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(ДАБОВИЋА), ПРОСВЕТИТЕЉА АМЕРИКЕ.*1
[Допуњена варијанта службе.
Састав ђакона Вељка Васиљева, из Суботице;
са допунама из некомплетне службе Лазара Љубића, из Зајечара;
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НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен је човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... поставимо 8 стихова,
и појемо стихире: глас 2 [Лазареве]:
вевидећи Господ * хотећи народ да призове * у заједницу
обожења, Цркву Своју Свету, * изабра те, преподобни, * да као
апостол проходиш нови Свет, * живот у Христу проповедајући, *
трпљењем и смирењем сведочећи, * као искуствени подвижник, *
што очи твоје видеше и уши твоје чуше, * Севастијане новојављени,
моли се за нас.
[Двапут.]

С

* источник: SERVICE TO OUR HOLY AND GOD-BEARING FATHER SEBASTIAN OF SAN
FRANCISCO AND JACKSON, composed in Subotica by kyr Veljko Vasiljev, deacon and
hymnographer of the Holy Church in Serbia, at the pious request of the Most Reverend Bishop of
Western America Maxim, translated from Serbian by Dushan Radosavljevich and Presbyter Marko
Bojovic, Sebastian Press, 2020.
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Мцcа ноeмвріа, въ з7i-й день.
Пaмzть прпdбнагw nц7A нaшегw севастіaна
[дaбовича], просвэти1телz ґмeрики.*2
[Варіaнтъ доп0лненной слyжбы.
Составлeніе діaкона вeлька васjльева, t суббHтицы:
съ дополнeніzми t неисполнeнныz слyжбы лaзарz лю1бича, t зaечара:
въ редaкціи и3 пренесeніи на цRковно-славsнскій љзhкъ зbрaтcа.]
Въ бэлгрaдэ, ¤вк7а-гw г0да.

На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: постaвимъ стіхHвъ },
и3 поeмъ стіхи6ры: глaсъ в7 [Лaзарєвы]:

В

севи1дzщій гDь * хотS лю1ди призвaти * въ џбщество њбожeніz,
цRковь свою2 с™yю, * и3збрa тz, прпdбне, * ћкw ґпcла проходи1ти

н0вый мjръ, * жи1знь во хrтЁ проповёдуz, * терпёніемъ и3 смирeніемъ
свидётелствуz, * ћкw и3скyственный подви1жникъ, * ±же џчи твои2
ви1дэста и3 ќшы твои2 ўслhшаста, * севастіaне новоzвлeнне, моли1сz њ
нaсъ.

[Двaжды.]

* службу коју је ставио о. Вељко Васиљев, тада ђакон у Суботици (Бачка епархија, СПЦ)
објављену 2020. г. двојезично на српском и на енглеском језику у издању „Sebastian Press“-а,
издавачке куће Западно-америчке епархије СПЦ, превео сам током 2021. године на цсл, и
допунио стихирама из некомплетне службе Лазара Љубића.
2

Мцcа ноeмвріа, въ з7i-й день

~3~

последње дане ове * изли Господ дарове Пресветог Духа Свог *
на верног слугу Свог Севастијана, * и моћно оружје Речи
Живота * у руке његове положи, * опаса га истином и у правду
обуче, * на спасење да призове богожедни народ Америке; *
Севастијане богоносни, * силом Божјом која се у немоћи показује,*3 *
себе ни мало не штедећи, * до краја остаде веран Цркви трудбеник.

У

вети, Који живиш у похвалама Израиља Новога, * у похвалама
Цркве апостолā! * Како се блажени Севастијан уздаше у Тебе, *
тако га Ти укрепљиваше, * и од сваковрсних искушења избављаше *
да за Цркву придобије свакога. * Он за сапутника и сатрудника Тебе,
Господе, имаше, * и Реч Твоја од уста Његових се не одвајаше, * и
именом Твојим од света већи се показа.

С

Друге стихире, глас 8. [Вељкове]:
Подобан: Мученици Господњи ...

П

реподобан и частан, * светилник божански и светлоносни, *
под теретом животне обимности се није никада скривао; *
него је Христа увек проповедао, * [овај] блажени Севастијан. *
Његовим молитвама, Христе, * даруј људима твојим велику
милост.
[Двапут.]
вечасни, на божански плуг * си положио дела руку твојих, *
чинећи увек оно што је божанско, * и ниси се повратио натраг;
* искао си најпре само Царство * Христа, оваплоћенога Бога, * зарад
спасења душа наших.

С

Н

ошен у телесном чамцу, * благим поветарцем благог духа, *
лако си прошао животну пучину, мудри! * И пошто се одрече
своје имовине зарад непроцењивог Бисера * и добивши га, сачувао
си га, * поставши блажен у божанским врлинама његовим.
Слава ... глас исти:

* 2. Кор. 12,9.
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В

ъ послBдніz дни6 сі‰ * и3зліS гDь дaры прес™aгw д¦а своегw2 * на
вёрнаго рабA своегw2 севастіaна, * и3 м0щное nрyжіе сл0ва жи1зни *

въ рукY є3гw2 вложи2, * препоsса є3го2 и4стиною и3 въ прaвду њблечE, * ко
сп7сeнію призвaти бGожaждущыz лю1ди ґмeрики: * севастіaне бGон0сне, *
си1лою б9іею ћже въ нeмощи совершaетсz, * себE ни2 мaлы не щадS, * до
концA пребhсть вёренъ цRкви дёлатель.

С

™hй, живhй въ похвалaхъ

ї}лz н0вагw, * въ похвалaхъ цRкве

ґпcтолwвъ! * ћкоже с™hй севастіaнъ ўповaше на тS, * тaкw ты2

є3го2 ўкрэплsше, * и3 t разноoбрaзныхъ и3скушeній и3збавлsше * за
цRковь пріwбрэсти2 коег0ждо. * т0й спyтника и3 споспёшника тебE, гDи,
и3мёzше, * и3 сл0во твоE t ќстъ є3гw2 не tлучaшесz, * и3 и4менемъ
твои1мъ мjра б0льшій показaсz.
И$ны стіхи6ры, глaсъ }. [Вeлькwвы]:
Поd: М§ницы гDни:

П

рпdбенъ и3 чcтенъ, * свэти1льникъ бжcтвенный и3 свэтон0сный, * подъ
тsжестію житeйскіz њб8и1мости никогдA ўкрывaлсz є4сть: * но

хrтA при1снw проповёдалъ є4сть, * сeй бlжeнный севастіaнъ. * тогw2
мlтвами, хrтE, * дaруй чlвёкwмъ твои6мъ вeлію млcть.

[Двaжды.]

В

сечcтне, на бжcтвенно рaло * возложи1лъ є3си2 дэлA рукY твоє1ю, *
творS при1снw ±же сyть бжcтвєннаz, * и3 не возврати1лсz є3си2

вспsть: * взhскалъ є3си2 въ пeрвыхъ самое цrтво * хrтA, воплощeннагw
бGа, * сп7сеніz рaди дyшъ нaшихъ.

Н

оси1мь въ пл0тzнэмъ кораблецЁ, * бlги1мъ вётрецемъ бlгaгw д¦а,
* лeгкw прошeлъ є3си2 житeйскую пучи1ну, мyдре. * tрeкъ же сS

и3мёніz своегw2 безцённагw би1сера рaди, * и3 воспріsвъ сего2, сохрани1лъ є3си2
є3го2, * бhвъ бlжeнъ въ бжcтвєннымъ добродётелємъ є3гw2.
Слaва, глaсъ т0йже:
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Месеца новeмбра, у 17-ти дан

ноштво верних поштује те као учитеља, Севастијане оче; * јер
од тебе смо научили да је исправно ходити твојим путем. *
Блажен си, делатниче Христов, * који си изобличио непријатељску
силу; * сабеседниче светих, * Павлу се јеси уподобио; * а са свима
светима се моли Господу, * да помилује душе наше.

М

И сада .... Богородичан догматик, глас исти:
се небески из човекољубља на земљи [по]јави, * и с људима
Царпоживе,
* јер од Дјеве чисте тело прими, * и из Ње изађе с
примљеним; * један је Син двојан природом, * но не [и] Ипостасју. *
Стога, Њега [као] савршена Бога, * и савршена човека уистину
проповедајућ(и), * исповедамо Христа, Бога нашег; * Њега моли,
Мајко неневестна, * да се смилује душама нашим.
Вход. Прокимен дана.
И три читања [2 преподобном и 1 равноапостолном].*4
Читање из Премудрости Соломонових [глава 3].

Д

уше праведникā су у руци Божјој, и неће их се дотаћи
невоља. [2] Изгледало је у очима неразумних да су умрли, и
[3,1]
сматран је за погибао исход њихов, [3] а одлазак од нас –
уништење; они, међутим, пребивају у миру, [4] јер ако су у очима
људи и кажњени, нада је њихова пуна безсмртности; [5] и мало
намучени, велико ће добро задобити, пошто их Бог испроба и нађе
их достојне себе самога; [6] као злато у огњеној пећи испроба их, и
као свеплодну жртву прими их. [7] И у вријеме када их посјети
засијаће, и као искра у стрњици плануће. [8] Судиће племенима и
загосподариће народима, и зацариће се над њима Господ вавијек. [9]
Који се у Њега поуздају познаће истину, и вјерни ће у љубави
пребивати у Њему, јер благодат и милост је са светима Његовим, [и
промишљање над светима Његовим.]*5

* „Премудрости Соломонове“ у преводу са јелинског изворника митрополита Црногорскоприморски г. Амфилохија (Радовића), библиотека „Православно искуство“, Јасен – Бијели
Павле, Никшић 1996. г.
5* додато према сличном месту, а нема у кориштеном преводу.
4
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М

н0жество вёрныхъ, ў§телz тS почитaемъ, севастіaне џ§е: *
тоб0ю бо научи1хомъ ћкw прaвw є4сть ходи1ти твои1мъ путeмъ: *

бlжeнъ є3си2, раб0тавый хrтY, * и3 врaжію њбличи1вый си1лу: * с™hхъ
собесёдниче, * пavлу ўпод0билсz є3си2: * со всёми же с™hми моли1сz ко
гDу, * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, бGо®ченъ догмaтікъ, глaсъ т0йже:

Цt

Rь нбcный за чlвэколю1біе на земли2 kви1сz, * и3 съ чlвBки поживE: *
дв7ы бо чcтыz пл0ть пріeмый, * и3 и3зъ неS прошeдый съ

воспріsтіемъ: * є3ди1нъ є4сть сн7ъ, сугyбъ є3стеств0мъ, * но не v3постaсію. *
тёмже

совершeнна

того2

бGа,

*

и3

совершeнна

чlвёка

вои1стинну

проповёдающе, * и3сповёдуемъ хrтA бGа нaшего: * є3г0же моли2, м™и
безневёстнаz, * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
Вх0дъ. Прокjменъ днE.
И# чтє1ніz три2: [в7 прпdбному и3 № равноапcльному].
Премdрости соломHновы чтeніе [главA G,№-f7]:

П

рвdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка.

[в7]

Непщевaни бhша въ nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz

[G,№]

њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ.

nни1 же сyть въ ми1рэ.

[д7]

[G]

И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе,

И$бо предъ лицeмъ чlвёческимъ ѓще и3 мyку

пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено.

[є7]

И# вмaлэ накaзани

бhвше, вели1кими бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3
њбрёте и5хъ достHйны себЁ.

[ѕ7]

Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3

ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |.

[з7]

И# во врeмz посэщeніz и4хъ

возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ.

[}]

Сyдzтъ kзhкwмъ, и3

њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки.

[f7]

Надёющіисz

нaнь, разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw блгdть
и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Мцcа ноeмвріа, въ з7i-й день

~7~

П

Читање из Премудрости Соломонових [гл. 4,7-15]:

раведник доспије ли да оконча, у покоју ће бити; [8] јер часна
старост није у мноштву љета нити се мјери бројем година; [9]
[4,7]
сједина људима је разборитост и зрео узраст – живот
неупрљан. [10] Угодан Богу поставши омиље Му и живећи међу
грешницима би пресељен; [11] прими га себи, да не би зло
измијенило разум његов или лукавство преварило душу његову; [12]
јер злобна завист помрачује добра, и похотљиво маштање развраћа
ум незлобив. [13] Ко се за кратко усаврши, напуни много година; [14]
јер је омилила Господу душа његова, зато и похита из зле средине; а
свјетина видје и не схвати и на ум јој не дође нешто тако [15] да је
благодат и милост на избраницима Његовим, и промишљање над
светима Његовим.
Читање из 1. Јованове Саборне посланице [гл. 4,20 – 5,5]

В

озљубљени, ако ко рече: Љубим Бога, а мрзи брата својега,
лажа је; јер који не љуби брата својега којега види, како
[4,20]
може љубити Бога, којега није видио? [21] И ову заповијест
имамо од њега: Који љуби Бога, да љуби и брата својега. [5,1] Сваки
који вјерује да Исус јесте Христос, од Бога је рођен; и сваки који љуби
родитеља, љуби и рођеног од њега. [2] По томе знамо да љубимо
дјецу Божију кад Бога љубимо и заповијести његове држимо. [3] Јер
ово је љубав Божија – да заповијести његове држимо; а заповијести
његове нису тешке. [4] Јер све што је рођено од Бога побјеђује свијет; и
ово је побједа која побиједи свијет – вјера наша. [5] Ко је тај који
побјеђује свијет до онај који вјерује да Исус јесте Син Божији?
На Литији: стихире:
Глас 1, самогласна [за храм у Џексону]:
ао што кад се сунце роди, * излази човек на дело своје * и на
посао свој до вечери,*6 * ти си од младости до смрти своје следио
призив Божији * и изишао свуда по Новоме свету, * проповедајући
Јеванђеље Христово. * Изишавши и ми сада, * и поштујући гроб твој,
преподобни оче, * сећамо се твојих подвига * захваљујући којима
имамо где да се саберемо данас. * Због тога те величамо.

К

* ср. Пс. 103,23.
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Премdрости соломHновы чтeніе [главA д7,з7-є7i]:

П

рвdникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и

бyдетъ.

[}]

Стaрость бо чcтнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ

[д7,з7]

и3считaетсz.

[f7]

Сэди1на же є4сть мyдрость чlвёкwмъ, и3 в0зрастъ

стaрости, житіE несквeрное.

[‹]

Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть,

и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть.

[№i]

Восхищeнъ бhсть, да не

ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2.

[в7i]

Рачeніе

бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ
неѕл0бивъ.

[Gi]

Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга:

[д7i]

Ўг0дна бо бЁ

гDви душA є3гw2. сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же
ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е:
ћкw блгdть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

[є7i]

Пeрвагw соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе [главA д7,к7-є7,є7]:

В

озлю1бленніи, ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2
ненави1дитъ, л0жъ є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же

[д7,к7]

ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти;

зaповэдь и4мамы t негw2, да любsй бGа, лю1битъ и3 брaта своего2.

[к7а]
[є7,№]

И# сію2
Всsкъ

вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ любsй
р0ждшаго, лю1битъ и3 рождeннаго t негw2.

[в7]

Њ сeмъ вёмы, ћкw лю1бимъ

ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ, и3 зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ.

[G]

Сіs бо є4сть

любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 зaпwвэди є3гw2 т‰жки не
сyть.

[д7]

ћкw всsкъ рождeнный t бGа, побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть

побёда побёждшаz мjръ, вёра нaша.
т0кмw вёруzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій;

[є7]

Кт0 є3сть побэждazй мjръ,

На літjи: стіхи6ры: Глaсъ №, самоглaсенъ [за хрaмъ въ джeксонэ]:
коже сlнцу р0ждшусz, * и3сх0дитъ чlвёкъ на дёло своE * и3 на

Ћдёланіе

своE до вeчера, * ты2 t ю4ности до смeрти своеS

послёдовалъ є3си2 призвaнію б9ію * и3 и3зшeлъ є3си2 всю1ду по н0вому мjру, *
проповёдуz є3ђліе хrт0во. * сошeдшесz и3 мы2 нhнэ, * и3 почитaюще рaку
твою2, прпdбне џ§е, * пaмzтствуемъ тво‰ п0двиги * и5мже бlгодарsще
и4мамы и3дёже собрaтисz днeсь. * сегw2 рaди тS величaемъ.

~9~

Месеца новeмбра, у 17-ти дан

Друге стихире [Лазареве]. Глас 2:
спомена твоја, оче Севастијане, * часна је и достојна славља, *
јер си се пред тајном Цркве, Невесте Христове, смиравао, * и
као последњи свима неуморно служећи, слободу си стекао, * и
љубав Христову сејао, * коју си и пожњео у небеском Царству
Тројице.
[Глас 3:]

У

Н

иси имао главе где склонити, * сиромашан телом, а богат
духом, * у Богу си станиште нашао; * и сада, у граду горњем
који долази налазећи се, * моли се, оче Севастијане, * за Цркву које
ради одмора ниси знао, * укрепљиван силом Деснице Божје. [Глас 4:]

П

ред престолом Владике налазећи се, преподобни
Севастијане, * не заборави Цркву која подвигом твојим у
Америци сија, * и кроз Христа Богу Оцу прилази, * а побожно
клањајући се часним твојим моштима, кличе ти: * Блажени
пастиру, непрестано се моли.
[Глас 5:]

П

оложивши темељ побожности * у скромности и уздржању, * и
распаливши се божанственом жељом * за проповедање речи
Божје, * показао си се прекрасни изданак Цркве, * у ревности
апостолу народа се приближивши, * и оцима у мудрости
последујући, * оче Севастијане, богоблажени.
Слава ... глас 6:

Љ

убав божанску у себи разгоревши, * свагда си Богу стремио, *
и када те Он у своје наручје дозва, * ти си радосно тамо
прешао; * многотрудно тело твоје у Жичи се погребе, * а када Господ
испуни жељу народа ти вољеног * који те прижељкиваше у Џексону,
* пренесоше твоје благодатне мошти, * оче Севастијане,
равноапостолни.
И сада ... богородичан, глас исти:

Т

ворац и Избавитељ мој, * Пречиста, Христос Господ, * из
Твојих бокова прошав(ши), * у ме(не) се обуче, * и прве клетве
Адама ослободи. * Стога Ти, Свечиста, * као Божијој Мајци и Девојци
уистину, * кличемо неућутно: * [оно] анђелско Радуј се; * радуј се,
Владичице, * заступнице и покрове, * и спасење душа наших.

Преп. оца нaшег Севастијaна [Дaбовића], просветитеља Амeрике.
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И$ны стіхи6ры [Лaзарєвы]. Глaсъ в7:

П

aмzть твоS, џ§е севастіaне, * чcтнA є4сть и3 достослaвнаz, * и4бо
предъ тaйною цRкве, невёсты хrт0вы смири1выйсz, * и3 ћкw

послёдній ко всBмъ неусhпнw служsй, своб0ду стzжaлъ є3си2, * и3 люб0вь
хrт0ву сёzлъ є3си2, * ю4же и3 пожaлъ є3си2 въ нбcнэмъ цrтвіи трbцы. [Глaсъ G:]

Н

е и3мёлъ є3си2 главы2 гдЁ подклони1ти, * сир0тствуzй пл0тію,
богатsй же д¦омъ, * въ бз7э селeніе nбрёлъ є3си2: * и3 нhнэ, во

грaдэ вhшнемъ грzдyщемъ находsсz, * моли1сz, џ§е севастіaне, * њ
цRкви є3sже рaди пок0z не знaлъ є3си2, * ўкрэплsемь си1лою десни1цы
б9іz.

[Глaсъ д7:]

пrт0ла вLки находsсz, прпdбне севастіaне, * не забyди цRковь
Ўп0двигомъ
твои1мъ во ґмeрицэ сіsющую, * и3 чрезъ хrтA бGу nц7Y
приходsщую, * бlгоговёйнw же клaнzющисz чcтны6мъ твои6мъ мощeмъ,
вопію1щую ти2: * бlжeнне пaстырю, непрестaннw моли1сz.

П

[Глaсъ є7:]

оложи1въ њсновaніе бlгочcтіz * во смирeніи и3 воздержaніи, * и3
распали1всz бжcтвеннымъ рачeніемъ * къ проповёданію сл0ва б9іz, *

показaлсz є3си2 прекрaснаz tрaсль цRкве, * въ рeвности ґпcлу kзhкwвъ
прибли1живсz, * и3 nц7є1мъ въ мyдрости послёдуz, * џ§е севастіaне,
бGобlжeнне.

Л

Слaва, глaсъ ѕ7:

юб0вь бжcтвенную въ себЁ разгорёвъ, * всегдA къ бGу стремлeніе
и3мёлъ є3си2, * и3 є3гдA т0й тS въ сво‰ њб8‰тіz пригласи2, * тh

тaмw рaдостнw прешeлъ є3си2: * многотрyдное тёло твоE въ жи1чэ
погребeсz, * є3гдa же гDь и3сп0лни желaніе людeй ти2 возлю1бленныхъ *
возжелaвшихъ тS въ джeксонэ, * пренес0ша тво‰ бlгод†тныz м0щи, *
џ§е севастіaне, равноапcльне.

Т

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

ворeцъ и3 и3збaвитель м0й, * пречcтаz, хrт0съ гDь * и3зъ твои1хъ
ложeснъ прошeдъ, * въ мS њболкjйсz, * пeрвыz клsтвы ґдaма

свободи2. * тёмже ти2, всечcтаz, * ћкw б9іи м™ри же и3 дв7э, * вои1стинну
вопіeмъ нем0лчнw: * рaдуйсz ѓгGльски, * рaдуйсz вLчце, * предстaтельство
и3 покр0ве, * и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Мцcа ноeмвріа, въ з7i-й день
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На стиховње: стихире, глас 1.
Подобан: Небеских чинова ...

Н

астаде, богоносни, светлији од сунца дан спомена твог, * који
обасјава оне који ти вером прилазе, * испуњавајући их
мирисом бесмртности, * и дарујући исцељења душама. * Севастијане
преподобни, * молитвениче за душе наше.
Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних његових.*7
вега свога одрекао се јеси, * проповедниче Јеванђеља,
свештенослужитељу Севастијане, * и ревност коју апостоли
имаше, * по Новом свету си показао; * све телесне жеље покорио си
потребама духа. * Зато сада, као становник у небеским насељима, *
моли се за душе наше.

С

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим хтеднуће веома.*8

Б

лажени Севастијане, * у срце своје темељ врлине и Христа
положио јеси, * те и након смрти твоје гроб твој у Џексону *
позива верне да се у Христа обуку; * зато, преподобни, * будући да
си био учитељ и пример свима, * моли да се спасу душе наше.
Слава ... глас 2:

П

реподобни оче, од младости ревносно се учивши врлини, *
био си оруђе Духа Светога; * примивши од њега благодат да
чуда чиниш, * подизао си многе храмове својим рукама, * и људе си
учио сваком благочешћу. * Свима си био све,*9 * и искрену љубав ка
Христу и људима стекао си; * Севастијане, оче наш, * моли Христа
Бога, * да се спасу душе наше.
И сада .... Богородичан, глас исти:
[да] чуда новог, [од] свих древних чуда [већег]! * јер коме је
позната Мајка која без мужа роди, * и на рукама носи * Оног
који сву твар држи? * По Божијој вољи рођен је, * Онај кога као
Дет(енц)е, Пречиста, * Твојим рукама носиш, * и материнску смелост
према Њему имаш; * не престај да [Му] се молиш за нас који Те
поштујемо, * да се сажали и спаси душе наше.

О

* Пс. 115,6.
* Пс. 111,1.
9* ср. 1. Кор. 9,22.
7
8

Прпdбнагw nц7A нaшегw севастіaна [дaбовича], просвэти1телz ґмeрики.
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На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ №.
Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

Н

астA, бGон0се, сlнца свэтлёйши дeнь пaмzти твоеS, * њзарszй
вёрою ти2 приходsщыz, * и3сполнszй и4хъ бlгоухaніемъ безсмeртіz,

* и3 дaруzй и3сцэлє1ніz душaмъ: * севастіaне прпdбне, * мlтвенниче њ
душaхъ нaшихъ.
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.

В

сёхъ свои1хъ tрeклсz є3си2, * проповёдниче є3ђліа, сщ7еннослужи1телю
севастіaне, * и3 рeвность ю4же ґпcли и3мэsху, * въ н0вэмъ мjрэ

показaлъ є3си2: * вс‰ плотск†z жел†ніz покори1вый потрeбамъ дyха. *
тёмъ нhнэ, ћкw жи1тель въ нбcныхъ селeніихъ, * моли1сz њ душaхъ
нaшихъ.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.

Б

lжeнне севастіaне, * въ с®цы своeмъ њсновaніе добротётели и3 хrтA
положи1лъ є3си2, * ћкw и3 по смeрти твоeй рaка твоS въ джeксонэ *

призывaетъ вBрныz во хrтA њблещи1сz: * тёмъ, прпdбне, * бhвый ў§тель
и3 примёръ всBмъ, * моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Слaва, глaсъ в7:

П

рпdбне џ§е, t ю4ности рeвностнw ўчи1выйсz добродётели, * бhлъ
є3си2 nрyдіе д¦а с™aгw: * пріeмый t негw2 блгdть чудодёйствіz, *

стр0илъ є3си2 мнHгіz хрaмы свои1ми рукaми * и3 чlвёки ўчи1лъ є3си2
всsкому бlгочcтію. * всBмъ бhлъ є3си2 вс‰, * и3 пріи1скреннюю люб0вь ко
хrтY и3 чlвёкwмъ стzжaлъ є3си2: * севастіaне џ§е нaшъ, * моли2 хrтA бGа,
* сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

чудесE н0вагw всёхъ дрeвнихъ чудeсъ! * кт0 бо познA м™рь безъ

Qмyжа р0ждшую, * и3 на рукY носsщую, * всю2 твaрь содержaщаго; *

б9іе є4сть и3зволeніе, р0ждшеесz. * є3г0же ћкw мLнца, пречcтаz, * твои1ма

рукaма носи1вшаz, * и3 м™рне дерзновeніе къ немY и3мyщаz, * не престaй
молsщи њ чтyщихъ тS, * ўщeдрити и3 сп7сти2 дyшы нaшz.
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Месеца новeмбра, у 17-ти дан

На благосиљању хлебова: тропар, глас 8:
ођен у Сан Франциску, * апостоле и просветитељу: *
прворођени у Америци који је постао свештеник, * огњени
проповедниче Речи Христове међ’ народима Америке, * пропутовао
си целу земљу проповедајући Истину и љубав, * утврђујући
мноштво душа у вери Православној, * и подижући многе цркве у
славу Божију, * сиромашан телом а богат Духом. * Моли се сада
Господу * Којем си служио свим срцем, * Севастијане Џексонски, и
Свеамерички апостоле, * да нам дарује твоју последњу изговорену
жељу: * Небеско Царство, коме нема краја.
[Двапут.]

Р

И(ли): други тропар, глас 1 [Лазарев]:

Т

рудбеника неуморног, * у трпљењу и послушности изврсног,
* врлинског угодника Христовог, * преподобног оца
Севастијана, * свештенослужитеља Цркве Божје, * песмама, верни,
прославимо, * јер он Христу Америку приводи, * и за све нас се
моли.
И: Богородице Дјево ... [Једном.]
И отпуст.

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог је Господ ... тропари преподобног.
Слава ... и сада .... Богородичан по гласу.
По 1. катизми: сједален, глас 3.
Подобан: Красоти дјевстваТвога ...
девствености провео си живот свој * предавши га Господу; *
хитајући увек ка врлинама, * помагао си људима да препознају
Истину; * коју похвалу достојну тебе да принесемо? * Оче и пастиру
добри, * задивљени смо житијем твојим. * Стога ти, као што и
приличи кличемо: * Радуј се, преподобни!
[Двапут.]

У

Преп. оца нaшег Севастијaна [Дaбовића], просветитеља Амeрике.
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На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ }:

С

анъ-франци1сское рождeніе, * ґпcле и3 просвэти1телю, * перворождeнный
во ґмeрицэ бhвый сщ7eнникомъ, * џгненный проповёдниче сл0ва

хrт0ва

во

kзhцэхъ

ґмeрики,

* путешeствовалъ

є3си2

всю2

зeмлю

проповёдаz и4стину и3 люб0вь, * ўтверждaz мн0жество дyшъ въ вёрэ
правослaвнэй, * и3 построsz мнHгіz цє1ркви во слaву б9ію, * сир0тствуzй
пл0тію, богатsй же д¦омъ. * моли1сz нhнэ ко гDу * є3мyже раб0талъ
є3си2 всёмъ с®цемъ, * севастіaне джeксонскій, и3 всеамерикaнскій ґпcле, *
даровaти нaмъ твоE послёднее и3зречeнное желaніе: * нбcное цrтвіе, є3мyже
нёсть концA.

[Двaжды.]
И#[ли2]: и4нъ тропaрь, глaсъ № [Лaзаревъ]:

Дўг0дника

ёлателz неусhпна, * въ терпёніи и3 послушaніи и3зрsдна, *
хrт0ва добродётельна, * прпdбнаго nц7A севастіaна, *

сщ7еннослужи1телz цRкве б9іz, * пёсньми, вёрніи, прослaвимъ, * т0й бо
хrтY ґмeрику прив0дитъ, * и3 њ всёхъ нaсъ м0литсz.
И#: Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.]
И# tпyстъ.

На у4трени.
На БGъ, гDь: тропари2 прпdбнагw.
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ по глaсу.
По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ G.
Поd: КрасотЁ дв7ства твоегw2:

В

ъ дв7ствэ провeлъ є3си2 житіE своE * предaвъ т0е гDеви: * ўскорsz
при1снw къ добродётелємъ, * споспэшeствовалъ є3си2 чlвёкwмъ

ўвёдэти и4стину: * кyю ти2 похвалY принесeмъ дост0йную; * џ§е и3
пaстырю д0брый, * ўдивлeни є3смы2 житіeмъ твои1мъ. * тёмже, ћкоже и3
подобaетъ, вопіeмъ ти2: * рaдуйсz, прпdбне.

[Двaжды.]

Мцcа ноeмвріа, въ з7i-й день
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Слава ... и сада .... Богородичан, глас исти:
адивљен красотом девојаштва Твога * и пресветлом чистотом
Твојом, * Гаврил клицаше Теби, Богородице: * Коју да
принесем хвалу достојну Тебе, * како ли да Те назовем? * у
недоумици сам и ван себе. * Кличем ти зато по заповести: * Радуј се,
Благодатна!

З

По 2. катизми: сједален [општи], глас 5.
Подобан: Сабезпочетни Логос ...

П

одвижника Господњег прославимо песмама, * јер он
умртвивши све нападе страсти, * уздржањем и истинским
крајњим трпљењем, * много посрами противоборца непријатеља и
сву гордост његову; * те се и сада моли * да буду помиловане душе
наше. [Двапут.]
Слава ... и сада .... Богородичан, глас исти:
жасно чудо зачећа и неизрецив начин порођаја, * који се
познаде код Тебе, Приснодјево Чиста, * чуди мој ум и
задивљује моје мисли. * Твоја слава, о! Богородице, рашири се по
целом свету * зарад спасења душа наших.

У

Величање:
еличамо те, * оче Севастијане, равноапостолни; * и поштујемо
муке и напоре твоје, * којима си се трудио * у благовести
Христовој.

В

Псалам изабрани: Небеса казују славу Божију ...*10
По полијелеју: сједалени, глас 1 [Лазареви]:

А

мерички свет као првину Господу принесе * преподобног оца
Севастијана, * првог међу монасима и свештеницима * који су
рођени Американци, * апостолског подвига делатеља.
Слава ... глас 3:

Б

ио си, оче Севастијане, * прво мушко дете рода нашег * рођено
у страној Америци, * од родитеља Срба који су први тамо
отишли, * а над свиме постао си украс Цркве Православне.
И сада .... Богородичан, глас исти:
* Пс. 18,2.

10

Прпdбнагw nц7A нaшегw севастіaна [дaбовича], просвэти1телz ґмeрики.
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Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

К

расотЁ дв7ства твоегw2, * и3 пресвётлэй чcтотЁ твоeй гавріи1лъ
ўдиви1всz, * вопіsше ти2 бцdе: * кyю ти2 похвалY принесY

дост0йную; * чт0 же воз8именyю тS; * недоумэвaю и3 ўжасaюсz. *
тёмже ћкw повелёнъ бhхъ, вопію1 ти: * рaдуйсz, блгdтнаz.
По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ [џбщій], глaсъ ѕ7.
Поd: Собезначaльное сл0во:

П

одви1жника гDнz пёсньми прослaвимъ, * т0й бо ўмертви1въ вс‰
прил0ги

стrтeй,

*

воздержaніемъ

и3

и4стиннымъ

крaйнимъ

терпёніемъ, * ѕэлw2 посрами2 противоборцA врагA и3 всю2 гордhню є3гw2, * и3
нhнэ же м0литсz * во є4же поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Ўжaсно
тебЁ

чyдо зачaтіz и3 несказaненъ џбразъ рождeніz, * и4же въ
познaсz,

приснодв7о

чcтаz,

*

ўжасaетъ

м0й

ќмъ

и3

ўдивлsетъ мо‰ помышлє1ніz. * слaва твоS, q! бцdе, во всeмъ мjрэ
прострeсz * сп7сeніz рaди дyшъ нaшихъ.
Величaніе:

В

еличaемъ тS, * џ§е севастіaне, равноапcльне: * и3 чтeмъ болёзни и3
труды2 тво‰, * и4миже труди1лсz є3си2 * во бlговёстіи хrт0вэ.
Pал0мъ и3збрaнный: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:
По полmелeи: сэдaльны, глaсъ № [Лaзарєвы]:

мерикaнскій мjръ ћкw начaтокъ гDеви принесE * прпdбнаго nц7A

Ґсевастіaна,

* пeрваго во монaсэхъ и3 сщ7eнницэхъ * рождeніz

ґмерикaнскагw, * ґпcльскагw п0двига дёлателz.

Б

Слaва, глaсъ G:

hлъ є3си2, џ§е севастіaне, * пeрвое мyжеско nтрочA р0да нaшегw *
рождeнное въ чуждeй ґмeрицэ, * t роди1телей сeрбwвъ тaмw

первоtшeдшихъ,
правослaвныz.

*

пaче

же

всёхъ

бhлъ

є3си2

ўкрашeніе

цRкве

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

~ 17 ~
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ао необрађена лоза, Дјево, * најкраснији грозд си произникла,
* који нам истаче вино спасења, * веселећи душе и тела свих. *
Зато као Узрочницу добара ублажујући те увек, * са анђелом ти
вапијемо: * Радуј се, Благодатна.

К

Степена, 1. антифон 4. Гласа.
Прокимен, глас 4:
Свештеници ће се Твоји обући у правду, * и преподобни ће се Твоји
обрадовати.*11

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим напредоваће веома.*12
Све што дише ...
Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 43 [гл. 11,27-30].
ече Господ својим ученицима: [11,27] Све је мени предао Отац
мој, и нико не зна Сина до Отац; нити Оца ко зна до Син, и
ако Син хоће коме открити. [28] Ходите к мени сви који сте
уморни и натоварени и ја ћу вас одморити. [29] Узмите јарам мој на
себе и научите се од мене; јер сам ја кротак и смирен срцем, и наћи
ћете покој душама својим. [30] Јер јарам је мој благ, и бреме је моје
лако.

Р

По 50-том псалму: стихира, глас 6:

П

реподобни оче, * по читавом новом свету проповедао си
Јеванђеље Христово; * и са радошћу си служио Цркви
Његовој, * што си и желео од младости своје. * Искао си најпре
Царство Божије и правду Његову,*13 * где сада обитаваш. * Мир
измоли душама нашим.

Канон преподобном Севастијану Џексонском, глас 8.
Састав Вељка Васиљева, ђакона Новосадског – Алмашког, коме је
акростих: Ве[љко] Ва[сиљев] тебе Севастијане опева.
А у Богородичанима: Лествица.
* Пс. 131,9.
* Пс. 111,1.
13* Мт. 6,33.
11
12

Преп. оца нaшег Севастијaна [Дaбовића], просветитеља Амeрике.
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кw невоздёланнаz лозA, дв7о, * краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2,

Ћ*

и3сточaющь нaмъ віно2 сп7сeніz, * всёхъ веселsщее дyшы же и3

тэлесA. * тёмже ћкw винy тz д0брыхъ ўбlжaюще при1снw, * со ѓгGломъ
вопіeмъ ти2: * рaдуйсz, блгdтнаz.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.
Всsкое дыхaніе:

Р

С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло м7г [главA №i,к7з-l].

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ: вс‰ мнЁ предан† сyть nц7eмъ мои1мъ:
и3 никт0же знaетъ сн7а, т0кмw nц7ъ: ни nц7A кто2 знaетъ,
т0кмw сн7ъ: и3 є3мyже ѓще в0литъ сн7ъ tкрhти. Пріиди1те ко

мнЁ вси2 труждaющіисz и3 њбременeнніи, и3 ѓзъ ўпок0ю вы2. Возми1те и4го
моE на себE, и3 научи1тесz t менE, ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ с®цемъ: и3
њбрsщете пок0й душaмъ вaшымъ. И$го бо моE бlго, и3 брeмz моE легко2
є4сть.

П

По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

рпdбне џ§е, во всeмъ н0вэмъ мjрэ проповёдалъ є3си2 є3ђліе хrт0во: *
и3 съ рaдостію служи1лъ є3си2 цRкви є3гw2, * є4же и3 возжделёлъ є3си2 t

ю4ности своеS. * пeрвэе и3скaлъ є3си2 цrтвіz б9іz и3 прaвды є3гw2, * и3дёже
нhнэ њбитaеши. * ми1ръ и3змоли2 душaмъ нaшымъ.

КанHнъ прпdбному севастіaну джeксонскому, глaсъ }.
Составлeніе вeлька васjльева, діaкона новосaдскагw – ґлмaшскагw,
є3гHже краегранeсіе [на сeрбстэмъ љзhцэ]:
Вe[лько] ва[сjльевъ] тебE севастіaне воспэвaетъ.
Въ бGор0дичнахъ же: Лёствица.

Мцcа ноeмвріа, въ з7i-й день
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Песма 1. Ирмос:
Прешавши воду као копно, * и побегавши од египатског зла, *
Израиљац клицаше: * Избавитељу и Богу нашем појмо!
[Припев: Преподобни оче Севастијане, моли Бога за нас!]
реме је да опевамо светог, * преподобног нашег, * блаженог
Севастијана. * Многа искушења нападају, * због тога му ми
сада песмом кличемо!

В

схатон си искао, блажени, * њега си задобио * кроз тишину
молитве. * Моли се за нас пред лицем Творца: * помени их,
Господе, у Царству своме.
Слава ...

Е

рело православља био си ту, * у разноликом свету * који си
заволео, * као Павле проповедао си; * бивајући свима све,
Господа ради.
И сада ... Богородичан:

В

Л

икујмо и прославимо и Њу, * светију од светих * Богородицу
Марију. * Не заборави ни нас, Пресвета, * који Ти се са
љубављу обраћамо.
Песма 3. Ирмос:
Небеског свода врхотворче Господе, * и Цркве градитељу, * Ти ме
утврди у љубави Твојој, * крају жеља, тврђаво верних, * једини
Човекољупче.

А

постолу подобан, цркава градитељу, * спаси нас тврђавом вере
своје, * анђеле у телу, * Севастијане оче, * моли Бога за нас
грешне, * велики учитељу и проповедниче.

Т

и си врлински живео, љубав сведочио, * буди нам утеха у
тузи, немиру душевном; * у искушењима буди нам
руководитељ, * Христов подражаваоче, Севастијане.
Слава ...
вхаристијски живљаше, пример пастви будући, * потребитим
добро чинећи, * себе не штедећи; * о, Севастијане, доброчинитељу
оче, * моли се за верне твоје, узоре свих нас.
И сада ... Богородичан:

Е

Прпdбнагw nц7A нaшегw севастіaна [дaбовича], просвэти1телz ґмeрики.
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Пёснь №. Їрм0съ:
В0ду прошeдъ ћкw сyшу, * и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, *
ї}льтzнинъ вопіsше: * и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.
[Припёвъ: Прпdбне џ§е севастіaне, моли2 бGа њ нaсъ.]

В

рeмz воспёти нaмъ с™aго * прпdбнаго нaшего, *

бlжeннаго

севастіaна. * мнHгаz и3скушє1ніz напaдаютъ, * сегw2 рaди томY

нhнэ пёсненнw восклицaемъ.
схатHнъ и3скaлъ є3си2, бlжeнне, * є3г0же стzжaлъ є3си2 чрезъ тишинY

Е#мlтвы. * моли1сz њ нaсъ предъ лицeмъ творцA: * помzни2 и5хъ, гDи,

во цrтвіи своeмъ.

К

Слaва:

лaдzзь правослaвіz бhлъ є3си2 здЁ, * въ разноoбрaзнэмъ мjрэ *
є3г0же возлюби1лъ є3си2, * и3 ћкw пavелъ проповёдалъ є3си2, * бывaz

всBмъ вс‰, гDа рaди.

Л

И# нhнэ, бGо®ченъ:

икyимъ и3 прослaвимъ т0юже, * с™ёйшую с™hхъ, * бцdу мRjю. * не
забyди и3 нaсъ, прес™az, * съ люб0вію њбращaющихтисz.
Пёснь G. Їрм0съ:

Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, * и3 цRкве зижди1телю, * ты2 менE
ўтверди2 въ любви2 твоeй, * желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, * є3ди1не
чlвэколю1бче.
пcлу под0бенъ, цRквей здaтелю, * сп7си1 ны твердhнею вёры твоеS, *

ҐѓгGле во пл0ти, * севастіaне џ§е, * моли2 бGа њ нaсъ грёшныхъ, *

вели1кій ў§телю и3 проповёдниче.

Т

ы2

добродётельнw

жи1тельствовалъ

є3си2,

*

лю1бовь

свидётельствовалъ є3си2, * бyди нaмъ ўтэшeніе въ печaли, въ

неспок0йствіи душeвнэмъ: * во и3скушeніихъ бyди нaмъ руководи1тель, *
хrтоподражaтелю, севастіaне.

Слaва:

vхарjстически живsше, примёръ пaствэ бывaz, * потрeбующымъ

Е#бlготворS,

* себE не щадS: * q! севастіaне, бlготвори1телю џ§е, *

моли1сz њ вёрныхъ твои1хъ, џбразе всBмъ нaмъ.

И# нhнэ, бGо®ченъ:
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во слушкиње Господње*14 – ускликну Марија * примивши Бога
у утробу * и тиме постаде родитељка Творца. * Ми јој сад с
вером кличемо: * Радуј се, Богородице благодатна.

Е

Сједален, глас 6 [Лазарев]:

Н

ови свет проходећи, * вечни живот си проповедао, *
парохије оснивао и храмове градио, * људе просвећивао и
крштавао, * Јеванђеље и Божанску Жртву свештенослужио, * и
списе нам богомудре оставио, * и за ово велику смелост пред
Богом стекао.
[Двапут.]
Слава ... и сада .... Богородичан, глас исти:
елећи долазак ка Христу Богу, * молимо Те за Предводницу,
Богородице Путеводитељко; * да бисмо достигли
недостижно, * славећи посредништво Твоје.

Ж

Песма 4. Ирмос:
Господе, чух тајну Твога домостроја спасења, * разумех дела Твоја
* и прославих Твоје Божанство.
ио си бисер свештенства, * жалосне тешио а жедне појио; *
болесне си посећивао, * испуњавајући речи Христове.

Б
Е
С
С

во човека незлобивог, * верног служитеља олтара
Божијег, * који је разумео дела Господња * славећи и
хвалећи Га.
Слава ...
ветим Писмом си живео, * на њега си све, оче, упућивао, *
учећи децу богословљу * и вери у Бога, Створитеља
нашега.
И сада ... Богородичан:
лавимо те као блажену, * јер си Животодавца нашег родила, *
Приснодјево Богородице; * похвало рода људског, * заштито
свих нас.
Песма 5. Ирмос:
Просвети нас заповестима Твојим, Господе, * и мишицом Твојом
узвишеном подај нам мир Твој, * Човекољупче.
* Лк. 1,38.

14

Преп. оца нaшег Севастијaна [Дaбовића], просветитеља Амeрике.

~ 22 ~

С

E рабA гDнz, возопи2 мRіaмь: пріsвши бGа во ўтр0бэ, * и3 тёми
бhсть роди1тельница творцA: * є4йже нhнэ съ вёрою вопіeмъ: *

рaдуйсz, бцdе блгdтнаz.
Сэдaленъ, глaсъ ѕ7 [Лaзаревъ]:

Н

0вый мjръ проходS, * вэчнyю жи1знь проповёдалъ є3си2, * прих0ды
њсновaлъ и3 хрaмы стр0илъ є3си2, * чlвёки просвэщaлъ и3 кrти1лъ

є3си2, * є3ђліе и3 бжcтвенную жeртву сщ7еннодёйствовалъ є3си2, * и3 спис†ніz
бGом{драz нaмъ њстaвилъ є3си2, * и3 њ си1хъ вeліе дерзновeніе къ бGу
стzжaлъ є3си2.

[Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Ж

елaюще

пришeствіz

ко

хrтY

бGу,

*

м0лимъ

тS

ћкw

предводи1тельницу, бцdе путеводи1тельнице: * ћкw да дости1гнемъ

недостижи6маz, * слaвzще ходaтайство твоE.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, * разумёхъ дэлA тво‰,
* и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Б
С
С

и1серъ сщ7eнничества бhлъ є3си2, * печ†льныz ўтэшaz, жaждущыz
же напаsz: * болsщыz посэщaz, * и3сполнsz словесA хrтHва.

E

чlвёка

неѕл0бива,

*

вёрна

служи1телz

разумёвша въ дэлA гDнz * слaвz и3 хвалS є3го2.

nлтарS

б9іz,

*

Слaва:

™hми пис†ніи жи1л ъ є3 с и2 , * къ ни6 м ъ вс‰, џ§е, наставлsлъ
є3 с и2 , * ўчS џтроки бGосл0вію * и3 вёрэ въ бGа, содётелz

нaшего.

И# нhнэ, бGо®ченъ:

тS, * животодaвца бо нaшего родилA є3си2, * приснодв7о
Ўбlжaемъ
бцdе: * похвало2 р0да чlвёческагw, * заступлeніе всёхъ нaсъ.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Просвэти2 нaсъ повелёніи твои1ми, гDи, * и3 мhшцею твоeю выс0кою
тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, * чlвэколю1бче.
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во радости! * наслеђе Севастијаново у Новоме свету * велича
Христа, истинитог Бога, * научено од преподобног.

Е
В

ером руковођен, * презрео си благо земаљско, *
подражавајући Саву светога, просветитеља, * мудрошћу
украшен као и он.
Слава ...

А
Т

рхијереја Николаја савременик [био] си, * беседећи с њим и
другим светима, * ширио си мир и радост у Духу
Светоме.*15
И сада ... Богородичан:
ебе радосно опевамо, Дјево Пречиста, * јер нам Тобом дође
извор свих радости, * Логос оваплоћени, * кога моли за нас
грешне.
Песма 6. Ирмос:
Излићу молитву ка Господу, * и Њему ћу казати туге моје, * јер се
душа моја испуни зала * и живот се мој приближи аду, * и молим се
као Јона: * Боже, изведи ме из трулежи.
вештеном љубављу испуњаваш све * који ти се са вером
обраћају сад, * молитвениче оче преподобни; * заступниче
наш пред престолом Онога, кога си заволео, * и свима Реч Његову
преносио.

С

Т

их и замишљени монах, смирени, * неуморни мисионар, пун
љубави, * врлинама разним беше украшен, * узвишени
светионик и радосни, * Севастијан свештеник, * који се моли Богу
Слову за нас.
Слава ...

И

скрено си људе све заволео, * [и] ка Богу Господу их
руководио; * учећи их непрестаној молитви * која лечи сваку
болест, тугу и слабост; * а верне обогаћује * јер доноси мир душама
нашим.
И сада ... Богородичан:
ојске анђела славе Те, Марија! * јер Ти је анђео јавио благу вест
* да ћеш самог Сина Божјег родити. * Речима: Нека ми буде по
речи твојој,*16 * Нови завет започиње, * због тога Те и ми величамо.

В

* ср. Рим. 14,17.
* Лк. 1,38.

15
16
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С
В

E рaдости! * достоsніе севастіaновое въ н0вэмъ мjрэ * вели1читъ
хrтA, и4стиннаго бGа, * научeное препод0бнымъ.

ёрою руководи1мь, * презрёлъ є3си2 блaго земн0е, * подражaz сaввэ
с™0му, просвэти1телю, * мyдростію ћкоже и3 џнъ ўкрaшенъ. Слaва:

рхіерeа ніколaа совремeнникъ бhлъ є3си2, * бесёдуz къ немY и3

Ґко и3ны6мъ

с™ы6мъ, * распростирaлъ є3си2 ми1ръ и3 рaдость њ д©э

с™ёмъ.

И# нhнэ, бGо®ченъ:

Р

aдостнw воспэвaемъ тS, * дв7о пречcтаz, * тоб0ю бо пріи1де нaмъ
и3ст0чникъ всёхъ рaдостей, * сл0во воплощeнное, * є3г0же моли2 њ

нaсъ грёшныхъ.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Мlтву пролію2 ко гDу, * и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, * ћкw ѕHлъ
душA моS и3сп0лнисz, * и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, * и3 молю1сz ћкw
їHна: * t тли2 б9е, возведи1 мz.

С

щ7eнною

люб0вію

и3сполнsеши

всёхъ

*

нhнэ

съ

вёрою

њбращaющихтисz, * мlтвенниче, џ§е прпdбне: * предстaтелю нaшъ

ко пrт0лу є3гHже возлюби1лъ є3си2, * и3 є3гHже сл0во всёми преноси1лъ є3си2.

Т

и1хій и3 мhсленный монaхъ, смирeнный, * неусhпный миссіонeръ,
и3сп0лненный любвE, * добродётельми рaзными ўкрaшенный, *

возвhшенный свэти1льникъ и3 рaдостный, * севастіaнъ сщ7eнникъ, *
молsщійсz ко бGу сл0ву њ нaсъ.

Слaва:

скрeннэ вс‰ чlвёки возлюби1лъ є3си2, * и3 къ бGу гDу руководи1лъ |

И$є3си2: * ўчS и5хъ непрестaннэй мlтвэ * врачyющей всsкую болёзнь,

печaль и3 слaбость: * вBрныz же богатsщей, * прин0ситъ бо ми1ръ душaмъ
нaшымъ.

В

И# нhнэ, бGо®ченъ:

0и ѓгGльстіи слaвzтъ тS мRjе, * ѓгGлъ бо kви1 ти бlгyю вёсть *
ћкw самаго2 сн7а б9іz р0диши. * словесы6: бyди мнЁ по гlг0лу

твоемY, * н0вый завётъ начинaетъ * сегw2 рaди и3 мы2 тS величaемъ.
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Кондак, глас 8 [монахиње Олимпијаде (Кадић)]:*17
ао златозарно сунце, равноапостолни оче наш, * са Гора
вечних нам сијаш, * и народ изабрани Божанском истином
обасјаваш; * и у вечни живот призиваш * све који те са љубављу
прослављају * и радосно ти поју: * Радуј се, Севастијане преподобни,
равноапостолни, * небојављена похвало Православља!
Икос:

К

Б

ожанствени проповедниче васкрслога Христа, * Севастијане
Џексонски, свети*18 богојављени, * животом својим и делима
Истинити живот неуморно си сведочио, * и све људе света, у загрљај
Свете Цркве као ангел си призивао, * и у рајска обиталишта се
уселио; * одакле нам Живот Вечни јављаш, * и за све људе неућутно
се заступаш, * да причасници Вечне Љубави заједно са тобом
будемо, * и да ти, у бесконачној радости, заувек појемо: *
Радуј се, пастиру добри, * јер си бесмртном љубављу Господу
служио! *
Радуј се, рајских насеља житељу, * [јер] си нам Божанску Љубав
Пресвете Тројице јавио! *
Радуј се, Богу уподобљени, * [јер] си богољубиве душе Христу
приводио! *
Радуј се, украсе Цркве драгоцени, * [јер] си златозарном Истином
све обасјао! *
[Народ:]
Радуј се, Севастијане свети, равноапостолни, * небојављена
похвало Православља!
Песма 7. Ирмос:
Некада у Вавилону младићи, * који беху дошли из Јудеје, * вером
тројичном угасише пламен пећни, појући: * Благословен си Боже
отаца наших.

Ј

едног Бога у Тројици * младима си ватрено благовестио, оче; *
дајући им образац, * учећи их да кличу * и да химном величају
Творца, * певајући Му песму: * Благословен си.

* кондак и икос 1. узети из Акатиста монахиње Олимпијаде (Кадић).
* моја измена, а у изворнику: светитељу.

17
18
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Кондaкъ, глaсъ и7 [монaхини nлmмпіaды (кaдичъ)]:
кw златозaрное сlнце, * равноапcльне џ§е нaшъ, * t г0ръ вёчныхъ

Ћнaмъ

сіsеши,

*

и3

лю1ди

и3збр†нныz

бжcтвенною

и4стиною

њблиставaеши: * и3 въ присножив0тіе призывaеши * вс‰ съ люб0вію тS
прославлsющыz * и3 рaдостнw ти2 пою1щыz: * Рaдуйсz, севастіaне прпdбне,
равноапcльне, * нб7оzвлeннаz похвало2 правослaвіz.

Јкосъ:

Б

жcтвенный проповёдниче воскрeсшаго хrтA, * севастіaне джeксонскій,
с™е бGоzвлeнне, * житіeмъ твои1мъ и3 дBлы и4стинный жив0тъ

неусhпнw свидётельствовалъ є3си2, * и3 вс‰ чlвёки мjра, во њб8‰тіz с™hz
цRкве ћкw ѓгGлъ призывaлъ є3си2, * и3 въ р†йскаz nби1тєлища всели1лсz
є3си2: * tню1дуже присножив0тіе нaмъ kвлsеши, * и3 њ всёхъ чlвёцэхъ
нем0лчнw предстaтельствуеши, * ћкw да прич†стницы вёчныz любвE
вкyпэ съ тоб0ю бyдемъ, * и3 да тебЁ, въ некончaемэй рaдости, во
вёкъ поeмъ: *
Рaдуйсz, пaстырю д0брый, * безсмeртною люб0вію гDеви раб0тавый. *
Рaдуйсz, рaйскихъ селeній жи1телю, * бжcтвенную люб0вь прес™hz трbцы
нaмъ kви1вый. *
Рaдуйсz, бGоупод0бленный, * бGолюби6выz дyшы ко хrтY приводи1вый.
Рaдуйсz, ўкрaсе цRкве драгоцённый, * златозaрною и4стиною вс‰
њблистaвый. *
Рaдуйсz,

севастіaне

[Лю1діе:]
прпdбне,

равноапcльне,

*

нб7оzвлeннаz

похвало2

правослaвіz.
Пёснь з7. Їрм0съ:
T їудeи дошeдше * џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, * вёрою трbческою
плaмень пeщный попрaша, пою1ще: * nц7є1въ б9е, блгcвeнъ є3си2.
ди1наго бGа въ трbцэ * ю4нымъ плaменнэ бlговэсти1лъ є3си2, џ§е: *

Е#даS и5мъ џбразъ, * ўчS и5хъ вопи1ти

* пою1ще є3мY пёснь: * блгcвeнъ є3си2.

* и3 пёснію величaти творцA,
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А

манет нам остави, * да и ми у Новоме свету следимо тебе, *
Севастијане оче, * да се свагда сећамо, * [и] да химном
величамо Бога, * певајући Му песму: * Благословен си.
Слава ...

Н

ебеске силе бестелесне * радују се гледајући на тебе у телу, *
угодниче Божји; * јер живиш као и они, * и учиш верне да
кличу: * Боже отаца наших, * благословен си. И сада ... Богородичан:

И

мамо Те, Богородице, * чистију од сунчане светлости,
Пречиста; * благодатна Маријо, * узвишенија од неба; * јер си
Спаса Христа родила, * виновника весеља, * Благословена.
Песма 8. Ирмос:
Цара Небеског, * кога поју Војске Анђелске, * хвалите и
преузносите у све векове.

Е

ванђелским речима одушевљен * свима си их благовестио * и
сада, славиш Бога нашега усрдно.

Господе, * дивни у светима својим, * гроб преподобног
О,Твог
у Џексону * сведочи љубав ка Теби, * којом он
живљаше.

Слава ...

П

охитајмо! * славимо Цара Небеског; * то је чинио
отац Севастијан, * те се сада радује у Царству
Небеском.
И сада ... Богородичан:
Небеског, * кога поју војске анђела, * Богородица часна је
Цара
родила; * сад је хвале херувими и серафими.
Песма 9. Ирмос:
Спасени Тобом, Дјево чиста, * ми Те исповедамо као истинску
Богородицу, * величајући Те са бестелесним Хоровима.

Е

вхаристија ти је била извориште, * због тог си желео да је
приближиш свима * како би њоме живели, подражавајући те.

Прпdбнагw nц7A нaшегw севастіaна [дaбовича], просвэти1телz ґмeрики.
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авэщaніе

њстaвилъ

є3си2,

*

и3

нaмъ

въ
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н0вэмъ

мjрэ,

послёдствовати тебЁ, * севастіaне џ§е, * всегдA пaмzтствовати, *

и3 пёснію величaти бGа, * пою1ще є3мY пёснь: * блгcвeнъ є3си2.

Слaва:

Н

ебє1сныz си6лы безплHтныz * рaдуютсz зрsще на тS во пл0ти, *
ўг0дниче б9ій: * жи1тельствуеши бо ћкоже nни2, * и3 ўчи1ши

вBрныz звaти: * б9е nтє1цъ нaшихъ, * блгcвeнъ є3си2. И# нhнэ, бGо®ченъ:
мамы тS, бцdе, * чистёйшую сlнечнагw свёта, пречcтаz: * мRjе

И$блгdтнаz,

нб7съ вhсшаz: * и4бо сп7са хrтA родилA є3си2, * весeліz

вин0внаго, * блгcвeннаz.
Пёснь }. Їрм0съ:
ЦRS нбcнаго, * є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, * хвали1те и3 превозноси1те
во вс‰ вёки.
ђльскими словесы6 њдушевлeнъ * всBмъ бlговэсти1лъ є3си2 |, * и3

Е#нhнэ, слaвиши бGа нaшего ўсeрднw.

гDи, * ди1венъ сhй во с™hхъ свои1хъ, * рaка прпdбнагw твоегw2 въ

Q,джeксонэ

* свидётельствуетъ люб0вь къ тебЁ, * є4юже џнъ

жи1тельствоваше.

П

Слaва:

отщи1 мсz, * слaвимъ цRS нбcн аго: * ћкоже твори1 лъ є4сть
nтeцъ нaшъ севастіaнъ: * нhнэ же рaдуетсz въ цrтвіи

нбc нэмъ.

И# нhнэ, бGо®ченъ:

нбcнаго, * є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, * бцdа чcтнaz родилA є4сть:
ЦRS* нhнэ
хвaлzтъ ю5 херувjми и3 серафjми.
Пёснь f7. Їрм0съ:
Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, * сп7сeніи тоб0ю, дв7о чcтаz, * съ
безпл0тными ли6ки тS величaюще.
vхарjстіа бhсть тебЁ и3ст0чище, * сегw2 рaди возжделёлъ є3си2

Е#прибли1жити ю5 ко всBмъ * ћкw да нeю живyтъ, подражaюще тS.
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еличамо светога, анђела у телу, * који сада у хору, са свима
светима, * славослови непрестано Бога Створитеља. Слава ...

В
А

постолску си ревност и вољу имао * да у свима народима света
Новога * пробудиш љубав ка Христу, * који те због тога
прослави.
И сада ... Богородичан:

А

нђели Те певају, * Дјево Владичице, * [јер] Тобом нам дође
Спасење и Живот нови; * и ми Те стога хвалимо, * моли да се
спасемо.
Свјетилан [Лазарев]:
ујетност света и гордост живота увидевши, * а вечну истину
Јеванђеља спознавши; * једино си Божју вољу испуњавао, *
управљајући се ка вечној слободи, * оче Севастијане; * спомен је твој
до века.
[Двапут.]

С

Слава ... и сада .... Богородичан:
елећи да види славу Сина и Бога Твог, * Севастијан
преподобни, * одрече се себе и крст свој узе, *
преблагословена Богородице; * и следоваше Његовим живоносним
стопама, * служећи до смрти ближњима.

Ж

На Хвалите ... стихире, [на 4], глас 7.
Подобан: Није нам више забрањено ...
а радошћу великом * сећајући се спомена твог, * уздамо се у
заступништво твоје пред Господом, * Севастијане
преподобни.
[Двапут.]

С

М

ноги подвизи твоји * нама су надахнуће, * [јер] си љубаљу
према ближњима * сведочио љубав према Христу, *
Севастијане преподобни.
лужећи неуморно у светоме олтару, * учио си верне како да
заједно са тобом * служе Богу и да певају: * Господе, слава

С

Теби.

Слава ... глас 3:
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В

еличaемъ с™aго, ѓгGла во пл0ти, * и4же нhнэ въ ли1цэ, со всёми
с™hми, * славосл0витъ непрестaннw бGа содётелz.

Слaва:

пcльскую рeвность и3 в0лю и3мёлъ є3си2 * во всёхъ kзhцэхъ мjра

Ґн0вагw

* возбуди1ти люб0вь ко хrтY: * сегw2 рaди т0й тS

прослaви.

И# нhнэ, бGо®ченъ:

гGли тS пою1тъ, дв7о вLчце, * тоб0ю бо нaмъ пріи1де сп7сeніе и3 жив0тъ

Ѓн0вый: * тёмже и3 мh хвaлимъ тS, * моли2 во є4же сп7сти1сz нaмъ.
Свэти1ленъ [Лaзаревъ]:

С

уeтство мjра и3 г0рдость житіS ўви1дэвъ, * вэчнyю же и4стину
є3ђліа познaвъ: * є3ди1но б9ію в0лю и3сполнsлъ є3си2, * ўправлszсz

къ вёчнэй своб0дэ, * џ§е севастіaне: * пaмzть твоS во вёкъ. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ:

Ж

елaz ви1дэти слaву сн7а и3 бGа твоегw2, * севастіaнъ прпdбный, * себE
tречeсz и3 кrтъ св0й пріS, преблгcвeннаz бцdе: * и3 послёдоваше

тогw2 живонHснымъ стопaмъ, * служS до смeрти ко бли6жнимъ.
На хвали1техъ: стіхи6ры, [на д7], глaсъ з7.
Поd: Не ктомY возбранsеми:

С

ъ рaдостію вeліею * воспоминaюще пaмzть твою2, * ўповaемъ на
предстaтельство твоE ко гDу, * севастіaне прпdбне.

[Двaжды.]

М

н0зіи п0двизи твои2 * вдохновeніе нaмъ сyть, * люб0вію бо къ
бли6жнимъ * свидётельствовалъ є3си2 люб0вь ко хrтY * севастіaне

прпdбне.

С

лужS неусhпнw во с™ёмъ nлтaрэ, * ўчи1лъ є3си2 вBрныz кaкw
вкyпэ съ тоб0ю * служи1ти бGу и3 пёти: * гDи, слaва тебЁ.
Слaва, глaсъ G:

Мцcа ноeмвріа, въ з7i-й день
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Ч

астан и узвишен био си, * како те и име описује, * преподобни
Севастијане! * Угледавши се на Павла апостола, * не штедећи
себе, * путовао си свуда ширећи Реч Истине свима, * не гледајући ко
је ко.*19 * Радуј се, украсе Новога континента! * Радуј се, верни
свештениче, * добри и верни слуго. * Крине Цркве Христове. * Моли
се за нас * да стекнемо љубав и ревност твоју, * несебичност и
пожртвованост, * а најпре Царство Небеско!
И сада .... Богородичан, глас исти:

Б

огородице, заступнице свих који Ти се моле, * Тобом смо
смели и Тобом се хвалимо, * и к Теби прибегавамо и Теби се
молимо: * [Са преподобним Севастијаном Џексонским * и свима
светима рода [или: континента] нашега,] * моли се за спасење душа
наших.
Славословље велико, јектеније и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажена од канона: песма 3. и 6.
Прокимен, глас 8:
По свој земљи прође глас њихов, * и до крајева васељене речи
њихове.*20
Стих: Небеса казују славу Божију, * а дело руку Његових објављује
свод небески.*21
Апостол Римљанима, зач. 104 [гл. 10,11-11,2].

Б

раћо, [10,11] Писмо говори: Сваки који вјерује у Њега неће се
постидјети. [12] Јер нема разлике између Јудејца и Јелина; јер
је исти Господ свију, богат за све који га призивају. [13] Јер
сваки који призове Име Господње биће спасен. [14] Како ће, дакле,
призвати Онога у кога не повјероваше? Како ли ће поверовати у
Онога за кога не чуше? А како ће чути без проповједника? [15] А како
ће проповиједати ако не буду послани? Као што је написано: Како
су красне ноге оних који благовијесте мир, који благовијесте добро!
* Рим. 2,11 и сл.
* Пс. 18,5a.
21* Пс. 18,2.
19
20

Прпdбнагw nц7A нaшегw севастіaна [дaбовича], просвэти1телz ґмeрики.
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тенъ и3 возвhшенъ бhлъ є3си2, * ћкоже и3 и4мz њписyетъ тS, *

ЧCпрпdбне

севастіaне. * под0бствовавъ пavлу ґпcлу, * не щадS себЁ, *

путешeствовалъ є3си2 повсю1ду всBмъ распростирaz сл0во и4стины, * не зрS
на лиц†. * рaдуйсz, ўкрашeніе н0вагw контінeнта. * рaдуйсz, вёрный
сщ7eнниче, * бlгjй и3 вёрный рaбе. * крjне цRкве хrт0вы, * моли1сz њ нaсъ *
стzжaти

нaмъ

люб0вь

и3

рeвность

твою2,

*

самоtвержeніе

и3

пожeртвованіе, * пeрвэе же цrтвіе нбcное. И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Б

цdе, предстaтельнице всёхъ молsщихсz тебЁ, * њ тебЁ дерзaемъ и3
тоб0ю хвaлимсz, * къ тебЁ прибэгaемъ и3 тебЁ м0лимсz: * [съ

прпdбнымъ севастіaномъ джeксонскимъ, * и3 всёми с™hми контінeнта
нaшегw,] * моли1сz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
Славосл0віе вели1кое, є3ктєніи2 и3 tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна t канHна: пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ }:
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, * и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы
и4хъ.
Стjхъ:

Нб7сA

повёдаютъ

слaву

б9ію,

*

творeніе

же

рукY

є3гw2

возвэщaетъ твeрдь.

Б

Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло Rд [главA ‹,№i-№i,в7].
рaтіе,
[в7i]

[‹,№i]

гlг0летъ писaніе: всsкъ вёруzй в0нь, не постыди1тсz.

Нёсть бо рaзнствіz їудeеви же и3 є4ллину: т0й бо бGъ всёхъ,

богатsй*22 во всёхъ призывaющихъ є3го2.

призовeтъ и4мz гDне, сп7сeтсz.
вёроваша;

кaкw же

[д7i]

[Gi]

Всsкъ бо, и4же ѓще

Кaкw u5бо призовyтъ, въ нег0же не

ўвёруютъ,

ўслhшатъ, безъ проповёдающагw;

є3гHже
[є7i]

не

ўслhшаша;

кaкw

же

Кaкw же проповёдzтъ, ѓще не

п0слани бyдутъ; ћкоже є4сть пи1сано: к0ль красны2 н0ги бlговэствyющихъ
* богaтъ сhй.

22
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Али сви не послушаше Јеванђеље; јер Исаија говори: Господе, ко
вјерова проповиједи нашој? [17] И тако вјера бива од проповиједи, а
проповијед од ријечи Божије. [18] Али велим: Зар не чуше? Свакако:
По свој земљи отиде глас њихов, и до крајева васељене ријечи
њихове. [19] Него велим: Зар не разумје Израиљ? Први Мојсеј говори:
Ја ћу вас на суревњивост покренути кроз оне који нису народ,
неразумним народом расрдићу вас. [20] А Исаија говори смјело:
Нађоше ме који ме не траже, јавих се онима који не питају за мене.
[21] А Израиљу говори: Ваздан пружах руке своје према народу
непослушном и бунтовном. [11,1] И кажем, дакле: Зар Бог одбаци
народ свој? Никако! Јер сам и ја Израиљац, од сјемена Авраамова, од
племена Венијаминова. [2] Не одбаци Бог народ свој, који унапријед
позна.
[16]

Алилуја, глас 1:
Уста ће моја говорити премудрост, * а поука срца мога разум.*23
Стих: Почујте ово сви народи, * послушајте сви који живите по
васељени.*24
Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 34 [гл. 9,36-10,1; 5-8].
време оно [9,36] гледајући [Исус] мноштво народа, сажали се
на њих, јер бијаху сметени и напуштени као овце без
пастира. [37] Тада рече ученицима својим: Жетве је много, а
посленика мало. [38] Молите се стога господару жетве да изведе
посленике на жетву своју. [10,1] И дозвавши својих дванаест ученика,
даде им власт над духовима нечистим да их изгоне, и да исцјељују
од сваке болести и сваке немоћи. […] [5] Ову Дванаесторицу посла
Исус и заповједи им говорећи: На пут незнабожаца не идите, и у
град самарјански не улазите. [6] Него идите најприје изгубљеним
овцама дома Израиљева! [7] И ходећи проповиједајте и казујте да се
приближило Царство небеско. [8] Болесне исцјељујте, губаве
чистите, мртве дижите, демоне изгоните; на дар сте добили, на дар
и дајите.

У

* Пс. 48,4.
* Пс. 48,2.

23
24
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Но не вси2 послyшаша бlговэствовaніz:

и3сaіа бо гlг0летъ: гDи, кто2 вёрова слyху нaшему;
слyха: слyхъ же гlг0ломъ б9іимъ.

[}i]

[з7i]

Тёмже ќбw вёра t

Но гlг0лю, є3дA не слhшаша;

*тёмже ќбw*25 во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz
гlг0лы и4хъ.

[f7i]

Но гlг0лю, є3дA не разумЁ ї}ль; пeрвый мwmсeй гlг0летъ:

ѓзъ раздражY вы2 *не њ kзhцэ, но њ kзhцэ неразyмнэ*26 прогнёваю
вaсъ.

[к7]

И#сaіа же дерзaетъ и3 гlг0летъ: њбрэт0хсz не и4щущымъ менE,

kвлeнъ бhхъ не вопрошaющымъ њ мнЁ.

[к7а]

Ко ї}лю же гlг0летъ: вeсь

дeнь воздёхъ рyцэ мои2 къ лю1демъ непокори1вымъ и3 прерэкaющымъ.

[№i,№]

Гlг0лю u5бо: є3дA tри1ну бGъ лю1ди сво‰; да не бyдетъ: и4бо и3 ѓзъ
ї}льтzнинъ є4смь, t сёмене ґвраaмлz, колёна веніамjнова.
бGъ людeй свои1хъ, и5хже прeжде разумЁ.

[в7]

Не tри1ну

Ґллилyіа, глaсъ №:

ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премyдрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.
Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, * внуши1те вси2 живyщіи по
вселeннэй.

В

С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло lд [главA f7,lѕ-‹,№: є7-}].
о врeмz џно,

[f7,lѕ]

ви1дэвъ ї}съ нар0ды, млcрдова њ ни1хъ, ћкw

бsху смzтeни, и3 tвeржени, ћкw џвцы не и3мyщыz пaстырz.

[lз]

ТогдA гlг0ла ў§нкHмъ свои6мъ: жaтва ќбw мн0га, дёлателей

же мaлw.

[lз]

Моли1тесz u5бо гDи1ну жaтвы, ћкw да и3зведeтъ дёлатєли

на жaтву свою2.

[‹,№]

И# призвA nбанaдесzть ў§нки2 сво‰, дадE и5мъ влaсть

на дусёхъ нечи1стыхъ, ћкw да и3зг0нzтъ и5хъ, и3 цэли1ти всsкъ недyгъ, и3
всsку болёзнь. [...]

[є7]

Сі‰ nбанaдесzть послA ї}съ, заповёда и5мъ, гlг0лz:

на пyть kзы6къ не и3ди1те, и3 во грaдъ самарsнскій не вни1дите.
пaче ко nвцaмъ поги1бшымъ д0му ї}лева.

[з7]

гlг0люще: ћкw прибли1жисz цrтвіе нбcное.

[ѕ7]

И#ди1те же

Ходsще же проповёдуйте,
[}]

Болsщыz и3сцэлsйте,

прокажє1нныz њчищaйте, мє1ртвыz воскRшaйте, бёсы и3згонsйте: тyне
пріsсте, тyне дади1те.
* но пaче.

25

* њ не kзhцэ, њ kзhцэ неразyмнэ.

26
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Причастен:
По свој земљи прође глас њихов, * и до крајева васељене речи
њихове.*27

Сабор србских светих у Америци,
на западном зиду Цркве св. Саве у Џексону, Калифорнија.

* Пс. 18,5a.

27

Прпdбнагw nц7A нaшегw севастіaна [дaбовича], просвэти1телz ґмeрики.
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Причaстенъ:
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, * и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы
и4хъ.

Ктиторска композиција,
на западном зиду Цркве св. Саве у Џексону, Калифорнија.
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