Месеца децембра, у 26. дан.
Спомен преподобног и богоносног оца нашег
Никодима, архимандрита манастира Тисмане, у
Румунији.* 1
На великом вечерњу:
На „Господи возвах …“ стихире на 8; 4 празника,
глас 2; и 4 светога, глас 4:
Био си сличан пророку Илији, одликујући се
правом вером и живећи у пустињи. Подизао си свете
жртвенике, оче Никодиме, и држао молитвена бдења и
твојим си молитвама утврдио свету лавру Тисману. Моли се Христу Богу да
спасе душе наше.
Следбениче Христов, служитељу Господњи, свети Никодиме, какво ти је име,
такав ти је и живот био; јер је заједно с мудрошћу засијало и твоје знање; и
светлост лица потврђиваше твоју кротост. Живот је твој славан и уснуће твоје са
светима. Стога те молимо: Моли се Христу Богу за спасење душа наших.
Одбацивши светске сласти, принео си Христу свој чисти живот и
подвизавајући се у сваком добром делу, преподобни, утврдио си се у истинитој
вери. Стога те славимо, оче Никодиме, похвало монаха. Моли се за душе наше.
Твој је светли живот засијао на земљи, богомудри Никодиме, и узнео те је на
небо у светлост свих светих. Пребивајући у добродетељи на земљи, примио си
на небу наслеђе у коме живиш у вечној радости. Моли се непрестано Господу,
да сачува у миру часну и велику твоју лавру Тисману, а свету да дарује спасење,
и душама нашим велику милост.
Слава ... глас 6:
Сачувавши неповређено божански образ у себи и учинивши свој ум
господарем над пагубним страстима, узнео си се ка Божјем подобију колико ти
је било могуће. Јер си се храбро подвизавао да би покорио мање вредне ствари
ономе што је највредније: присиљавао си своју природу да учиниш тело слугом
духа. Зато си за монахе био велики узор, а прегаоцима саветник и истинити
учитељ у подвизима. И сада, када су ти се отворила небеса, несметано гледаш
1
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Свету Тројицу, молећи се Господу за оне који те с вером и љубављу
прослављају, преподобни оче наш Никодиме.
И сада ... Празника, глас исти:
Слава на висинама Богу и на земљи мир! Данас Витлејем прима Оног Који
одувек пребива с Оцем. Данас анђели славе песмама Дете, Које се родило. Слава
на висини Богу и на земљи мир, међу људима добра воља!
Вход. Прокимен празника, глас 7:
Који је Бог велик, као Бог наш? Ти (је)си Бог који чини чудеса. /Пс. 76,14б и
15а/
[Стих 1: Показао си међу народима силу Своју, избавио си мишицом Својом
народ Свој. /Пс. 76,15б и 16а/
Стих 2: И рекох, сада почех /разуме(ва)ти/ ово је промена деснице
/Све/вишњега. /Пс. 76,11/
Стих 3: Опоменух се дела Господњих; да, опомињем се испочетка чудеса
Твојих.] /Пс. 76,12/* 2
Паримије: преподобним.
На литији стихире, глас 1:
Ко ће исказати твоја страдања, блажени оче? И ко ће испричати твоје
подвиге? Борбе против демона, сузе и скрушеност срца, пост и сиромаштво? Јер
си у телу живео као бестелесни, и сада све верне веселиш својим празником.
Моли се Христу да нас избави од злих искушења, преподобни Никодиме.
Глас 2:
Преподобни оче Никодиме, подвизавао си се усрдно од младости своје у
добродетељима и постао си орган Духа Светога. Примивши од Њега дар
чудотворства, учио си људе да одбаце телесна задовољства. Сада, пошто си
обасјан божанском светлошћу, просвети ум нас који те с вером и љубављу
славимо и клањамо се светим твојим моштима.
Глас 3:
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* У изворном тексту ове службе (стр. 224) нису дати ови стихови Великог празничног прокимена. (Примедба
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Како је побожан био твој живот и крај живота, свети Никодиме! Зато су се
били сабрали са свих страна монаси са мноштвом верних у часну твоју лавру
Тисману. И кад су те видели на постељи уснула вапијаху жалосно: Реци
последњу реч слугама твојим, свети. Како, оче, остављаш синове своје које си
толико волео? Али, иако се овде полажеш у већ одавно припремљени гроб, ми
те сви имамо горе као посредника пред Светом Тројицом и молитвеника за
спасење душа наших.
Слава ... глас 4:
Све си земаљско оставио; трулежно и пролазно си презрео. Просветивши
своју душу божанским заповестима, украсио си се светим добродетељима.
Настанивши се у пустињи, заволео си Христа, Који се заједно са Оцем и Духом
настанио у теби. Зато си примио дар чудотворства, исцељивања и избављања од
нечистих духова. Пошто те је Христос Бог прославио, моли Га, преподобни, да
се смилује на душе наше.
И сада ... глас 5:
Затрубимо трубом песама, јер је неизрецива тајна која се данас испунила у
Витлејему: Невидљиви се види, бестелесни се оваплоћују, Реч узима људски
лик; Онај Који јесте, постаје Оно што не беше; Дјева рађа Младенца у пећини,
Створитеља природе; јасле се преобразују у небески престо, пастири се чуде,
мудраци доносе дарове и анђели певају: Слава на висини Богу и на земљи мир,
међу људима добра воља! Превечни Емануил је благоизволео да се роди ради
спасења света – Исус Христос, исти јуче и данас и у све векове.
Стиховње стихире, глас 8:
Часна је пред Тобом, Христе, смрт преподобног Твога; јер слуга Твој, свети
Никодим, благодаћу Светог Духа, од младости чини чудеса, и после смрти
исцељује болести и одгони духове злобе, против којих се борио још за живота; а
душама нашим моли од Тебе велику милост.
Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. /Пс. 115,6/
Раку моштију твојих, премудри Никодиме, показао је Господ људима као
извор чудеса; јер слепим дарива вид, болести исцељује, обузете нечистим
духовима избавља, и свима верним бива залог спасења.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, у његовим заповестима
напредоваће /веома/. /Пс. 111,1/
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Радуј се красото монаха, звездо водиљо пустињака и подвижника, похвало
пастира, свети оче Никодиме! Радуј се, изворе љубави и чистоте! Радуј се,
обиталиште Пресвете Тројице! Радуј се, пресветла светиљко премудрости! Радуј
се, предобри учитељу свих хришћана, примеру доброчинства; духовни стубе и
молитвениче за спасење душа наших.
Слава ... глас 4:
Преподобни оче Никодиме, био си учитељ и саветник твоје обитељи и
верних. Речима и делима учио си све да упознају заповести Христове. Стога ни
сада не остави нас, него пребивајући духовно с нама, управи нас на путеве
добродетељи и учини достојним небеске домовине, да би приликом Христовог
доласка, радујући се, рекао Му: Ево мене и деце коју си ми дао, Боже! А ми да
на то одговоримо: „Ово је, Господе”, наш учитељ спасења и жељени отац, лекар
душа наших, којег си нам даровао. С њим нас удостој, Владико Христе Боже, да
се настанимо у Твојим вечним одајама пуним светлости, и да Те прослављамо са
беспочетним Твојим Оцем и Пресветим Духом у векове. Амин!
И сада ... Празника, глас 8. Јована Монаха:
У Витлејему се стекоше пастири, објављујући правог Пастира. Онај Који седи
на херувимима у јасле је положен, и узео је ради нас облик детета. Господе,
слава Теби!
На благосиљању хлебова: тропар светога, глас 1:
Рођеном од Дјеве, Началнику Пастира, следио си, оче наш Никодиме.
Постом, бдењем и молитвама, постао си становник неба, исцељујући душе оних
који ти притичу с вером. Зато кличемо: Слава Оном Који те је прославио и моћ
дао; и кроз тебе даје исцељења. (два пута)
И празника, глас 4: Рођење Твоје, Христе Боже наш ...
На јутрењу:
На „Бог Господ ...“, пева се тропар празника (два пута); Слава ... светог; и сада
... Празника.
По првој катизми, пева се сједалан, глас 4:
Одазвао си се у младости позиву Господа и одрекао си се света и сваке његове
сладости, преблажени оче Никодиме, претрпео си без роптања све тегобе
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живота у пустињи и разрушио си демонске замке. Зато увек с песмом славимо
твоју успомену.
Слава ... глас 1. Подобан: Гроб Твој, Спас(ит)е(љу) ...
Као пресветла звезда монаха и тврђава уздржања пустињака и светло
огледало благоразумности, показао си се, преподобни. Зато ти се молимо:
Испроси опроштај грехова онима који данас радосно прослављају свети твој
(с)помен, преблажени Никодиме.
И сада ... Празника, глас 1:
Кад се Господ Исус родио у Витлејему Јудејском, дођоше мудраци да се
поклоне оваплоћеном Богу; и отворивши своје ризнице, дариваху га
скупоценим даровима: златом, као Цара векова; тамјаном, као Бога васељене и
смирном као Бесмртног. Дођите сви народи да се поклонимо Оном Који се
родио ради спасења душа наших.
После друге катизме, пева се сједалан, глас 5. Подобан: Беспочетну Реч ...
Величајмо похвалама подвижника Господњег, јер је утишао све буре страсти.
Уздржањем и трпљењем посрамио је непријатеља и савладао његову охолост и
силу. И сада се моли Господу да се спасу душе наше.
Слава ... глас 4. Подобан: 3адиви се Јосиф ...
Освећен још у мајчиној утроби, свети Никодиме, на земљи си поживео као
анђео; тело си своје укротио и показао се као служитељ свете Тројице. Сабрао
си многобројне монахе који су се угледали на тебе. Моли се Христу Богу да
дарује опроштај грехова онима који живе у твојој светој лаври и онима који с
љубављу прослављају твој свети празник.
И сада ... Празника, исти глас и подобан:
Зашто се чудиш, Марија? Зашто си се уплашила од Оног Који је у Теби?
Тамо где хоће Бог, побеђује се закон природе, као што је писано. Христос се
родио од Дјеве у Витлејему Јудејском.
Затим Полијелеј са Величањем:
Величамо Те, прелодобни оче Никодиме, и празнујемо свети твој (с)помен,
учитељу монахā и сабеседниче анђелā.
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Псалам избрани преподобном.
По полијелеју, сједален светога, глас 1. Подобан: Гроб Твој ...
Укротио си телесне пожуде својим подвизима, преподобни оче Никодиме, и
задобио си вечни живот. Стога Црква Христова и твоја лавра, празнују данас
твоју успомену као достојну дивљења. Красото преподобних и похвало
подвижника.
Слава ... глас 3. Подобан: Красоти девствености твоје ...
Видећи анђели красоту твоје душе, свети Никодиме, радосно запеваше
приликом твога исхода: Узнеси се Господу Кога су љубио! остављајући
земаљско, прими небеско и радуј се заједно с анђелима и са свима светима!
И сада ... Празника, глас 4. Подобан: Зачудио се Јосиф ...
Како седи у наручју мајчином, Онај Који је у наручју Очевом? Онако како је
благоизволео. Будући бестелесан, оваплотио се. Онај Који јесте постао је што
није био, и не променивши Своју природу, постао је учесник наше природе.
Затим 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4:
Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. /Пс. 115,6/
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све оно што ми је дао? /Пс. 115,3/
Јеванђеље од Луке зач. 24 (6, 17‐23): У време оно стаде Исус на месту равном ...
По псалму 50, стихира глас 6:
Преподобни оче Никодиме, био си одан Христу и победио си телесне
страсти. Зато се по свој земљи разнела вест о твојим добродетељима и добио си
за свој труд небеску награду. Уништио си демонске хорде, достигао си небеске
чинове и следио њихов непорочни живот. Имајући слободу код Христа Бога, од
Којег си примио венац трпљења, измоли својим светим молитвама за душе
наше велику милост.
Канони празника: први са ирмосом на 6, а други са ирмосом на 4; и канон
светог на 6.
Канон светог, глас 1.
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Песма 1.
Ирмос: Христос се рађа, славите...
Ти који си достигао блаженство, преподобни Никодиме, пребивајући вазда
са Христом, дај нам да, радујући се, славимо твој пресветли празник.
Омрзнуо си светски живот и заволео си пустињске подвиге: уздржање,
кротост и ћутљивост; молитве, сузе и свеноћна бдења, свети оче Никодиме.
Светске сласти, које сажижу човека као огањ, угасио си росом подвига; зато
ти је засјало сунце бестрашћа, светлост исцељења и изобилних дарова Духа
Светог, достохвални оче Никодиме.
Богородичан:
Чудесне су се ствари догађале с тобом и преносиле се с колена на колено,
Пресвета Богородице. Стога те сви славимо као своју заштитницу и
избавитељицу.
Катавасија празника.
Песма 3.
Ирмос: Сину рођеном ...
Гледајући с вером у светлост Господњу, преславни богомудри Никодиме, са
сузама си се молио. Зато си и задобио радост неисказану.
Душу моју помрачену злим мислима просвети, човекољубива Речи, ради
молитава преподобног Никодима, и избави ме од таме у дан суда, милостиви.
Назревши духом небеске лепоте, ниси примао људске части и достојанства,
него си се узнео на небо на крилима смирености, преблажени Никодиме.
Богородичан:
Показала си се виша од херувима и серафима, Богородице; јер си ти једина
носила у себи несместивог Бога. Зата те сви верни песмама величамо.
Кондак и икос празника.
Сједалан светога, глас 8. Подобан: Премудрост и Реч ...
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Био си на земљи као анћео у телу и као дрво иасађено поред воде уздржања.
Опрао си нечистоћу потоком својих суза и постао си божанско обиталиште и
чудотворац. Угасио си пламен огњени, и он те се није ни дотакао. Бог те је
прославио и примио си од Њега као награду царство небеско. Њега непрестано
молн да дарује опроштај грехова нама који с љубављу празнујемо твоју свету
успомену.
Слава ... и сада ... Празника, глас 8. Подобан: Тајну заповест ...
Нека се радује небо, нека се весели земља, јер се родило на земљи Јагње
Божје, Које свету дарује избављење. Реч, Која беше у недрима Очевим,
оваплотила се од Дјеве; и кад су Исуса видели рођеног у Витлејему, мудраци се
задивише и прославише Оног Кога све слави.
Песма 4.
Ирмос: Палица из корена Јесејева ...
Ходио си уским путем, преподобни оче, и постом си изнурио своје тело; због
тога се скуп непријатеља чудио твоме непоколебивом трпљењу, преподобни
Никодиме. А анђелске су чете клицале: Слава сили Твојој, Господе!
Тражио си са сузама благог и премилостивог Бога, преподобни Никодиме.
Пошто си добио смелост, умоли Га, преподобни оче, да се смилује на моју
измучену душу, која се сурвала у дубину зла.
Покропивши потоцима суза бразде своје душе, преподобни Никодиме,
посејао си семе добродетељи, које си пустињским подвизима обрадио и
пожњео, сакупивши пшеницу у своје житнице, преблажени оче!
Богородичан:
Ти си похвала хришћанима, заштитница и прибежиште, тврђава и
пристаниште. Јер приносиш молитве наше Сину Твоме и избављаш од беда оне
који те с вером исповедају као истиниту Богородицу.
Песма 5.
Ирмос: Будући Бог мира ...
Управљајући разумно телесним чулима, постигао си да будеш тврђава
добродетељи, преблажени Никодиме, јер си се на непријатеља разгневио, а сву
своју љубав управио на човекољубивог Владику.
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Слуга Твој, Господе, преблажени Никодим, одбацио је све земаљске бриге и
припремио свој ум за Твоје обиталиште. Повиновао се Твојим заповестима,
заволео вечна добра, и узевши свој крст, пошао је за Тобом, Господаром света,
радујући се.
Разрушио си оружјем смирења непријатељске замке, и подносећи различите
муке, удостојио си се радости у Господу. Ради тога си се узнео, преподобни, и
постао небески грађанин.
Богородичан:
Молим ти се, Богородице, одбрани твојим моћним молитвама моју бедну и
болесну душу од многих Велијарових насртаја, и пошаљи ми твој многоцени
дар радости, пречиста Дјево Марија.
Песма 6.
Ирмос: Из утробе Јону ...
Нису могли преварити Твога слугу, Христе Боже, ни напади сатане, нити га је
уплашио огањ искушења. Док је живео на земљи равноанђелским животом,
украсио си га божанским даровима и штитио га Својом свемоћном десницом.
Привукла те је, преподобни Никодиме, љубав Господара васељене и сада,
преблажени, благујеш у Христу. Јер си се показао као чисто огледало и орган
Светог Духа, и задобио си велику љубав својим уздржањем.
Примивши светли и нематеријални зрак у унутрашњост срца свог,
преподобни Никодиме, и пошто си прогнао таму страсти, просветио си се. И
прешавши зид овога света, преблажени оче, радујеш се пред несазданом и
неразделном Тројицом.
Богороднчан:
Ти која си на неисказан начин родила Христа дародавца светлости, умоли Га,
Пречиста, да пошаље и мени који сам притиснут гресима, зрак Своје светлости.
Кондак светога, глас 8:
Заштитнику нашем у многим невољама и опасностима, узносимо ти
благодарност ми синови твоји. Но пошто си многомилостив и хитар помоћник
онима који с вером долазе к теби, ослободи нас, молитвама твојим, од свих
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невоља и напада злог духа, да би ти клицали: Радуј се велики чудотворче,
преподобни оче наш Никодиме!
Икос:
Заволевши Христове божанске заповести и омрзнувши насладе овог света,
брзо си прибегао Господу и постао светионик који осветљава васељену
духовном светлошћу. Падајући пред тобом на колена, молим те: просвети моје
духовне очи, преподобни Никодиме, да бих величао твоје подвиге: пост и
бдење; сузе и мучења и умртвљење тела, ради будућег блаженог живота, у којем
се сада наслађујеш. Моли се за све нас као љубљени и увек хваљени отац.
Песма 7.
Ирмос: Младићи васпитани у побожности ...
Умртвио си своје телесне страсти, зауздао си грех и добио си награду на небу,
преблажени оче. Обукао си се у силу с висине и прешао си у бесконачни живот,
где сада радосно певаш: Благословен си, Боже отаца наших.
Ишао си правим путем добродетељи и ниси скретао с њега. Тако си се,
преподобни оче, настанио у рајским обитељима, где сада радосно певаш:
Благословен си, Боже отаца иаших.
Благовестио си, преблажени оче, с побожношћу славу Пресвете Тројице и
прешао у тросунчану светлост, где сада радосно певаш: Благословен си, Боже
отаца наших.
Богородичан:
Преблажена Дјево, ти си палица из корена Јесејева, чији је цвет донео
спасоносни Плод за све који с вером певају Сину твоме: Благословен си, Боже
отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Расхлађујући пећ ...
Ти који си се осветлио зрацима незалазне Светлости, преподобни Никодиме,
избави из таме ојађене грехом и изведи на светлост оне који певају: Благословен
си, Боже отаца наших.
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Кнез овога света зазидао ме је страстима, те не могу да погледам у Тебе,
Спаситељу. Али по молитвама преподобног Никодима, умилостиви се,
Милостиви, на мене грешног и спаси ме.
Био си Христов ревнитељ, верни слуга, учесник Његових тајни и истински
учитељ. Зато ти се молимо, свети Никодиме: исцели страсти душа и тела наших
да би те величали у векове.
Богородичан:
Богородице Дјево, моли Сина твога и Бога нашега, да избави укаљане
многим гресима и ђаволским преварама све који Ти певају: Благосиљајте Бога у
векове.
Песма 9.
Ирмос: Видим преславну тајну ...
Теби који си сада са свима светима украшен божанском красотом, молим се,
преподобни оче Никодиме: Моли увек Христа Бога, да украси срца наша
Његовом божанском благодаћу.
Ти, блажени оче Никодиме, који си мирисни крин раја, напој сваку душу
својим молитвама и одагнај наше страсти, дарујући нам здравље и благодат
Тројице.
Монаси који живе у часној твојој лаври, радујући се вазда те прослављају,
свети Никодиме, јер си стигао у тихо пристаниште и молиш се Христу Богу, да
и нас приведе у пристаниште спасења и подари нам велику милост.
Богородичан:
Смилуј се, Господе, смилуј се, кад будеш дошао да судиш. Ради молитава
Приснодјеве Марије, Која Те је родила, Христе Боже, не осуди ме да одем у огањ
и немој ме карати праведним гневом Својим.
Свјетилан светога:
Процветао си, оче, као финикс, по речи Давидовој, јер си био станиште
Светог Духа, и славан се показао свету. Не престај се молити за нас, преподобни
оче, који с вером прослављамо твоју пречасну успомену.
Слава ... и сада ... Празника.
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На „Хвалите ...“ стихире на 6: 3 празника, и 3 светога.
Стихире светога, глас 6, самогласан:
Богоносни преблажени Никодиме, сву си телесну мудрост покорио духу и
учврстивши се уздржањима у посту, показао си се сјајан као злато очишћено у
огњу и постао обиталиште Пресветог Духа. Сабравши мноштво монаха, својим
си их примером позвао на висину добродетељи, као на лествицу која води на
небо. Сети се и нас који сада прослављамо свети твој празник и преклињемо те
да се молиш за спасење душа наших.
Засјао је данас, преславни Никодиме, пресветли и свечани твој дан и дошли
смо са многобројним пустињацима и верницима ради слављења у Тројици
Христа Бога нашега. Клањајући се светом твом кивоту и моштима, добили смо
изобилне дарове исцељења и прославили смо Христа Спаситеља душа наших.
Богоносни преблажени оче, ти си, као што је казао пророк, умио земљу
сузама и ниси дао очима својим сна и био си одан свим срцем Христу Којег си
љубио. Зато си постао пример монасима и учинио си многа добра дела. Ради
тога те величамо, прослављајући Оног Који те је овенчао.
Слава ... глас 8:
Сабравши се празникољубци, величајмо похвалним песмама преподобног
Никодима, који је украс монаха, похвала пустињака, извор чудеса и
неустрашиви слуга Божји, и рецимо: радуј се учитељу монаха, началниче и
примеру отшелничког живота! Радуј се пресветли светиониче, који
просветљујеш све светлошћу добродетељи! Радуј се утешитељу невољних,
заштитниче уцвељених, исцелитељу од сваке болести и прогонитељу нечистих
духова од свих који ти притичу с вером! Радуј се јер си својим проласком кроз
огањ задивио све који те гледаху, и пошто су раније живели у заблуди, на праву
си их веру упутио. Стога те молимо, преподобни оче, не престај се молити
Христу Богу Спаситељу нашем за све оне који живе у твојој часној лаври и за све
верне, који поштују и песмама величају твоје свето уснуће, да бисмо добили
спасење и велику милост.
И сада ... Празника, глас 6:
Данас се Бог оваплоћује од Дјеве и сједињује с људима. Данас се безгранични
Бог у Витлејему обавија пеленама. Данас звездом Бог доводи мудраце на
поклоњење, предсказујући златом, смирном и тамјаном, Његов тродневни
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погреб. Њему запевајмо: Христе Боже, Који си се од Дјеве оваплотио, спаси
душе наше.
Велико славословље, и отпуст.
На литургији:
Блажена: 3. песма канона празника, и светога 6. песма.
Прокимен, глас 7:
Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. /Пс. 115,6/
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао. /Пс. 115,3/
Апостол, Галатима, зач. 213 (5,22‐6,2): Браћо, род Духа је ...
Алилуја, глас 8:
[Стих:] Устани, Господе, и дођи у покој Свој. /Пс. 131,8а/
Стих: Саслушај кћери, и види и приклони ухо твоје, и заборави народ свој и
дом оца свога. /Пс. 44,11/
Св. Еванђеље од Матеја, зач. 43 (11,27‐30): Рече Господ Својим ученицима:
Све је мени предао Отац мој ...
Причастан празника, и светога:
У вечној ће успомени бити праведник, и злог се гласа неће бојати. /Пс. 111,6 и
7/
Треба знати: Ако се догоди да празник светог Никодима падне у недељу,
његова ће се служба пренети у други дан, кад благоизволи настојатељ. Где је
храм посвећен светом или где се налазе његове мошти, певаће се заједно са
васкрсном службом и службом светих Отаца како прописује Велики типик.
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