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МЕСЕЦА АПРИЛА, У 20. ДАН.*1
[МЕСЕЦА МАРТА, У 5. ДАН.]*2
СПОМЕН СВЕТОГ ЈЕРАРХА НИКОЛАЈА ЖИЧКОГ.*3
НА [ВЕЛИКОМ] ВЕЧЕРЊУ.
[На Господе, завапих ...] узимамо стихова 6,
и певамо стихире глас 1.
Подобан: Небеских чинова ...
ава Свети и Богонадахнути, семе посеја у земљи Српској, и
мноштво Светитеља Божјих у њој Христом процвета, међу
којима и Свети Јерарх Николај, којег свети спомен славећи, песмама
га величамо.

С

свију Христос, провидећи будућност твоју, стрелом љубави
ЦарСвоје,
ранио те у срце, Богољубче, позвавши те у војну духовну,
Којему и поверовав, Николаје, постао
Равноапостолног Саву подражавајући.

си

духовни

војвода,

а природним ти талентима, благодат Духа си сјединио, коју ти
даде Христос Бог, за многу љубав твоју, и показа те Оца Цркве
великог, Николаје Јерарше Свеправославни, речима твојим мудрим
нахранио си гладне Хлеба Живота – Богочовека.

С

ао светиљка постављен јеси, на свећњак Цркве Српске, мудри
Николаје Архипастиру, и напасао си народ Господњи, учећи
и проповедајући Јеванђеље, спасавао си душе заблуделе, те си многе
у Христу препородио, попут Павла Првоапостола.

К

* дан Преноса светих моштију свт. Николаја из Америке у Србију. Главни празник.
* дан Упокојења свт. Николаја.
3* приређено према издању: „Службе св. Николаја Новог Жичког и преп. Јустина Новог
Ћелијског“, Епархија Ваљевска, Ваљево 2011, стр. 3-41. Служба спевана на Светој Гори Атонској
од јеромонаха Атанасија Симонопетритског, химнографа Свете Христове Велике Цркве,
богољубивим старањем преосвећеног епископа Ваљевског г. Милутина, 11. априла 2010. г.
Превод на српски, препев, негде допев имењака му бившег еп. Захумско-херцеговачког
Атанасија (Јевтића).
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риста Слова Божјег сведок постаде, Оче, Нови Златоусте, и
савешћу заиста јави се Мученик! У оковима и мукама и
затворима за Христа страдајући, Крст Његов носио си мирно,
плодове многе пројављујући.

Х

ао некада на језеру Охридском, кад си као лабуд Богу се
молио, тако и сада руке своје истоме Богу уздижи, за народ
Српски крстоносни, и моли, Николаје, од Христа, просветљење и
једнодушје, да се покажу достојни Саве божанског следбеници.

К

Слава ... Светога, глас 2:

П

ресветог Духа благодаћу позлаћен, златоусти постаде речима
и делима, Оче златодушни, Николаје Јерарше, васкрсао си
славу древних дана. Зато чеда твоја у Цркви Божјој, спомен твој
радосно славе, и с љубављу целивају часне Мошти твоје. Очисти нас
молитвама твојим од сваке мрље, и домом Божјим у Христу Духом
покажи.
Или ову, глас 8 [твореније еп. Ата(насија)]:
лава Теби, Христе Боже наш, дивни у Светима Твојима, у
трима Светим Васељенским Јерарсима, Светим трима
Николајима: Светом Николају Мирликијском, и Светом Николају
Јапанском, и Светом и Новојављеном Николају, Охридском и
Жичком Јерарху, који Тебе прослави чесним животом својим,
проповеђу Јеванђеља и страдањем за Истину. Празнујући данас
њихов свети спомен, и клањајући се Моштима благодаћу
испуњеним, ми Те молимо, Једини Човекољубче, молитвама Светих
Јерараха Твојих, и особито Николаја Новога, Жичкога и Охридскога,
спаси сав род православни.

С

И сада … Празника, или Богородичан Догматик.
Вход. Светлости тиха ... Прокимен дана.
Читања: Паримије Јерарха.
1. Читање из Прича Соломонових
(избор: 10,7,6; 3,13-16; 8,32-35, 4,11-12, 14,17,5-9; /22,19; 15,4/):

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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помен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи
на глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и
смртни који дозна разум(ност). Боље је њу куповати, неголи
ризнице злата и сребра. Драгоценија је од драгог камења, а све часно
није ње достојно. Јер дужина живљења и године живота у десници су
њеној, а у левици њеној је богатство и слава. Из уста њених излази
правда, а закон и милост на језику носи. Послушајте, зато, мене, о
чеда! Јер ћу говорити часне (ствари); и блажен је човек који путеве
моје сачува. Јер су изласци моји изласци живота, и припрема се
воља од Господа. Ради тога молим вас, и предлажем мој глас
синовима људским. Ја Мудрост, населих савет, знање и (с)мисао ја
призвах. Мој је савет и утврђење, мој је разум, моја је снага. Ја оне
који ме љубе љубим, и који мене траже наћи ће благодат. Схватите,
незлобиви, поквареност, и неваспитани пригните срце. Послушајте
мене /и опет/, јер ћу рећи часне (ствари); и изнећу из уста праве
(ствари); јер ће истину учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
криво, нити развраћено. Све је право (и јавно) разборитима
(=паметнима), и исправно онима који налазе разум. Научавам вас
Истини, да буде у Господа нада ваша, и испунићете се Духа.

С

2. Читање из Премудрости и Прича Соломонових
(избор: Приче 10,31; Прем. Сол. 6,12-16; 7,21; 8,2,4, 7-9, 21; 9,1-5,1011,14):
ста праведнога капљу премудрост, а усне људи мудрих знају
благодат. Уста мудрих поучавају се премудрости, а правда
их избавља од смрти. Када сконча човек праведан, не
пропада нада (његова). Јер се син праведан рађа за живот, и у
добрима својим плод правде узабраће. Светлост је праведнима
свагда, и код Господа ће наћи благодат и славу. Језик мудрих зна
добра, и у срцима њиховим починуће премудрост. Љуби Господ
преподобна срца, угодни су Њему сви непорочнога пута. Мудрост
Господња просвећује лице разумнога. Јер лако је виђена од
љубитеља њених, и налази се од оних који је траже, достиже оне који
је желе да унапред дознају. Који к њој рано рани, неће се уморити; и
који бдије ње ради, убрзо ће бити безбрижан. Јер она сама проходи,
тражећи достојне ње, и на стазама (њиховим) јавља им се

У

~4~

Месеца априла, у 20. дан

благонаклоно. Зло(ба) никад неће победити мудрост. Ради тога и
бих заљубљеник лепоте њене, и заволех је, и тражах је од младости
моје; и тражах невесту да доведем себи. Јер Господар свега заволе је,
јер је она тајница Божијег знања, и проналазач дела Његових.
Трудови њени су врлине; целомудрености и разборитости она учи, и
правду и јуначко трпљење, од којих ништа није потребније у животу
људском. Ако ли неко жели и много искуства, она зна древне и
будуће ствари казивати. Зна вештину (плетења) речи, и решење
загонетки; знаке и чудеса предузнаје, и збитија (=догађаје) временâ и
летâ. И свима је добар саветник, јер је бесмртност у њој, и
доброславље у заједништву речи њених. Тога ради беседовах Богу, и
помолих се Њему, и рекох из свега срца свога: Боже отаца, и
Господе милости, Који си све створио Речју Твојом, и Премудрошћу
Твојом саздао човека, да господари створеним од Тебе тварима, и да
управља светом у светости и правди. Дај ми Премудрост која седи
крај Престола славе Твоје, и не одбаци ме од слугу Твојих. Јер сам ја
слуга Твој, и син слушкиње Твоје. Ниспошљи Мудрост са светих
небеса (Твојих), и од Престола славе Твоје пошаљи је, да будући са
мном потруди се (и научи ме), да познам шта је благоугодно пред
Тобом; и да ме упути целомудрено у делима мојим, и сачува ме у
слави Својој. Јер су помисли смртних страшљиве, и погрешиве
замисли њихове.
3. Читање из Премудрости Соломонових
(Глава 4,7-15):

П

раведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост
честна није у многолетности, нити се бројем година
одмерава. Него је седина људима – мудрост, и узраст
старости је живот непорочан. Благоугодан поставши Богу, завољен
би; и живећи посред грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не
измени памет његову, или лаж преласти (=обмане) душу његову. Јер
завист злобе помрачује добра, а маштање (=успаљење) похоте
измењује ум незлобив. Скончавши за мало, испуни године дуге; јер
угодна би Господу душа његова; зато се пожури (да изађе) из
средине злоб(н)е. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
помисао (своју) тако нешто; да је благодат и милост у преподобнима
Његовима, и посета међу изабранима Његовим.

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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На Литији, певамо стихире самогласне. Глас 1:

И

знад природе људске подвизи су твоји, и изнад језика земног
похвале су твоје, Богоносни Оче Николаје. Свега себе
предавши благодати Утешитеља, сабрао си снопље харизми
Његових. И поставши богомудри Пастир и Учитељ Цркве, сада у
Вишњем Сиону боравиш са Светима, стога помињи нас који те
побожно чествујемо.
Глас 2:

Б

ринући о спасењу браће своје, братољубно си сав Христу
служио, поставши океан новог живота, Христоносни Оче
Николаје. Други Сава јави се љубљеној ти Србији, коју златословним
беседама и поукама водиш ка Христу Богочовеку. Њега непрестано
моли, молимо те, да се и у нас усели неодступно, и све нас уведе у
Царство Небеско.
Глас 3:

И

мајући у свему сапутника Исуса, као Лука и Клеопа у Емаус,
срце ти је као њима горело, Владико, и зато си Га Васкрслог
проповедао, и народ Божји Њему приводио, жртвујући се свагда за
све и свакога. Хранећи се твојим духоносним речима, спомен твој
радосно прослављамо, и молимо те: моли се Господу за нас грешне.
Слава ... глас 5:

Н

ашавши извор философије у Христу, свако житејско уживање
презрео си, подвижничким животом твојим, Светитељу
дивни Николаје, као галеб духовни ронећи у бистре дубине
богословља, Цркви си даривао бисере мудрости, и Христа – Драги
Камен и Маргарит,*4 са Апостолима и Мученицима, постављо си
свима као Темељ бића и живота, са њима сада наслеђујеш Венац
Живота. Њега Човекољубца моли, Христољубче, да свима дарује
спасење и Рајско насеље.
И сада ... Празника. Или: глас 8 [твореније еп. Ата(насија)]:
одите сви народи православни, саставимо данас сабор свечани,
и усред Цркве Христа Богочовека, побожно празнујмо спомен
Светог Николаја: Радуј се, говорећи, Оче равноапостолни, и

Х

* бисер / минерал бисерасти лискун, сребрнасти лискун седефастог сјаја.

4
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Пророцима и Мученицима саславниче, с Јерарсима саслужниче
Небеске Литургије. Радуј се, Свети Николаје Охридски и Жички, са
Јустином Новим, саподвижником ти за Христа. Молите се, Свети
Оци Просветитељи, за стадо Саборне Цркве Христове у свету, јер
једна је Црква на небу и земљи, и једна вера и једна слава Пресвете
Тројице, са Богородицом и свима Светима.
На стиховње, певамо стихире , глас 5:
Подобан: Радуј се, подвижника ...
адуј се, божански изданче Лелићски, и све Србије многославна
похвало, Николаје Христоношче, Пастиру стада Божијега,
изједначен са древним Пастирима, мудрошћу испуњен Духовном и
светском, пун љубави благодатне, Светотројичне, као богољубац,
братољубац и народољубац, био си вођ пута живота и обожења,
помазан харизмама Духа Утешитеља, подвизима пастирства и
страдања за Христа, као Сава Нови, показао се јеси; са њиме сада
моли се Господу, за спасење верног народа Српског, и свега рода
Православног.

Р

Стих: Свештеници Твоји, [Господе], обући ће се у правду; и
Преподобни Твоји, обрадоваће се.*5
адуј се Србије нови Давиде, јер си Духом на лири срца певао,
мелодије рајскога живљења, верном народу Охрида и Жиче;
сав пут си Христов проходио, од Лелића и Ћелија до логора у Дахау,
где си у невољама и разним мукама Бога Живога очима видео, и за
Њега ране на телу носио, Христа моли за спасење свега света.

Р

Стих: Послушајте ово сви народи, услишите сви житељи
васељене.*6
ечи Бога Слова тајник си постао, златоусти Јерарше Николаје,
Јеванђељем и Духа Светог благодаћу, Цркву Христову
изграђивао јеси, и верне људе као децу Богу приводио. Зато те сада
прослављамо и Свете Мошти твоје целивамо. Уздигни руке своје
пред Престолом Вишњега, и народу твоме благодат испроси,
Тројице Свете богоугодни молитвениче.
Слава ... глас 4:

Р

* Пс. 131,9.
* Пс. 48,2.

5
6

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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Невести Христовој Цркви промишљајући, Христољубив
Јерарх показао се јеси, и братољубив Архипастир
облагодаћен, ходио си по земљама Истока и Запада, Апостол нови
Америке си постао, као мудри архитекта храмове Божје изграђивао
у душама људи и земним пределима; као Апостол Павле васељену
проходио, на Темељу Христу Цркву небоземну зидао; као
Црквоградитељ Рај си Небески наследио, зато са свима Светима,
моли сада за свечаре твоје.

О

Или ову, глас 8 [твореније еп. Ата(насија)]:

Г

осподе Спасе наш, Исусе Богочовече, велика је слава Твоја. Јер
си диван у Светима Твојима, Николају и Јустину
новојављенима, Твојим славним Угодницима. Они Тебе Распетог и
Васкрслог проповедаше, и Тебе, Вечну Мудрост, у себи проношаше.
Њиховим молитвама сав свет Твој спаси, и сав народ Твој
Православни. Богочовече Човекољубче, слава Теби.
И сада ... Празника.
Сада отпушташ ... Трисвето.
Тропар, глас 3:
Духа, Оче, истражио јеси, и отуда речи мудрости
Дубине
захватио јеси, потоке златоточне на њиве душа излио јеси.
Нови Златоуст Православља поставши, и Савиним путем
следовавши, народу вођ Пута ка Христу јавио се јеси. Христа моли,
Христољубче Свети, да спасе сав свет и душе наше.
И овај, глас 8:
латоусти проповедниче Васкрслога Христа, путовођо рода
Српског крстоносног у векове, распевана лиро Духа Светога,
Поносе и љубави монахâ, радовање и похвало свештеника, учитељу
покајања, свенародни владико, человођо православне војске
Христове, свети Николаје Српски и Свеправославни, са свима
Светима *небеске Србије,*7 моли Јединог Човекољубца: да подари
мир и слогу роду нашему.

З

* преводилац еп. Атанасије по свом нахођењу место из изворног текста тропара изменио у: Царства
Небеског.
7
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Слава ... и сада ... Празника; или Богородичан васкрсни.

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог Господ ... оба Тропара Светога.
Слава ... и сада ... Празника; или Богородичан васкрсни.
По првој Катизми: Сједален Светога, глас 1:
Подобен: Гроб Твој, Спасе ...
стима својим златним богатство срца објавио си нама; као реке
рајске изливају се речи твоје, и све нас напајају као жедну
земљу, и утврђују у љубави Човекољубца, Свеблажени Оче
Николаје, са Богомајком моли Њега за спасење наше.

У

Слава ... и сада ... Празника; или Богородичан.
По другој Катизми: Сједален, глас 4:
Подобан: Брзо притеци ...
авиним стопама следовао си за Христом, поставши као и он
народу своме, Архипастир верни у делу и речи. Саборе
народне водио си, Премудри, сву Цркву напајао речима и списима,
показујући свима Богочовека као Јединог Човекољубца.

С

Слава ... и сада ... Празника; или Богородичан.
После Полијелеја: Сједален, глас 8:
[Подобан:] Премудрост и Слово ...
вет је теби младом личио на змијарник, у коме је само једна
Јегуља – Христос, и за Њега ухвативши се као Апостол, Њиме
си ловио по мору васељене душе људске отуђене и заблуделе, и
жетве Господње по њиви света сабирао, и у Небеске амбаре их
ризничио, Николаје Равноапостолни.

С

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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Слава ... и сада ... Празника; или Богородичан.
Степена: 1. Антифон 4. гласа: Од младости моје ...
Прокимен, глас 4:
Свештеници Твоји, [Господе], обући ће се у правду; и Преподобни
Твоји, обрадоваће се.*8
Стих: Певајте Господу песму нову, [хвалу Његову у цркви
Преподобних].*9
Све што дише ...
[Св.] Јеванђеље Светитеља (као Златоусту).
Псалам 50.
Слава ... Молитвама Светог Јерарха Твога ...
И сада ... Молитвама Богородице ...
Стих: Помилуј ме, Боже ...
Стихира самогласна, глас 6:
си заволео као Тело Христово, и њој си апостолски и
Цркву
мученички служио, Светитељу Оче Николаје, верне си
златоречју и мудрим саветима као Павле заручивао Женику Христу,
раван поставши Светим Оцима. Зато те са њима поштујемо, и твој
свети спомен чествујемо.
[Јектенија:] Спаси, Боже, народ Твој ...
Канони:
Канон Празника (ако је Празник),
и Светога [чији је] акростих (грчки):
Српског Златоуста Николаја хвалићу. А(танасиос).
Глас 4.
Песма 1. Ирмос:
Отворићу уста своја и напуниће се Духа, и реч упутићу Царици
Матери, и јавићу се светло празнујући, и певаћу с радошћу Њена
чудеса.*10
[Припев: Свети(тељу) оче Николаје, моли Бога за нас.]
* Пс. 131,9.
* Пс. 149,1. Други део стиха изоставњен у изворнику.
10* одавде па надаље: Ирмоси Благовештенске Катавасије у преводу преп. Јустина (Поповића).
8
9
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ста су анђелска потребна да достојно похвале живот твој
ангеловидни, јер Анђеле подражавајући живљење показа
светлосвештено, Николаје Преосвештени, Јерарше Богоречити.

У
И

з Лелића произрасте, школе прође светске и богословне, и
подвиге монашко-молитвене; кроз Европу до Русије и Охрида
досеже, и кроз Свету Гору у Жичу Савину достиже; у логорима за
Христа Исповедник постаде; зато Те данас на земљи и небу славимо,
Богоносни Оче Николаје.
д детињства мисао и срце дубоке имађаше, и поврх тога
Богољубље и братољубље, зато те Исус ко Натанаила издалека
виде, и позва да за Њим идеш и крст носиш. Њега сада моли,
Светитељу, за нас твоје прослављаче.
Богородичан:

О

трелама љубави Сина Твога, Пречиста Дјево Богомати, од
детињства у срцу рањен, христољубно живот проведе,
Николај Нови, песник дивни, зато Теби певаше песму: Небеска
Царице тишине!

С

Катавасија: Отворићу уста своја ...
Песма 3. Ирмос:
Певаче славе Твоје, Богородице, живи и благословени Изворе,
сакупљене у хору духовном духовно оснажи, и у Својој божанској
слави венаца славе удостој.
ао пчела вредна радилица мудрост сабираше у кошницу
душе, а у срце мед и млеко Речи Божије, и зато народ Божји
теби хрљаше као новом Златоусту и новом Сави, Николаје, славо
Жиче и похвало Охрида.

К

м свој Крсту си привезао, и за Христом вољно мученички
ходио, Јеванђељу и Закону Божјем сав си труд ума и душе
посветио, заповестима Христовим себе оврлинио, и народ
Архипастиру Христу приводио, Николаје, Владико Свеблажени.

У

Б

лагодат од Бога велику си примио, и природне таленте
умножио, зато си Јеванђеље животом и речју златоустовски у
Цркви проповедао, и јавио се сасуд благодати Духа Утешитеља
Свесветога.
Богородичан:

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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Б

огомати Свеблажена, сви беседници пред Тобом су немушти,
а како ја, сиромах у свему, и којим речима да Те похвалим, јер
си часнија од Херувимâ, и неупоредиво славнија од Серафимâ.
Катавасија: Певаче славе Твоје, Богородице ...
Кондак Празника (ако има).
Сједален Светога, глас 4:
Подобaн: Јавио се јеси данас васељени ...
риста подражавајући, душу своју за стадо си положио, мудри
Николаје, и савешћу си Мученик за Њега постао, сада с
Небеским хоровима ликујеш, и молиш се за нас твоје прослављаче.

Х

Слава ... глас 4.
[Подобан:] Узнео си се на Крст …

П

риродне ти богодане дарове Господу си вољно потчинио, и
зато светли храм Духа Светог постао, отуда си неимарством
Утешитеља душе и храмове изграђивао, и у њих Богочовека, Спаса
свију, усељавао, Цркве и обитељи у Жичи, Овчар Бањи и Лелићу
народу Српском новоподизао, Николаје, немањићски Задужбинару.
И сада ... Богородичан:
огородице, Ти јеси Лоза истинита, Јер си нам произрасла
Плод живота, Њега моли, Владичице, да помолује душе наше.

Б

Песма 4. Ирмос:

Који седи у слави на Престолу Божанства, Надбожанствени Исус,
на Облаку дође лаком, у свој моћи Својој, и Он спасе оне што кличу:
слава, Христе, моћи Твојој!

И

збављен од болести тешке, посветио си живот свој Христу, и
као монах и Јерарх предводио си мноштво војника Христових,
као духовни Вој(е)вода, добра знамења победе јављајући трубом
јеванђелских ти проповеди.
а верне си душом и телом жртвовао се, трудовима и поукама
попут Апостола, у Охриду су најпре епископовао, а затим у
Жичи Архипастирски богослужио, свагда си народ Божји за
Христом водио, и у Царство Небеско уводио.

З
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туб непоколебив био си свагда, у подвизима за слободу од
непријатељâ духовних и телесних, народа Твога, и још важнију
слободу од греха и зла, којом нас Христос Духом Светим ослобађа,
зато си постао Путеводитељ живота вечног.
Богородичaн:

С

Б

ила си сладост Анђелâ и девственицâ, Свепречиста, јер си
постала Дом најчистији Исуса Свенајчистијег, Који нас Тобом
води девичанству.
Катавасија: Који седи у слави ...
Песма 5. Ирмос:
Све се задиви божанственој слави Твојој; јер Ти си, Најчистија
Дјево, у крилу имала Бога над свима, и родила Вечнога Сина; Он
свима што славе Тебе мир дарује.
мом си понирао у светску мудрост, и у њој ништа не нашавши,
Христа си, Мудрост Ипостасну, стекао, и Њиме богомудрости
друге учио, зато си извор мудрости постао својим мислима, песмама
и књигама.

У

изница си постао, Оче Свети, испуњена тајнама Царства
Божијег, Њима си напајао паству своју и сву Цркву
Православну. Христа си Васкрслог сведочио, и васкрсном радошћу
свима зрачио.

Р

Н
Н

ебеску чежњу и стремљење свима сведочећи, Крстоношче,
ходио си уским путем Јеванђеља, и Свете Оце си подражавао,
следујући пут Богочовека, једини пут Православља.
Богородичан:
еизрециво си родила Христа Самоистину, Којега Николај –
Наду свега света, са смелошћу исповедаше, и доживе тамнице
и логоре, али остаде свагда, Пречиста, као стуб Цркве непоколебив.
Катавасија: Све се задиви ...
Песма 6. Ирмос:
Божанствени овај и свечасни, празнујући Празник Богоматере, ви
богомудри, ходите, хвалу Њој певајмо, и од Ње рођенога Бога
славимо.
м твој светли дом Христов усрдном молитвом постаде, а срце
горуће љубављу Божијом постаде огњиште чисте љубави
према људима и свој творевини.

У

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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П
В
Х

обедивши нападе лукавога и замке страсти избегавши, постао
си вођ монаштву и вернима, животом, речима и делима,
богомудри Пастир и руковођ ка Христу.
идећи народа твога страдањâ, Бог те је послао као Мојсија, да
га тешиш и руководиш, из земаљског у Царство Небеско, где
сија светлост Лица Божијег.
Богородичан:
валитељ Твој, Свепречиста, постаде Николај песмотворац,
следујући древне Оце славопојце. И као Свети Дамаскин нови
тајну рођења Христа од Тебе духонадахнуто опеваваше.
Катавасија: Божанствени овај и свечасни ...
Кондак Светога, глас 3:
одио се јеси у Лелићу Српском, Архипастир био у Охриду
Светонаумском, на престолу Светог Саве у Жичи си столовао,
народ Божји Јевенђељем учио и просветио, покајању и христољубљу
људе приводио, за Христа и страдање у Дахау претрпео; Тога ради
Он Те прослави, Светитељу, Николаје Нови Богоугодниче!
Икос:

Р

Б

исер скупоцени Христа нађе, Њега ради светска блага остави;
седећи крај Самоизвора Мудрости, ум у сасуд богоиспуњен
претвори, и с Извора воду живота захваташе жедним душама пастве
Твоје даваше. Мудри књижевник вичан тајнама Царства, свима
ближњима и даљнима јављаше неизрециво богатство Христово. Као
велики Оци, и Сава Првојерарх, тако си Јеванђеље проповедао, и са
Јустином мудрим ти учеником, Светој Тројици пред Лице предстао,
моли са њиме и за нас грешне, да се удостојимо живота вечног.
Синаксар:*11
Овога месеца [априла] у 20. дан, празнујемо [преп. оце наше:
Теодора Трихину, и Анастасија – игумана Синајске горе; свт.
патријархе Антиохијске: Григорија, Анастасија, и свешт. муч.
Анастасија II; преп. оце наше: Атанасија и Јосафа (бившег царевића
Србског) Меторите; свт. Теотима – еп. Мале Скитије – Словена,
* приређивач штампаног издања одн. преводилац (да л' забуном, да л' намером?!) овде је у
Синаксар убацио свете од 3. маја, како то новокалендарски Грци славе. Наиме Пренос моштију свт.
Николаја Жичког се слави 20. априла, што је 3. мај по Новом, а не по Старом календару. Моја
исправка унета према „Православном светачнику – месецослову светих“ еп. Хризостома (Столића)
Хиландарца, том 1, стр. 404-405.
11
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преп. Александра Ошеновског, св. муч. младенца (дете) Гаврила
Слуцкога (Белостокскога) и друге].
Истога дана спомен празнујемо Светог Оца нашег Николаја,
Епископа Жичког и Охридског, новог Златоуста и Исповедника
Христовог, који је уснуо у Господу 5. марта 1956. године у Америци,
а Часне Мошти му пренете и положене у његовој задужбини, Храму
Светог Николаја, у родном му селу Лелићу у Србији, на данашњи
дан, 20. априла, лета Спасовог 1991.
Стихови:
Златан речима, свезлатан делима,
Показао се јеси, Николаје, породе верних Срба,
Трећег маја Мошти твоје дођоше родној Земљи.
вај Божји Угодник, златнога срца и златних уста, Свети Отац
Николај, би рођен од благочестивих родитеља Срба,
Драгомира и Катарине, 23. децембра 1880. године, у селу
Лелићу код Ваљева. Од детињства је одгајен у науци и васпитању
Господњем; испуњен даровима природним и божанским, свега је
себе принео на жртву Владици Христу. Украшен ретким
оштроумљем, сабрао је љубомудро потребно светско образовање, а
потом и богословско, те се показа као велики Светилник и Учитељ
Цркве. Прошавши и школе теологије и философије на Западу,
вратио се у родну Србију, и био наставник у Богословији. Када су
ускоро почели ратови за ослобођење Српског народа од турског
ропства на Косову и Старој Србији, и одмах затим за ослобођење од
аустријско-немачке окупације, током Првог светског рата, млади
јеромонах Николај – предходно замонашен, после краће али опаке
болести, у манастиру Раковици, и тако оздравио – помагао је веома
своме народу у отаџбини, а затим послан од Српске Цркве и државе
на Запад, тамо још више помагао, јер је потирао злобне и безумне
мржње и клевете против Српског народа и Православља. По
завршетку рата вратио се у отаџбину и ускоро био изабран и
хиротонисан (1919.) као Епископ на древни престо Светосавске
Жиче, затим премештен на Епархију Охридску, и потом поново
(1935.) враћен на Жичку Епископију. Тих година бивао је као
Епископ и у мисији Цркве у Америци, где је потом и мисионар

О

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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Православља постао. Својим животом и подвизима, молитвама и
златоточним речима, надахнутим списима и песмама, поукама и
мисионарским писмима, као и многим добротворним делатностима
архипастирски је украсио своју апостолску службу, поставши нови
Јосиф своме народу, хранећи све око себе – вернике, монахе,
свештенство – јеванђелским беседама и поукама, и благодаћу
светодуховског и светотајинског служења препорађајући безбројне
душе у нови христоподобни и богоугодни живот. Када је, на почетку
Другог светског рата, хитлеровска окупација завладала Србијом и
Балканом, одмах је од Немаца био ухапшен и вођен из притвора у
затвор; из затвора је коначно одведен и заточен у страшни
концентрациони логор Дахау. У том логору је многе патње и муке,
физичке и духовне, подносио, страдајући са својим поробљеним
народом и са другим утамниченим људима, али је молитвама и
благодаћу Духа Утешитеља у том логору доживео да кроз
исповедничко страдање и молитвено усхођење својим дубоким
очима види Бога Живога. По изласку из логора, године 1945, кад је
већ његовом отаџбином завладала безбожна комунистичка
тиранија, он је, по Промислу Божијем, отишао у Америку – остајући
и даље Епископ Жички, и на том Новом континенту је више од једне
деценије апостолски радио на утврђењу и ширењу истините
Православне вере и живе Цркве међу расејаним Србима и другим
Православнима, а такође и међу неправославним Американцима,
тако да је постао познат као нови Апостол Америке, признат и
уважаван од многих тамо још за живота, и разним одличјима
одликован. Бројни су га Американци, и Православни и Англиканци,
још за живота сматрала за Светитеља Божијег, што је он заиста и
био, и благодатним зрачењем, списима и чудима пројављивао.
Написао је многе списе, беседе, књиге, песме, поуке – што је све као
мед из Божанске Стене Христа извирало и напајало жедни народ у
пустињи овога света и века, и овосветске цивилизације. За Српски
пак народ значио је оно што је био и остао Велики и
Равноапостолни Сава, оснивач Хиландара и први Архиепископ
Српских и Поморских земаља. Већ остарио, и многим подвизима и
страдањима утруђен и телесно ослабљен, Свети Николај предао је
Господу своме – Једином Човекољубцу, како је Христа називао и
духонадахнуто описивао, своју блажену и богоозарену душу, у зору
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5 (18). марта 1956. године, у манастиру Светог Тихона у
Пенсилванији, где је последњих година био ректор Богословије и
професор. Нађен је на поду крај постеље клечећи у молитвеном
ставу, јер се припремао да тога јутра служи Свету Литургију.
Погребен је у Манастиру Светог Саве у Либертвилу код Чикага.
Отуда су, одлуком Светог Синода Српске Цркве, године 1991,
пренете његове Свете Мошти у љубљену му отаџбину Србију, и
преко Београда и Свете Жиче, донете и положене у његову Црквузадужбину, посвећену Светом Николају Мирликијском, у родном
селу Лелићу, која је затим постала Манастир с именом Светог
Николаја Новог, где до данас мирно почивају, чудотворећи многим
благодатним исцељењима и помоћима бројним побожним
поклоницима, који му долазе из свих Српских земаља и других
крајева. Део Светих Моштију положен је и у његовој Светој
Седмовратој Жичи, општем Дому Спасовом за Српски Православни
народ. Саборним проглашењем Светог Архијерејског Сабора
Српске Цркве, маја месеца 2003. године, Божји Угодник Николај,
Нови Златоуст и Исповедник Христов, унет је у Диптихе Светих
Православне Цркве, и слави се отада његов свети спомен 5. марта –
дан упокојења, и 20. априла – дан преноса Светих Моштију).
И остало из Синаксара овог дана.
Молитвама Светих Твојих, Христе Боже наш,
помилуј и спаси нас. Амин.
Песма 7. Ирмос:
Не послужише твари благочестиви место Створитељу, но претњу
огњем презревши храбро, радоваху се, певаху: препрослављени
Господе и Боже Отаца, Благословен јеси!

П
У

равило пастирствовања, Николаје, јасно се данас показао јеси,
као раније Свети Николај, и као Сава Светилник Српски, јер
си за собом мноштва побожних, водио ка Незалазној Светлости.
м Твој Христу си потчинио, и са Њим свега га сјединио, зато и
светлошћу Таворском би просвећен, Блажени Николаје, отуда
и речи Твоје свима посташе извор благодати животворне.

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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Н

арод си свој из душе заволео, као Богожедан и Христољубив,
зато си му речима и делима показао пут светости и обожења,
желећи да их Христом препородиш, да Црквом живот и спасење
задобију.
Богородичан:
биталиште чистоте и девства постала јеси Дјево Свепречиста,
зато си и Николаја Жичког Владику, који је Тебе из душе
заволео, показала као Јерарха Српског, Новог Саву и Златоуста.

О

Катавасија: Не послужише ...
Песма 8. Ирмос:
Младиће благочестиве у пећи Изданак Богородичин спас'о је;
тада се показа лик Његов, а сад на делу Он земљу целу подиже да
пева Теби: Господа славите дела, и преузносите у све векове.

И
Н
С

з Извора Христа поцрпео јеси дубоке тајне богословља, и
Њиме си напајао срца људи твојим надахнутим речима, зато
кроз књиге и по смрти благовестиш Јеванђеље.
е верују незналице благодати, да је мудрост твоја од Духа
Светог, којом си сејао жито Речи Божје на њивама глади овога
света, и даром истог Утешитеља сабирао си плодове у Житницу Неба.
вештенолико си кроз живот ходио, чудеса Емануилова
сведочио, Цркву си апостолски предводио, Мученичког венца
се удостојио, Христа међ’ народима сведочио, и од Њега венце
Рајске задобио.
Богородичан:

И

з Адама старог, Богомајко, нове си људе Цркви давала, јер си у
утроби Новог Адама неизрециво Духом зачела, зато си
постала Мајка Цркве, рађајући у Христу синове Божје. Катавасија:
Хвалимо, благосиљамо, клањамо се Господу, славећи Га и
преузносећи у све векове.
Младиће благочестивеу пећи ...
Песма 9. Ирмос:
Свак на земљи рођени да ликује Духом осветљаван, да празнује
Бестелесних умова природа, штујући светковину свештену
Богоматере, и да кличе: Радуј се, Свеблажена Богородице Чиста,
Вечна Дјево!
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адуј се и весели роде Хришћански, јер великог посредника
пред Богом стекосмо Светог Николаја, славу Србије, од
Охрида до Жиче славне, и од Пећи до Лелића и Ћелија, и славу
Православља од Балкана до Америке.

Р

адуј се саборе Српских Владика, весели се сабрање часних
свештеника, ликујте хорови монаха и монахиња, песму
певај(те) народе богомољни, јер сви имамо Николаја Новога, пред
Престолом Божијим заступника.

Р

адујте се сиромашни духом, богати вером, смирени и кротки,
мирољубиви, чистога срца и милостиви, прогањани ради Крста
и Христа Бога, вођа ваш Николај Златоусти, сада је у Сиону Небеском,
у хору Светих, и отуд нам свима шаље благодат Духа.
Богородичан:

Р

А

рханђелски поздрав дивно си примила, Свепречиста, и
Христа Духом зачела, Њега моли са Николајем свагда, за
Цркву Христову Православну, од краја до краја васељене, да се сви
Крсту клањамо и Васкрсење прослављамо.
Катавасија: Свак на земљи рођени ...
Ексапостилар, глас 2:

Л

ира благодати спасоносне, из срца и душе духоносне, Оче
Владико Николаје, Христа и Богомајку и све Свете, опевао си
речима и делима, и за Христа страдањима; спомен твој блажени
данас славећи, Христа славимо – Вечно Јеванђеље.
Слава ... и сада ... Богородичан:
адуј се, Сионска Купино Неопалима; Радуј се, Јерусалимко
Гетсиманска; Радуј се, Цариградска Војвоткињо; Радуј се,
Хиландарска Тројеручице; Радуј се, Пећскокосовска Заштитнице;
Радуј се, Владимирска Путеводитељнице; Радуј се, Војловичка
Милосрднице; Радуј се, Лествице и Двери Небеска; Радуј се, Шира
од Небеса, Богородице!

Р

На Хвалите ... [узимамо 4 стиха, и певамо] стихире, глас 8.
Подобан: О преславног чуд(ес)а ...
ветопредањску библијску побожност, од родитељâ и
Светосавља наслеђену, узгајио си и умножио својим
животним подвизима, и харизме Духа Светога привукао, и њих на

С

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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паству твоју преносио, молећи се и свештенослужећи, и свуда
Јеванђеље проповедајући, као добар Управитељ у Дому Оца
Небескога.
ристолики Учитељ вере живе, канон и правило Православља,
образац пастира и пример саможртве, одушевљен Духом –
живо Јеванђеље, подвижник у молитви и богомислију, братољубља
радник, добровољни Мученик, човекољубља и нестицања
примерник, Дома Божијег – Цркве Свете градитељ.

Х

И

мајући амвон Цркве као стадион духовне борбе са злом
поднебеским, народу верном Истину и Љубав откриваше,
Христа Распетог и Васкрслог проповедаше, беседама твојим и
књигама дивним Пут Богочовека свима показиваше, идући и сам
њиме до страдања, у логору смрти Живот Вечни сведочаше.
мирене поклонике Иконе Твоје и Моштију, погледај с Неба
милостиво, Свети Оче, и измоли нам од Господа и Спаса свију,
покајање и очишћење од грехâ и страсти, упути нас Духом Светим на
пут Божји, на богољубље и братољубље; народ наш страдални и
крстоносни, руководи ка Царству Небеском, јер је земаљско за мелена
царство, а Небеско увек и довека.

С

Слава ... глас исти:

Б

огословља си тајне упознао Христодатим ти умом и речју, и
свештеним архипастрством у Цркви небоземној и свесаборној
Бога Живога, Николаје Нови Хризостоме, Христа Богочовека у срцу си
носио, у душе и савести пастве Твоје засађивао, проповедима Истине и
Љубави, Свечовек си у Духу Светом постао. Зато те данас Православна
васељена слави, и моли те: Моли се Оваплоћеном Христу Спасу за сав
свет и сву Божју творевину, заједно са Светим Савом и Јустином,
тројице Тројицелика и Тројицом славна.
И сада ... Празника, глас 5:
аскрсења је дан, и просветлимо се Празником, и један другога
загрлимо, рецимо: Браћо! и онима који нас мрзе, опростимо
све Васкрсењем, и тако [ус]кликнимо: Христос васкрсе из мртвих,
смрћу смрт уништи, и свима у гробовима Живот дарова!

В
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Или овај, глас 8 [твореније еп. Ата(насија)]:
лава Теби, Христе Боже наш, дивни у Светима Твојима, у
трима Светим Васељенским Јерарсима, Светим трима
Николајима: Светом Николају Мирликијском, и Светом Николају
Јапанском, и Светом и Новојављеном Николају, Охридском и
Жичком Јерарху, који Тебе прослави чесним животом својим,
проповеђу Еванђеља и страдањем за Истину. Празнујући данас
њихов свети спомен, и клањајући се Моштима благодаћу
испуњеним, ми Те молимо, Једини Човекољубче, молитвама Светих
Јерараха Твојих, и особито Николаја Новога, и Пресвете Богородице,
спаси сав род православни.

С

Славословље Велико.

У БОЖАНСКОЈ ЛИТУРГИЈИ.
Псалми Изобразитељни, и од Канона песма 3. и 6.
Апостол и Јеванђеље Јерарха (Св. Златоуста).
Причастен:
У вечном памћењу биће праведник, [од зл(ог)а гласа неће се
уплашити.]*12 Алилуја.
Похвале – Величанија:
адуј се, Србије славни породе, и Православних благодатно
богатство. Радуј се васељене неуморни молитвениче, Николаје
Треблажени, Жички Првојерарше.

Р
И

мајући самолитвенике ка Христу, Саву Богоносног и Јустина
Новог, Српске Свете, Православља Светилнике, саборниче
Светих Отаца, моли се свагда за све нас, Николаје.
* Пс. 111,6 и 7.

12

Свт. Николај еп. Жички и Охридски.
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ста Христонадахнута и срце Духоносно, беху ти органи Христа
Спаса, зато си Цркви био Светионик, у времена ова последња,
у којима засија Светлошћу Невечерњом.

У

Стихови:
Покажи победником у духовном боју
певача – Твојим, Николаје, молитвама.
Заврши се, с Богом Светим, ова Служба,
у Свештеном Манастиру Симонопетри Свете Горе Атонске,
Априла 11, лета Господњег 2010.
[Превод, препев, негде допев имењака еп. Ата(насија)]

Свети Николај Жички
(фреска у Манастиру Тврдошу, рад А. Живадиновића)

Мцcа ґпрjлліа, въ к7-й дeнь.*13
Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа,
є3пcкпа жи1чскагw.*14
На мaлэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры на д7, глaсъ №.
Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

Н

бcныz сeрбіи*15 свётлаz ѕвэздо2, * земнaгw n§ества крёпкій

предстaтелю,

*

с™и1телю

нік0лае,

*

и3

нhнэ

ч†да

тво‰

торжествовaти собери2, * тs бо мlтвенника тeпла * ко гDу и3 бцdэ
стzжaхомъ.

Н

бcный чlвёче, ѓгGле земнhй, * t ю4ности бGомъ храни1мый, * дyшу
свою2 чи1сту сохрани1лъ є3си2, * и3 всeю крёпостію хrтA возлюби1въ, *

мнHгіz дyшы сп7сє1ны томY привeлъ є3си2: * сегw2 рaди почитaемъ тS,
с™и1телю нік0лае.

Н

бcныz жaтвы гDи1ну * ћкw дёлатель ўсeрднw послужи1въ, *
є3ђльскимъ проповёданіемъ, * нік0лае бGоглaсне, * t *вост0ка и3

зaпада*16 пшени1цу д0брую * въ жи1тницу хrт0ву принeслъ є3си2.

Н

бcніи нaши предстaтеліе, * t с™и1телz сaввы дaже донhнэ, *
пріиди1те посредЁ нaсъ неви1димw, * предначинaюще торжество2 и3

пёніе,

*

въ

похвалY

ср0дника

новосіsннагw.

и3

наслёдника

вaшегw,

*

ніколaа

Слaва, глaсъ №:

* приређено према издању „Святитель Николай Жичский: Служба – Житие – Житије“, стр. 5-34,
Цветослов, Осташков 2013. г. Аутор службе је монахиња Евстолија (Јегорова).
14* одавде па надаље у изворнику дато са додатим „т“: Жи1тчскагw. Кад би се хтело бити доследно
13

ономе како Руси то раде у сличним случајевима, онда би требало додати (можда и) омекшивач „ь“,
а свакако „е“ (због лакшег изговора; нпр. код Руса: Дэви1ческій, а код Срба: Дэви1ч[с]кій): Жи1тьческагw.
Моја измена, дато како је то у савременом србском изговору: без тешко изговорљивог „т“, без
омекшивача „ь“ и без „е“.
15* у новом издању „Србљака“, које се припрема за штампу у Београду, замењено са: Нбcнагw
цrтвіz.
* уобичајеније, у множини: востHкъ и3 з†падъ.

16

С™aгw nц7A нaшегw ніколaа, є3пcкпа жи1чскагw.
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и1че, торжествyй днeсь: * лeличу, весели1сz: * џхріде*17 дрeвній,
ўкраси1сz: * кeлліе,*18 со ѓввою їустjномъ рaдостнw восп0й: *

рaдуйсz,

нік0лае,

н0вый

златоyсте,

*

сeрбіи

и3

бGодаровaнный свэти1льниче.

всеS

вселeнныz

*

И# нhнэ, прaздника.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.
Поd: Д0ме є3vфрafовъ:

Ди3 бlгоукрашaйсz * въ пaмzти с™и1телz твоегw2 ніколaа.

0ме с™aгw сaввы, * жи1че чcтнaz, * цReй и3 с™и1телей слaво, * ликyй

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду,

* и3 прпdбніи твои2

возрaдуютсz.*19

Г

рzдeтъ с™и1тель * t страны2 дaльніz, * скHрбныz ўтёшити, *
малод{шныz ўкрэпи1ти: * люб0вію ўсрsщимъ того2.

Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ,

* и3 возрaдуютсz на л0жахъ

свои1хъ.*20

В

ёру и3 родолю1біе, * мyжество и3 надeжду, * вмёстw дарHвъ
многоцённыхъ,

*

принесeмъ

пришeдшему во сво‰.

С

ніколaю

с™и1телю

сeрбскому,

*

Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

лaва тебЁ, џ§е, * сн7е и3 дш7е, * во с™hхъ почивazй, * и3 тёми
проповёдуемый * чlвёкwмъ во сп7сeніе.

И# нhнэ, прaздника.

Ѓще кромЁ пzтдесsтницы, бGо®ченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Р

aдуйсz, дв7о, * чcтаz бцdе, * жи1знь р0ждшаz мjру, * t д¦а с™aгw,
* всBмъ во и3збавлeніе.

* одавде па надаље: моја измена са „і“ како се среће по старијим текстовима, а у изворнику:

17

џхриде.
* одавде па надаље: моја измена (као) у преводу на цсл: кeлліе (или множина: кє1лліе), а у

18

изворнику: чeліе, што је само транскрипција на цсл србске речи: Ћелија (било би правилније у
множини: Ћелије).
19* Пс. 131,9.
20* Пс. 149,5.
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Тропaрь [с™и1телю ніколaю сeрбскому], глaсъ }:

З

латоyстый проповёдниче воскrшагw хrтA, * путеводи1телю р0да
сeрбскагw кrтон0снагw *во вёки,*21 * бlгоглaснаz лЂро д¦а с™aгw, *
слaво и3 любы2 монaхwвъ, * рaдованіе и3 похвало2 сщ7eнникwвъ, *
ў§телю

покаsніz,

бGом0льна[гw]

всенар0дный

в0инства

хrт0ва,

владhко,

*

с™hй

нік0лае

*

предводи1телю
сeрбскій

и3

всеправослaвный: * со всёми с™hми *нбcныz сeрбіи,*22 * моли2 є3ди1наго
чlвэколю1бца * даровaти ми1ръ и3 соглaсіе*23 р0ду нaшему.

На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры на }: прaздника G, и3 с™и1телz є7.
Стіхи6ры с™и1телz, глaсъ }.

П

Поd: Q преслaвнагw чудесE:

ріиди1те, вёрніи, * прослaвимъ ніколaа, н0ваго ўг0дника б9іz, *
ґпcльски вселeнную њбышeдша, * и3 писaньми ди1вными њгласи1вша,

* и3 мjру, грэхми2 њбетшaвшему, * присноживhй и3 н0вый гlг0лъ хrт0въ
проповёдавша. * и3мyщіи ќши слhшати, да слhшатъ, * и3 прослaвzтъ
воскrшаго хrтA, * подаю1щаго мjру вeлію млcть.

П

ріиди1те, лю1діе сeрбстіи, * вели1каго родолю1бца ніколaа почти1мъ, *
вождє1мъ и3 в0инwмъ во брaнехъ споб0рника, * р0ду своемY вёры

ў§телz, * себe же ў§никA р0да нарeкшаго, * дyшу сeрбіи с™осaввскіz въ
себЁ вмэсти1вшаго, * и3 мjру тоS добр0ту kви1вшаго, * непрестaннw
молsща за ны2 хrтA, * подаю1щаго мjру вeлію млcть.

П

ріиди1те, філ0софи и3 ри1тори, * вели1кому въ вaсъ ніколaю чуди1тесz,
* вэтjzмъ дрє1внимъ под0бному, * пaче и3нhхъ љзhки гlг0лавшу,

* вост0ка вeтхагw філос0фію познaвшу, * и3 зaпада мyдрость земнyю, *
и3 вс‰ сі‰ во ўмeты вмэни1вшу, * познaніz рaди воскrшаго хrтA, *
подаю1щаго мjру вeлію млcть.
* моја измена, а у изворнику: въ вэкaхъ.

21

* у новом издању „Србљака“, које се припрема за штампу у Београду, овде и надаље замењено са:
цrтвіz нбcнагw.
22

* моја измена, а у изворнику: є3динeніе.

23

С™aгw nц7A нaшегw ніколaа, є3пcкпа жи1чскагw.
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сосл0віе,

nби1телей

и3

*

монахолюби1ваго

хрaмwвъ

њбнови1телz,

владhку
*

дyшъ

чlвёческихъ ўкраси1телz, * и4же слезaми себE пред8wчи1стивъ, * хрaмъ и3
жили1ще б9іе бhвъ, * жє1ртвы воздыхaніz вhну приносS, * непрестaннw
покланsетсz и3 м0литъ хrтA, * подаю1щаго мjру вeлію млcть.

П

ріиди1те, мучениколю1бцы, * н0ваго и3сповёдника возвели1чимъ, * за
вёру и3 n§ество пострадaвша, * заточeніе и3 м{ки претерпёвша: *

q нік0лае, застyпниче нaшъ, * дyхомъ при кrтЁ распsтыz сeрбіи при1снw
стоsй, * џчи твои2, бGа ви1дэвшыz, * возведи2 њ нaсъ въ мlтвэ ко
хrтY, * подаю1щему мjру вeлію млcть.

Слaва, глaсъ д7:

Н

е подобaше тебЁ, q сeрбскій златоyсте, * n§ество њстaвившу,
жи1ти во ґмeрицэ, * toнyдуже њсщ7eнный соб0ръ пaки тS въ

зeмлю сeрбскую возврати2. * возвесели1сz же цRковь, * ви1дэвши тS и3
гlг0лющи:

*

вели1читъ

слaва

моS

гDа,

*

tдaвшаго

ми2

сhна

и3

невэстовождA, * и3 въ ск0рбехъ мои1хъ ўтверждeніе вёры, * и3 въ нищетЁ
моeй богaтство надeжды, * и3 чaдwмъ мои6мъ ўтэшeніе любвE. * тёмже
м0лимъ тS, с™и1телю нік0лае: * ми1ръ и3спроси2 нaмъ и3 вeлію млcть.
И# нhнэ, прaздника.
Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz [три2].

П

При1тчей чтeніе [главы6 G и3 }].
aмzть првdнагw съ похвалaми, и3 блгcвeніе гDне на главЁ є3гw2.
Бlжeнъ чlвёкъ, и4же њбрёте премdрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ
рaзумъ. Лyчше

бо сію2 куповaти, нeжели

злaта и3 сребрA

сокрHвища. ЧCтнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ, всe же чcтн0е
недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S:
въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва. t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда,
зак0нъ же и3 млcть на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менE, q ч†да,
чcтн†z бо рекY: и3 бlжeнъ чlвёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо
мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2
вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ чlвёчєскимъ: ћкw ѓзъ премdрость
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ўстр0ихъ, совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3
ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2,
и4щущіи

же

менE

њбрsщутъ

блгdть.

Разумёйте

ќбw

неѕл0бивіи

ковaрство, ненакaзанніи же прилагaйте с®цA. Послyшайте менE и3 пaки,
чcтн†z бо рекY, и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz: ћкw и4стинэ поучи1тсz
гортaнь м0й, мeрзки же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2
гlг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰
пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научy бо
вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.
Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 д7 и3 є7].

П

рвdникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Њсyдитъ
же првdникъ, ўмирazй, живyщыz нечести6выz. Ќзрzтъ бо
кончи1ну првdнагw, и3 не разумёютъ, что2 совэщaша њ нeмъ:

ћкw повeржетъ гDь нечести6выz безгл†сны ни1цъ: и3 поколeблетъ и5хъ t
њсновaній, и3 до послёднzгw и3счeзнутъ въ болёзни и3 пaмzть и4хъ
поги1бнетъ. Пріи1дутъ бо въ помышлeніе согрэшeній свои1хъ ўжaсни, и3
њбличи1тъ и5хъ сопроти1въ беззак0ніz и4хъ. ТогдA стaнетъ въ дерзновeніи
мн0зэ првdникъ пред8 лицeмъ њскорби1вшихъ є3го2, и3 tметaющихъ труды2
є3гw2. Ви1дэвше же є3го2 смzтyтсz стрaхомъ мн0гимъ, и3 ўжaснутсz њ
преслaвномъ сп7сeніи є3гw2. Рекyтъ бо въ себЁ кaющесz, и3 въ тэснотЁ дyха
воздохнyтъ, и3 рекyтъ: сeй бЁ, є3г0же и3мёхомъ нёкогда въ посмёхъ, и3
въ при1тчу поношeніz безyмніи, житіE є3гw2 вмэни1хомъ неи1стово, и3
кончи1ну є3гw2 безчeстну. Кaкw вмэни1сz въ сынёхъ б9іихъ, и3 во с™hхъ
жрeбій є3гw2 є4сть; Ќбw заблуди1хомъ t пути2 и4стиннагw, и3 прaвды
свётъ не њблистA нaмъ, и3 сlнце не возсіS нaмъ. Беззак0нныхъ
и3сп0лнихомсz стє1зь и3 поги1бели, и3 ходи1хомъ стєзи2 непрохHдны, пути1
же гDнz не разумёхомъ.
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Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 ‹, ѕ7 и3 f7].
стA првdнагw кaплютъ премdрость: ўстнё же мужeй мyдрыхъ вёдzтъ

Ў

блгdть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz премdрости, прaвда же и3збавлsетъ
и5хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда.

Сhнъ бо прaведенъ раждaетсz въ жив0тъ: и3 во бlги1хъ свои1хъ пл0дъ прaвды
њб8и1метъ. Свётъ прaвєднымъ всегдA, и3 t гDа њбрsщутъ блгdть и3 слaву.
љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ с®цэ и4хъ почjетъ мyдрость. Лю1битъ
гDь преподHбнаz с®цA, пріsтни же є3мY вси2 непор0чніи въ пути2. Мyдрость
гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw. Постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде
дaже разумёти ю5: и3 ўд0бь ќзритсz t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый къ нeй
не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди, вск0рэ без8 печaли бyдетъ. ћкw дост0йныхъ
є3S самA њбх0дитъ и4щущи: и3 во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ бlгопріeмнэ.
Мyдрости никогдaже њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди и3 рачи1тель бhхъ добр0ты
є3S: и3 возлюби1хъ ю5, и3 поискaхъ t ю4ности моеS: И# взыскaхъ невёсту
привести2 себЁ, ћкw всёхъ вLка возлюби2 ю5. Таи1бница бо є4сть б9іz
хи1трости, и3 њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2 є3S, сyть добродётєли:
цэломyдрію же и3 рaзуму тA ќчитъ, прaвдэ и3 мyжеству, и4хже потрeбнэе
ничт0же є4сть въ житіи2 чlвёкwмъ. Ѓще же и3 мн0гагw и3скyсства желaетъ
кто2, вёсть дрє1внzz, и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: Свёсть и3зви6тіz
словeсъ, и3 разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰
времeнъ и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть бlгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ
нeй, и3 бlгослaвіе во nбщeніи словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу и3
помоли1хсz є3мY, и3 рёхъ t всегw2 с®ца моегw2: Б9е nц7є1въ, и3 гDи млcти,
сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ, и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый чlвёка: да
владёетъ бhвшими t тебE тварьми2, и3 да ўправлsетъ мjръ въ прпdбіи и3
прaвдэ: дaждь ми2 твои1хъ пrт0лwвъ присэдsщую премdрость, и3 не tлучи2
менE t џтрwкъ твои1хъ, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS. Посли2
ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t пrт0ла слaвы твоеS, да сyщи со
мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть пред8 тоб0ю: И# настaвитъ мS въ
рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS въ слaвэ своeй. Помышлє1ніz бо смeртныхъ вс‰
боzзли6ва, и3 погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.
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~ 28 ~

На літjи стіхи1ра [прaздника и3] хрaма.
И# с™и1телz, глaсъ ѕ7:

В

оскrніz рaдости днeсь совозсіS * свэтон0снаz пaмzть с™и1телz
хrт0ва, * и3 цRковь б9іz, цвBты ўкрашaема, * взывaетъ ти2,

нік0лае: * застyпниче нaшъ и3 мlтвенниче тeплый, * нaсъ, и5хже собрaлъ
є3си2 здЁ, * и3 тaмw собери2 въ чaсти сп7сaемыхъ.
Слaва, с™и1телz, глaсъ т0йже:

Ч

jй є3си2, мaлый р0де сeрбскій; * вопроси2 ніколaй с™и1тель, * сaмъ же
tвэщaвъ, речE: * лю1діе б9іи, хrтіaне є3смы2, * ч†да с™и1телz сaввы

вели1кагw, * породи1вшагw нaсъ д¦омъ с™hмъ: * и3 наслBдницы кн7зeй и3
прпdбныхъ

р0да

нeмани,*24

*

nби1тельми

и3

хр†мы

зeмлю

нaшу

ўкраси1вшихъ: * в0ини є3смы2 слaвнагw лaзарz, * за кrтъ чcтнhй жив0тъ
св0й положи1вшагw. * пaки же вопроси1въ, речE: * чjй є3си2, мaлый р0де
сeрбскій; * и3 кaкw пустhню скорбeй прошeлъ є3си2; * сёмz є3смы2 с™hхъ
nтє1цъ нaшихъ, * и3 tрaсль дрeва, на п0ли к0совэ посэчeннагw, * до
нhнэ жи1ви є3смы2 во хrтЁ ўповaніемъ * своб0ды златhz и3 цrтвіz
нбcнагw.

И# нhнэ, прaздника.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.
Поd: Кjими [похвaльными]:

К

jими смирeнными гл†сы * воспоeмъ ніколaа с™и1телz; * дyхомъ t
пaствы николи1же разлучи1вшасz, * и3 тёломъ пaки въ лeличь

возврати1вшасz, * с™и1телей сeрбскихъ равностоsтелz, * си6льныz мjра
хrтY покори1вшаго, * и3 смирє1нныz ћкw брaтію хrт0ву почти1вшаго, *
тог0 бо вои1стинну дост0йнw * безсмeртныz слaвы * вэнцeмъ вэнчaетъ
хrт0съ бGъ нaшъ, * и3мёzй вeлію млcть.
Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.*25
* изакцентовано као у служби Преносу моштију св. краља Стефана Дечанског (29. јуна), а у
изворнику: немaни.
24

* Пс. 131,9.

25

С™aгw nц7A нaшегw ніколaа, є3пcкпа жи1чскагw.
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ўстнaми
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*

прик0снемсz

рaцэ

мощeй

бlжeннагw ніколaа; * є3ђліа проповёдника, * n§еству крёпкагw

застyпника, * сир0тъ питaтелz, * хрaмwвъ и3 монастырeй њбнови1телz, *
мlтвенника неусhпна * њ р0дэ сeрбстэмъ, * є3гHже мlтвами * врагHвъ
шатaніе хrт0съ низложи2, * и3мёzй вeлію млcть.
Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ
свои1хъ.*26

К

jими д¦0вными пёсньми * похвaлимъ ґрхіерeа хrт0ва; * безб0жіz
загради1вшаго

безст{днаz

ўстA,

*

гlгHлы

и3

писaньми

бGомyдрыми, * жи1чи свётлое ўдобрeніе, * всеS вселeнскіz цRкве рaдованіе,
* н0вагw завёта * бGопи1санную н0вую скрижaль, * ю4же t сeрбіи *
преди1внw хrт0съ и3знесE, * и3мёzй вeлію млcть.
Слaва, глaсъ G:

С

о с™и1телемъ ніколaемъ м0лимъ ти сz, б9е: * сeрбскій р0дъ соедини2
и3 ўмн0жи, * прости2, и3сцэли2 и3 њбожи2, * да въ рaдости и3 ск0рби

тS слaвити возм0жемъ.
И# нhнэ, прaздника.
Тропaрь [с™и1телz], глaсъ }:
Златоyстый проповёдниче воскrшагw хrтA:
[Пи1санъ на мaлэй вечeрни.]
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
Ѓще и3зв0литъ настоsтель твори1ти бдёніе:
тропaрь с™и1телю, двaжды: и3 Бцdе дв7о:*27 є3ди1ножды.

На У$трени.
На БGъ гDь: тропaрь прaздника, двaжды.
Слaва, с™и1телz. И# нhнэ, прaздника.
* Пс. 149,5.
* И#ли2 прaздника.

26
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По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №:

П

aстырскаz свирёль бGосл0віz твоегw2 * си6льныz мjра привлечe тz
послyшати, * t дaльнихъ стрaнъ и3 и3нhхъ kзhкwвъ * мнHги на

п0мощь стрaждущей сeрбіи призвA. * но моли2 хrтA бGа, џ§е нік0лае, * въ
вёрэ и3 братолю1біи сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №:
fинeйскую

мyдрость

чlвёкwвъ

пости1гнувъ,

*

ко

їеrли1му

Ґбжcтвенныхъ зaповэдей потeкъ, * и3 д¦а блгdтію просвэти1всz, * на

сeрбскій сіHнъ, жи1чу с™yю, возшeлъ є3си2, * пaстырю д0брый словeсныхъ
nвeцъ, * моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ №:

З

а кrтъ чcтнhй дyшу твою2 полагaше, * владhко с™hй, * въ мlтвэ
слeзнw взывaz: * гDи гDи, прости2 нaмъ сeрбwмъ грэхи2, * и3 дaждь

нaмъ своб0ду, во є4же тS прослaвити, * ћкw николи1же никт0же t вёка.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Сщ7eнницы

твои2

њблекyтсz

въ

прaвду,

*

и3

прпdбніи

твои2

возрaдуютсz.*28
Стjхъ: Тaмw возращY р0гъ дв7дови, * ўгот0вахъ свэти1льникъ
помaзанному моемY.*29
Всsкое дыхaніе:
* Пс. 131,9.
* Пс. 131,17.

28
29
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Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє t полY.*30

Р

ечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ:

[№]

Ґми1нь, ґми1нь

гlг0лю вaмъ: не входsй двeрьми во дв0ръ џвчій, но прелaзz
и4нудэ, т0й тaть є4сть и3 разб0йникъ:

пaстырь є4сть nвцaмъ:

[G]

[в7]

ґ входsй двeрьми,

семY двeрникъ tверзaетъ, и3 џвцы глaсъ є3гw2

слhшатъ, и3 сво‰ џвцы глашaетъ по и4мени, и3 и3зг0нитъ и5хъ:

[д7]

и3 є3гдA

сво‰ џвцы и3жденeтъ, пред8 ни1ми х0дитъ: и3 џвцы по нeмъ и4дутъ, ћкw
вёдzтъ глaсъ є3гw2:

[є7]

по чуждeмъ же не и4дутъ, но бэжaтъ t негw2,

ћкw не знaютъ чуждaгw глaса.

[ѕ7]

Сію2 при1тчу речE и5мъ ї}съ: nни1 же не

разумёша, что2 бsше ±же гlг0лаше и5мъ.

[з7]

Речe же пaки и5мъ ї}съ:

ґми1нь, ґми1нь гlг0лю вaмъ, ћкw ѓзъ є4смь двeрь nвцaмъ.

[}]

Вси2, є3ли1кw

(и4хъ) пріи1де прeжде менE, тaтіе сyть и3 разб0йницы: но не послyшаша и4хъ
џвцы.

[f7]

Ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, сп7сeтсz, и3 вни1детъ, и3

и3зhдетъ, и3 пaжить њбрsщетъ.
По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Дбhлъ є3си2 трbцы проповёдникъ велеглaсенъ, * нар0ды призывaz съ

¦а блгdть во ўстaхъ твои1хъ и3зліsсz, * џ§е нік0лае бGон0сне, * и3

тоб0ю слaвити: * гDи гDь нaшъ, * ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2.
КанHнъ прaздника на ѕ7, и3 с™aгw на }.
КанHнъ с™aгw ніколaа, є3гHже краестр0чіе разyмнw да чтeтсz.*31
Глaсъ №.
Пёснь №. Їрм0съ:
Пои1мъ, вси2 лю1діе, * t г0рькіz раб0ты фараHни ї}лz и3змёншему,
и3 во глубинЁ морстёй * ногaми нем0крыми настaвльшему,

*

* пёснь

побёдную, ћкw прослaвисz.

С

лaва

тебЁ,

хrтE

б9е,

даровaвшему

нaмъ

твоегw2

ўг0дника

ди1внаго, ніколaа с™и1телz сeрбскагw, є3г0же восхвали1ти ўстHмъ

нaшымъ мLнчєскимъ сл0во подaждь.
* Јн. 10,1-9 (зач. 35 од пола).
* Акростих (у тропарима и богородич(а)нима Канонâ) гласи: Сeрбіи возлю1бленнэй t руси2

30
31

приношeніе.
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[Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.]
катерjны и3 драгоми1ра чaдо злат0е, мlтвами мaтере пaче млекA

Е#напоeнный,

и3 бlгочcтіемъ р0да твоегw2 воспитaнный, ходи1ти предъ

бGомъ, нік0лае, и3здётска навhклъ є3си2.

Р

eвностію и3 ўсeрдіемъ побэждaz нeмощь тэлeсную, кни1жному чтeнію
и3 ўчeнію по вс‰ дни6 прилэжaше, д0ндеже богaтство мyдрости t

конє1цъ земли2, ћкw нёкій купeцъ, џ§е, собрaлъ є3си2.

Б

БGо®ченъ:

лгcвeннаz бцdе дв7о, къ тебЁ со с™hмъ ніколaемъ свётлw взывaемъ:
њкрили2 нaсъ твои1ми мlтвами, да тS съ сн7омъ твои1мъ и3 бGомъ

слaвимъ во вёки.
Пёснь G. Їрм0съ:
Ўтверди2 менE, хrтE, * на недви1жимомъ кaмени зaповэдей твои1хъ, *
и3 просвэти1 мz свётомъ лицA твоегw2: * нёсть бо с™ъ пaче тебE,
чlвэколю1бче.
}се м0й, тaкw въ болёзни взывaлъ є3си2, џ§е, ѓще њбрэт0хъ блгdть

Їпредъ тоб0ю, не њстaви менE, да всeю крёпостію тебЁ послужY.

сцэлeніе t бGа пріeмъ, ѓбіе њбётъ св0й и3сп0лнивъ, въ ри6зы

И#монaшєскіz

њблeклсz є3си2, ко служeнію цRкви и3 n§еству себE

ўгот0вавъ.

В

ёры проповёдникъ велеглaсенъ сeрбіи и3 всeй вселeннэй возгремёлъ
є3си2, нік0лае, спsщыz душeю сл0вомъ є3ђльскимъ возставлsz:

покaйтесz, прибли1жи бо сz цrтво нбcное.

БGо®ченъ:

прес™az дв7о бцdе, помози2 нaмъ, да под0бнw тебЁ пок0рни бyдемъ

Qв0ли бжcтвеннэй, сн7а твоего2 и3 гDа њ тебЁ слaвzще и3 хвaлzще.
Кондaкъ и3 јкосъ прaздника.

К

Сэдaленъ с™и1телz, глaсъ ѕ7:
rтон0сному р0ду сeрбскому сострадaвъ, * ко гDу воздыхaлъ є3си2,
с™и1телю: * tврати2 првdный гнёвъ тв0й t нaсъ, * ўслhши нaсъ и3

поми1луй, * тh бо є3си2 бGъ nтє1цъ и3 мaтерей нaшихъ, * и5же въ тS

С™aгw nц7A нaшегw ніколaа, є3пcкпа жи1чскагw.
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вёроваша, * тоб0ю жи1ви бhша, * тоб0ю хрaмы воздвизaша, * тебE рaди
пости1шасz, * за тебE и3 страдaша, * распинaеми на тьмaхъ кrтHвъ * тебE
рaди, распsтагw за вс‰ лю1ди и3 вс‰ нар0ды. * къ комY u5бо прибёгнемъ,
ѓще не къ тебЁ; * кто2 нaсъ ўслhшитъ и3 пом0жетъ, ѓще не ты2, *
пом0щниче нaшъ и3 сп7си1телю;

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Пёснь д7. Їрм0съ:
Вeліz тaйна * твоегw2, хrтE, смотрeніz: * сію1 бо свhше прови1дz
бGозри1тельнw ґввакyмъ, * и3зшeлъ є3си2, вопіsше тебЁ, * во сп7сeніе людeй
твои1хъ, чlвэколю1бче.

З

а дрyги сво‰ дyшу твою2 полагaz, вожди2 и3 в0ины на п0ли брaни
ўкрэплsше, џ§е, и3 п0сланъ бhвъ во и3ны6z страны6, гlг0ломъ

џгненнымъ на п0мощь n§еству мнHги призвaлъ є3си2.

Л

ю1ди сє1рбскіz, рaтію расточє1нныz и3 распужє1нныz, ћкw к0кошъ
птенцы2

сво‰

подъ

крилB,

собирaше

с™hй

ніколaй,

сaномъ

є3пcкпскимъ дост0йнw почтeнный.
ность

твоS

Ю$ґрхіерeйскіz,

њбнови1сz,

с™и1телю,

въ

тaинствэ

хіротонjи*32

и3 блгcви2 душA твоS гDа, плaчемъ мLнческимъ н0вое

рождeніе знaменующи.

Б

БGо®ченъ:

9е всеси1льне, научи1 ны моли1тисz, ћкоже молsшесz тебЁ прес™az
бцdа на земли2: да и4мz твоE с™0е не tх0дитъ t с®ца нaшегw.
Пёснь є7. Їрм0съ:

T н0щи ќтренююще, * поeмъ тS, хrтE, * nц7Y собезначaльна, * и3 сп7са
дyшъ нaшихъ: * ми1ръ мjрови подaждь, чlвэколю1бче.

Л

юб0вію хrт0вою пaству твою2 њб8eмлz, всBмъ бhлъ є3си2 вс‰,
си1рыхъ питaтелю, ск0рбныхъ tрaдо, хрaмwвъ зижди1телю, вёры

ў§телю.
ди1наго

чlвэколю1бца

Е#возвэсти1лъ

и3

сп7са

нар0дwмъ

смzтє1ннымъ

ґпcльски

є3си2, њбэтовaній б9іихъ и3сполнeніе, всsкіz тэсноты2

недоумёній и3 рaспрей разрэшeніе, вражды2 ўтолeніе, мjра ўмирeніе и3 сп7сeніе.
* у изворнику: хірот0ніи.

32

Мцcа ґпрjлліа, въ к7-й дeнь

~ 34 ~

Н

ік0лае, побёды тезоимeнный, надъ грэх0мъ и3 смeртію побёду
хrт0ву проповёдалъ є3си2, прил0ги бэсHвъ и3 стрaхъ tгонsz

гlг0ломъ: ї}съ хrт0съ нjка.

БGо®ченъ:

Н

адeждо нaша свётлаz, бцdе прес™az, tжени2 нaсъ t всsкагw ѕлA, и3
всsкое ѕло2 t нaсъ, напрaви нaсъ ко всsкому блaгу, и3 всsкое блaго

къ нaмъ, сердeчную люб0вь тебЁ приносsщихъ и3 t с®ца тебE просsщихъ.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Прbр0ка сп7слъ є3си2 t ки1та, чlвэколю1бче, * и3 менE и3зъ глубины2
прегрэшeній * возведи2, молю1сz.
зеро џхрідское бGоглaсною pалти1рію мlтвъ твои1хъ њглашaz, гDеви

Е$воспёлъ є3си2: q любы2 моS! ѓще бы возмог0хъ вс‰ живyщыz на

земли2 подви1гнути, да со мн0ю прослaвzтъ тS, чlвэколю1бче.

же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ равноапcльныхъ кли1мента и3 наyма

И%преeмникъ бhвъ, въ пощeніи, мlтвэ и3 трудёхъ с™и1тельскихъ тBмъ

подражaлъ є3си2: сегw2 рaди тS почитaемъ, нік0лае, подви1жниче џхрідскій.
с™hz

горы2,

t

nби1тели

хиландaрскіz,

t

свэти1льника

Tс™осaввскагw свётъ житіS и4ноческагw въ с®цы твоeмъ возжeглъ

є3си2, въ предaніи с™hхъ nтє1цъ ўтверждazсz.

Р

БGо®ченъ:

aдуйсz, рaдость и3 ўтэшeніе во с™hхъ їкHнахъ и3меновaннаz,
рaдуйсz,

дщeре

цrкаz,

дв7ственныхъ

дyшы

цRю2

приводsщаz,

рaдуйсz, и4нокwвъ держaвнаz застyпнице, рaдуйсz, хrтіaнъ ўповaніе.
Кондaкъ, глaсъ G:

Ґ

рхіпaстырь бhвъ во џхрідэ с™aгw кли1мента и3 наyма, * на
пrт0лэ с™aгw сaввы въ жи1че прaвw прaвивъ, * людeй б9іихъ
є3ђльскимъ ўчeніемъ просвэти1лъ є3си2, * къ покаsнію и3 любви2

хrт0вой лю1ди приводS, * за хrтA и3 страдaніе въ дахaу претерпёвъ: *
тогw2 рaди прослaвленъ є3си2, * с™и1телю нік0лае, ўг0дниче б9ій.*33

Јкосъ:

* очигледно је у питању превод – препев (са испуштеним деловима) Кондакâ из Службе о.
Атанасија Симонопетрита (видети стр. 13), који би у мом преводу са србског на цсл гласио
33
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рождeніи твоeмъ *мaлый лeличь*34 возвесели1сz, * њ бlжeннэй
же кончи1нэ твоeй лю1діе земли2 восплaкашасz. * тёмже и3 t
руси2 пёніе, къ тебЁ простирaемое, * бlгосeрдіемъ пріими2,

с™и1телю, * тh бо во дни6 гонeній и3 бёдъ * рyсь с™yю въ с®це твоE
воспріeмъ, * ч†да є3S сл0вомъ прbр0ческимъ ўтэшaше, * и3 мlтвою твоeю
сyдъ б9ій на млcть приклонsше: * сегw2 рaди нhнэ со с™hмъ цReмъ
ніколaемъ * и3 съ ли6ки новомyчєникъ бlгодaрнw тS прославлsемъ, *
с™и1телю нік0лае, ўг0дниче б9ій.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Џбразу служи1ти * мусікjйскому соглaсію созывaющу лю1ди, * t пёсней
сіHнскихъ пою1ще n§ески џтроцы дв7довы, * мучи1телево разори1ша
ѕлочести1вое

велёніе,

*

и3

плaмень

въ

р0су

преложи1ша,

*

пёснь

воспэвaюще: * превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, блгcвeнъ є3си2.
гDи, с™и1телz твоего2 ніколaа, со всёми
Ўслhши,
нбcнагw*
за р0дъ тв0й молsщасz, и3 сп7си1
35

с™hми *цrтвіz
ны,

пою1щыz:

превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, блгcвeнъ є3си2.

С

іHне

сeрбскій,

бlговёстника,

жи1че
ніколaа

с™az,

к0ль

красны6

златословeснагw,

въ

тебЁ

стопы6

бlговэствyюща

ми1ръ

хrт0въ и3 пою1ща: превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, блгcвeнъ є3си2.
стиннаго пaстырz и3 nц7A всенар0днаго разумёша тS лю1ди, с™hй

И$владhко,

ћкw џвцы, къ тебЁ собирaшасz, свирёли и3 глaса

пaстырскагw слyшающе, и3 съ тоб0ю молsщесz: превозноси1мый nц7є1въ и3
нaшъ б9е, блгcвeнъ є3си2.

П

БGо®ченъ:

рес™az дв7о превозноси1маz, њбрэти2 нaсъ хrтY, дрaхму поги1бшую,
словeснице слaдкаz, њсловеси2 р0дъ нaшъ є3ди1ному бGу служи1ти и3

клaнzтисz, пою1ще: превозноси1мый nц7є1въ и3 нaшъ б9е, блгcвeнъ є3си2.
овако: Роди1лсz є3си2 в лeличу сeрбскому, * ґрхіпaстырь бhлъ во џхрідэ с™онаyм(ов)скому, * на пrт0лэ
с™aгw сaввы въ жи1че владhчествовалъ (стол0валъ), * людeй б9іихъ є3ђліемъ ўчи1лъ и3 просвэти1лъ є3си2, *
къ покаsнію и3 хrтолю1бію чlвёки приводи1лъ, * за хrтA и3 страдaніе въ дахaу претерпёлъ: * сегw2 рaди
т0й тS [и3] прослaви2, * с™и1телю нік0лае, н0вый ўг0дниче б9ій.
* у новом издању „Србљака“, које се припрема за штампу у Београду, овде и надаље замењено са:
р0дъ сeрбскій.
34

* можда је и овде стајало: сeрбіи нбcныz ?
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Пёснь }. Їрм0съ:
Въ плaмени џгненнэ горsщіz пeщи, * сохрaншаго дёти, * и3 во зрaцэ
ѓгGла снизшeдшаго къ ни1мъ, * п0йте гDа, * и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Р

ыдaніz и3 плaча и3сп0лнисz с®це твоE, с™и1телю, є3гдA пaки сожжeна
бhсть землS сeрбскаz, и3 бhша мeртви чlвёцы на лицы2 земли2,

ћкw сёно созади2 жнyщагw, и3 не бhсть собирaющагw.
зъ затв0ра темни1чнагw поучaлъ є3си2 лю1ди тво‰: покaйтесz и3 пaки

И#ко хrтY њбрати1тесz, би1серу вaшему и3 кaменю драгоцённому, и4же

пyть въ нощи2 њзарsетъ, прелагaетъ и4го въ своб0ду, и3 ск0рбь во tрaду:
п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Н

ік0лае с™и1телю, сeрбіи ўстA бGод†ннаz, тaкw въ ск0рби взывaлъ
є3си2: пощади2, пощади2, б9е, њстaнокъ людeй твои1хъ, да не когдA

рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бGъ сeрбскій, вскyю не и3збaвитъ и5хъ t рyкъ
нaшихъ нhнэ;

Трbченъ:

§е, сн7е и3 дш7е с™hй, въ нег0же вёровахомъ, въ є3г Hже и4мz

Џкrти1хомсz, првdнъ є3си2, б9е, њ всёхъ, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ,

но пощади2 и3 сп7си2 лю1ди тво‰, пою1щыz и3 превозносsщыz тS во
вёки.

БGо®ченъ:

Ш

умsщу весeлію, лицE твоE сокрывaеши, не взыскyетъ бо тS
весeліе, но во мрaцэ мyки и3 ск0рби п0мощь твою2 kвлsеши,

м™и

kвлeнице,

р0ждшаz

нaмъ

бGа

и3

чlвёка,

є3г0же

поeмъ

и3

превозн0симъ во вёки.
Пёснь f7. Їрм0съ:
ТебE свётлую свэщY, и3 м™рь б9ію,

* пречyдную слaву, и3 вhшшую

всёхъ твaрей, * пёсньми величaемъ.
vрHпу*36 и3 ґмeрику ґпcльскими стопaми прошeлъ є3си2, и3 писaньми

Е#твои1ми

мjръ

њбогати1лъ

премjрное богaтство kвлsz.
* у изворнику: Е#vр0пу.

36

є3си2,

џ§е,

правослaвнагw

бGосл0віz
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Н

0щь безб0жіz мимои1де, покаsніz и3 сп7сeніz дeнь прибли1жисz, да
просвэти1тсz днeсь хrтолюби1вый р0дъ сeрбскій, въ прaзднствэ

возвращeніz своегw2 с™и1телz, блгcвeніе пaки всBмъ подаю1ща.
еrли1ма г0рнzгw жи1телю, нік0лае свэтоzвлeнне, нбcную літургjю со

Їс™hми

днeсь совершaz, помzни2 и5же въ сeрбіи и3 повсю1ду вBрныz,

сердeчною люб0вію тS величaющыz.

БGо®ченъ:

же є4сть пи1сано, соверши1тсz: непрaвда прaвдою потреби1тсz, р0дъ

Е$хrт0въ

слaвою просвэти1тсz, нб7о съ землeю соедини1тсz, слaдкую

пёснь тебЁ, застyпнице, воспэвaюще, и3 сн7а твоего2 нем0лчнw величaюще.
Свэти1ленъ:

Н

бcныz сeрбіи ўкрашeніе, * лучY пресвётлагw сlнца хrтA, * сл0вомъ
є3ђльскимъ

мjръ

њзари1вый,

грэх0вныz ны2 и3схити2.

*

с™и1телю

нік0лае,

и3зъ

тьмы2

Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ:

ди1наz любы2 моS, * м™и нбcнаz, * свободи1 мz t раб0ты мjру д0лу

Е#влекyщему, * и3 вчини1*

37

мz въ рабёхъ твои1хъ.

На хвали1техъ: стіхи6ры на ѕ7: прaздника G, и3 с™и1телю G, глaсъ є7.
Поd: Рaдуйсz:

Р

aдуйсz, с™и1телю нік0лае, * с™осaввскихъ завётwвъ храни1телю, *
сщ7eнникwвъ и3 монaхwвъ настaвниче, * р0да своегw2 пaстырю и3

ў§телю,

сeрбіи

с™hz

немHлчнаz

ўстA,

*

покаsніz

nгнезрaчный

проповёдниче, * мjръ пис†ніи твои1ми њбогати1вый, * къ цrтвію нбcному
лю1ди путев0дствуz, * моли2 њ нaсъ, џ§е сщ7eнне, * да цrтвіемъ земнhмъ
не прельсти1мсz.

Р

aдуйсz, млcти сокр0вище, * любвE хrт0вы ѕвэздо2 негаси1маz, * во
мрaцэ

ск0рби

стрaждущымъ

сіsющаz,

*

си1рыхъ

и3

ни1щихъ

питaтелю, * вдHвъ и3 ўб0гихъ прибёжище, * њби1димыхъ застyпниче,
њби1дzщихъ и3справлeніе, * мlтвенниче тeплый њ р0дэ твоeмъ, * моли2
хrтA бGа, с™и1телю нік0лае, * с®це млcтивw и3 нaмъ стzжaти, * да млcти
въ дeнь сyдный спод0бимсz.
* у изворнику: ўчини1.
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Р

aдуйсz, сeрбіе вёрнаz, * ч†да къ весeлію созывaющи, * въ
возвращeніи чcтнhхъ мощeй * ніколaа твоегw2 с™и1телz, * сe бо

пріи1де, блгcвeніе подаS, * и3 и3з8oби1ліе даровaній д¦0вныхъ, * вражды6
ўмирsz, * скHрбныz ўтэшaz, * хrтA ўмолsz * низпослaти нaмъ
вeлію млcть.

Слaва, глaсъ є7:

В

оскrніz хrт0ва бlговёстника, * ди1внагw ніколaа пaки ўслhшимъ
глaсъ: * є3дA не слhшасте, и3зъ раS и3згнaнніи, * ћкw воскrи1тель

нaшъ њбэтовaніе и3сп0лни, * бGъ бо на земли2 kви1сz, * да нaсъ на нб7сA
возведeтъ, * и3 принесE рабHмъ свобождeніе, * мє1ртвымъ жив0тъ,
болsщымъ здрaвіе, * печ†льнымъ рaдость, њжесточє1ннымъ люб0вь, *
дрeва жи1зни плоды2 сладчaйшыz. * ѓще же слhшасте, почто2 печaльни
є3стE; * гдЁ є4сть крилB дyшъ вaшихъ, * бGолю1біе и3 братолю1біе; * и4миже
пaки вознести1сz и4мамы * во n§ество безсмeртное гDа воскrи1телz.
И# нhнэ, прaздника.
Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна прaздника пёснь рzдовaz, и3 t канHна с™aгw пёснь G-z.
Прокjменъ прaздника, и3 с™aгw, глaсъ №:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.*38
[Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, * внуши1те вси2 живyщіи по
вселeннэй.]*39

Б

Ґпcлъ днE, и3 с™aгw: ко є3врeємъ, зачaло т}i.*40
рaтіе,

[з7,к7ѕ]

так0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй, прпdбенъ, неѕл0бивъ,

безсквeрненъ, tлучeнъ t грBшникъ, и3 вhшше нб7съ бhвъ:

[к7з]

и4же не и4мать по вс‰ дни6 нyжды, ћкоже первосщ7eнницы, прeжде

њ свои1хъ грэсёхъ жє1ртвы приноси1ти, пот0мъ же њ людски1хъ: сіe бо
* Пс. 48,4.
* Пс. 48,2.
40* Јевр. 7,26-28; 8,1-2 (зач. 318).
38
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Зак0нъ бо чlвёки поставлsетъ

первосщ7eнники, и3мyщыz нeмощь: сл0во же клsтвенное, є4же по зак0нэ,
сhна во вёки совершeнна.

[},№]

Главa же њ гlг0лемыхъ, таковA и4мамы

первосщ7eнника, и4же сёде њдеснyю пrт0ла вели1чествіz на нб7сёхъ:
служи1тель и3 ски1ніи и4стиннэй, ю4же водрузи2 гDь, ґ не чlвёкъ.

[в7]

с™ы6мъ

[Ґллилyіа, глaсъ в7:
[Стjхъ: ЎстA

првdнагw

поучaтсz

премdрости,

*

и3

љзhкъ

є3гw2

возгlг0летъ сyдъ.*41
Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ с®цэ є3гw2, * и3 не зaпнутсz стwпы2
є3гw2.]*42
Е#ђліе днE, и3 с™aгw: t їwaнна, зачaло lѕ.*43

Р

ечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ:

[‹,f7]

ѓзъ є4смь двeрь,

мн0ю ѓще кто2 вни1детъ, сп7сeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зhдетъ, и3
пaжить њбрsщетъ.

[‹]

Тaть не прих0дитъ, рaзвэ да ўкрaдетъ, и3

ўбіeтъ, и3 погуби1тъ: ѓзъ пріид0хъ да жив0тъ и4мутъ, и3 ли1шше и4мутъ.

[№i]

Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь д0брый дyшу свою2 полагaетъ за
џвцы.

[в7i]

Ґ наeмникъ, и4же нёсть пaстырь, є3мyже не сyть џвцы сво‰,

ви1дитъ в0лка грzдyща, и3 њставлsетъ џвцы, и3 бёгаетъ, и3 в0лкъ
расхи1титъ и5хъ, и3 распyдитъ џвцы.
є4сть, и3 не ради1тъ њ nвцaхъ.
и3 знaютъ мS мо‰.

[є7i]

[д7i]

[Gi]

Ґ наeмникъ бэжи1тъ, ћкw наeмникъ

Ѓзъ є4смь пaстырь д0брый, и3 знaю мо‰,

Ћкоже знaетъ мS nц7ъ, и3 ѓзъ знaю nц7A: и3 дyшу

мою2 полагaю за џвцы.

[ѕ7i]

И# и4ны џвцы и4мамъ, ±же не сyть t дворA

сегw2, и3 ты6z ми2 подобaетъ привести2: и3 глaсъ м0й ўслhшатъ, и3 бyдетъ
є3ди1но стaдо, и3 є3ди1нъ пaстырь.
Причaстный:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.*44
* Пс. 36,30.
* Пс. 36,31.
43* Јн. 10,9-16 (зач. 36).
44* Пс. 111,6 и 7.
41
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И#нaz слyжба и4же во с™hхъ nц7Y нaшему ніколaю,
є3пcкпу жи1чскому.*45
На мaлэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, [на д7], глaсъ д7.
Поd: Ћкw д0блz:
кw ѕвэздA многосвётлаz, * ўтверждeнъ прехвaльне, * мjръ ўкраси2

Ћвсечcтне, * и3 сeй лучaми просвэщaеши, * догм†ты бlговёріz, * и3

є4реси тьмY tгонsеши, с™и1телю нік0лае: * моли1сz t тли2 и3 бёдъ
и3збaвитисz, * вёрою творsщымъ всечcтнyю пaмzть твою2.

[Двaжды.]

С

іsніемъ д¦0внымъ * просвэти1въ вселeнную, * свэтодaтельное сlнце
kви1сz, * ћкw лучы2 велёній * во вс‰ концы2 простирaz, * вёрныхъ

с®цA просвэщaеши, пребlжeнне нік0лае, * tгонS тьмY є3ресeй, бGон0сче, *
си1лою t дв7ы возсіsвшагw.
хrт0вы цRкве, пребlжeнне, * tгони2 мhслєнныz в0лки, жезл0мъ

Tвелёній твои1хъ: * и3 сію2 џкрестъ њгради2 * словeсною твeрдостію, *

и3 предстaви ю5 хrтY цёлу и3 недви1жиму. * є3г0же моли2 * t тли2 и3 бёдъ
и3збaвитисz, * вёрою творsщымъ всечcтнyю пaмzть твою2.
Слaва, глaсъ ѕ7:
* приређено према издању: „Жички и Студенички минеј за месец април“, приредио: еп.
Жички Хризостом (Столић) Хиландарац, издање: Епархија Жичка, манастири: Жича и
Студеница, Краљево 2007. године, стр. 130‐131, 136‐151. Текст је прегледан и поправљене су
уочене ситне грешке. Ово је заправо Служба једном светитељу из Општег минејима
(највероватније незнатна прерада поч. еп. Хризостома) сачињена пре него што су написане
комплетне службе ј-м Атанасија Симонопетрита и монахиње Евстолије (Јегорове).
45

И#нaz слyжба с™0му nц7Y нaшему ніколaю, є3пcкпу жи1чскому.

~ 41 ~

Ч

lвёче б9ій и3 вёрный рaбе, * служи1телю гDень, * мyжу желaній, *
сосyде и3збрaнный, * ст0лпе и3 ўтверждeніе цRкве, * цrтвіz

наслёдниче, * не премолчи2 є4же њ нaсъ вопи1ти ко гDу.
И# нhнэ, прaздника.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ №.
Поd: Всехвaльніи м§ницы:

Т

аи1нника д¦0внаго * и3 словeсную трубY б9ію, * бжcтвенное зерцaло,
*

восхвaлимъ

днeсь

дост0йнw,

*

с™и1телz

бжcтвеннаго

и3

nгнедохновeннаго, * точaщаго златы6z струи6 ўчeніz нaмъ. * хrтY
моли1сz, * даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію млcть.
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*46

С

тепeнь

вёры

рaзумомъ,

*

бжcтвеннаго

и3

б0драго,

*

рэкY

златострyйную, * всесвётлаго свэти1льника, * трbческаго поб0рника,

* пріsтелища блгdтнагw с™aгw д¦а, * ст0лпъ непоколеби1мый, * и3
ўтверждeніе цRкве, * дост0йнw пёсньми восхвaлимъ.
Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.*47

Дпроповёданіz, * свёщникъ всезлатhй, * свётлый и3 свэтон0сный
¦0вный

nргaнъ

гр0ма,

*

бжcтвеннагw

мановeніz,

*

м0лніz

њ бз7э є3си2, * пребlжeнне с™и1телю нік0лае, * њ нaсъ чтyщихъ тебE, хrтA
моли2, * даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію млcть.

Т

aйную

днeсь

д¦а

трубY,

*

бGон0снаго

nц7A

Слaва, глaсъ ѕ7:
восхвaлимъ,

*

воспёвшаго посредЁ цRкве * пёснь сли1чную бGосл0віz, * трbцу

є3ди1ну непремённую, * существ0 же и3 бжcтво2, * потреби1телz є3ресeй * и3
правослaвныхъ поб0рника, * молsщагосz всегдA гDу, * поми1ловатисz
душaмъ нaшымъ.
* Пс. 115,6.
* Пс. 131,9.

46
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И# нhнэ, прaздника.
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Тропaрь, глaсъ }:

З

латоyстый проповёдниче воскrшагw хrтA, * путеводи1телю р0да
сeрбскагw кrтон0снагw *во вёки,*48 * бlгоглaснаz лЂро д¦а с™aгw,

* слaво и3 любы2 монaхwвъ, * рaдованіе и3 похвало2 сщ7eнникwвъ, * ў§телю
покаsніz, всенар0дный владhко, * предводи1телю бGом0льна[гw] в0инства
хrт0ва, * с™hй нік0лае сeрбскій и3 всеправослaвный: * со всёми с™hми
*нбcныz сeрбіи,*49 * моли2 є3ди1наго чlвэколю1бца * даровaти ми1ръ и3
соглaсіе*50 р0ду нaшему.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
Е#ктеніA, и3 tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }:
Стіхи6ры прaздника G: и3 с™и1телz є7, глaсъ ѕ7.
Поd: Всю2 tложи1вше:

В

eсь њсщ7eнъ * бGон0сецъ показaсz, * помaзаніе б9іе с™0е, * с™hмъ
д¦омъ њбложeнъ: * и3 свётлw входS вhну * во с™†z с™hхъ, *

бGоначaльными свэтлостьми2 њзарsемь, * блгdти причащazсz * с™hхъ
т†инъ, * ћкw и4стинный с™и1тель преслaвенъ, * со дерзновeніемъ молsсz *
њ душaхъ нaшихъ.

[Двaжды.]

П

росвэти1сz житіE твоE * добродётельными свэтлостьми2, * вBрныz
просвэти1лъ є3си2, * и3 лeсти тьмY разгнaлъ є3си2, * и4стинное бо

kви1лсz є3си2 свэтозaрное сlнце, * с™и1телю пребlжeнне нік0лае, * и3 нhнэ,
всели1лсz є3си2, * и3дёже сіsетъ свётъ невечeрній, * и3 сhнъ днE блгdтію д¦а
с™aгw бhвъ. * тёмже твою2 бжcтвенную пaмzть и3 свэтон0сную * чeстнw
совершaюще приснопaмzтне, * люб0вію почитaемъ.
* у изворнику: въ вэкaхъ.

48

* и овде замењено са: цrтвіz нбcнагw.

49

* у изворнику: є3динeніе.

50

[Двaжды.]
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* бGомyдре, вёрою ўдобрsемь,
въ

мeртвеннэмъ

поучи1всz,

*

тёлэ

притzжaлъ

и3
є3си2

безпл0тныхъ свётлwсти, * и3 стrтeй внЁ бhвъ, * безстрaстіемъ
ўкрашazсz, * нік0лае џ§е, с™и1телю премyдре, * свётлый свэти1льниче, *
и3 мlтвенниче њ чтyщихъ * люб0вію пaмzть твою2.

Дс®цA:

Слaва, глaсъ }:

0блестей твои1хъ, прпdбне џ§е, * пл0дъ просвэти1лъ є4сть вёрныхъ
* кт0 бо слhша безмёрное твоE смирeніе, терпёнію не

ўдиви1сz, * є4же къ ни1щымъ ти1хости, къ скорбsщымъ ўтэшeнію, * вс‰
бGолёпнw научи1лъ є3си2, с™и1телю нік0лае, * и3 нhнэ неувzдaемымъ
вэнцeмъ ўвsзлсz є3си2: * моли1сz њ душaхъ нaшихъ. И# нhнэ, прaздника.
Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G.*51
На літjи: стіхи1ра хрaма и3 с™и1телz, глaсъ }.
Поd: Q! преслaвнагw чудесE:

П

рпdбне џ§е, нік0лае, * ты2 возшeдъ на лёствицу бжcтвеннагw
рaзума, * и3 къ бGу приближazсz, * ўсыновлeніz дaръ пріи1мь, *

и3сцэлsеши недyги неисцBльныz, * и3 tг0ниши дyхи нечи6стыz: * тёмъ
твою2

пaмzть

прaзднуемъ,

*

рaдостію

с®ца,

хrтA

величaюще,

*

возвели1чившаго своего2 ўг0дника.
§е чyдный, нік0лае, * свэтовидёніемъ ўмA чи1стw њблистaемь, *

Џстrтeй ўспи1лъ є3си2 многов0лненное м0ре: * и3 безстрaстіемъ летaz,

* чи1стыми кри1лы, дости1глъ є3си2, * и3дёже добр0та неизречeнна и3
недомhсленна, * њ нaсъ всегдA молS хвaлzщихъ тS.
Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

§е nц7є1въ, нік0лае, * сщ7eнства прaвило, * цэломyдріz џбразъ, *

Џмонaшествующихъ

крёпость,

*

цRкве

ўтверждeніе,

*

любвE

свэти1льникъ, * пrт0лъ чyвства, * и3ст0чникъ чудeсъ, * и3 љзhкъ
nгнедохновeнный: * ўстA сладкогlгHливаz, * сосyдъ бжcтвеннагw д¦а, * и3
разyмный бhлъ є3си2 рaй, бGобlжeнне.
* паримије видети у претходној служби.

51

И# нhнэ, прaздника.
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На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ }:

С

™и1телю нік0лае, * разyмнагw свёта зарE, * цRк0вное свэти1ло, *
с™и1тельскаz красото2, * и4ноческагw п0стнагw житіS и4стовое

прaвило: * нaмъ же застyпникъ kви1лсz є3си2, * свобождaz t губи1телz
врагA дyшы нaшz.
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.*52

С

™и1телю нік0лае, * вели1кую влaсть t бGа пріsлъ є3си2, * мн0жество
лукaвыхъ

бэсHвъ

мlтвою

твоeю

tгнaлъ

є3си2,

*

и3

си1хъ

њѕлоблє1ніz t всёхъ * вёрою къ тебЁ притекaющихъ.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, * ±же воздадe ми;*53

С

™и1телz вели1каго, ніколaа, * кaкw дост0йнw воспоeмъ, чcтнaго
ўмA, * бGозaрнаго свёта, њсвэщaющаго нaсъ, * и3 бжcтвенный

рaзумъ подаю1щаго, * т†инъ глуби1нныхъ и3сповёдателz; * соглaснw вси2
рцeмъ: * рaдуйсz, џ§е nц7є1въ, нік0лае.

Т

Слaва, глaсъ т0йже:

ы2 є3си2 пaстырь д0брый и3 ў§тель тeплый, с™и1телю нік0лае, * тS
всегдA похвалsюще вопіeмъ: * тоб0ю бGъ ўкраси2 цRковь свою2, * и3

тёло твоE многолётнw покровeнное въ земли2, * нетлённо kви2 лю1демъ
свои6мъ. * тёмже не престaй молsсz њ хвaлzщихъ тS, * и3 чтyщихъ
пaмzть твою2: * проси2 њставлeніz грэхHвъ * и3 сп7сeніz душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, прaздника.
На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ }:

П

равослaвіz настaвниче, * бlгочcтіz ў§телю и3 чcтоты2, * вселeнныz
свэти1льниче, * ґрхіерeєвъ бGод¦новeнное ўдобрeніе, * нік0лае

премyдре: * ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, * цэвни1це д¦0внаz, *
моли2 хrтA бGа * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

[Е#ди1ножды.]

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже: Златоyстый проповёдниче: [Е#ди1ножды.]
[Пи1санъ на мaлэй вечeрни.]
* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.

52
53

И#нaz слyжба с™0му nц7Y нaшему ніколaю, є3пcкпу жи1чскому.

~ 45 ~

И#: Бцdе, дв7о:

На У$трени.
На БGъ, гDь: тропaрь прaздника, є3ди1ножды:
Тропaрь с™и1телz, глaсъ }: Правослaвіz настaвниче:
Слaва: и4нъ тропaрь с™и1телz, глaсъ т0йже: Златоyстый проповёдниче:
И# нhнэ, прaздника.
По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ №.
Поd: Гр0бъ тв0й, сп7се:

С

лужи1тель бhвъ хrтY, всsческихъ вLцэ, * научи1лъ є3си2 лю1ди, и3
просвэти1лъ є3си2 бжcтвеннымъ кRщeніемъ, * къ разумёнію сегw2

настaвль, с™и1телю: * тёмже проповёдника тS и4стины вси2 и3менyемъ, *
с™и1телz и3 ўг0дника хrт0ва. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ д7:
ю4ности взeмъ кrтъ тв0й, * бlгочcти1вw хrтY послёдовалъ є3си2, *

Tўвzди1въ

плотск0е

мудровaніе

воздержaніемъ:

*

тёмже

на

с™и1тельстэмъ сэдaлищи сёдъ, с™и1телю, * возвели1чилъ є3си2 вLку, и3 тогw2
пречcтую м™рь, * разли1чными даров†ніи твою2 ўкраси1вша рaку, * нік0лае
бGобlжeнне. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }.
Поd: Премdрости:

Н

адъ стrтьми2 цrтвовавъ плотски1ми, * с™и1тель kви1лсz є3си2 бGопdбенъ,
* и3 пaству твою2 преслaвнw ўпaслъ є3си2, прпdбне: кRщeніемъ же

просвэти1лъ є3си2, и3 наказaлъ є3си2 * слaвити є3ди1наго бGа въ тріeхъ
v3постaсехъ: * тёмже и3сточaеши и3сцэлє1ніz и3 по кончи1нэ, * вёрою
приходsщымъ ко с™ёй б9іей цRкви, * и3 къ рaцэ мощeй твои1хъ, с™и1телю,
нік0лае, * моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе подaти * чтyщымъ
люб0вію с™yю пaмzть твою2.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

[Двaжды.]
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Степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.*54
Стjхъ:

ЎстA

првdнагw

поучaтсz

премdрости,

*

[и3

љзhкъ

є3гw2

возгlг0летъ сyдъ.]*55
Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє.
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Н

аслёдниче б9ій, сопричaстниче хrт0въ, * служи1телю гDнь, с™е
нік0лае, * по и4мени твоемY тaкw и3 житіE твоE: * просіs бо

сэди1нэ рaзумъ, * свидётельствоваше свётлость лицA твоегw2 душeвное
неѕл0біе, * и3звёствоваше кр0тость, сл0ва молчали1вое. * жи1знь твоS
слaвна, и3 ўспeніе со с™hми: * моли2 њ душaхъ нaшихъ.
КанHнъ прaздника, на ѕ7: и3 с™и1телz, на }, глaсъ ѕ7.
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми гони1телz
фараHна, ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.
[Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.]

С

ъ вhшними ли1ки ћкw с™и1тель, * ћкw б9ій служи1тель предстоS,
* њ нaсъ прилёжнw моли1сz, * получи1ти нaмъ вBчнаz бlг†z, *

мlтвами твои1ми.
збрaнъ бhвъ гDви * служи1ти чcтн0му є3ђлію, бlжeнне нік0лае, * во

И#бlгоразyміи лю1ди ўчє1ніи премyдрыми, * џ§е, возрасти1лъ є3си2.

Р

aзумомъ б9іимъ њбогaщьсz, * сл0во жив0тное t с®ца и3сточи1лъ
є3си2, * напоsz дyшы њлzдёвшыz стrтьми2, * премyдре с™и1телю

б9ій, * нік0лае, бGобlжeнне.
* Пс. 48,4.
* Пс. 36,30.

54
55
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С

щ7eнный ли1къ прbр0ческій проzвлsше и3здалeча * хотsщую тS бhти
б9ію и4стинную роди1тельницу, чcтаz, * вhшшую херув‡мъ и3 всеS

твaри.

Катавaсіа: прaздника.
Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2 * гDи, б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ * на кaмени и3сповёданіz твоегw2.
скaпаz бжcтвенную слaдость и3зъ ўстeнъ твои1хъ, џ§е, * и3 г0рькагw

И#безб0жіz

и3зсуши1лъ є3си2 к†пли, * напои1въ бlгочcти6выz питіeмъ

б9іzгw рaзума, бlжeнне.

Б

9іимъ суд0мъ произбрaнъ бhвъ, * с™и1тель показaлсz є3си2, *
безкрHвны жє1ртвы бGу приносS, * пожeршемусz нaсъ рaди * џ§е,

с™и1телю нік0лае.

Г

р0бъ и3дёже лежи1тъ чcтн0е тёло твоE, * бlгов0ніе и3сточaетъ ћкw
рaй б9ій, њбlгоухaz вBрныz, * с™и1телю преслaвне и3 всечcтне

нік0лае.

БGо®ченъ:

Р

азумёти

ржcтвA

твоегw2,

чcтаz,

*

неизречeнныz

глубины2

недоумёетъ ќмъ чlвёчь: * бGъ бо себE смири1въ щедр0тъ рaди, * во

чрeвэ твоeмъ всег0 мz њбнови2.
Кондaкъ и3 јкосъ прaздника.
Сэдaленъ с™и1телz, глaсъ д7.
Поd: Kви1лсz є3си2 днeсь:

П

равовёрнw прпdбне, цRковь хrт0ву ўпaслъ є3си2, * и3 є3ретjчєскіz
tгнaлъ є3си2 гHрькіz плeвелы, * въ вhшнихъ водворsешисz,

бlжeнне. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
Пёснь д7. Їрм0съ:

Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.
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Т

ы2 и3сп0лненъ с™aгw д¦а, сщ7eнный џ§е нік0лае, * лук†выz дyхи t
чlвBкъ tгнaлъ є3си2, * вBрны же д¦0вными ўчє1ніи твои1ми

сотвори1лъ є3си2.
ди1ницу несоздaнную бGосл0вилъ є3си2, * треми2 ли6цы раздэлsему,

Е#непресэк0му

и3 несмёсну, * просвэщaz бlгочcти6выz сщ7eнными

бGослHвіи твои1ми.
въ пeрвэе плотск†z мудров†ніz
Ўмертви1
* с™и1тель бжcтвенъ показaлсz є3си2,

воздержaніемъ и3 труды6,
* и3 предстaтель трbцэ

всесщ7eнъ.

К

БGо®ченъ:

лsтва разори1сz прaбабнzz тоб0ю, бGом™и: * тh бо нaмъ,
пречcтаz, и3ст0чника породилA є3си2 * с™hни присносyщнаго животA.
Пёснь є7. Їрм0съ:

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

Б

9іz бжcтвеннэ совершaz, * и3 чcтёйшимъ п0мысломъ чи6стымъ
прикасazсz, * непор0ченъ kви1лсz є3си2, служS бGу, * ћкw б9ій

с™и1тель сщ7eннэйшій.
дwльстіи ўгHдницы бhша ўгHдницы бGу, * твои1ми ўчє1ніи

Јчcтнhми,

* ±же t недост0йныхъ и3зи8 мaz, * дост0инъ kви1лсz є3си2

ўг0дникъ бGу вседержи1телю.

Б

лгdтію при1званъ бhвъ, * разруши1лъ є3си2 безб0жіz јдwльскаz, *
њдождeніемъ

словeсъ

твои1хъ,

плодонHсна содёлалъ є3си2 б9іею блгdтію.

П

прпdбне,

*

њлzденBвшаz

с®цA

БGо®ченъ:

о ржcтвЁ твоeмъ стрaннэмъ * пребылA є3си2 дв7ою, ћкоже прeжде: *
бGъ бо бЁ рождeйсz, * и3 претворszй вс‰ в0лею, * безмyжнаz

мRjе, бGоневёстнаz.
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Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Житeйское м0ре воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY притeкъ, * вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.
зhкъ тв0й д¦омъ и3зw
8 щрeнъ разyмнw, * ћкw тр0сть скоропи1сца,

Љ*

написA въ с®цA бlгочcти1выхъ сл0во блгdтное, * всесщ7eнне џ§е,

б9іимъ мановeніемъ.

Б

жcтвєннымъ поучazсz, * ћкw входS въ мhслєннаz с™†z с™hхъ, *
вBрныz совершaеши д¦омъ, трbческою зарeю

* сщ7eнный џ§е

всесовершeннэйшій, нік0лае.

С

труsми велёній твои1хъ * загради1въ м{тнаz нечести1выхъ велBніz,
*

ћкw

рэкA

показaлсz

є3си2

ми1рнаz,

*

бlгочcтіz

составлє1ніz вёрныхъ, * с™и1телю всечcтне.

напоsz
БGо®ченъ:

С

л0во во чрeвэ твоeмъ всели1сz безъ сёмене, * и3 чlвёкъ kви1сz
совершeнъ, * њбновлsz є3стество2 бGолёпнw, * ћкоже сaмъ вёсть

є3ди1нъ, * бGопріsтнаz nтрокови1це, всенепор0чнаz.
Кондaкъ с™и1телz, глaсъ в7.
Поd: Вhшнихъ и3щS:

Б

жcтвенный гр0ме, * трубо2 д¦0внаz, * вёры насади1телю, * и3 є3ресeй
tсэкaтелю, * трbцы ўг0дниче, * вели1кій с™и1телю, нік0лае, * со

ѓгGлы предстоS при1снw, * моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Јкосъ:

Л

ёностію nкаsнный ѓзъ tпад0хъ, * и3 въ смeрть ўснyхъ: * но
ћкw пaстырь д0бръ воздви1гни мS, џ§е, * и3 стр†сти мо‰ ўспи2,

ѕлЁ мyчащыz мS: * ћкw да востaвъ чи1стэ воспою2 твоE свэтон0сное
торжество2, * є4же вLка вселeнныz прослaви дост0йнw, * ћкw рабA
вёрнэйша, * и3 ћкw ў§телz премyдра, * ћкw дрyга и3 таи1нника, * и3 ћкw
строи1телz свои1хъ предaній, * ±же д0брэ сохрани1лъ є3си2, * помaзаніе
несквeрное, нік0лае, премyдре, * при1снw моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.
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Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ,
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: блгcвeнъ
є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

П

росвэщaемь д¦0вною блгdтію, * ћже къ бжcтвенному мановeнію
причащeніи, * свэтодaтельнаz бhлъ є3си2 ѕвэздA, * просвэщaz

мyдре пою1щыz: * блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

С

™ёйшаz цRковь бhвъ, * њзарsема добродётельными дэ‰ніи, *
живyщу и3мёлъ є3си2 въ тебЁ, сщ7eнне, * трbцу несоздaнную, вопіS: *

блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Дпріsлъ

ремaніе t џчію tри1нувъ, бжcтвенными бодростьми2, * б9іz сі‰ніz
є3си2 t ѓгGла свётла, * ст0лпъ и3 подп0ръ вBрнымъ, *

с™и1телz и4стинна совершaюща тS.

БGо®ченъ:

С

эдsй въ нёдрэхъ роди1телz неwпи1санъ, * въ нёдрэхъ твои1хъ,
пречcтаz, * нhнэ сэди1тъ њпи1санъ, твои1мъ њбложeнъ зрaкомъ, *

за сп7сeніе ґдaмле њпи1санъ бhвъ.
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.

Г

0рдаго

ѕмjz

смирeніемъ

твои1мъ

смири1лъ

є3си2,

бlжeнне,

*

возвышaемь къ бGу чи1стыми твои1ми рaзумы: * тёмже тS

чти1мъ, * хrтA превозносsще во вёки.

В

оплощeнно сл0во бGосл0вилъ є3си2, * и3 лю1ди t раб0тныz лeсти сп7слъ
є3си2, * tгонsz јдwльскаz нечє1стіz, * џ§е с™и1телю, нік0лае, *

премyдре, и3 бGон0се.

Ж

итіE твоE вLцэ твоемY и3мёz под0бно, * и3 сл0во житію2 и3мёz
под0бzщеесz, * и3сп0лненъ бhвъ днeй д¦0вныхъ, џ§е, * въ

вы6шнzz прешeлъ є3си2 покHища.

БGо®ченъ:
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збaвльшесz пeрвыz клsтвы твои1мъ ржcтв0мъ, * преблгcвeннаz

И#nтрокови1це,

бGорaдованнаz, * глaсъ гавріи1ловъ возсылaемъ ти2: *

рaдуйсz, винA всёхъ сп7сeніz.
Пёснь f7. Їрм0съ:
БGа чlвёкwмъ не возм0жно ви1дэти, * на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю же, всечcтаz, kви1сz чlвёкwмъ сл0во
воплощeнно, * є3г0же величaюще, съ нбcными вHи * тS ўбlжaемъ.

В

ъ зeмлю кр0ткихъ ты2 всели1лсz є3си2, с™и1телю, * кр0токъ и3
неѕл0бивъ бhвъ, * съ вhшними совокуплszсz вHинствы: * вeсь

ўкрaшенъ добродётельными свэтлостьми2, * и3 свётомъ добродётелей
преwдёzнъ.

З

ри1ши б9іz и3 ѓгGльскіz свётлwсти, * патріaрхwвъ и3 м§никwвъ, и3
ґпcльскіz красоты6, * молS съ ни1ми чlвэколю1бца, * њставлeніе

грэхHвъ и3 житіS и3справлeніе * даровaти нaмъ, прпdбне, хвaлzщымъ тS.
вэ пrт0лъ пeрвэе ўкраси1лъ є3си2 свётлw, * всёхъ предсэдsщихъ

ЋградHвъ, * въ нeмже пожи1въ ћкw ѓгGлъ, * и3 с™и1тельствомъ сeй

ўкраси1въ, * помaзавъ њс™и1лъ є3си2, * соверши1въ лю1ди бGом{дры. БGо®ченъ:

коже кaплz нбcнаz, * во твоE чрeво, дв7о, * д0ждь сни1де, и3 и3зсуши2

Ћпот0ки

лє1стныz: * њдожди2 нетлёніе всBмъ чlвёкwмъ, * и3

и3збавлeніе тоб0ю, бGорaдованнаz, даровaсz.
Свэти1ленъ.
Поd: Посэти1лъ ны2 є4сть:

С

лaвнw краси1тсz днeсь свэтозaрное торжество2, * во свётэ слaвы
лицA б9іz предстоS с™и1телю, нік0лае, * помzни2 нaсъ хвaлzщыz

твою2 пaмzть.

[Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
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На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ }.
Поd: Q! преслaвнагw чудесE:*56

П

рпdбне џ§е, нік0лае, * ты2 возшeдъ на лёствицу бжcтвеннагw
рaзума, * и3 къ бGу приближazсz, * ўсыновлeніz дaръ пріи1мь, *

и3сцэлsеши недyги неисцBльныz, * и3 tг0ниши дyхи нечи6стыz: * тёмъ
твою2

пaмzть

прaзднуемъ,

*

рaдостію

с®ца,

хrтA

величaюще,

возвели1чившаго своего2 ўг0дника.

*

[Двaжды.]

§е чyдный, нік0лае, * свэтовидёніемъ ўмA чи1стw њблистaемь, *

Џстrтeй ўспи1лъ є3си2 многов0лненное м0ре. * и3 безстрaстіемъ летaz,

* чи1стыми кри1лы, дости1глъ є3си2, * и3дёже добр0та неизречeнна и3
недомhсленна, * њ нaсъ всегдA молS хвaлzщихъ тS.

§е nц7є1въ, нік0лае, * сщ7eнства прaвило, * цэломyдріz џбразъ, *

Џмонaшествующихъ

крёпость,

*

цRкве

ўтверждeніе,

*

любвE

свэти1льникъ, * пrт0лъ чyвства, * и3ст0чникъ чудeсъ, * и3 љзhкъ
nгнедохновeнный: * ўстA сладкогlгHливаz, * сосyдъ бжcтвеннагw д¦а, * и3
разyмный бhлъ є3си2 рaй, бGобlжeнне.

Слaва, глaсъ ѕ7:

П

рпdбне и3 требlжeнне, * с™ёйшій џ§е, * пaстырю д0брый, * и3
началопaстырz, хrтA, ў§ничE, * положи1вый дyшу за џвцы, * ты2

и3 нhнэ, всехвaльне нік0лае, с™и1телю, * проси2 мlтвами твои1ми, *
даровaтисz нaмъ вели1цэй млcти.*57

И# нhнэ, прaздника.

На літургjи.
Бlжє1нна прaздника пёснь рzдовaz:
и3 t канHна с™и1телz, пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ прaздника: и3 с™и1телz, глaсъ №:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.*58
Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, * внуши1те, вси2 живyщіи по
вселeннэй.*59
* ове три стихире су исте као и оне на Литији Великог вечерња.
* моја измена ради осмишљавања, а у изворнику: даровaти нaмъ вeлію млcть.

56
57

* Пс. 48,4.
* Пс. 48,2.

58
59
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Ґпcлъ днE, и3 с™и1телz: къ є3врeємъ, зачaло т}i.
Ґллилyіа, глaсъ в7:
ЎстA првdнагw поучaтсz премdрости, * и3 љзhкъ є3гw2 возгlг0летъ
сyдъ.*60
Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ с®цэ є3гw2, * и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2.*61
Е#ђліе t їwaнна, зачaло lѕ.
Причaстенъ:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, [t слyха ѕлA не ўбои1тсz].*62

Ўкaзъ њ [прaздницэ] с™и1телz ніколaа:
Начинaетсz t днE вели1кагw вт0рника, и3 восх0дитъ до понедёльника
є7–z нLи по пaсцэ. И# ѓще случи1тсz с™и1телz ніколaа въ вели1кую нLю, и3ли2
на сaмую пaсху: пою1тсz стіхи6ры с™и1телz, и3 канHнъ, и3 пр0чаz слyжба въ
понедёльникъ свётлыz нLи, съ слyжбою дневн0ю.
Ѓще ли случи1тсz [пaмzть] с™и1телz ніколaа
во є3ди1нъ t днeй свётлыz нLи:
Вeчеръ: На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры воскрє1сны, G: И# с™и1телz, G. Слaва,
с™и1телz, глaсъ ѕ7: Дост0йнw и4мени: И# нhнэ, бGо®ченъ №-й глaса. Вх0дъ.
Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G, с™и1телz. [зри2] Ѓще въ сaмую
нLю пaсхи вeчеръ, гlг0летъ їерeй: И# њ спод0битисz нaмъ: и3 прHчаz. И#
є3ђліе чтeтсz по чи1ну. На стіх0внэ стіхи1ра воскрeсна. Тaже стіхи6ры пaсхи,
съ припBвы и4хъ. Слaва, с™и1телz, глaсъ д7: Разyмнагw ґдамaнта: И# нhнэ,
пaсхи, глaсъ є7: Воскrніz дeнь: Хrт0съ воскрeсе: три1жды. Слaва, тропaрь
с™и1телz. И# нhнэ, бGо®ченъ №-й глaса. Їерeй: Премyдрость. И# tпyстъ.
* Пс. 36,30.
* Пс. 36,31.
62* Пс. 111,6 и 7.
60
61
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На ќтрени: По Хrт0съ воскрeсе, и3 по четырeхъ стісёхъ: Слaва, тропaрь
с™и1телz. И# нhнэ, бGо®ченъ №-й глaса. Тaже nбhчнаz є3ктеніA и3 полmелeй.
Тaже, сэдaленъ с™и1телz, двaжды. Слaва, и3 нhнэ: бGо®ченъ: И# чтeніе.
Тaже, степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ. Всsкое дыхaніе:
Е#ђліе с™и1телz. Воскrніе хrт0во: три1жды. Слaва, Мlтвами с™и1телz: И#
нhнэ, Мlтвами бцdы: Тaже припёвъ: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ, и3
ўповaетъ на него2. И# поeмъ стіхи1ру с™и1телz самоглaсну, глaсъ ѕ7: Днeсь
вселeннаz всS: Тaже їерeй гlг0летъ: Сп7си2, б9е, лю1ди тво‰: и3 мы2: ГDи,
поми1луй, в7i. По возглaсэ: канHнъ пaсхи, со їрмос0мъ на }: И# с™и1телz,
на ѕ7. Катавaсіа пaсхи, џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни кондaкъ пaсхи, и3
јкосъ, и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни кондaкъ с™и1телz, и3 јкосъ, и3 чтeніе.
Воскрeсъ ї}съ: три1жды, поeмъ на џба ли6ка. По f7-й пёсни свэти1ленъ
пaсхи. Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, пaсхи. На хвали1техъ стіхи6ры воскрє1сны,
G: и3 с™и1телz, G. Тaже стіхи6ры пaсхи, съ припBвы и4хъ. Слaва, с™и1телz: И#
нhнэ, пaсхи: Воскrніz дeнь: Хrт0съ воскрeсе, три1жды. Слaва, тропaрь
с™и1телz: И# нhнэ, бGо®ченъ №-й. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. Часh же пою1тсz
пaсхи по nбhчаю.
На літургjи: ҐнтіфHны пaсхи. По вх0дэ, хrт0съ воскрeсе: три1жды.
Тaже тропaрь с™и1телz: Слaва, кондaкъ є3гw2: И# нhнэ, пaсхи. Вмёстw же
трис™aгw, поeмъ: Е#ли1цы во хrтA. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе, и3
причaстенъ, прeжде днE, и3 с™и1телz.
Њ пaмzти с™и1телz ніколaа, ѓще случи1тсz въ нLю fwминY:
Въ суббHту свётлыz нLи, на мaлэй вечeрни: На ГDи, воз€вaхъ:
стіхи6ры прaздника, на д7. Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, прaздника. На
стіх0внэ стіхи6ры с™и1телz, съ припBвы є3гw2, вели1кіz вечeрни. Слaва,
с™и1телz:

И#

нhнэ,

прaздника.

Тропaрь

с™и1телz:

Слaва,

и3

нhнэ,

прaздника. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ.
На вели1цэй вечeрни: По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры
прaздника, на ѕ7: и3 с™и1телz на д7. Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, прaздника.
Вх0дъ. И# чтeніе с™и1телz. На літjи, стіхи6ры прaздника, и3 с™и1телz. Слaва,
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с™и1телz: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ прaздника. Слaва, с™и1телz: И#
нhнэ, прaздника. На блгcвeніи хлёбwвъ, тропaрь прaздника, двaжды. И#
с™и1телz, є3ди1ножды: И# чтeніе въ дэsніихъ ґпcльскихъ.
На ќтрени: На БGъ, гDь: тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™и1телz:
И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника. И# чтeніе.
Полmелeй, и3 сэдaленъ, и3 чтeніе прaздника. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw
глaса. Прокjменъ. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе прaздника, матfeа, зачaло рѕ7i:
Е#диніинaдесzть ўчн7цы2: Воскrніе хrт0во: три1жды. Pал0мъ н7. Слaва,
Мlтвами ґпcлwвъ: И# нhнэ, Мlтвами бцdы: Стіхи1ра, Воскрeсъ ї}съ:
КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на }: и3 с™и1телz на ѕ7. Катавaсіа пaсхи:
Воскrніz дeнь, џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни кондaкъ с™и1телz, и3 јкосъ,
и3 сэдaленъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. И# чтeніе въ бGосл0вэ,
є3гHже начaло: Њбновлeніемъ чти1тесz: По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaздника,
и3 јкосъ, и3 чтeніе. По f7-й пёсни поeмъ: С™ъ гDь бGъ нaшъ, на глaсъ №:
Свэти1ленъ прaздника. Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ
стіхи6ры прaздника G: и3 с™и1телz G. Поeмъ же и3 слaвникъ с™и1телz: Прпdбне
и3 требlжeнне: съ припёвомъ: Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ: Слaва,
прaздника: И# нhнэ, Преблгcвeнна є3си2, бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое. По
трис™0мъ тропaрь с™и1телz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3
tпyстъ, и3 њглашeніе студjтово, и3 nбhчное и3схождeніе. Слaва, и3 нhнэ,
стіхи1ра є3ђльскаz. И# чaсъ №-й въ притв0рэ. На часёхъ тропaрь прaздника.
Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, бGо®ченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондаки2
премэнsюще гlг0лемъ.
На літургjи: Бlжє1нна прaздника, пёснь G-z, на д7: и3 с™и1телz пёснь ѕ7z, на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™и1телz. Слaва, кондaкъ
с™и1телz: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе, и3
причaстенъ, прeжде прaздника, тaже с™и1телz.
Ѓще случи1тсz пaмzть с™и1телz ніколaа въ нLю мmрон0сицъ, и3ли2
разслaбленнагw, и3ли2 самарzнhни:
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Въ суббHту, на мaлэй вечeрни: На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры воскрє1сны, д7:
Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, бGо®ченъ. На стіх0внэ стіхи1ра воскрeсна, и3
с™и1телz, стіх0вна вели1кіz вечeрни съ припBвы є3гw2. Слaва, с™и1телz: И#
нhнэ, бGо®ченъ. Тропaрь воскrнъ: Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, бGо®ченъ.
Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ.
На вели1цэй вечeрни: По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры
воскрє1сны глaса, G: и3 прaздника, G: и3 с™и1телz, д7. Слaва, прaздника,
самоглaсенъ тріHди: И# нhнэ, бGо®ченъ №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE: и3
чтє1ніz с™и1телz, G. На літjи, стіхи1ра хрaма, и3 с™и1телz. Слaва, с™и1телz:
И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ, стіхи1ра воскрeсна, и3 пaсхи. Слaва,
с™и1телz: И# нhнэ, тріHди. На блгcвeніи хлёбwвъ, тропaрь, Бцdе дв7о:
двaжды, и3 с™и1телz є3ди1ножды, и3 чтeніе въ дэsніихъ ґпcльскихъ.
[зри2] Ѓще є4сть нLz мmрон0сицъ, на БGъ, гDь: тропaрь воскrнъ: Е#гдA
снизшeлъ є3си2 къ смeрти: є3ди1ножды. Бlгоoбрaзный їHсифъ: є3ди1ножды.
Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, Мmрон0сицамъ женaмъ:
[зри2] Ѓще ли во и4ны недBли, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва,
с™и1телz: И# нhнэ, бGо®ченъ №-й, въ т0йже глaсъ. По каfjсмахъ сэдaльны
воскрє1сны, и3 бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Полmелeй, и3
сэдaльны џба с™и1телz: Слaва, сэдaленъ по полmелeи: И# нhнэ, бGо®ченъ, и3
чтeніе с™и1телz. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе
воскrно. Воскrніе хrт0во: три1жды. Pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна. КанHнъ
пaсхи, со їрмос0мъ и3 съ бGорHдичны и4хъ, на ѕ7: и3 с™и1телz, на д7: и3
тріHди, на д7. Поeмъ же си1це: на к0ейждо пёсни тропaрь воскrнъ є3ди1нъ, и3
прaздника є3ди1нъ, и3 трbченъ, и3 бGо®ченъ. Катавaсіа: Воскrніz дeнь: По G-й
пёсни кондaкъ с™и1телz, и3 јкосъ, и3 сэдaленъ є3гw2, двaжды. Слaва, и3
нhнэ, прaздника: и3 чтeніе с™и1телz. По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaздника, и3
јкосъ. На f7-й пёсни, ЧCтнёйшую, не поeмъ. Свэти1ленъ пaсхи: Слaва,
с™и1телz: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскрє1сны, д7: и3
с™и1телz д7, со слaвникомъ, и3 съ припBвы є3гw2. Слaва, прaздника. И# нhнэ,
Преблгcвeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ, тропaрь воскrнъ,
є3ктєніи2 и3 њглашeніе, и3 tпyстъ, и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ.
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Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz и3 чaсъ №-й. На часёхъ тропaрь воскrнъ:
Слaва, с™и1телz: и3 нhнэ, бGо®ченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондаки2
премэнsюще гlг0лемъ.
На літургjи: Бlжє1нна глaса, на д7: и3 тріHди пёснь G, на д7: и3 с™и1телz
пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 с™и1телz. Слaва, кондaкъ
с™и1телz: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе, и3
причaстенъ, прeжде днE, тaже с™и1телz.
Ѓще случи1тсz [пaмzть] с™и1телz ніколaа въ срeду преполовeніz
пzтьдесsтницы:
Во вт0рникъ вeчера: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи, воз€вaхъ:
стіхи6ры прaздника, G: и3 с™и1телz, G. Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, прaздника.
Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz прaздника, G: и3 с™и1телz, G. На стіх0внэ
стіхи6ры прaздника, съ припBвы и4хъ. Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, прaздника.
По трис™0мъ тропaрь с™и1телz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 tпyстъ.
На ќтрени: На БGъ, гDь: тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™и1телz:
И# нhнэ, прaздника. По каfjсмэ сэдaльны: и3 чтeніе прaздника. Полmелeй,
и3 сэдaльны вси2 с™и1телz: и3 чтeніе. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе с™и1телz. Воскrніе хrт0во, є3ди1ножды.
Pал0мъ н7. Стіхи1ра с™и1телz. КанHнъ прaздника пeрвый д7-гw глaса, со
їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™и1телz на д7: и3 прaздника другjй канHнъ, глaсъ }, на д7.
Катавaсіа, їрм0съ послёднzгw канHна прaздника, џба ли6ка вкyпэ. По G-й
пёсни кондaкъ с™и1телz, и3 јкосъ, и3 сэдaленъ є3гw2 двaжды. Слaва, и3 нhнэ,
прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaздника, и3 јкосъ. На f7-й пёсни,
ЧCтнёйшую, не поeмъ. Свэти1ленъ прaздника: Слaва, с™и1телz. И# нhнэ,
прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, G: и3 с™и1телz, G. Слaва,
с™и1телz: И# нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь
с™и1телz: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тaже є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №й. На часёхъ тропaрь прaздника. Слaва, с™и1телz: И# нhнэ, бGо®ченъ
часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника, и3 с™и1телz, премэнsюще
гlг0лемъ.
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На літургjи: Бlжє1нна прaздника, д7-гw глaса, пёснь G-z, на д7: и3
с™и1телz пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™и1телz:
Слaва, кондaкъ с™и1телz: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа,
є3ђліе, и3 причaстенъ, прeжде прaздника, и3 с™и1телz.
Ѓще ли случи1тсz с™и1телz ніколaа въ нLю самарzнhни:
Њставлsетсz слyжба преполовeніz пzтьдесsтницы, и3 поeтсz воскрeсна,
и3 самарzнhни, и3 с™и1телz ніколaа.

Свт. Николај Жички и Охридски
(икона у Духовном центру Св. Владике Николаја у Краљеву, рад Петра Билића).

Ґкafістъ с™и1телю ніколaю
сeрбскому и3 всеправослaвному,
є3пcкпу жи1чскому и3 џхрідскому.*63
Кондaкъ №.

И#

збрaнный проповёдниче и3 преизрsдный ўг0дниче хrт0въ, всемY
мjру многоцённое мЂро пр0повэди и3зліsй, с™hй владhко нік0лае!
воспэвaемъ ти2 похв†льнаz, величaюще прослaвльшаго тS гDа. тh

же и3мёzй заступлeніе за нaсъ пред8 ни1мъ ўсeрдное, свободи1 ны всsкіz
раб0ты врaжіz, ўми1льнw пою1щихъ ти2: Рaдуйсz, с™hй владhко нік0лае,
вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
Јкосъ №.
гGла мlтвы и3 проповёдника покаsніz, с™hй нік0лае, показa тz

Ѓ

творeцъ всеS твaри, да прослaвиши всечyдное и4мz прес™hz трbцы:
kви1лъ бо сz є3си2 вои1стинну ѓгGлъ на земли2 и3 херувjмъ во пл0ти,

житіE твоE воз8wблистA ћкw лучA пресвётлаz сlнца прaвды. мh же
чтyще пресл†внаz дэ‰ніz тво‰, бlгодaрнэ восклицaемъ си1це: Рaдуйсz,
прaвило вёры и3 џбразе бlгочcтіz: рaдуйсz, покаsніz ў§телю и3 грzдyщихъ
провозвёстіе. рaдуйсz, бlгочcти1вагw к0рене и3зsщное прозzбeніе: рaдуйсz,
n§ества

твоегw2

и3зрsдное

ўдобрeніе.

рaдуйсz,

си1ло

крёпкаz

и3

ўтверждeніе страны2 сeрбскіz: рaдуйсz, похвало2 и3 вёнче земли2 вaлевскіz.
рaдуйсz, сщ7eнное ўкрашeніе лeлическіz nби1тели: рaдуйсz, пис†ніz бо тво‰
бGодухновє1ннаz тебЁ свидётели. рaдуйсz, nчесA н†ша къ нб7си2 возведhй:
рaдуйсz, и3здётска въ монастырЁ мlтву њбрэтhй. рaдуйсz, премdростію
б9іею и3 люб0вію преиз8wби1льный: рaдуйсz, блистaющій свэти1льниче всёми
люби1мый. Рaдуйсz, с™hй владhко нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
* приређено према издању: Ґкafістъ с™и1телю ніколaю сeрбскому и3 всеправослaвному, є3пcкпу
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жи1чскому и3 џхрідскому, Србско-Руско Братство Светог Владике Николаја и Светог Цара
Николаја, 2010.
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П

Кондaкъ в7.
рови1дz бэды6 и3 соблaзны мнHгіz, на р0дъ сeрбскій грzдyщыz, и3
ч†дъ б9іихъ смzтeніе, пaстырю д0брый, с™че б9ій нік0лае,
проповёд[ов]алъ є3си2 ўсeрднw, написaвый кни6ги бGодухновє1нныz

во мн0жествэ: да, глaду же и3 засyсэ безб0жіz пришeдшымъ, бhли
бhша пи1ща и3 питіE чaдwмъ твои6мъ. nни1 же ви1дэвше сі‰ воo1чію,
бlгочcтнw и3 є3диномyдреннw вопіsху бGу: Ґллилyіа!
Јкосъ в7.

Р

aзумъ вhшній даровaсz ти2, с™hй нік0лае, непщевaти гHрнzz t
ю4ности твоеS: ћкw дадeсz ти2 мyдрость бGосл0віz и3 д¦ъ
мlтвенный. тh же пост0мъ, бдёніемъ и3 слезaми, мнHгіz и3

бог†тныz добродётєли стzжє1нныz, по всeй вселeннэй млcтивнw сёzлъ
є3си2. тогw2 рaди слaвzще тS, за хrтA заточeніе, біє1ніz и3 слeзы
претерпёвшаго,

воспэвaемъ

сицев†z:

Рaдуйсz,

и4стины

правослaвіz

неwбори1маz стэно2: рaдуйсz, џ§е, nц7є1въ слaво и3 красото2. рaдуйсz,
дарHвъ д¦а б9іz сосyде златhй: рaдуйсz, ўчeній безб0жныхъ и3 л0жныхъ
њбличи1телю

с™hй.

неумолкaемый:

рaдуйсz,

рaдуйсz,

словeсъ

пaстырю

животA

д0брый

и3

вёчнагw
стрaже

бlговёстниче

nвeцъ

твои1хъ

неусыпaемый. рaдуйсz, л0жь њбличи1вый и3 с™0е правослaвіе ўтверди1вый:
рaдуйсz, вели1кій ви1тzзю, ѕлослaвіе латjнское њбори1вый. рaдуйсz, въ бэдЁ
и3 ск0рби лю1демъ ск0рый ўслhшителю: рaдуйсz, нeмощей нaшихъ млcрдный
цэли1телю. рaдуйсz, блгdтію д¦а с™aгw богaтнw њзарeнный: рaдуйсz,
равноапcльный пaстырю и3 ў§телю вселeннэй. Рaдуйсz, с™hй владhко
нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
Кондaкъ G.

С

и1ла вhшнzгw, с™hй нік0лае, t ю4ности вои1стинну хранsше тS:
ўглэбaющу ти2 въ рэцЁ грaдцэ, гDь сп7сe тz рук0ю џтрока
срётена: nтeцъ же тв0й и3скупи1 тz t разб0йника на *трeхъ

стёхъ*64

дук†тъ:

превозм0глъ

є3си2

балкaнскую

голг0fу

рaтную,

и3
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покушeній на жив0тъ тв0й мн0жество, жи1ву ти2 и3зшeдшу и3з8 ўзи1лища
дахaу ѓдова. мh же н0ва тS ґпcла, прbр0ка и3 с™и1телz и3мyще, храни1вшему
тS гDу бlгодaрную возн0симъ пёснь: Ґллилyіа!
Јкосъ G.

И#

мёz тщaніе њ п0двизэ и4ноческагw равноaгGльнагw житіS,
пустhнниче џхрідскій нік0лае, t лёта до лёта проходи1лъ є3си2
стремни6ны с™огHрскіz, взыскazй пустhнники да наслади1шисz

бесёдъ с™hхъ: тaкw восходи1лъ є3си2 t си1лы въ си1лу, t дэsніz къ
бGовидёнію, приражazсz в0зрасту хrт0ву. мh же дивsщесz рeвности,
подвигHмъ и3 любви2 твоeй, поeмъ ти2: Рaдуйсz, душeю всeю, с®цемъ и3
ўм0мъ хrтA возлю1бль: рaдуйсz, є3гw2 бlг0е и4го на себE пріeмъ. рaдуйсz,
тщеты2 и3 блaга сегw2 мjра tрекjйсz: рaдуйсz, нбcнагw n§ества плaменнэ
влекjйсz. рaдуйсz, с™hхъ гDнихъ зaповэдей блюсти1телю: рaдуйсz, и3змлaда
бlгоговёйный мlтвы чти1телю. рaдуйсz, нар0ду сeрбскому хrт0въ пyть
показaвый: рaдуйсz, ч†да тво‰ молeньми тeплыми њсэнsвый. рaдуйсz,
мlтвою своeю t скорбeй нaсъ и3збавлsеши: рaдуйсz, t ѕлhхъ клевeтъ
лю1ди крёпкw защищaеши. рaдуйсz, н0вый златоyстый проповёдниче
чудeсный: рaдуйсz, земнhй ѓгGле и3 чlвёче нбcный. Рaдуйсz, с™hй владhко
нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
Кондaкъ д7.

Б

yрю и3скушeній проти1ву нaшеz с™hz цRкве воздвизaемую,
пред8узрёлъ є3си2, с™и1телю нік0лае, ћкw пaстырь д0брый ўчsй
џвцы

хrтHвы

стрaху

б9ію.

проходS

концы2

вселeнныz,

проповёд[ов]алъ є3си2 є3ђліе во тьмЁ невёдэніz сэдsщымъ, да въ мlтвэ
бдsще, и4стинную вёру и3 зaпwвэди гDни хранsще, пред8 ни1мъ чи1стымъ
с®цемъ ходsще, рaдостнw є3мY воскли1кнутъ: Ґллилyіа!
* или: тріeхъ / трeхъ сHтъ.
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Јкосъ д7.

С

лhшаще тS, златоyстый хrт0въ нік0лае, сосyдъ и3збрaнъ,
преисп0лнь дарHвъ д¦а и3 пHдвигъ млcрдіz, ўб0гихъ ревни1телz,
вдови1цъ и3 си1рыхъ питaтелz, стрaждущихъ защи1тителz и3

ўтёшителz, за грёшныхъ слeзнагw мlтвенника, лю1діе со всёхъ стрaнъ
притекaютъ ти2. съ ни1ми же кyпнw и3 мы2 њ грэсёхъ свои1хъ кaющесz, и3
предстaтельства твоегw2 пред8 гDемъ проси1тельнэ молsще, велеглaснw
вопіeмъ: Рaдуйсz, всего2 себE въ жeртву гDеви принесhй: рaдуйсz, на
высотY безстрaстіz смирeннw возшeдый. рaдуйсz, хrт0въ вои1телю за
и4стину добропобёдный: рaдуйсz, нбcнагw домострои1телz рaбе бlгjй и3
вёрный. рaдуйсz, пред8 гDемъ нaсъ непостhднw заступazй: рaдуйсz,
невёріемъ њб8‰тыz просвэщazй. рaдуйсz, люб0вію своeю заблyждшыz
вразумлszй: рaдуйсz, во грэсёхъ кaющыzсz ск0рw ўтэшazй. рaдуйсz,
ўчє1ніи твои1ми питaвый ны2 и3 грёвый: рaдуйсz, мнHгаz ч†да с™hмъ
д¦омъ породи1вый. рaдуйсz, настaвниче взыскyющихъ и4стины: рaдуйсz,
преиз8wби1льное њдождeніе нбcнагw бGомhсліz. Рaдуйсz, с™hй владhко
нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
Кондaкъ є7.

Б

жcтвенный свётъ њсіS темни1цу твою2, м§ниче нік0лае, то‰ стёны
бhша плaмень џгненный, є3гдA въ гермaнстэмъ ўзи1лищи дахaу
kви1сz ти2 хrт0съ њбодрsй тS: кjйждо бо сп7сeніz и3щsй да

в0зьметъ кrтъ св0й и3 грzдeтъ по нeмъ, всsкое страдaніе ќбw приврeменнw,
цrтвіе же б9іе є4сть вёчнw. тaкожде и3 ты2 гDа взыскyющымъ показaлъ
є3си2, научaz во смирeніи непрестaннw воспэвaти: Ґллилyіа!

В

Јкосъ є7.
и1дzй чи1стое и3 с™0е житіE твоE, и3сповёдниче нік0лае, врaгъ р0да
чlвёча вожделё тz погуби1ти: наведe бо на тS и3скушeній
мн0жество,

и3

на

жив0тъ

тв0й

покушє1ніz

дaже

до

насмeртническа заточeніz, и3дёже сaмъ kви1сz ти2 ћкw повaпленъ гDи1нъ и3
філос0фъ, є3г0же ты2, преисп0лнь д¦а с™aгw, побэждaше гlг0ломъ ќстъ
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твои1хъ. сeй бо гнёвенъ на тS ћкw смрaдный дhмъ и3счезE. мh же
дивsщесz ти2, за хrтA мнHгіz м{ки претерпёвшу, съ nчесы2 слeзными
восклицaемъ

ти2

сицев†z:

Рaдуйсz,

неѕл0біемъ

свои1мъ

дyха

ѕл0бы

побэждeй: рaдуйсz, си1лою б9іz блгdти враги2 ви6димыz и3 неви6димыz
потреблeй. рaдуйсz, мlтвою своeю ѓгGлы мрaка и3згонszй: рaдуйсz, въ
смирeніи и3 кр0тости под0біе хrтY kвлszй. рaдуйсz, бlговёстіемъ твои1мъ
супостaты посрамлszй: рaдуйсz, словесы2 твои1ми си6лы ѓда сотрzсazй.
рaдуйсz, жестоковhйныхъ и3 ѕлhхъ дyшъ бlг0е ўмzгчeніе: рaдуйсz, рукY
твоє1ю

воздэ‰ніи

нб7сє1мъ

tворeніе.*65

рaдуйсz,

мlтвами

твои1ми

кaющыzсz грэхHвъ свобождazй: рaдуйсz, труды6 твои1ми прaвды ѓлчущыz
питazй. рaдуйсz, сердeцъ њкаменeнныхъ ск0рый пробуди1телю: рaдуйсz,
наги1хъ покрови1телю и3 плённыхъ свободи1телю. Рaдуйсz, с™hй владhко
нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!

П

Кондaкъ ѕ7.
роповёдницы

тоб0ю,

вели1кій

равноапcле

нік0лае,

п0сланніи,

kви1шасz мaліи ґпcли, во врeтищи бо зeмли сє1рбскіz проходsще,
на рaмени во влагaлищи є3ђліе носsще, и4мже лю1демъ хrтA

бlговэствyюще: вэщaніе своE прeжде дёломъ показyюще, вс‰ безмeзднw
и3 бlгоговёйнw творsху, и3 съ нар0домъ вопіsху: Ґллилyіа!

В

Јкосъ ѕ7.
озсіsлъ є3си2, с™и1телю нік0лае, въ житіи2 своeмъ пaче сіsніz
сёвернагw,

свётомъ

хrт0вымъ

всёхъ

просвэщaz,

ў§ники2

свои1ми кyпнw со ч†ды и4хъ nби1тєли сє1рбскіz и3сполнsz. тёмже

труды2 тво‰ бlгодaрнw почитaюще, тS ўбlжaемъ си1це восхвалsюще:
рaдуйсz, с™hz трbцы вёрный служи1телю: Рaдуйсz, хrтA тэлeсныма nчи1ма
зри1телю. рaдуйсz, хлёбомъ жи1зни вёчныz д0брэ насыщeнный: рaдуйсz,
питіeмъ безсмeртіz длz вёчности напоeнный. рaдуйсz, въ пeрстнэмъ
тэлеси2

слaдость

нбcную

предвкуси1вый:

рaдуйсz,

насeльники

н0выми

монастыри2 и3сп0лнивый. рaдуйсz, цRквeй и3 nби1телей мн0зэхъ слaвный
* или: tверзeніе.
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строи1телю: рaдуйсz, настaвниче монaхwвъ и3 мірsнъ ў§телю. рaдуйсz,
пристaнище ти1хое њбуревaемыхъ д0льнимъ мjромъ: рaдуйсz, нaсъ њблекjй
въ бlгyю покаsніz порфЂру. рaдуйсz, ми1ра и3 прaвды б9іz ўсeрдный
ревни1телю: рaдуйсz, бGом0льна[гw] в0инства хrт0ва слaвный предводи1телю.
Рaдуйсz, с™hй владhко нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
Кондaкъ з7.

Х

отS чlвэколю1бецъ гDь kви1ти въ тебЁ, всебlжeнне нік0лае, своE
неизречeнное къ лю1демъ млcрдіе, показa тz н0ва и3сповёдника на
защи1тэ р0да сeрбскагw и3 цRкве: напaдшымъ бо є3ретікHмъ

лат‡нскимъ на n§ество твоE, воздвизaсте знaменіе побёды со дрyги
твои1ми, не щадsще животA за кrтъ чcтнhй и3 своб0ду златyю, и3
рaдостнw поsсте бGу: Ґллилyіа!
Јкосъ з7.

Н

0ваго тS ви1дz б9іz и3збрaнника, хrтон0сный нік0лае, со слезaми
молsщасz бGу да сохрани1тъ лю1ди сво‰ въ вёрэ прaдэднэй,
нар0дъ вёрный грzдE по тебЁ, д0ндеже њчи1стилъ є3си2 зeмлю t

є3ретікHвъ, и3 ўпрaвилъ є3си2 ладію2 цRк0вную с™оo§ескими водaми на
вост0къ. сегw2 рaди лю1діе тS хвaлzтъ си1це: Рaдуйсz, пот0па є4реси
латjнскіz нaсъ и3збавлeй:

рaдуйсz, ґмали1ка мhсленнаго побэждeй. рaдуйсz,

своемY р0ду џбразе и3 слaвный предводи1телю: рaдуйсz, дyшъ нaшихъ t
тщеты2 зaпадныz мyдрый спаси1телю. рaдуйсz, слeзнw кaющихсz тeплый
застyпниче:

рaдуйсz,

пред8

пrт0ломъ

б9іимъ

нaшъ

непрестaнный

мlтвенниче. рaдуйсz, на бжcтвеннэй стрaжи вёры ґпcльскіz ўтверди1телю:
рaдуйсz, суевёріz и3 ѕловёріz прогони1телю. рaдуйсz, њбременeнныхъ грэхи6
мн0гими непостhдное ўвэрeніе: рaдуйсz, скорбsщихъ слaвное блгdтію
ўвэнчaніе. рaдуйсz, пресвётлый ст0лпе, по пустhни мрaчнэй нaмъ
води1телю: рaдуйсz, грBхъ сокровeнныхъ прозорли1вый њбличи1телю. Рaдуйсz,
с™hй владhко нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
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Кондaкъ }.

С

трaнно чyдо показaсz дерзновeніе твоE, д¦он0сный нік0лае,
заклинaющу ти2 супостaты земли2 сeрбскіz, и3ли2 да причтeнъ
бyдеши

стрэлsємымъ

грaжданwмъ

крaлева

грaда,

и3ли2

да

престaнутъ стрэлsніе пaствы твоеS. nни1 же kзы6чницы гермaнстіи
плэни1ша тS, nбaче стрэлsніе нар0дное престA. мh же немогyще и3зрещи2
страд†ніz тво‰ и3 мlтвєнныz слeзы, њ лю1дехъ тоб0ю и3сточє1нныz,
тeплэ тS бlгодари1мъ, и3 хrтA побэди1телz смeрти слaвимъ: Ґллилyіа!
Јкосъ }.

В

eсь вои1стинну дёлатель віногрaда хrт0ва є3си2, премyдрый нік0лае,
мёрzй вс‰ писaніемъ сщ7eннымъ: к0е бо причaстіе прaвдэ къ
беззак0нію; и3ли2 к0е nбщeніе свёту ко тьмЁ; и3ли2 кaz чaсть

вёрну съ невёрнымъ; тёмже u5бо невBрныz непщевaлъ є3си2 ћкw всёхъ
гHршаz и3 сквє1рншаz бGу, по гlг0лу бо прbр0чу: речE безyменъ въ с®цы
своeмъ: нёсть бGъ. сегw2 рaди безyмливіи повергaютъ на тS дрeвіе и3
кaменіе, д0ндеже мы2 вёрніи воспэвaемъ ти2 сицев†z: Рaдуйсz, вёру
непрaведнw гони1мую хрaбрw њхранszй: рaдуйсz, жив0тъ св0й за стaдо
твоE

полагazй.

рaдуйсz,

вели1кимъ

п0стническимъ

п0двигомъ

и3

совершeннымъ нестzжaніемъ ўкрaшенный: рaдуйсz, во плaчи њ грэсёхъ
свои1хъ и3 всегw2 мjра д¦омъ и4стины ўтёшенный. рaдуйсz, всBмъ вёрою
ти2 притекa[ю]щымъ ходaтаю сп7сeніz: рaдуйсz, подви1жниче неусыпaемый не
вёдущій tдохновeніz. рaдуйсz, люб0вь пламенёющую ко гDу kви1вый:
рaдуйсz, nгнeмъ мlтвы стрBлы вр†жіz попали1вый. рaдуйсz, вели1кое и3
слaвное

богaтство

вёрныхъ:

рaдуйсz,

сбhтій

грzдyщихъ

прbр0че

достовёрный. рaдуйсz, дарHвъ д¦0вныхъ свёщниче неугаси1мый: рaдуйсz,
nби1тєли р†йскіz со с™hми наслёдивый. Рaдуйсz, с™hй владhко нік0лае,
вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
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Кондaкъ f7.

В

сBмъ на рaдость во и3скушeніихъ и3 ск0рбехъ сyщымъ показA гDь
тS пaстырz вели1каго, бGон0се џ§е нaшъ нік0лае, бwлёзни
и3сцэлsющаго,

ѕлы6z

дyхи

и3зъ

людeй

и3згонsющаго,

t

непрaведныz смeрти сп7сaющаго, къ покаsнію призывaющаго. цrтвіе нбcное
въ с®цaхъ людски1хъ бо насаждaеши, бGа њ сп7сeніи нaшемъ ўмолsz. мh же
твоеS п0мощи взыскyюще, съ вёрою и3 надeждою восклицaемъ: Ґллилyіа!
Јкосъ f7.

В

эт‡и многовэщaнніи не возм0гутъ и3зрещи2 си1лу пр0повэди и3
мlтвы твоеS, требlжeнне нік0лае, прeдалъ бо є3си2 себE на служeніе
бли6жнимъ, всBмъ бhсть вс‰: совётникъ бlгjй недоумэвaющымъ,

ўтёшитель ўнывaющымъ, заблyждшихъ кр0ткое вразумлeніе, болsщихъ
ск0рое и3сцэлeніе, си1рыхъ и3 немощнhхъ питaтель и3 защи1титель, дyшъ
нaшихъ всем0щный воскrи1тель. сегw2 рaди вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, ни1щихъ и3
ўб0гихъ

млcтивый

покрови1телю:

рaдуйсz,

правослaвнагw

просвэщeніz

вели1кій ў§телю. рaдуйсz, къ тебЁ притекaющымъ nтeцъ чадолюби1вый:
рaдуйсz, во словесёхъ любвE њбодрeніе и3 ўтэшeніе и5мъ kви1вый. рaдуйсz,
лёствице вели1каz, на нб7о возводsщаz: рaдуйсz, с™az бaне, с0вэсть
њмывaющаz.

рaдуйсz,

врачY

премyдрый,

всёхъ

нед{гъ

дух0вныхъ

и3сцэли1телю: рaдуйсz, надeжный животA въ мjрэ сeмъ путеводи1телю.
рaдуйсz, с®цA н†ша напаsющій росон0сный џблаче: рaдуйсz, цrтвіz нбcнагw
земнhй наслёдниче. рaдуйсz, ѓлчущымъ и3 гл†днымъ ўхлёбіz подaтелю:
рaдуйсz, лжи2 и3стреби1телю и3 и4стины рачи1телю. Рaдуйсz, с™hй владhко
нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!

С

п7си1тельнагw

Кондaкъ ‹.
твоегw2

п0двига,

с™и1телю

нік0лае,

дости1гъ

скончaніz, на мlтвэ колэнопреклонeннw с™yю дyшу твою2 въ
рyцэ б9іи прeдалъ є3си2, ю4же ѓгGли с™jи вознес0ша горЁ ко

пrт0лу вседержи1телz, да предстои1ши въ слaвэ невечeрнэй, со всёми
с™hми молS є3ди1наго чlвэколю1бца даровaти покаsніе неради1вому њ вёрэ
р0ду нaшему. мh же кyпнw съ ўмилeніемъ є3мY взывaемъ: Ґллилyіа!
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Јкосъ ‹.

С

тёны здaннагw тоб0ю хрaма ўпок0иша въ конeцъ тво‰
чcтны6z м0щи, с™че нік0лае, въ лeличи вeси рождeніz твоегw2, въ
ню1же заповёда пренести1 тz, є3гдA и4мать врeмz и3сп0лнитисz.

пред8увёдэвъ бо свhше ск0рую кончи1ну свою2, поискA и3зъ крaлева ковeръ
сeрбскій ти2 въ пелены2 мёстw и3 г0рсть сeрбскіz земли2: кrтъ же
гр0бищный создA свои1ма рукaма, повелёвъ въ пр0стэ рaцэ дрeвzнэ тS
погребсти2. мh же, таков0му твоемY смирeнію дивsщесz, поeмъ ти2:
Рaдуйсz, кончи1ною твоeю с™ость житіS нaмъ показaвый: рaдуйсz, въ
мlтвэ

ўмилeнный

безсмeртіz

t

руки2

дyхъ
цRS

тв0й

гDеви

цrтвующихъ

предaвый.
главо2

рaдуйсz,

вэнцeмъ

вэнчaннаz:

рaдуйсz,

мlтвенныхъ и3 п0стническихъ подвигHвъ сокр0вищнице тaйнаz и3 слaвнаz.
рaдуйсz, ќмъ тв0й и3 с®це мlтвеннw въ бз7э ўтверди1вый: рaдуйсz,
твeрдый ст0лпе бlгочcтіz неколеби1мый. рaдуйсz, свэти1льниче неугаси1мый,
б9іимъ плaменемъ возжжeнный: рaдуйсz, сп7си1телz и3 прaвды є3гw2 рaди
и3згнaнниче и3 сонаслёдниче цrтвіz бlжeнный. рaдуйсz, мlтвенниче њ
сп7сeніи дyшъ нaшихъ слeзный и3 ўсeрдный: рaдуйсz, мощeй принесeніемъ
ўтёшивый нaсъ млcрднw. рaдуйсz, на жeртвенницэ б9іемъ сeрбскаz
жeртво н0ваz: рaдуйсz, n§еству твоемY земн0му слaво мн0гаz. Рaдуйсz,
с™hй владhко нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
Кондaкъ №i.

П

ёніе непрестaнное прес™ёй трbцэ возносS, бGон0сный нік0лае,
цэлокyпнымъ*66 житіeмъ твои1мъ вели1кій и3сповёдникъ и4стины
kви1лсz є3си2, сjесть правослaвіz ўтверждeніе: вёры, надeжды и3

любвE наставлeніе: цRкви, n§еству и3 всsцэй души2 заступлeніе. сегw2 рaди
бlгодaрни сyще гDеви, таковyю млcть є3гw2 къ нaмъ восхвалsемъ: Ґллилyіа!
* боље: всецёлымъ.
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Јкосъ №i.

С

вэтозaрную лучY во мрaцэ невёдэніz сyщымъ пaче по ўспeніи
твоeмъ возсіsвшую, ви1димъ тS, [с™и1телю]*67 хrт0въ нік0лае.
мн0зіи бо, ўмY помрачи1вшусz, начaша пaки проповёдати ќбw

суевBріz и3 є4рєси tвeргнутыz дрeвле, н0вою же г0ршею всеeресію t всёхъ
ѕловёрій сочинeнною стaдо твоE губsще. мh же мрaкъ сeй и3 повBтріz
kдови6таz
блистaющаz

tгнaти
м0лніе,

молsще,
є4рєси

съ

ўповaніемъ

пожигaющаz:

ти2

рaдуйсz,

вопіeмъ:

Рaдуйсz,

гр0ме

свётлый,

ўстрашaющій соблазнsющыz. рaдуйсz, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ
ск0рый

и3збaвителю:

рaдуйсz,

болsщихъ

и3

недyжныхъ

млcрдный

и3сцэли1телю. рaдуйсz, с0ле земли2, t поги1бели нaсъ сп7сaющаz: рaдуйсz,
свёте мjра, чlвёки просвэщaющій. рaдуйсz, люб0вію своeю вс‰ концы2
n§ества твоегw2 њб8sвый: рaдуйсz, ћкw и3 всемY мjру мyдростію и3
люб0вію возсіsвый. рaдуйсz, забвє1ннымъ всёми, си6рымъ и3 ўбHгимъ
заступлeніе: рaдуйсz, побэди1телz смeрти и3 пречcтыz є3гw2 м™ре при1сное
бlгодарeніе. рaдуйсz, бл†гъ земнhхъ и3 нбcныхъ незави1стный подaтелю:
рaдуйсz, лукaвыхъ дёлъ льстецA крёпкій побэди1телю. Рaдуйсz, с™hй
владhко нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
Кондaкъ в7i.

Б

лгdтныхъ дарHвъ д¦а с™aгw и3ст0чника тS вёдуще, владhко
нік0лае, сі‰ бlгодaрнw пріeмлемъ и3 бlгоговёйнw тS м0лимъ:
ўмоли2

щедродaтелz

хrтA,

да

храни1тъ

цRковь

свою2

с™yю

невреждeнну t невёріz, раск0ла, є3ресeй, пaче же t новёйшіz всеeреси, да
твои1мъ заступлeніемъ бёдъ и3 напaстей и3збавлsеми, взывaемъ бGу:
Ґллилyіа!

* мој додатак, нема у изворнику. Могуће да је нешто испуштено штампарском грешком.
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Јкосъ в7i.

П

ою1ще п0двиги, бwлёзни и3 труды2 равноапcльнагw житіS твоегw2,
и3 преслaвныхъ же твои1хъ дэsній мн0жество, ўбlжaемъ тS,
всехвaльне нік0лае, ћкw млcтивна мlтвенника пред8 гDемъ њ

сп7сeніи дyшъ нaшихъ, и3 съ люб0вію зовeмъ ти2 си1це: Рaдуйсz, чcтотY
души2 и3 тёла непор0чнэ сохрани1вый: рaдуйсz, красwты2 мjра сегw2 во
ўмeты

вмэни1вый.

рaдуйсz,

всBмъ

сeрбскимъ

бGом0льцємъ

nтeцъ

чадолюби1вый: рaдуйсz, ћкоже и3 ср0дникwмъ твои6мъ во и4ночествэ
процвэсти2 пособи1вый. рaдуйсz, бGоизбрaнный пaстырю твоегw2 р0да
сeрбскагw: рaдуйсz, є3динодyшный дрyже [є3дино]кр0внагw нар0да рyсскагw.
рaдуйсz, цRS великом§ника почитaтелю, є3мY тезоимeнный: рaдуйсz, въ
чeсть м§никwвъ цrтвенныхъ воздви1гнувый на џхрідэ хрaмъ въ мjрэ
пeрвый.

рaдуйсz,

цRs

же

џбразъ

въ

сeрбскихъ

хрaмэхъ

написaти

повелёвый: рaдуйсz, жeртву є3гw2 за лю1ди съ м§ничествомъ цRS лaзарz
на к0совэ [п0ли]*68 рaвнw почитaвый. рaдуйсz, правослaвныz и4стины
вели1кій и3сповёдниче: рaдуйсz, с™оo§ескихъ предaній слaвный проповёдниче.
Рaдуйсz, с™hй владhко нік0лае, вели1кій сeрбскій просвэти1телю!
Кондaкъ Gi.

Q

пресвётлый и3 пречyдный ўг0дниче хrт0въ, с™и1телю џ§е

нaшъ нік0лае, всехвaльный и3 всечcтнhй ґрхіерeю б9ій! за
преди1вное твоE служeніе сп7сeнію р0да правослaвнагw*69 пріими2

во бlгодарeніе t нaсъ сіE мaлое молeніе тебЁ возноси1мое, ћкоже гDь
пріsтъ лє1птэ двЁ t вдови1цы ўб0ги,*70 и3 ўмоли2 гDа нaшегw ї}са хrтA
и3збaвити нaсъ всёхъ бёдъ врeменныхъ и3 вёчныхъ, да съ тоб0ю вкyпэ въ
цrтвіи є3гw2 велеглaснw воспои1мъ є3мY: Ґллилyіа!
Кондaкъ сeй гlг0ли три1жды.
* мој додатак, нема у изворнику.
* или: сeрбскагw / рyсскагw.
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* или: ўб0гіz.
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И# пaки чтeтсz №-й јкосъ:
ЃгGла мlтвы и3 проповёдника покаsніz:
И# кондaкъ №-й:
И#збрaнный проповёдниче и3 преизрsдный ўг0дниче:
Мlтва ко с™0му вLцэ ніколaю сeрбскому и3 всеправослaвному:

Q

златоyстый владhко с™hй хrт0въ нік0лае, сeрбскіz страны2

покрови1телю, и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнъ просвэти1телю,
за нaсъ же грёшныхъ бlгонадeждный пред8 гDемъ предстaтелю!

къ тебЁ прибэгaемъ съ вёрою и3 м0лимтисz съ люб0вію, при1зри на
нeмwщи нaшz мнHгіz и3 на ўб0жество словeсъ нaшихъ, nбaче со
бlгоговёніемъ тебЁ приноси1мое, и3 сми1луйсz на нaсъ, њбременeнныхъ и3
разслaбленныхъ грэхи6 вeліими, и3 ўмоли2 хrтA бGа нaшего њ всёхъ
скорбsщихъ и3 њѕл0бленныхъ, п0мощи є3гw2 трeбующихъ: некрещeнніи
ќбw да кrтsтсz, невэнчaнніи же вэнчaютсz и3 да хранsтъ пл0дъ
ўтр0бы своеS: тёмже u5бо вси2 вёрніи поживeмъ по зaповэдемъ
б9іимъ. не њстaви, q ґрхіерeю гDень, всем0щнымъ твои1мъ заступлeніемъ
вс‰ t правослaвныz вёры tступи1вшыz, врaжблющыz и3ли2 и3дyщыz въ
срётеніе

волхвовaніємъ,

въ

невёріи,

ѕловёріи

и3

суевёріи

же

заблyждшыz, и5хже въ пустhни дух0внэй гDь да њбрsщетъ возврати1ти
въ стaдо є3гw2. є4й, с™че вели1кій и3 н0вый ўг0дниче б9ій, вторhй нік0лае
млcтивый, kви2 предстaтельство твоE њ нaсъ грёшныхъ къ вhшнему, и3
ходaтайствуй пред8 ни1мъ твои1ми бGопріsтными мlтвами њ даровaніи
нaмъ покаsніz, и3 њ принесeніи нaми плодHвъ є3гw2: г0рдіи да смири1мсz,
велеzдови1тіи же да њбрsщемъ воздержaніе, любодёйцы да возврати1мсz
цэломyдрію, сребролюби1віи же да бyдемъ бlгоподaтливи, пі‰ницы же и3
ѕл†къ kдон0сныхъ ѕлои1мцы да tвeржемсz ѕлhz стрaсти своеS: тёмже
u5бо вси2 грэхHмъ порабощeни навhкнемъ покаsнію, и3 раб0ты врaжіz
свободи1мсz. q с™hй владhко нік0лае, цRкве сeрбскіz и3 вселeнскіz
велелёпое ўкрашeніе, n§ескагw правослaвіz крёпкое ўтверждeніе, моли2
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є3ди1наго чlвэколю1бца даровaти нaмъ грBшнымъ врeмz на покаsніе
люботрyдное въ вёрэ, терпёніи же и3 смирeніи, да вси2 сeрби сл0жатсz,
њб0жатсz и3 ўмн0жатсz, по сл0ву твоемY: тёмже и3 мы2, вси2 лю1діе
словeнстіи, сою1зомъ брaтскіz любвE свzзyеми, поживeмъ во всsцэмъ
бlгочcтіи и3 ми1рэ, возставлeніz пrт0ла правослaвныхъ цReй чaюще, пaче
же, мlтвами твои1ми и3 твeрдымъ твои1мъ покр0вомъ, спод0бимсz
нбcнагw цrтвіz ўлучи1ти, и3дёже ты2 нhнэ въ незаходи1мэмъ сіsеши
свётэ, кyпнw съ с0нмомъ новомyчєникъ и3 и3сповBдникъ сeрбскихъ и3
рyсскихъ, и3 всёхъ с™hхъ t вёка ўгоди1вшихъ бGу, є3гHже всес™0му
и4мени слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw
и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Конeцъ, и3 бGу слaва.

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ЖИЧКОГ.*71

К

ОНАЈ КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАО ЦАРСТВО НЕБЕСКО.

рајем ХIХ века „довели су једноме епископу малене тада Србије
једног дечака да га упути у богословију. „Шта ће нам тај?“, рече
Владика погледавши на дечака. „Зашто да шаљемо ово слабуњаво
дете? Неће издржати тамо, умреће, те ћемо узалуд бацити паре“.
Али, видећи како је дечак жедан науке, Владика се ипак одлучи да
га пошаље у богословију.
Тако то бива: оно што изгледа малено у очима људи, велико је пред
Богом. То је био Николај, велики светитељ и Златоусти наших дана ... Онај
малени дечко, толико слабуњав да су се бојали да га пошаљу у школу,
постао је велики учитељ Цркве Православне, проповедник Православне
вере, мудри пастир, духовни вођа Србије, стуб своје Отаџбине, апостол
Православља у даљним странама ...
Он је украс и слава Србске Цркве, али истовремено припада и целој
Православној Цркви. Као што је за Светог Јована Златоуста рекао Свети
Прокло да му само други Златоуст може одати достојну хвалу, исто тако
и Епископа Николаја може похвалити само раван њему. Тако је о
Владики Николају (Велимировићу) говорио његов млађи савременик,
уистину раван њему у апостолском подвигу и светом животу, Свети Јован
Шангајски.
А ово је сведочанство светог ученика и самолитвеника Владике
Николаја, преподобног Јустина (Поповића): „Свака му је реч песма, песма
вечна, песма о Вечности ...
Сви муцави, сви мутави до њега! Кроз њега је проговорила Српска
душа, проговорила Светосавски сјајно, Херувимски, громовски
проговорила оглувелој Српској души. Оглувелој од политике, од
странаштва ...
Цео његов живот је био аманет и тестамент Светосавски, Косовски! Све
жртвовати за Христа. Христа низашта. То је аманет Светог Владике
Николаја. То је аманет Светога Саве. То је аманет Светога Кнеза
Косовског“.
У чему је тајна величанства овог светитеља последњих времена –
Владике Николаја Српског, у чему је недостижна снага његове личности и
његове речи?
* приређено према издању „Святитель Николай Жичский: Служба – Житие – Житије“, стр. 5368, Цветослов, Осташков 2013. г. Превод са руског: К. Симић.
71

Житије светог владике Николаја Жичког.

~ 73 ~

„О рождении твоем мали Лелич возвеселиса, о блаженней же кончине
твоей народы Земли восплакашася“, – каже се у икосу службе Светог
Владике Николаја Жичког. Никола, који је био најстарије дете у
земљорадничкој породици Драгомира и Катарине, родио се као
слабашан и болешљив. Међутим, од деветоро деце једино је он надживео
оца и мајку да би постао слава свога народа и призвао Христу многе душе
на разним континентима. Упијајући од раног детињства благочешће и
веру обичних људи, цео живот је сматрао себе учеником народа, дух
његов је био дубоко укорењен у традицији родне земље, земље хероја и
мученика. Жудном душом и знатижељним умом касније усвајајући
књишко знање, созерцатељну философију Истока и научни практицизам
Запада, Никола је умео да се вине изнад Истока и Запада, устремљујући
свој поглед ка Царству Небеском. Тај његов избор по завету Светога Саве
и мученика кнеза Лазара Косовског осветио је све богатство знања и
дарова, и одредио непоновљиви духовни лик Светог Николаја – великог
Србина и свеца Васељенске Цркве.
Никола је угледао светлост Божију 1880. године, 23. децембра, на дан
Светог Наума Охридског, у малом, али „Божјем селу Лелићу“, како га је
сам називао.
У породици Велимировићā је владала хармонија. Прота Милисав
Протић, који је некада био свештеник у Жичкој епархији, наводи
предиван опис заједничке породичне молитве из уста Владике Николаја:
„Ја сам рођен у једном селу у дому од 45 чланова. Сваке суботе, када би
био обављен посао преко седмице, скупљали смо се ми да би се
помолили Богу. Увече би мој дед, глава куће, сазвао на молитву. Капеле у
кући нисмо имали. Када је ружно време, молили смо се у кући, а кад је
лепо време напољу, у дворишту. Звездано небо било нам је црквено кубе,
Месец права икона, мили дед поп. Онда би изашао напред, стао пред нас
и дубоко се поклонио и узимао кадионицу са жеравицом и тамњаном и
окадио свакога од нас. Онда би изашао напред, стао. Онда је почела тиха
молитва, прекидана само час по час уздасима и побожним шаптањем.
Крстили смо се и молили гледајући у земљу и уздижући погледе наше
пут звезда. Молитва би се завршила дубоким поклоном и гласним Амин.
Када ми данас пада на памет ова молитва, ја осећам више побожности,
скрушености и мирноће душевне него што сам осећао у свима великим
црквама света у Европи и Америци“.
Прва духовна наставница малог Николе била је његова мајка Катарина
(касније монахиња Екатерина), ретко побожна и благочестива жена. Она
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је водила сина на службу и Причешће у манастир Ћелије, који се налазио
пет километара од њиховог села. Она га је научила да се моли,
приповедала му о Господу нашем Исусу Христу, о животу Светих и
празничним данима. Касније се Владика Николај сећао тих првих лекција
из веронауке и о шетњама с мајком као о најузбудљивијим утисцима из
детињства.
Када је дечак порастао, родитељи су га дали у школу при манастиру
Ћелије. Тамо му је поп Андрија, Николин духовни отац, познат у читавој
околини по својој доброти и ведром расположењу, држао часове читања,
писања и рачунања, учио га љубави према отаџбини и приповедао му о
славној и тешкој српској прошлости, упознавао га са Светим Писмом и
наслеђем Светих Отаца.
Учитељи су запазили Николину надареност и саветовали су његовом
оцу Драгомиру да по завршетку школе пошаље сина да настави
школовање у Ваљеву. Ваљевска гимназија је била на добром гласу, али је
имала само шест разреда уместо осам. И тамо се Никола показао као
најбољи ученик, иако је сам морао да се брине о хлебу насушном. Као и
многи његови вршњаци, паралелно са учењем послуживао је у кућама
имућних варошана.
По завршетку шест разреда, 1898. године, после неуспелог покушаја да
се упише на војну академију (није био примљен због своје физичке
слабости) младић је ступио у Београдску богословију, где је одмах
привукао на себе пажњу као веома обдарен ученик.
Смер који је похађао био је не само један од најмногобројнијих, него и
један од најбољих. Они који су га завршили касније су с успехом
руководили Српском Православном Црквом. Поред изучавања
уобичајених богословских предмета, Никола се занимао и за философију
и књижевност. Ускоро је већ добро знао дела Шекспира, Волтера, Ничеа,
Дантеа, Пушкина, Достојевског, Толстоја и других европских класика.
Његов омиљени аутор је био песник и владар Црне Горе Владика Петар
Петровић Његош, коме је посветио свој матурски рад у богословији.
Николу је привлачила и мистичка мудрост далеког Истока садржана у
свештеним философским књигама старе Индије. Током каснијег свог
живота Владика Николај се враћао мислима Индији, жалећи што се у
Азији није утврдило хришћанство, посветивши тој теми неколико радова.
Николине студентске године су биле тешке. Новац који му је слао отац
једва да је био довољан за трошкове становања и за порцију пасуља. Због
оскудне исхране, а нарочито због живота у мемљивом стану, Никола је
добио шкрофуле, од којих је затим патио годинама.
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У време школовања у богословији Никола се упознао са протом
Алексом Илићем, издавачем листа „Хришћански весник“. Знаменити
прота је тражио себи помоћника, тако да су му указали на образованог и
много обећавајућег Николу Велимировића. Богата вила Алексе Илића са
прелепим виноградима око ње била је стециште где се окупљало водеће
поколење богослова и познатих људи тадашњег Београда. Учесници тог
интелектуалног кружока критиковали су негативне појаве у вишој
јерархији и тражили путеве решења црквених проблема. То општење
поправило је и Николин материјални положај, будући да је богати прота
плаћао његов рад на припремању новина, а ускоро је и сам Никола почео
да у њима публикује своје чланке.
Богослови су обично по завршетку богословије одлазили на
одслужење војног рока, и тек после тога би се рукополагали. Никола,
међутим, није служио војску, пошто га је комисија сматрала неспособним
због телесне слабости и шкрофула. Због тога је његово рукоположење
било убрзано.
Одмах после завршних испита 1902. године Никола бива постављен за
учитеља у основној школи у селу Драчић, десет километара јужно од
Ваљева, а затим 1904. године бива преведен на дужност директора и
учитеља основне школе у селу Лесковице. Тамо се спријатељио са
свештеником Стеваном Поповићем, често га је пратио на требе, и
захваљујући томе је ближе упознао духовни живот српских сељака.
У време распуста, Никола је по савету лекара одлазио на море, где се
упознао са светињама јадранског приморја Црне Горе и Далмације.
Лепоте манастира Савине и Боке Которске опеване су у једном из његових
раних дела „Успомене из Боке“ (1904). Дефинитивно се излечио од тешке
болести тек када је по савету једног швајцарског лекара почео да пије
непрокувано млеко уместо воде.
Николи је ускоро било суђено да се опрости од миле Србије.
Неочекивано је стигла вест да му је додељена стипендија за школовање у
иностранству. Таква одлука је донета после разговора проте Алексе
Илића са тек крунисаним краљем Петром I Карађорђевићем. Краљ је
желео да упути на школовање оне који би касније могли да постану
епископи у његовој држави. Прота Алекса је одмах препоручио Његовом
Височанству Николу Велимировића.
Године 1905. Никола се уписује на Богословски факултет
Старокатоличког универзитета у Берну, где је добро научио немачки
језик. Стипендија му је дозвољавала не само да се школује на свом

~ 76 ~

Житије светог владике

факултету, него је путовао и изван Швајцарске, тако да је слушао
предавања најбољих професора теологије на разним универзитетима
Немачке. Своје школовање у Берну двадесетосмогодишњи Никола је
блиставо окончао одбраном докторске дисертације на тему: „Вера у
Васкрсење Христово као основна догма Апостолске Цркве“. Може се рећи
да се сав његов даљи живот одвијао под знаком Крста и Васкрсења
Христовог. Завршивши студије у Берну, путује у Енглеску. Тамо је брзо
научио енглески језик и завршио Филозофски факултет на Оксфорду, где
припрема још једну дисертацију. Свој други докторат „Философија
Берклија“ је одбранио у Женеви, на француском језику.
Уследио је повратак у Београд са две дипломе и два доктората.
Међутим, у Отаџбини бива дочекан са дозом резервисаности, пошто се
образовао у римокатоличкој Европи. Николине дипломе нису биле
признате. Двапут доктор морао је да полаже завршне испите за седми и
осми разред гимназије, и тек тада је био примљен за суплента у
Београдској богословији.
У јесен 1909. године, пошто је сахранио брата који је умро од
дизентерије, Никола се и сам разболео. Та болест је изменила сав његов
живот. После три дана проведена у болници, лекар је рекао да му је
остало да се узда једино у Бога. Доктор Никола Велимировић се према
томе понео са савршеним спокојем, понављајући с вером: „Ако је моја
служба Господу потребна, Он ће ме спасти“. Тада је Никола дао завет да
ће, ако оздрави, примити монашки постриг и посветити себе служењу
Богу и своме народу. После шестонедељне болести је сасвим оздравио и
право из болнице се упутио у Митрополију с молбом за постриг.
Митрополит Димитрије је упутио доктора Велимировића у оближњи
манастир Раковицу, где је после двонедељног искушеништва био
пострижен 17. децембра 1909. године добивши име Николај. Дана 19.
децембра исте године извршено је његово рукоположење за јерођакона, а
20. децембра за јеромонаха. На тај начин, примивши изванредно
образовање, доктор Николај Велимировић одриче се световне каријере и
постаје јеромонах Николај, да би предао целог себе, сва своја знања и
способности на службу Богу, Цркви и српском народу.
Већ прве проповеди јеромонаха Николаја у београдској Саборној
цркви наишле су на нескривено одушевљење. Долазило је да га чује све
високо друштво – професори, академици, генерали, чак и сам краљ.
Почело је да се говори да је место таквом човеку у Митрополији, и то чим
пре, тим боље. Могуће да је такво расположење и утицало на одлуку
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митрополита Димитрија да пошаље јеромонаха Николаја на школовање
у Русију „да се оправослави“.
Уписујући се у Санкт-Петербуршку Духовну академију, отац Николај
чак није ни поменуо завршене западноевропске факултете, него се уписао
као јучерашњи богословац. Скромни студент је редовно посећивао
предавања и остао неприметан за колеге до једне академске духовнокњижевне вечери, када је буквално поразио својим знањима и
проповедничким даром и студенте и професоре, а нарочито
Митрополита петербуршког Антонија (Вадковског), који му је обезбедио
код руске Владе бесплатно путовање по целој Русији. То поклоничко
путовање по руским светињама дубоко је надахнуло оца Николаја и
открило му много тога. Ако је од раније познавао руску мисао из књига,
сада је упознао руски живот и руског човека. Од тада се ни једне земље на
свету није сећао са таквом топлином и срдачном љубављу, као Русије.
По повратку у Београд Николај предаје световне предмете и стране
језике у богословији. Но зидови те образовне установе постају му тесни.
Почиње да пише и публикује своје радове философско-богословског
карактера. Предаје на Коларчевом универзитету и другим местима.
Његове проповеди по београдским и другим црквама по својој тематици,
стилу и реторици представљале су собом нешто до тада нечувено. За
разлику од тадашњих проповеди, које су обично читане на јеванђелске
теме, млади јеромонах је узимао теме из живота: „Лагано корача
Христос“, „О мислима у огледалу“, „О омладинском песимизму“, итд.,
привлачећи слушаоце својом духовношћу и снагом убеђења,
поетичношћу и оригиналношћу слога. У односу на њега нико није могао
да остане равнодушан. Похвале на његову адресу су се смењивале са
нападима. И тако ће остати током целог његовог живота.
У зиму 1912. године почиње Први балкански рат за коначно
ослобођење Балканског полуострва од турског јарма. Отац Николај се
одриче у корист државе своје плате у богословији и заједно са војском
одлази на фронт. Он не само да бодри и теши народ својим патриотским
проповедима, него и сам у својству добровољца болничара указује помоћ
болеснима и рањенима. Уочи Првог светског рата, 1914. године, излази
књига његових проповеди „Изнад греха и смрти“. Тамо се налазе и такве
речи: „Ништа у свету не чини човека тако ништавно маленим, као страх
од смрти“.
Са избијањем светског рата Европа ступа у период тешке кризе, а пред
Србијом се поставља питање опстанка. У први дан мобилизације отац
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Николај ставља се на располагање војној команди и бива упућен на
фронт. Међутим, као дипломата и оратор, који је владао са неколико
европских језика, јеромонах Николај је могао више помоћи своме народу
у његовој неравноправној и очајничкој борби. У априлу 1915. године
српска влада га шаље у Сједињене америчке државе и Енглеску да објасни
јавном мнењу тих земаља зашто ратује православна Србија.
У јулу 1915. године отац Николај стиже у Америку, где наставља своју
„војну мисију“. Тамо је његов задатак био да уједини јужнословенске
емигранте (Србе, Хрвате и Словенце), који су бежали од аустро-угарског
режима и да их инспирише да ступе на страну Србије. С чашћу је
извршио свој задатак – Америка је послала 20.000 словенских
добровољаца на Солунски фронт да ојачају српску и савезничку војску и
пружила је стотине хиљада долара материјалне помоћи пострадалима.
Затим се отац Николај упућује у Енглеску, где остаје до краја рата. У
Лондону је одлучио да почне своју проповед не речима, него свирањем на
фрули, пастирском инструменту из свога детињства. Када се око
необичног свештеника сабрао народ, отворио је уста: „Ово је музички
инструмент оног народа, који је код вас оклеветан. Вама сугеришу да су
Срби народ, који убија цареве. Криве нас да смо убили аустријског
престолонаследника. Ја бих желео да знате да је наш кнез Лазар 1389.
године извео своју војску на Косово поље да би заклонио собом
хришћанску Европу и дао свој живот за очување европске цивилизације.
Тада је нас Срба било исто колико и вас, Енглеза. Сада нас је десет пута
мање. Где су остали Срби? – Изгинули, борећи се за своју и вашу
слободу“.
Огромне англиканске катедрале нису могле да сместе све оне који су
желели да чују његове беседе. Могли су да уђу само они, који су унапред
успевали да се домогну улазнице. Начелник оперативног одсека Врховног
команданта Српске војске генерал Милан Миловановић чуо је од
енглеског официра дословно следеће речи: „Шта се ви Срби бојите, кад за
вас ратују три армије: ваша армија, савезничка армија и отац Николај!“
Предавања и проповеди из тога периода ушли су у зборник „Душа
Србије“. Заиста, устима оца Николаја откривала се свету пуна суза, али
несаломива српска душа: „Ни у једној земљи на свету се не говори тако
много о достојној смрти, као у Србији.
Не плашити се смрти представља основни догмат српског народа
током читаве наше историје. „Страх човеку каља образ често“, говорио је
велики српски песник Петар Његош, Владика црногорски.
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Живот није вредан тога да би се ради њега каљала част.
Величанствена херојска смрт, као белоснежни покров, прекрила је
данас сву Србију, просту грешну Србију. Тамо нема више ни прљавштине
ни греха. Дошли су страдања и смрт и осветили Србију. Да, сада је Србија
света!“
На крају рата познати амерички научник српског порекла Михајло
Пупин, одушевљавајући се великим даром свога сународника, говорио је:
„Оно што је у средњем веку учинио свети Сава пред иностранством то је
ових дана учинио Николај Велимировић пред Англосаксонцима“.
У то време у Лондону отац Николај пише своје познато дело „Речи о
Свечовеку“. Тугујући због ратних страхота он је, слично многим својим
претходницима, пре свега руским мислиоцима, маштао о животу
саграђеном на свељудској љубави и пожртвовању.
У марту 1919. године Свети Архијерејски Сабор Српске Православне
Цркве изабрао је оца Николаја (у узрасту од 39 година) за Епископа
жичког, знаменитог манастира, који је био духовни центар средњовековне
Србије и њена прва архијерејска катедра. У време посвећења у
епископски чин отац Николај је плакао о Господу као новорођено дете.
Године 1920. епископ Николај је био премештен на Охридску катедру,
у Македонију. Архијерејски Сабор и Патријарх Димитрије стављају пред
њега задатак да васпостави у свој пуноћи црквени живот у малој удаљеној
епархији.
Владика Николај по пређашњем много путује, посећује Енглеску, ради
на организацији Српске Цркве у Америци, бива постављен за првог
српског епископа-администратора Сједињених америчких држава и
Канаде (од 1921. до 1923. године), иступа са иницијативом градње
манастира Светог Саве у Либертвилу.
У том периоду је посетио Атину, Цариград, Свету Гору Атонску. Стари
Охрид, суседна православна Грчка и Света Гора оставили су велики
утисак на Владику Николаја. Он се у потпуности окренуо Светим Оцима
и православној византијској класици и духовности. Скоро сви, који су га
од раније познавали, тврдили су да је у Владикином животу дошло до
фрапантне промене. Из ученог религиозног мислиоца, човека акције који
је стремио да установи интелектуални дијалог са духовним трагањима
савременог друштва, он постаје аскета и молитвеник, најстрожији
извршитељ монашких правила, охридски пустињак. Године 1922. излази
његова књига „Молитве на језеру“, плод молитвених созерцања, духовне
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химне у прози: „Да могу од камења да створим свираче, и од песка
језерског играче, и од лишћа свих гора певаче, да ми помогну славити
Господа ... Прежалосно је слепило синова човечјих што не виде силу и
славу Господњу. Тица живи у гори, и не види гору. Риба плива у води, и
не види воду. Кртица рови под земљом, и не види земљу. У истини,
прежалосна је једнакост човека са тицама, и рибама, и кртицама ....
Сувише Те има, Господе, дисање моје, зато Те људи не виде. Сувише си
очигледан, Господе, уздисање моје, зато је пажња људи окренута од Тебе
...
Сувише служиш слугама својим, верности моја слатка, зато си
изложен презрењу ...
Подједнако си велики и кад Те свет слави и кад Те свет хули. Но кад Те
свет хули, већи изгледаш у очима светитеља Твојих“.
За време своје службе у Охридско-Битољској епархији епископ
Николај је створио у манастиру Калиште центар женског монаштва који
ће заједно са фрушкогорским манастирима Хопово и Кувеждин постати
расадник српског монаштва и попуниће многе запуштене и опустеле
манастире током Првог светског рата. У Битољу је старањем Владике била
отворена богословија, народна кухиња и уточиште за сиромашне
„Богдај“. Сличне установе је касније основао у Краљеву, Чачку, Горњем
Милановцу и Крагујевцу. У народу су га ласкаво звали Деда Владика.
Двадесетих година излазе његове нове књиге: „Омилије“, „Охридски
пролог“, „Мисли о добру и злу“, затим „Рат и Библија“, „Символи и
сигнали“, „Царев завет“, „Номологија“, зборник песама „Духовна лира“ и
друга дела.
После повратка Владике Николаја у Жичку епархију, 1934. Године у
својству администратора, а 1936. године као управљајућег архијереја, још
више се посветио обнављању старих и оснивању нових храмова.
Овчарско-кабларски манастири, који се у народу називају Српском
Светом Гором, и у стварности су почели да подсећају на светогорске.
Посебну љубав и усрдност Владика Николај је уложио у обнављање старе
Жиче, коју је називао Српским Сионом.
После Првог светског рата у Краљевини Југославији се ширио и јачао
необичан верско-морални народни покрет. Заједница православних
хришћана или Богомољачки покрет, како се чешће називао, настао је
стихијски, као реакција на ширење атеизма у друштву. На предлог Светог
Архијерејског Сабора за духовног вођу овог народног покрета постављен
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је Владика Николај. У Жичи су се сваке године одржавали богомољачки
сабори. На највећем од њих се окупљало и до сто хиљада људи.
Богомољачки покрет је само Хиландару дао двадесетак искушеника и
монаха. Богомољци, уједињујући се у монашке заједнице, обновили су
многе српске манастире. Велика пажња је придавана издавању часописа,
књига и брошура верског садржаја.
У то време није свако српско и македонско насеље имало цркву. У
таквим селима Владика Николај је постављао јаке у вери народне
старешине, који су уједињавали хришћане за походе у цркву, а међу
походима сабирали су их по кућама на својеврсне хришћанске вечери,
где се читало Свето Писмо, певале духовне песме, итд. Мноштво таквих
песама на народне мелодије саставио је сам Владика Николај.
Напустивши висину философије, он постаје народни мисионар, истински
пастир, који „своје овце зове по имену ... и овце иду за њим, јер познају
глас његов“ (Јн. 10,3-4).
После Другог светског рата, у време комунистичке диктатуре,
пређашњи богомољци и њихова деца много су учинили за очување
Православља у српској земљи. Из њихових редова изашло је мноштво
нових свештеника и монаха.
Године 1936., када је Влада Милана Стојадиновића намеравала да
закључи конкордат са Римокатоличком Црквом, Православна Црква је
иступила против било каквих привилегија Ватикана у Краљевини
Југославији. Епископ Николај није могао да остане по страни, него је устао
у заштиту свога народа и своје Цркве са свом снагом своје усмене и писане
речи. Због тога питање о конкордату није ни изнето на потврду
Скупштине.
Уочи Другог светског рата светитељ је, заједно са Српским
Патријархом Гаврилом (Дожићем) уложио све напоре да буде поништен
противнародни пакт југословенске владе са хитлеровском Немачком, због
чега је био омиљен у народу и нарочито омражен од стране окупатора. У
пролеће 1941. године, ускоро после напада Немачке и њених савезника на
Југославију, светитељ је био ухапшен од стране Немаца и био у почетку
стављен у кућни притвор у манастиру Жичи, а затим спроведен у
манастир Љубостињу, где је провео годину и по дана.
У време бојева за Краљево шест немачких авиона бомбардовало је
манастир Жичу. Храм је био знатно оштећен. Све зграде су биле
запаљене. За Владику је то представљало тежак ударац, јер је пре рата
уложио толико љубави и снаге на обнову Жиче. У јесен 1941. године
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Немци су у Краљеву спровели масовна хапшења и стрељања мушког
становништва. Сазнавши за трагедију Владика Николај је, без обзира на
забрану, ризикујући живот дошао у град и лично се обратио немачком
команданту с молбом да прекине крвопролиће. Због тога су га тада
стално доводили на саслушања. Неизвесно је како би се то завршило да
јеромонах Василије није донео из Битоља – заиста су неистраживи путеви
Господњи – одликовање, које је још 1935. године Владика лично добио од
Хитлера за обнављање немачког војног гробља из времена Првог светског
рата. Генерал који је саслушавао Владику наредио је да он буде притворен
у Љубостињи.
У притвору Владика се даноноћно молио и много радио. У
Љубостињи је написао књиге „Теодул“, „Српски народ као Теодул“,
„Индијска писма“. Верна чеда једва су успевала да га обезбеде хартијом,
што у ратним условима није било лако.
Мишљу о избору Царства Небеског прожета су сва дела српског
Златоуста, као и сав његов живот: „Раб Христа Бога“ – тако су себе сви
називали и потписивали, почев од Стевана Првовенчаног до цара Уроша
... Тако их је све Сава упутио, Немања свима пример дао, а дух Божји на
том путу укрепио ...
На двеста година пре кнеза Лазара у Крушевцу Сава и Немања,
младост српска и старост српска, приволели су се Царству Небесном. То
је судбоносна прекретница у животу сваког хришћанина и сваког
хришћанског народа, наиме: хоће ли се приволети Царству Небесноме
или царству земаљскоме. То је судбоносно било у време Немање и Саве за
српски народ и сву његову доцнију историју до данас ...
Српски народ гледао је у своје владаре и челнике и у своје владике и
духовнике, и од њих је примао пример ... Пример теодулије, службе Богу
као смисла живота и пута за Царство Небесно“.
Без обзира на то што је Владика био у притвору, био је принуђен да
учествује у животу епархије. Свештенослужитељи који су долазили код
њега причали су му о стању ствари и примали од њега упутства. То је
изазивало подозрење код Немаца, тако да су појачали стражу, а 3.
децембра 1942. године превезли су Владику у манастир Војловицу. Тамо је
у мају 1943. године био доведен и Патријарх Гаврило. Сужњима су
поставили стражу, прозори и врата су били стално затворени, било им је
забрањено да примају посету и пошту. Само недељом и празницима
Немци су отварали цркву и дозвољавали им да служе Свету Литургију, на
којој су присуствовали само затвореници. Владика није престајао да ради.
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Заједно са јеромонахом Василијем (Костићем) предузео је исправку
српског превода Новог Завета који је начинио Вук Караџић. Томе су биле
посвећене скоро две године његовог боравка у Војловици. Поред тога,
Владика је исписивао целе свеске духовних поука, стихова, молитава, а
сам је уз њих цртао једноставне, дирљиве илустрације, посвећујући своје
записе блиским духовним чедима. У једној из свесака сачуван је и канон
који је саставио Пресветој Богородици Словесници. Почетна слова
стихова прве четири песме формирају следећи акростих: „Воиловичка
слава и банатска похвала, сербское украшение, всѣх болящих исцеление“.
Дана 14. септембра 1944. године Немци су у композицији теретног воза
Владику Николаја и Патријарха Гаврила спровели у концентрациони
логор Дахау. Обојица већ у поодмаклим годинама, болесни и измучени,
делили су судбину осталих сужања. Ево шта ће касније написати Милица
Зјорнова у својим мемоарима после сусрета са Владиком у Америци:
„Почели смо да се присећамо пређашњих догађаја, говорили смо о
Цркви, о Русији ...
– Владико, питала сам га, да ли страдања и лишавања убијају у
духовном смислу сужње концлогора или васкрсавају? Ево ја, на пример,
познајем људе, и то верујуће, који у логорима нису имали снаге да се
моле. Сва њихова снага је била усредсређена на комад хлеба, главицу
лука, шољу топлог напитка ...
Владика је одговорио:
– У логору се дешавало да се завучеш у некакав угао и понављаш у
себи: Ја сам прах и пепео. Господе, узми душу моју! И одједном се душа
узноси на небо и видиш Бога лицем к лицу. Но, не можеш то да
поднесеш, те му кажеш: Нисам спреман, врати ме назад! Затим поново
сатима седиш и понављаш у себи: Ја сам прах и пепео. Господе, узми
душу моју! М одједном те опет узноси Господ ... Укратко, сав преостали
живот дао бих, ако би то само било могуће, за један час боравка у Дахау.
Владика је подигао главу и погледао ме право у очи. Нисам могла да
поднесем тај поглед, јер су ме гледале очи човека, који је видео Господа
лицем к лицу ...“.
Захваљујући многобројним заузимањима утицајних људи Немци су
превели Патријарха Гаврила и Владику Николаја у затворску војну
болницу, затим су га са оружаном пратњом послали у Баварију, а одатле
у Беч.
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Слом Трећег Рајха и долазак на власт комуниста у Југославији затиче
сужње јерархе у Тиролу, где их ослобађа 22. америчка дивизија генерала
Коленса. Патријарх Гаврило се добровољно враћа у отаџбину, а Владика
Николај бира трновити пут емиграције. Године 1946. са веома скрханим
здрављем стиже у Америку. Тамо наставља мисионарску, проповедничку
и књижевну делатност, предаје у Богословији Светог Саве, на Академији
Светог Владимира у Крествуду (држава Њу Јорк), у руској Семинарији
Свете Тројице у Џорданвилу. Том периоду припадају његове књиге
„Касијана“, „Земља Недођија“, „Жетве Господње“, и последње,
незавршено дело „Једини Човекољубац“. Касније, делимично због
конфликта са српским епископом Дионисијем, Владика Николај одлази у
руски манастир (Светог Тихона у Саут Канану (држава Пенсилванија).
Тамо предаје у духовној семинарији и постаје њен ректор. Владика
одржава везу са појединцима у отаџбини, одговара на писма, шаље
помоћ према својој моћи. Својим сродницима пише: „Не могу да живим
и ћутим. У отаџбини ми то неће дозволити, а за затвор сам сувише стар.“
Југословенски комунисти проглашавају га за издајника и непријатеља
народа. По одлуци власти Владика Николај бива лишен држављанства
социјалистичке Југославије и принуђен је да се одрекне саме помисли да
се врати у отаџбину. Његове књиге се читају тајно. Један од ретких људи у
Србији који се нису бојали да отворено испољавају своју љубав према
Владики Николају био је архимандрит Јустин (Поповић). За њега је
Владика био највећи Србин после Светог Саве.
Духовни лик Владике Николаја је у том периоду запечаћен у
мемоарима руског емигранта Владимира Мајевског:
„Владика Николај био је изузетно дубоковерујући и пронишљиви
човек ... Он је представљао Бога као Онога који борави у најскривенијим
недрима наше душе. И у природи свуд, од најмањег делића прашине до
огромних појава, – Владика Николај видео је и созерцавао Бога. И то
стално осећање близине Божје у односу према човеку, изражавало се пре
свега у молитви ...
Ја сам и не једном потпуно неочекивано наилазио на њега и затицао га
на молитви. Добро памтим те тренутке. Ето, он стоји иза грана густог
јаргована, готово потпуно сакривен у његове гране. Сунце обасјава својом
светлошћу. Чисти прозрачни ваздух дрхти. Свуда тишина. Природа као
да врши своје богослужење – и гле усред овог служења природе и
служитељ Божји – гологлав и седе косе, стоји и чита хвале и благодарења
Томе, Који је мудро све саздао и Који нам је тако близак; Чије се дисање
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чује у сваком и најмањем грму, листићу, травци, мирисавом цветку.
Поглед светитеља обраћен је небу, а уста шапћу молитве. И у силном
молитвеном расположењу, све више сагиба се глава седог Старца.
Но ако би Владика приметио да се неко приближава, то је он брзо
узимао обични положај, не дајући да се види чиме се занимао“.
Епископ Николај је мирно отишао Господу на покладе, у недељу 18.
марта 1956. године у својој келији у манастиру Светог Тихона. По речима
тадашњег настојатеља Атанасија, „епископ Николај је одслужио Свету
Литургију у суботу 17. марта. Све је било предивно. После службе он се
упутио у трпезарију. После кратке беседе, ниско се клањајући, трипут је
смирено прошапутао: „Праштајте, браћо“, као да је некуда одлазио.
Никада раније није тако говорио ...“.
Те недеље ујутру један из свештенослужитеља је покуцао на врата собе
епископа Николаја, али му нико није одговорио. Отворивши врата видео
је да се Владика упокојио клечећи на коленима. Смрт га је задесила током
молитве, највероватније у седам или осам сати ујутру. Из манастира
Светог Тихона тело светитељево је било пренето у манастир Светог Саве у
Либертвилу и сахрањено иза олтара храма у присуству великог броја
верника. Када је вест о његовој смрти стигла до Београда, истог часа су
зазвонила звона свих престоничких храмова, по свој Србији су одјекивала
црквена звона и служили се помени.
Без обзира на комунистичку пропаганду и клевете, како током живота,
тако и после смрти, његово поштовање у народу је расло, Срби су га
почели прослављати и призивати у својим молитвама. Прота Милисав
Протић је четрдесет година скупљао дела Владике Николаја, сва их
чувајући у тајности у три примерка. Недуго пре смрти он је предао свој
материјал епископу Лаврентију, који је био изабран да управља
Западноевропском епархијом Српске Цркве, који је уложио много
напора да би издао дела светитеља Николаја у иностранству.
Обим свих његових дела (од 13 до 25 томова у различитим издањима)
је достојан дивљења, ако се узме у обзир да ни на један дан није прекидао
своју подвижничку службу.
Дана 5. маја 1991. године мошти Светог Владике Николаја биле су
превезене из Америке у Србију. 'Гај догађај је израстао у свенародно
славље. Посебно је био величанствен светитељев сусрет 12. маја у његовом
родном селу Лелићу, где се сабрало око 30 хиљада људи. Испунила се
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Владикина жеља, коју је изразио за живота: да буде сахрањен тамо, где је
„учио буквар“. Његове свете мошти сада почивају у храму, који је сам
подигао у селу Лелићу. Дана 12. маја 1996. године била је објављена
одлука Светог Синода о откривању у Лелићу мушког манастира. Дана 19.
маја 2003. Године Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве
једногласно је донео одлуку о канонизацији Епископа жичког Николаја
(Велимировића). Његов спомен се врши 5/18. марта (у дан упокојења) и
20. априла /3. маја (у дан преноса моштију).
Поштујући великог Светог Владику, који сада служи Небеску
Литургију са светима, принесимо му молитвену песму: „Радуйса,
свитителю Николае, святосавских заветов хранителю, свашенников и
монахов наставниче, рода своего пастырю и учителю, Сербии Сватыя
немолчная уста, покаяния огнезрачный проповедниче, мир писании
твоими обогативый, к Царствию Небесному люди путеводствуя, моли о
нас, отче священне, да царствием земным не прельстимся“.

Кивот са моштима свт. Николаја (Велимировића)
у његовој задужбини манастиру Лелићу.
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