Сирмуј(ум)ске; они су највероватније
у Сингидунуму (Сингидону) ухваћени, па доведени на мучење у царски Сирмујум, у коме су и
пострадали.
5* Д-р Звонко Пажин: Литургијски спомен св. Синерота.
4
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На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ №.
Поd: Всехвaльніи м§ницы:

В

сехвaльнаz васjліе, дёво м§нице, * и3 цrтвоимени1таz вLчнzz ѓгнице:
* восхвалsюще д0блєсти и3 добродётєли тво‰, * прилёжнw м0лимъ

тS: * њ нaсъ непрестaннw ко гDу моли1сz.
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * бGъ ї}левъ.

П

рехвaльнаz васjліе, добропобёднаz страдaльнице, * и3 нб7опaрнаz
вLчнzz голуби1це: * воспэвaюще м{ки и3 борє1ніz тво‰, * ўмилeннw

пр0симъ тS: * њ нaсъ всегдA ко вLцэ моли1сz.
Стjхъ: Въ цRквахъ блгcви1те бGа, гDа, * t и3стHчникъ ї}левыхъ.

Дсладкоглaснаz вLчнzz свирёле: * пэсносл0вzще п0двиги и3 страд†ніz
остохвaльнаz

васjліе,

многострадaльнаz

стrтотeрпице,

*

тво‰, * бlгонадeжднw и4щемъ тS: * њ нaсъ вhну къ бGу моли1сz.
Слaва, глaсъ ѕ7:

деснyю сп7са предстaла є3си2, * дв7о и3 м§нице, васjліе, всехвaльнаz: * чcтот0ю

Њи3

добродётелію преиспещрeннаz, * и33 кр0вію въ страдaніихъ твои1хъ

преукрашeннаz: * непобэди1маz, и3 хrтY, женихY нбcному, ўневёстившаzсz: *
съ мyдрыми дёвами, свэти1льникъ съ дов0льно є3лeа ўгот0вавшаz: * въ воню2
бlгоухaніz хrт0ва потeкшаz, * и3 люб0вію є3гw2 ўzзви1вшаzсz. * твои1ми
мlтвами, ў хrтA сп7са, * да пріwбрsщемъ млcть є3гw2.
И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:
Творeцъ и3 и3збaвитель м0й, пречcтаz:
На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ д7:

Ц* васjліе м§нице великоимени1таz: * сквозЁ м{кы прошeдшаz, * и3 съ

rкое бlгоукрашeніе, * цrкіz земли2 сmрмjйскіz: * цrтвіz тезоимени1таz,

мyдрыми дёвами * цrкагw черт0га дости1гшаz: * њ нaсъ ко хrтY бGу, *
є3мyже ўневёстиласz є3си2, * моли1сz ћкw приснослaвнаz.

[Двaжды.] И#:

С™hz м§ницы и3 дёвы васjліи сmрмjйскіz.
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На стиховње: стихире, глас 1.
Подобан: Свехвални мученици ...
вехвална Василијо, дјево мученице, * и царствоименита
Владикина овчице; * похваљујућ(и) јунаштва и врлине твоје, *
приљежно те молимо: * за нас непрестано пред Господом моли се.

С

Стих: Диван је Бог у светима Својим, * Бог Израилов.*6
рехвална Василијо, добропобедна страдалнице, * и небопарна
Владикина голубице; * опевајућ(и) муке и борбе твоје, * умилно
ти просимо: * за нас свагда пред Владиком моли се.

П

Стих: У црквама благосиљајте Бога, Господа, * [ви који сте] од
извора Израилових.*7
хвале Василијо, многострадална мукотрпитељко, *
Достојна
слаткогласна Владикина фрулице; * песмословећ(и) подвиге и
страдања твоја, * добронад(ежд)но ти иштемо: * за нас стално пред
Богом моли се.
Слава ... глас 6:
десна Спасу стала (је)си, * дјево и мученице, Василијо свехвална;
* чистотом и врлином пренакићена, * и крвљу у страдањима
својим преукрашена; * непобедива, и Христу, Женику небеском,
заручена; * с мудрим дев(ојк)ама, светиљку с довољно уља
припремив(ши); * за мирисом Христова миомира похитав(ши), * и
љубављу Његовом се(бе) ранив(ши). * Твојим молитвама, (к)од
Христа Спаса, * да задобијемо милост Његову.

З

И сада ... Богородичан, глас исти:
Творац и Избавитељ мој, Пречиста ...
На благосиљању хлебова: тропар, глас 4:
благоукрашење, * царске земље Сирмиј(ум)ске; * царству
Царско
истоименита, * Василијо мученице великоименита; * кроз муке
прошав(ши), * и с мудрим дев(ојк)ама * до царског чертога
стигав(ши); * за нас Христу Богу, * Коме си се уневестила, * моли се
као увек славна.
[Два пута.] И:
* Пс. 67,36а.
* Пс. 67,27.

6
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Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.]
На У$трени.
На БGъ, гDь: тропaрь џбщій м§ницэ, глaсъ д7:
гница твоS ї}се, васjліа, * зовeтъ вeліимъ глaсомъ: * тебE женишE

Ѓм0й

люблю2, * и3 тебE и4щущи страдaльчествую: * и3 сраспинaюсz, и3

спогребaюсz кRщeнію твоемY: * и3 страждY тебE рaди, ћкw да цrтвую въ
тебЁ: * и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: * но, ћкw жeртву
непор0чную, * пріими1 мz съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. * то‰ мlтвами,
ћкw млcтивъ, * сп7си2 дyшы нaшz.
Слaва, [и4нъ] тропaрь, глaсъ т0йже:
Цrкое бlгоукрашeніе, * цrкіz земли2 сmрмjйскіz:
И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже: Е$же t вёка ўтаeнное:

В

По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ G:

озрастaла є3си2, васjліе бlжeннаz, въ зaповэдехъ гDнихъ: * ћкw
nв0щка красноцвэтyщаz, * и3 ћкw лозA бlгорождaющаz. * тёмъ

тS ўбlжaюще м0лимъ: * моли2 хrтA бGа, * всBмъ земнорHднымъ даровaти
твоегw2 возращeніz. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:

кw невоздёланнаz лозA, дв7о, * краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2, *

Ћи3сточaющь нaмъ віно2 сп7сeніz, * веселsщее дyшы нaшz. * тёмже,

ћкw винy тz д0брыхъ бlжaще, * и3 со ѓгGломъ рaдостнw ти2 вопіeмъ: *
рaдуйсz, њбрaдованнаz.
По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ д7:
ви1ласz є3си2, васjліе многострадaльнаz, * земли2 сmрмjйстэй н0вое

Kпросвэщeніе,

* и3 пaче сlнечна [њ]блистaніе: * њзарsющее и3

просвэщaющее лю1ди є3S, * њ пaмzти твоeй свётлw веселsщыzсz, * и3
прaзднственнw собирaющыzсz. [Двaжды.] Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:
бнови1ла є3си2, дв7о чcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ, * и3стлёвшее

Њстrтьми2 земнор0дныхъ є3стество2: * и3 воздви1гла є3си2 [ю5] t смeрти

къ жи1зни нетлённэй. * тёмъ тS по д0лгу бlжи1мъ, * ћкоже прbреклA є3си2,
бGоoтрокови1це препрослaвленнаz.

С™hz м§ницы и3 дёвы васjліи сmрмjйскіz.
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Богородице Дјево ... [Једном.]

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог (је) Господ ... тропар општи мученици, глас 4:
вчица твоја Исусе, Василија, * узвикује високим гласом: * Тебе,
жениче мој, љубим, * и Тебе иштућ(и) страдам, * и распињем се,
и погребавам [с] крштењем Твојим; * и страдам Тебе ради, да [и]
царујем с Тобом; * и умирем за Тебе, да и живим с Тобом; * но, као
жртву непорочну, * прими мене која Ти се жртвујем (с) љубављу. *
Њеним молитвама, као милостив, * спаси душе наше.

О

Слава ... Тропар други, глас исти:
Царско благоукрашење, * царске земље Сирмиј(ум)ске ...
И сада ... Богородичан, глас исти: Ова пре века скривена ...
По 1. стихословљу: сједален, глас 3:
зрастала си, Василијо блажена, у заповестима Господњим; * као
воћка красно цветајућа, * и као лоза добро рађајућа. * Зато те
блаженом зовућ(и) молимо: * Моли Христа Бога, * да свима на земљи
рођенима дарује твога узрастања.
[Два пута.]

У

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
ао необделана лоза, Дјево, * најкраснији грозд си изнела, * који
нам точи вино спасења, * које весели душе наше. * Стога Те као
узрочницу добара блаженом зовемо, * и са анђелом радосно Ти
кличемо: * Радуј се, Обрадована!

К

По 2. стихословљу: сједален, глас 4:
оказала си се, Василијо многострадална, * земљи Сурмиј(ум)ској
ново просветлење, * и издан сунчевог [о]блистање; * које озарава
и просветљује људе њене, * који се (с)помену твоме светло веселе, * и
празнично (се) сабирају.
[Два пута.]

П

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
бновила си, Дјево чиста, божанским Породом Твојим, *
упропашћену стрāстима природу на земљи рођених, * и подигла
си [је] из смрти у живот непропад[љ]иви. * Зато Те по дугу као блажену
славимо, * као што си прорекла, Богодјев[ојч]ице препрослављена.

О
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Месеца августа, у 28. дан

Величaніе:

В

еличaемъ тS, * м§нице преслaвнаz: * васjліе, дёво прекрaснаz: * и3
почитaемъ страдaніе твоE чcтно, * є4же за хrтA претерпёла є3си2

д0блественнw.

В

[И#ли2 џбщее:

еличaемъ тS * м§нице хrт0ва васjліе, * и3 чтeмъ чcтн0е страдaніе
твоE, * є4же за хrтA претерпёла є3си2.]
Pал0мъ и3збрaнный: БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла:
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ є7:

С

™az горо2 фрyжскаz взыгрaй, * землE сmрмjйскаz возвесели1сz, * цRкве
сeрбскаz возрaдуйсz, * ћкw днeсь дрeвнzz м§ница * съ н0выми вLцэ

предстои1тъ: * пёснь добропобёдную воспэвaющи, * и3 њ вaсъ томY неусhпнw
молsщисz. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:

печ†ли многоболёзненныz души2 моеS, * всsку слeзу t лицA
Ўтоли2
скорбsщихъ teмлющаz: * и3 м{ки t чlвBкъ tгонsющаz, * и3 н{жды
њѕлоблsемыхъ и3змэнsющаz: * тебe бо и4мамы надeжду и3 ўтверждeніе, *
q! прес™az дв7о, вLчце.
Степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * бGъ ї}левъ.
Стjхъ: Въ цRквахъ блгcви1те бGа, гDа, * t и3стHчникъ ї}левыхъ.
Всsкое дыхaніе:

В

с™0е є3ђліе t луки2, зачaло н7д.

о врeмz џно, вни1де ї}съ

[‹,lи]

въ вeсь нёкую: женa же нёкаz и4менемъ

мaрfа пріsтъ є3го2 въ д0мъ св0й.

[lf]

И# сестрA є4й бЁ нарицaемаz

марjа, ћже и3 сёдши при ногY ї}сову слhшаше сл0во є3гw2.

[м7]

Мaрfа

же м0лвzше њ мн0зэ слyжбэ, стaвши же речE: гDи, не брежeши
ли, ћкw сестрA моS є3ди1ну мS њстaви служи1ти; рцы2 ќбw є4й, да

ми2 пом0жетъ.

[м7а]

Tвэщaвъ же ї}съ, речE є4й: мaрfо, мaрfо, печeшисz, и3

м0лвиши њ мн0зэ.

[м7в]

Е#ди1но же є4сть на потрeбу: марjа же благyю чaсть

и3збрA, ћже не tи1метсz t неS.

Свете мученице и дјеве Васил(иј)е Сирмиј(ум)ске.
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Величање:
еличамо те, * мученице преславна; * Василијо, дјево прекрасна;
* и поштујемо страдање твоје часно, * које си за Христа
претрпела јуначно.
[Или опште:
еличамо те * мученице Христова Василијо, * и поштујемо часно
страдање твоје, * које си за Христа претрпела.]
Псал(а)м изабрани: Бог нам је прибежиште и сила ...*8
По Полијелеју: сједален, глас 5:
вета горо Фрушка заиграј, * земљо Сирмиј(ум)ска развесели се,
* Цркво Србска обрадуј се, * јер данас древна мученица * с
новима пред Владиком стоји; * песму добропобедну попевајућ(и), * и
за вас (Ње)му се неуспав[љ]иво молећ(и).
[Два пута.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
толи жалости многоболне душе моје, * Ти која сваку сузу са
лица невољних отиреш; * и муке од људи одгониш, * и тескобе
злопаћених измењујеш; * јер Тебе имамо [као] наду и утврђење, * о!
Пресвета Дјево, Владичице.
Степена: 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4:
Диван је Бог у светима Својим, * Бог Израилов.*9
Стих: У црквама благосиљајте Бога, Господа, * [ви који сте] од
извора Израилових.*10
Све што дише ...
Св. Јеванђеље од Луке, зач. 54.*11
време оно, уђе Исус [10,38] у једно село, а жена нека, по
имену Марта, прими га у кућу своју. [39] И у ње бјеше
сестра по имену Марија, која сједе код ногу Исусових и
слушаше бесједу његову. [40] А Марта се заузела да га што
боље услужи, и приступивши му рече: Господе, зар ти не
мариш што ме сестра моја остави саму да служим? Реци јој, дакле, да
ми помогне. [41] А Исус одговарајућ(и) рече јој: Марта, Марта, бринеш
се и узнемираваш за много, [42] А само је једно потребно. Али је Марија
добри дио изабрала који јој се неће одузети.

В
В

С

У

У

* Пс. 45,2.
* Пс. 67,36а.
10* Пс. 67,27.
11* Лк. 10,38-42 (зач. 54).
8
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По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ G:

Ўневёстившуюсz
м§ничествомъ,

хrтY
*

дв7ствомъ,

васjлію

*

и3

всеизрsдную,

ўвэнчaвшуюсz
пёсньми

томY

бlгокрaсными

восхвaлимъ: * тa бо є4сть земли2 сmрмjйскіz ўтверждeніе, * и3 дими1тріева
грaда заступлeніе: * всёхъ хrтіaнъ защищeніе, * и3 во брaнехъ м0щное
вспоможeніе.
КанHнъ м§ницы васjліи: на д7, глaсъ ѕ7,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ]:
Васjлію дёву и3 мyченицу поeмъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово.*12
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

В

асjліи цrтвію тезоимени1тэй, * пріиди1те, м§николю1бніи, пёсненными
вэнцы6, * и3сплетeмъ достHйныz похвалы6.

гGльскагw ўдивлeніz житіE твоE дв7ственное: * и3 похвалeніz, [t] нaсъ

Ѓхудор0дныхъ,

страдaніе твоE преслaвное: * достHйны сyть, васjліе

приснопaмzтнаz.

С
З

традaніе твоE и3 дв7ство твоE, * двA сyть крилA нб7оп†рнаz, * и5мже
возлётела є3си2 въ цrкій невёстникъ, * васjліе мудродв7ственнаz. Бчdенъ:
ащити2 нaсъ покр0вомъ твои1мъ t всsкагw ѕлA, вLчце, * и3 tжени2
t нaсъ всsкое бGопроти1вное помышлeніе, * водворsющи въ нaсъ

бlгочcтіе и3 смирeніе.
Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ,
бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.
* акростих састављен и Канон започет 23. септембра 2016. г.

12

Свете мученице и дјеве Васил(иј)е Сирмиј(ум)ске.
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По 50-том псалму: стихира, глас 3:
невешћену Христу девством, * и увенчану (Ње)му
мучеништвом, * Василију свеизврсну, песмама благокрасним
усхвалимо; * јер је она земље Сирмуј(ум)ске утврђење, * и
Димитријева града*13 заступање; * свих хришћана заштита, * и у
ратовима моћна (при)помоћ.

У

Канон мученици Василији; на 4, глас 6,
чији је акростих [у тропарима]:
Василиј(у) дј(е)ву и мученицу пој(е)м(о).
А у богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово.
Песма 1. Ирмос:
[Пре]пешачив(ши) ногама по дну [мора] као по копну, Израил, *
гледајућ(и) [про]гонитеља Фараона потопљена, клицаше: * Богу
победн[ич]ку песму појмо.
асилији Царству истоименитој, * ходите, мученикољубци,
песничким венцима, * исплетимо достојне похвале.

В
А
С
З

нђелског дивљења живљење твоје девствено; * и похвале, [од] нас
злородних, страдање твоје преславно: * достојни су, Василијо
незаборавна.
традање твоје и девство твоје, * два су крила небопарна, *
којима си узлетела у Царски невестник, * Василијо
мудродевствена.
Богородичан:
аштити нас покровом Твојим од сваког зла, Владичице; * и
одагнај од нас сваку богопротивну помисао, * настањјућ(и) у
нас побожност и смирење.
Песма 3. Ирмос:
Нема светог као [што си] Ти, Господе, Боже мој, * који си узвисио рог
верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања Твога.
* наследник древног Сирмијума – град Сремска Митровица – посвећен св. Димитрију ђакону,
Сирмиј(ум)ском ранохришћанском мученику пострадалом заједно са свешт.муч. Иринејом еп.
Сирмуј(ум)ским и другима; чији је култ временом потиснут (транспонован) познатијим култом
св. муч. Димитрија Солунског, кога овај град (погрешно !?) слави као свог заштитника. Неки
историчари чак тврде да су заправо мошти овог Сирмиј(ум)ског мученика доспеле у Солун, и
тамо временом попримиле (знаменити) култ св. муч. Димитрија, Солунског војводе.
13
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Месеца августа, у 28. дан

дwлопоклонeнію бGомeрзскому не поработи1вшисz, * є3ди1наго и4стиннаго

ЇбGа

на три1знищи и3сповёдала є3си2: * и3 є3ди1нw въ того2, м§нице

всехвaльнаz, ўповaла є3си2.

Л

ьсти1телz ковaрнаго и3 nтцA є3гw2, врагA вселyкаваго, * твои1мъ
бGонадeжднымъ терпёніемъ и3 непребори1мымъ њдолёніемъ * побэди1ла

є3си2, м§нице побэдон0снаz.
дwложрeніемъ безyмнымъ неwсквернeннаz, * и3 вэнцeмъ м§ническимъ

Їўвэнчaннаz,

*

женихY

твоемY

слaвнw

предстои1ши,

добропобёднаz.

брaдованнаz,

дёво
Бчdенъ:

бцdе,

дв7о

пречcтаz:

*

и3зъ

тебE

пачеестeственнw

Њвоплоти1вшагосz, хrтA бGа: * моли2 ўмири1ти мjръ, * и3 сп7сти2 дyшы нaшz.
Сэдaленъ, глaсъ д7:

М

ногоб0жническагw неи1стовства посрамлeніе, * и3 си6льникъ безyмныхъ
и3з8wбличeніе, * васjліи д0блественныz и3 цэломyдренныz пaмzть

днeсь прaзднуемъ, * и3 млcть душaмъ нaшымъ t гDа и4щемъ.

Р

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:

aдость скорбsщихъ и3 ўтэшeніе печaльныхъ, * ти1хое пристaнище
житeйскою бyрею волнyемыхъ, * ты2 є3си2 гпcжE и3 вLчце, * бlгaz нaша

њкорми1тельнице и3 правопyтіz ў§тельнице.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.
нцы2 тyчніи и3 ѕвёри кровожaдніи њбдержaша тS, страдaльнице, * и3

Ю#тёло твоE ѕёльными мyками ўмори1ша, * но бGохрани1мыz души2

коснyтисz не мог0ша.

Днедремaннw наливaющи, * къ предлежaщему п0двигу теклA є3си2 ѕэлw2

уши2 твоеS лампaду бlгокрaсную, дэви1це, * є3лeемъ добродётелей

рaдующисz.

ди1наго бGа возлюби1вши, м§нице, * и3 слaву є3гw2 є3ди1нw возжделёвши,

Е#* всE земн0е ћкw скоропреходsщее пренебреглA є3си2.

Бчdенъ:

Свете мученице и дјеве Васил(иј)е Сирмиј(ум)ске.

~ 16 ~

долопоклонству богомрском не покорив(ши) се, * јединога
истинитога Бога на попришту си исповедала; * и једино си се у
Њега, мученице свехвална, уздала.

И
Л
И

ажљивца подмуклог и оца његовог, врага свелукавог, * твојим
богонад(ежд)ним трпљењем и несавладивим одолевањем, *
победила си, мученице победоносна.
доложртвовањем безумним неупрљана, * и венцем
мученичким овенчана, * пред својим Жеником славно стојиш,
дјево добропобедна.
Богородичан:
Обрадована, Богородице, Дјево пречиста; * из Тебе надприродно
оваплоћеног, Христа Бога; * моли да умири свет, * и [да] спаси душе
наше.
Сједален, глас 4:
ногобожачке махнитости посрамљење, * и силника
безумних изобличење, * Василије јуначне и целомудрене
(с)помен данас празнујемо, * и милост душама нашим од Господа
иштемо. [Два пута.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

М

адост невољних и утеха жалосних, * тихо пристаниште
животном буром таласаних, * Ти си Госпођо и Владичице, *
добра наша крманошк(ињ)о и правог пута учитељк(ињ)о.

Р

Песма 4. Ирмос:
Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно пева
кличућ(и), * од [раз]ума чиста у Господу празнујућ(и).
угојени и звер(ов)и крвожедни те спопадоше,
Јунци
страдалнице, * и тело твоје жестоким мукама уморише, * но
богочуване се душе [до]такнути не могоше.
твоје светиљку благокрасну, дјевице, * уљем врлина
Душе
недремљиво наливајућ(и), * у предстојећи подвиг си хитала*

14

веома се радујућ(и).

Је

динога Бога заволев(ши), мученице, * и славу Његову једино
зажелев(ши), * све земаљско си као брзопролазно
пренебрегла.
Богородичан:
* ср. Јевр. 12,1.

14
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арHновъ тS жeзлъ прозsбшій, * и3 купинY nгнeмъ неwпали1мую, бцdе,

Ґ* дрeвле проwбрази2 во ўтр0бу всели1выйсz твою2 приснодв7ственную.
Пёснь є7. Їрм0съ:

Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.

В

ёру

во

є3ди1наго

бGа

неtстyпнэ

соблю1дши,

*

и3

ласкaньми

прелeстникwвъ не прельсти1вшисz: * въ сокрHвища неистощaємаz

вошлA є3си2, м§нице всебогaтаz.
хrт0мъ, є3мyже
Ўкрэплsема
мучи1телей непоколeблемаz: *

[ў]вёровала є3си2, * и3 прещeньми
нбcнагw водворeніz сподоби1ласz є3си2,

дёво вседобродётельнаz.
мёвши и3ногдA дерзновeніе и3 д0брое и3сповёданіе, * терпёніе и3

И#непрел0жное ўповaніе: * нhнэ и4маши при1сное радовaніе, * и3 пHдвигъ

твои1хъ првdное мздовоздаsніе, страдaльнице преслaвнаz.

Бчdенъ:

С

вётъ бжcтвенный возсіsй нaмъ, свэтопріeмнице чcтаz: * и3зъ тебE
р0ждшагwсz, хrтA бGа: * є3г0же ўмолsющи кромёшную тьмY

безб0жничества разгнaти, дв7о пресвётлаz.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.

М

учє1ніz и3 страд†ніz, кровeй проли6тіz: * чaсть сyть, мужемyдреннаz,
твоегw2 достохвaльнагw на земли2 житіS: * на нб7си1 же ўгот0васz

тебЁ с™hхъ селeній неизреченнаz красотA.
вши д0брэ въ земнёмъ бGу, * и3 томY вёрна до концA во
Ўгоди1
страдaніихъ пребhвши, * сп7сeніе своE, ћкw д0му зижди1тельница
мудрострои1тельнаz, * на кaмени вёры њсновaла є3си2.

С™hz м§ницы и3 дёвы васjліи сmрмjйскіz.
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ронов жезал процвали, * и купину огњем несагориву, Тебе
Богородице, * у давнини прасликова Онај који се усели(о) у
утробу Твоју увек девствену.

А

Песма 5. Ирмос:
Божијом светлошћу твојом, Благи, * озари душе оних који Ти
јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија,
Бога истинитог, * који дозива из мрака греховног.
еру у јединога Бога неодступно одржав(ши), * и ласкањима
обмањивачā не обманув(ши) се; * у ризнице неистрошиве си
ушла, мученице свебогата.

В

крепљавана Христом, у Кога си поверовала,*15 * и претњама
мучитељā непоколебана; * небеског настањења си се удостојила,
дјево свеврлинска.

У

мав(ши) некада смелост и добро исповедање, * трпељивост и
непромењиво поуздање; * сада имаш вечно радовање, * и подвига
твојих праведну на(до)кнаду, страдалнице преславна.
Богородичан:

И
С

ветлост божанску изсијај нам, Светлопријемнице чиста; * из
Тебе оваплоћеног, Христа Бога; * умољавајућ(и) Га да крајњу
таму безбожништва разагна, Дјево пресветла.
Песма 6. Ирмос:
Животно море гледајућ(и) * узбуркано буром напасти, * [к] тихом
пристаништу Твоме * притекох, и вапијем Ти: * Уздигни из
трулеж(ност)и живот мој, * Многомилостиви.
учења и страдања, и крви проливања; * део су твога,
мужемудр(ен)а, достојног хвале на земљи живота; * а на
небесима ти се уготови светих станишта неизрецива красота.

М

годив(ши) добро у земаљском Богу, * и Њему верна до краја у
страдањима остав(ши); * спасење си своје, као неимарка која
дом мудро подиже,*16 * на камену вере засновала.

У

* ср. 2. Тим. 1,12.
* ср. 1. Кор. 3,10.

15
16
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тн0е страдaніе и3 цэломyдренное житіE твоE, достослaвнаz васjліе, *

ЧCўгот0ваша тебЁ

всёхъ с™hхъ сопричaстіе, * и3 въ цrтвіи нбcнэмъ

водворeніе.

Т

Бчdенъ:

воегw2 предстaтельства не лиши2 нaсъ, вLчце держaвнаz, * въ ск0рбехъ
и3 нyждахъ сyщихъ: * но, самa ты, посэти2 и3 заступи2.
Кондaкъ, глaсъ G:

С

mрмjйскіz земли2 ўкрашeніе, * и3 дими1тріева грaда похвалeніе: * васjлію
многострадaльную и3 добропобёдную, * нhнэ ўбlжи1мъ, вёрніи, * по

достоsнію, вопію1ще є4й: * Рaдуйсz, васjліе дёво цrтвоимени1таz.

И#

Јкосъ:

збрaннэй хrт0вэ ўг0дницэ, * крaснэй дэви1цэ * и3 добропобёднэй
м§ницэ, * васjліе цrтвоимени1тэй, * сіE ўб0гое пёніе въ похвалY
прин0симъ, * ћкw да мlтвами є3S и3збaвимсz * t всsкихъ бёдъ,
скорбeй и3 нyждъ, * и3 по достоsнію вопіeмъ є4й сицєвaz: * Рaдуйсz,
дэви1це цrтвеннаz: * рaдуйсz, голуби1це цэломyдреннаz. * рaдуйсz,

похвало2 дв7ственническаz: * рaдуйсz, красото2 м§ническаz. * рaдуйсz,
скорбsщихъ ўтёшительнице: * рaдуйсz, њѕлоблsемыхъ помогaтельнице. *
рaдуйсz, мlтвъ нaшихъ ўслhшательнице: * рaдуйсz, рaдости нaшеz
ви1новнице. * рaдуйсz, прославлsющихъ тS ўкрэпи1тельнице: * рaдуйсz,
пaмzть ти2 прaзднующихъ бlгодётельнице. * рaдуйсz, грaда сmрмjйскагw
њхранeніе: * рaдуйсz, земли2 панн0нскіz њграждeніе. *
Рaдуйсz, васjліе дёво цrтвоимени1таz.
Сmнаxaрь.
Мцcа ѓvгуста, въ к7и-й дeнь, пaмzть совершaемъ
с™hz м§ницы и3 дёвы васjліи сmрмjйскіz.
Стjхъ:
М{дрымъ дёвамъ спредстоsщіz, васjліи,
дв7ствомъ и3 м§ничествомъ преукрaшенныz:
пaмzть всечcтнyю днeсь прaзднуемъ.

[Лю1діе:]

Свете мученице и дјеве Васил(иј)е Сирмиј(ум)ске.
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асно страдање и целомудрено живљење твоје, достојна славе
Василијо, * уготовише ти удео са свима светима, * и настањење
у царству небеском.
Богородичан:

Ч
Т

вога заступништва не лиши, Владичице моћна, * нас који смо
у невољама и тескобама; * но, сама Ти, посети и заштити.
Кондак, глас 3:*17

ирмиј(ум)ске земље украс, * и Димитријева града похвалу; *
Василију многострадалну и добропобедну, * сада славимо као
блажену, верни, * као што приличи, кличућ(и) јој: * Радуј се, Василијо,
дјево царствоименита.
Икос:

С

И

з(а)браној Христовој угодници, * красној дјевици * и
добропобедној мученици, * Василији царствоименитој, * ово
убого певање у похвалу приносимо, * да би се молитвама
њеним избавили * од свак[акв]их беда, невоља и тескоба, * и као
што приличи клицали јој овако: * Радуј се, дјевице царствена; *
радуј се, голубице целомудрена. * Радуј се, похвало девственичка; *
радуј се, красото мученичка. * Радуј се, невољних утешитељко; * радуј
се, злопаћених помагатељко. * Радуј се, молитава наших
услишитељко; * радуј се, радости наше узрочитељко. * Радуј се,
прослављача твојих (у)крепитељко; * радуј се, (с)помен ти
празнујућих доброчинитељко. * Радуј се, града Сирмиј(ум)ског
заштито: * радуј се, земље Панонске оградо. *
[Народ:]
Радуј се, Василијо, дјево царствоименита.
Синаксар.*18
Месеца августа, у 28. дан, вршимо (с)помен
свете мученице и дев(иц)е Васил(иј)е Сирмиј(ум)ске.
Стих:
С мудрим девојкама, у ред стале, Василије,
девством и мучеништвом (пре)украшене;
(с)помен свечасни данас празнујемо.
* икос накнадно састављен, а завршетак кондака измењен ради усаображавања Икосу 18. окт.
2019. г.
18* накнадно састављен 12. и 13. окт. 2019. г.
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С

іS с™az и3 несквeрнаz цrтвоимени1таz ѓгница вLчнz, цэломyдреннw
поживE кратковрeменное своE земн0е житіE, дв7ство сохрани2 и3 вёру
соблюдE, мyчима бsше и3 пострадA є3гдA и3 мн0зи и4ны с™jи мyчєницы,
во врeмz всеo1бщихъ гонeній хrтіaнъ ™д-гw г0да, въ цrтэмъ грaдэ
сmрмjйстэмъ, днeшней срeмстэй ми1тровицэ, во врeмz тетрaрхіи

kзhческихъ ри1мскихъ цReй: діоклитіaна, маxіміaна, кwнстaнтіа №-гw хл0ра
и3

галeріа:

нhнэ

же

сцrтвуетъ

м{дрымъ

дёвамъ,

ўневёстившисz

вэчновозлю1бленному женихY дв7ственныхъ дyшъ, и3 вэчноцrтвующему цRю2
не[пре]минyвшагw цrтвіz, хrтY бGу. nбaче, ўпоминaетсz въ рaзныхъ
раннохrтіaнскихъ мартmрол0гіzхъ, ћкоже сyть: сmрjйскій, їеронЂмовъ и3
ри1мскій, со не мн0гw и3звёстныхъ дaнній њ житіи2 и3 стрaданіи.
То‰ с™hми мlтвами, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.
Ґми1нь.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: * блгcвeнъ
є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
ђльски послёдовавши хrтY, дёво м§нице, * вс‰ земн†z ћкw ўмeты

Е#tвeргла є3си2, всерaдостнw зовyщи: * блгcвeнъ є3си2, всемлcтиве, * б9е

nтє1цъ нaшихъ.

Н

а нб7сёхъ цrтвующаz дэви1це цrтвеннаz, * при1зри и3 на нaсъ на
земли2, * q! м§нице с™az, вопію1щаz: * блгcвeнъ є3си2, всёхъ цRю2, *

б9е nтє1цъ нaшихъ.
мyщи,

д0блzz,

И#преукраси1ласz

красотY

дв7ственную,

*

добр0тою

м§ническою

є3си2: * и3 сугyбw ўвэнчaвшисz t руки2 вэнцедaтелz

вопіeши: * блгcвeнъ є3си2, всещeдре, * б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бчdенъ:

ставлeніе грэхHвъ, нaмъ земнорHднымъ, * и3сходaтайствуй, бцdе

Њчcтаz: * творцA и3 гDа въ себЁ страннопріeмшаz, є3мyже вопіeмъ: *

блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

С™hz м§ницы и3 дёвы васjліи сmрмjйскіz.

О
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ва света и нескверна царствоименита овчица Владикина,
целомудрено п(р)оживе кратковремени свој земаљски живот,
девство сачува и веру одржа, мучена беше и храбро пострада
кад и многи други свети мученици, у време свеопштих прогонā
хришћана 304. године, у царском граду Сирмиј(ум)у, данашњој
Сремској Митровици, у време тетрархије незнабожних Римских
царева: Диоклецијана,*19 Максимијана*20 и Констанција I Хлора*21 и
Галерија;*22 а сада царује заједно са мудрим дев(ојк)ама, уневестивши
се вечно љубљеном Женику девствених душа, и вечно цар(ств)ујућем
Цару непролазног Царства, Христу Богу. Иначе, помиње се у разним
ранохришћанским мартирологиј(ум)има, као што су: Сиријски,
Јеронимов и Римски, са не много конкретних података о животу и
страдању.
Њеним светим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш,
помилуј и спаси нас. Амин.
Песма 7. Ирмос:
Анђео учини да [усијана] пећ ороси свете младиће, * а заповест
Божија која [о]пали Хајдеј[ц]е, * мучитеља убеди да [с њима] кличе: *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.
ванђелски пошав(ши) за Христом, дјево мученице, * све
земаљско као трице си одбацила, сверадостно узвикујућ(и): *
Благословен [је]си, Свемилостиви, * Боже отаца наших.

Е
Н
И

а небесима цар(ств)ујућа дјевице царствена, * погледај и на нас
на земљи, * о! мученице света, која вапијеш: * Благословен
[је]си, Царе свих, * Боже отаца наших.
мајућ(и), храбра, красоту девствену, * лепотом мученичком си
се преукрасила; * и двоструко се увенчав(ши) од руке
Венцедавца, кличеш: * Благословен [је]си, Свемилосрдни, * Боже
отаца наших.
Богородичан:
проштење грехова, нама на земљи рођенима, * испосред(ств)уј,
Богородице Чиста; * која си Творца и Господа у себи угостила,
коме кличемо: * Благословен [је]си, Боже отаца наших.

О

* 284 -305. г.
* Диоклецијан му 286. г. доделио титулу августа, 286-305. г.
21* Максимијан му 293. г. доделио титулу цезара, 305-306.
22* Диоклецијан му 293. г. доделио титулу цезара, 305-311.
19
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Месеца августа, у 28. дан

Пёснь }. 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.
таz васjліе, воспэвaемъ тS: * добродв7ственнаz,
Цrтвоимени1
цэломyдреннаz и3 д0блественнаz, * превозносsще ўдобри1вшаго тS
хrтA бGа, во вс‰ вёки.
свёту,
Ќмному
пaмzть твоS

рaдующисz прешлA є3си2, васjліе бGоблажeннаz: * и3
њзарsетъ н†ша помышлє1ніz, * превозносsщихъ

престaвльшаго тS хrтA гDа, во вс‰ вёки.

П

оношeніе и3 кrтъ хrт0въ њб8sла є3си2, страдaльнице мужемyдреннаz,
* вёдущи когw2 рaди и3 чесw2 рaди стрaждеши: * того2 пaче

приврeменныz слaдости любsщи и3 превозносsщи во вс‰ вёки.

Бчdенъ:

В

Lчце бlгaz, всsческихъ творцA во чрeвэ твоeмъ носи1вшаz, * и3 сп7са
и3 гDа мjру пл0тію р0ждшаz: * тебE величaемъ, є3г0же превозн0симъ

во вс‰ вёки.
Пёснь f7. 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.
граждeніе є3си2 цrкіz земли2 сmрмjйскіz, васjліе с™az, * и3 ўтверждeніе

Њбlговёрныхъ цReй и3 бlгочcти1выхъ цRцaхъ, * правослaвныхъ же людeй

настaвница и3 ўсeрднаz мlтвенница.

ди6на бlгопотрє1бнаz, ћкw марjа бGомyдраz, и3збрaла є3си2: * и3 бlгyю

Е#чaсть t гDа получи1ла є3си2, васjліе бlгоразсуди1тельнаz: * и3 достоsніе

со всёми с™hми во вёки пріsла є3си2.

М

lтвами

твои1ми

ўсeрдными,

*

и3

предстaтельствы

къ

бGу

бlгом0щными: * васjліе дв7ственнаz и3 м§ничествомъ преукрaшеннаz:

* землS сmрмjйскаz щи1тъ и3мёетъ м0щнэйшій и3 несокрушaемый.

Бчdенъ:

Свете мученице и дјеве Васил(иј)е Сирмиј(ум)ске.
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Песма 8. Ирмос:
Из пламена си светима росу источио, * а жртву (си) праведникову
[с] водом спалио; * јер све што хоћеш, Христе, [Ти] чиниш; * Тебе
преузносимо у све векове.
Василијо, опевамо те, * леподевствена,
Царствоименита
целомудрена и јуначна, * преузносећ(и) Христа Бога који те
украсио, у све векове.
мној светлости, радујућ(и) се прешла си, Василијо богоблажена;
* и (с)помен твој озарује помисли, * нас који преузносимо
Христа Господа који те преставио, у све векове.

У
П

оругу и крст Христов си пригрлила, страдалнице
мужемудр(ен)а, * знајућ(и) за Кога и зашто страдаш; * Њега
више од привремене насладе љубећ(и)*23 и преузносећ(и) у све
векове.
Богородичан:
ладичице блага, која си Творца свега у утроби Својој носила, * и
Спас(итељ)а и Господа свету телом родила; * Тебе величамо, а
Њега преузносимо у све векове.

В

Песма 9. Ирмос:
Бога је људима немогуће видети, * и нањ не смеју [ни] чинови
анђелски (по)гледати; * а Тобом, Свечиста, јави се људима Логос
оваплоћени; * Њега величајућ(и), с небеским војскама, Тебе [као]
блажену славимо.
града си царске земље Сирмиј(ум)ске, Василијо света, * и
утврђење благоверних царева и благочестивих царица, * а
православног народа наставница и усрдна молитвеница.

О
Је
Мо

дино (што је) заиста потребно,*24 као Марија богомудра, си
изабрала; * и добри део од Господа си добила, Василијо
веома разборита; * и наслеђе са свима светима у векове си примила.
литвама твојим усрдним, * и заступањима пред Богом
веома моћним; * Василијо девствна и мучеништвом
преукрашена; * земља Сирмиј(ум)ска штит има најмоћнији и
нескршиви.
Богородичан:
* ср. Јевр. 11,25 и 26.
* ср. Лк. 10,42.

23
24
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сщ7eнный хрaме бжcтвA * и3 сщ7eнное селeніе вhшнzгw, * пречcтаz дв7о

Њбцdе * и3 прес™az гпcжE вLчце, * сн7а твоего2 моли2 њ нaсъ * люб0вію

воспэвaющихъ тS.

Свэти1ленъ:

С

вётлостей твои1хъ блистaніемъ, * м§ничества красот0ю и3 дв7ства
добр0тою, васjліе хrтон0снаz: * ўкраси2 люб0вію воспэвaющихъ * и3

прославлsющихъ свётлую ти2 пaмzть.

Слaва:

С

об0ри дв7ственникwвъ свётлw да рaдуютсz, * и3 сослHвіz м§никwwвъ
ћснw да торжествyютъ: * свётлостію прaзднества васjліина * вси2

земнор0дніи да просвэщaютсz.

С

И# нhнэ, бчdенъ:

вётлости твоеS зарsми просвэти1 ны, дв7о, * нахождє1ніz kзы6чникъ
tгонsщи t земли2 людeй * бцdу тS правослaвнw и3сповёдающихъ.
На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ д7:

гнцу непор0чному въ стрaсти д0блественнw слёдовавши, * и3 кр0вію

Ѓсвидёніz

своегw2

того2

бGа

и4стиннаго

ћвэ

и3сповёдавши,

*

многоковaрнаго врагA на три1знищи ўничт0жила є3си2, васjліе достослaвнаz: *
и3 нaмъ, люб0вію почитaющымъ тS, * моли2 хrтA бGа, * nрyжіемъ кrтA
ѕлодBйствіz вр†жіz tгонsти, * и3 правовёріе невреди1мо соблюдaти. [Двaжды.]

В

ъ зaповэдехъ гDнихъ вёрнw ревновaвши, * и3 њправд†ніz є3гw2
нераздёльнымъ с®цемъ храни1вши, * на суди1лищи д0брое и3сповёданіе

произнеслA є3си2, васjліе бGослaвнаz: * и3 нaмъ, по д0лгу ўбlжaющымъ тS,
* моли2 хrтA гDа, * вс‰ сопроти1вныхъ нашє1ствіz tражaти, * и3 бlгочcтіе
неруши1мо сохранsти.

М

§никwмъ

неизчє1тнымъ

во

страдaніи

твоeмъ

совершeннw

ўпод0бившисz, * и3 ћкw тjи кrтъ ћкw kрeмъ бlгjй на рaмена

сво‰ взeмши, * въ слёдъ женихA твоегw2 всерaдостнw теклA є3си2, васjліе
бGозвaннаz: * и3 нaмъ, пэснослHвіи с®чными воспэвaющымъ тS, * моли2
хrтA вLку, * въ ск0рбехъ житeйскихъ не ўнывати, * и3 ко всsкому блaгу
поспэшествовaти.

Слaва, глaсъ ѕ7:

С™hz м§ницы и3 дёвы васjліи сmрмjйскіz.
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свећени храме Божанства * и свештено станиште [Све]вишњега,
* Пречиста Дјево Богородице * и пресвета Госпођо Владичице,
* Сина Твога моли за нас * који те љубављу опевамо.

О

Свјетилан:
ветлости твојих блистањем, * мучеништва красотом и девства
лепотом, Василијо Христоносна; * украси оне који љубављу
опевају * и прослављју светли ти (с)помен.
Слава ...

С

борови девственикā да се светло радују, * и дружине мученикā
да сјајно торжествују; * светлошћу празника Василијина * сви
на земљи рођени да се просвећују.*25
И сада ... Богородичан:

З

ветлости твоје зрацима обасјај нас, Дјево, * најезде незнабожаца
одгонећ(и) од земље народа * који Те[бе] [као] Богородицу
православно исповеда.

С

На Хвалите ... стихире, на 4, глас 4:
агњету непорочном јуначно у страдању следовав(ши), * и крвљу
сведочења свога Њега [за] Бога истинитог јавно исповедав(ши),
* многопоквареног врага си на попришту уништила, Василијо
достојна славе; * да и ми, који те љубављу поштујемо, * моли Христа
Бога, * оружјем крста зла дејства вражија одгонимо, * и правоверје
неповређено одржимо.
[Два пута.]

Ј

заповестима Господњим верно ревновав(ши), * и уредбе
Његове неподељеним срцем чував(ши), * на суди(ли)шту си
добро исповедање произнела, * Василијо богославна; * да и ми, који
те по дугу славимо као блажену, * моли Хрста Господа, * све најезде
противникā одбацимо, * и побожност неразорену сачувамо.

У

ученицима неизбројном у страдању своме потпупно се
уподобив(ши), * и као они крст као јарам благи на рамена
своја узев(ши), * трагом Женика свога си сверадосно хитала, Василијо
богозвана; * да и ми, који те песмословљима ср(да)чним опевамо, *
моли Хрста Владику, * у невољама животним не клонемо, * и у сваком
добру напредујемо.
Слава ... глас 6:

М

* накнадно састављен 18. окт. 2019. г.

25
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Дсоединeніемъ нетлённымъ ћкw невёсту непор0чну тS себЁ совокупи2:

обр0ты дв7ства твоегw2 возлюби1въ * жени1хъ нбcный, цRь хrт0съ, *

* бlговолeніемъ бо свои1мъ подaвъ крёпость добр0тэ твоeй, * на враги1 же
и3 стр†сти непобэди1му показa тz, * претерпёвшую р†ны лю6тыz и3 м{ки
т‰жкіz: * сугyбымъ вэнцeмъ ўвэнчa тz, * и3 предстaви њдеснyю себE ћкw
цRи1цу и3спещрeну. * того2 моли2 васjліе цrтвеннаz, * дёво всечcтнaz и3 м§нце
добропобёднаz, * воспэвaющымъ тS подaти сп7сeніе и3 присножив0тіе.
И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:

Б

цdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, * возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA: *
тебЁ м0лимсz, моли1сz, вLчце, * со с™0ю м§ницею васjліею, * и3

всёми сmрмjйскими м§ники * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.
На літургjи.
Бlжє1нна t канHна: пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ: ћкw на ќтрени.
Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рп7а.

Б

рaтіе,

[ѕ,№]

вaмъ.

[в7]

поспёшствующе м0лимъ, не вотщE блгdть б9ію пріsти

Гlг0летъ бо: во врeмz пріsтно послyшахъ тебE, и3 въ дeнь

сп7сeніz помог0хъ ти2. сE нhнэ врeмz бlгопріsтно, сE нhнэ дeнь
сп7сeніz:

[G]

Ни є3ди1но ни въ чeмже даю1ще претыкaніе, да служeніе

безпор0чно бyдетъ.

[д7]

Но во всeмъ представлsюще себE ћкоже б9іz

слуги2, въ терпёніи мн0зэ, въ ск0рбехъ, въ бэдaхъ, въ тэснотaхъ,

[є7]

Въ

рaнахъ, въ темни1цахъ, въ нестроeніихъ, въ трудёхъ, во бдёніихъ, въ
пощeніихъ,

[ѕ7]

Во њчищeніи, въ рaзумэ, въ долготерпёніи, въ бlгости, въ

д©э с™э, въ любви2 нелицемёрнэ,

[з7]

Въ словеси2 и4стины, въ си1лэ б9іей:

nрyжіи прaвды, деснhми и3 шyими.

[}]

Слaвою, и3 безчeстіемъ: гаждeніемъ, и3

бlгохвалeніемъ: ћкw лестцы2, и3 и4стинни:

[f7]

Ћкw незнaеми, и3 познавaеми:

ћкw ўмирaюще, и3 сE жи1ви є3смы2: ћкw наказyеми, ґ не ўмерщвлsеми:

[‹]

Ћкw скорбsще, при1снw же рaдующесz: ћкw ни1щи, ґ мн0гихъ богатsще:
ћкw ничт0же и3мyще, ґ вс‰ содержaще.

Свете мученице и дјеве Васил(иј)е Сирмиј(ум)ске.
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епоту девства твога узљубив(ши) * Женик небески, Цар Христос,
* сједињењем непропадивим те као невесту непорочну са собом
састави; * јер благо[из]вољењем Својим подав(ши) крепост лепоти
твојој, * над непријатељима и страстима непобедиву показа тебе, * која
претрпе ране љуте и муке тешке; * двоструким венцем те овенча, * и
постави здесна себи као царицу накићену. * Њега моли Василијо
царствена, * дјево свечасна и мученице добропобедна, * да онима које
те опевају пода спасење и вечни живот.

Л

И сада ... Богородичан, глас исти:
огородице, Ти си лоза истинита, * на којој нам израсте Плод
живота; * Теби се молимо, моли се, Владичице, * са светом
мученицом Василијом, * и свим Сирмиј(ум)ским мученицима * да се
спасу душе наше.

Б

Славословље велико, и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажен(ств)а од Канонâ: песма 3.и 6.
Прокимен: као на Јутрењу.

Б

Читање из 2. посланице Коринћанима св. ап. Павла, зач. 181.*26

раћо, [6,1] сарађујући с Њим, молимо вас да не примите узалуд
благодат Божију; [2] Јер говори: У вријеме погодно послушах те,
и у дан спасења помогох ти. Ево сад је најпогодније вријеме,
ево сад је дан спасења! [3] Никако ни у чему не дајући
спотицање, да се служба не куди, [4] Него се у свему показујмо
као слуге Божије: у трпљењу многом, у невољама, у биједама, у
тјескобама; [5] У ранама, у тамницама, у бунама, у трудовима, у
бдјењима, у постовима, [6] У чистоти, у знању, у дуготрпљењу, у
благости, у Духу Светоме, у љубави нелицемјерној, [7] У ријечи истине,
у сили Божијој, са оружјем праведности десним и лијевим, [8] У слави
и срамоти, у грдњи и похвали, као варалице и истинити, [9] Као
незнани и познати, као они који умиру а ево живимо, као кажњавани
али не убијани, [10] Као жалошћени а увијек радосни, као сиромашни
а многе богатећи, као они који ништа немају а све посједују.
* 2. Кор. 6,1-10 (зач. 181).

26

Мцcа ѓvгуста, въ к7и-й дeнь
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Ґллилyіа, глaсъ №.
Стjхъ: ТерпS потерпёхъ гDа, * и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою2:
Стjхъ: И# возведe мz t р0ва страстeй * и3 t брeніz ти1ны.

Р

Е#ђліе t матfeа, зачaло Rд.

ечE гDь при1тчу сію2:

[к7є,№]

ТогдA ўпод0бисz цrтвіе нбcное десzти1мъ

дёвамъ, ±же пріsша свэти1льники сво‰, и3 и3зыд0ша въ срётеніе
женихY.

[в7]

Пsть же бЁ t ни1хъ мудры2, и3 пsть ю3рHдивы.

[G]

Ю#рHдивыz же пріeмше свэти1льники сво‰, не взsша съ соб0ю є3лeа.
[д7]

М{дрыz же пріsша є3лeй въ сосyдэхъ, со свэти6льники свои1ми.

Коснsщу же женихY, воздремaшасz вс‰, и3 спaху.

[ѕ7]

бhсть: сE жени1хъ грzдeтъ, и3сходи1те въ срётеніе є3гw2.
дBвы ты6z, и3 ўкраси1ша свэти1льники сво‰.

[}]

[є7]

Полyнощи же в0пль
[з7]

ТогдA востaша вс‰

Ю#рHдивыz же м{дрымъ

рёша: дади1те нaмъ t є3лeа вaшегw, ћкw свэти1льницы нaши ўгасaютъ.

[f7]

Tвэщaша же м{дрыz, глг0люще: є3дA кaкw не достaнетъ нaмъ и3 вaмъ:
и3ди1те же пaче къ продаю1щымъ, и3 купи1те себЁ.

[‹]

И#дyщымъ же и5мъ купи1ти,

пріи1де жени1хъ, и3 готHвыz внид0ша съ ни1мъ на брaки: и3 затворє1ны бhша
двє1ри.

[№i]

Послэди1 же пріид0ша и3 пр0чыz дBвы, глг0люще: гDи, гDи, tвeрзи

нaмъ.

[в7i]

Џнъ же tвэщaвъ, речE и5мъ: ґми1нь гlг0лю вaмъ, не вёмъ вaсъ.

[Gi]

Бди1те u5бо, ћкw не вёсте днE, ни часA, в0ньже сн7ъ чlвёческій пріи1детъ.
Причaстенъ:
Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: * пр†вымъ подобaетъ похвалA.
Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!

С™hz м§ницы и3 дёвы васjліи сmрмjйскіz.
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Алилуја, глас 1.
Стих: Стрпљиво очекивах Господа, * и обрати пажњу на ме, и
услиша молитву моју.*27
Стих: И изведе ме из рова мука, * и из глиба блатног.*28

Р

Јеванђеље од Матеја, зач. 104.*29

ече Господ ову причу: [25,1] Тада ће бити Царство небеско као
десет дјевојака које узеше свјетиљке своје и изиђоше у сретање
женику. [2] А пет њих бијаху мудре и пет луде. [3] Јер луде,
узевши свјетиљке своје, не узеше са собом уља. [4] А мудре
узеше уље у посудама са свјетиљкама својим. [5] А будући да
женик одоцни, задријемаше све, и поспаше. [6] А у поноћи стаде вика:
Ево женик долази, излазите му у сретање. [7] Тада устадоше све
дјевојке оне и украсише свјетиљке своје. [8] А луде рекоше мудрима:
Дајте нам од уља вашега, јер се наше свјетиљке гасе. [9] А мудре
одговорише говорећи: Да не би недостало и нама и вама, боље идите
продавцима и купите себи. [10] А кад оне отидоше да купе, дође
женик, и спремне уђоше с њим на свадбу, и затворише се врата. [11] А
послије дођоше и оне друге дјевојке говорећи: Господару, Господару!
oтвори нам. [12] А он одговарајући рече им: Заиста вам кажем, не
познајем вас. [13] Стражите, дакле, јер не знате дана ни часа у који ће
Син Човјечији доћи.
Причастен:
Радујте се, праведн[иц]и, у Господу; * прав[едн]има приличи
похвала.*30
Крај делу, слава и хвала Богу!

* Пс. 39,2.
* Пс. 39,3а.
29* Мт. 25,1-13 (зач. 104).
30* Пс. 32,1.
27
28
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