СЛYЖБА И АКAТИСТ
СВЕТИМ
НОВОМУЧЕНИЦИМА
ЈАСЕНОВАЧКИМ.

МЕСЕЦА АВГУСТА, У 31. ДАН.
СПОМЕН СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА ЈАСЕНОВАЧКИХ.*1
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон.
На Господе завапих ... стихире мученицима, на 8, глас 6:
одите сви христоименити људи* да похвалним венцима* с
љубављу окитимо* сабор добропобедних* Страдалника
Јасеновачких,* богодивне Сведоке* Васкрсења Христовог,* јер се
њихове душе* мученичком крвљу* као у царску порфиру оденуше.*
Њихово отачаство их има* и после смрти живе* као дар пречастан.*

Х

[Двапут.]
и, којих свет не беше достојан,* на земљи немасте* где главу
склонити,* али унутар небеске Скиније* настанисте се.*
Мраком злобе некад поругани,* нетљеним венцима мучеништва*
сада сте благоукрашени* и од Добродавца Господа* и Творца свих
светова облистани.* Помените и нас* пред престолом Његовим.*

В

[Двапут.]

Н

овомученици Јасеновачки,* триблажени и свеизврсни,*
лестица ка небесима* ваше муке беху,* којима надумну лепоту
достигосте* и радошћу Бога Речи* изнад речи се наслађујете.*
Обгрљени зрацима* трисунчане Зоре* њима озарите* и срца наша*
да бисмо вас у слободи* духовној опевали* ограђивани Тројицом.*
[Двапут.]
* Службу Светим Новомученицима Јесеновачким по благослову епископа крушевачког г. д-р
Давида (Перовића) и епископа пакрачко-славонског г. м-р Јована (Ћулибрка), химнописао
проф. Вукосав Илић.
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Меcеца августа, у 31. дан

Црква торжествено
Данас
сазивајући* на благогласно

ликује* све празникољупце
славословље,* али вас ми, о
Мученици Спасови,* достојним похвалама* не умемо овенчати* ни
песмене красоте* вам исплести,* ако нам ви од Христа Бога,* Речи и
Премудрости Очеве,* не дате силу речи* и разум и мудрост,* и тако
вам ваше од ваших принели.*
[Двапут.]
Слава ... глас 6:
чудесни саде земље светосавске,* кедри српски,* ви се и пре
О,кончине*
до неба узвисисте добродетељима.* Њима се Црква
као невеста* обручена за великог Цара* као ресама златним огрну.*
О, свепрекрасне куповине ваше,* јер за маловремено страдање*
славу непролазну добисте.* Молите Бога да сагрешења опроштај
дарује* свима који вас поштују.*
И сада ... Богородичан догматик, глас исти:
Ко Тебе неће блаженом назвати...
Вход. Прокимен дана.
Читања три, мученицима:
1. читање из књиге пророка Исаије [гл. 43, 9- 15].
2. читање из Прича Соломонових [гл. 3, 1-9].
3. читање из Прича Соломонових [гл. 4, 7-15].
На литији: стихире, глас 2:
вепразнични дан спомена вашег дође,* о отаџбинољупци,
Мученици.* Сабор вишњих Сила зачуди се* трпљењу вашем и
прославише Бога,* Који је такву силу дао људима.* Вама је живот
вечни* живоначална Тројица дала.* Светловидни и богољубљени*
пред Христом сада стојите* као молитвеници за цео свет.*

С

ветиљке ваше неугашене сачувасте,* богато их својом крвљу
натописте* и улаз у божанску палату добисте.* Смрт за
Христа претрпесте* и зато душе ваше* као чисте невесте Његове* са
својим су небеским Жеником сједињене* у брачној ложници
бесмртности.* Њега недремано молите* да нам подари мир и
велику милост.*

С

Слава ... глас 6:

Свети новомуч. Јасеновачки.
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ветојављени Мученици и боговидци,* због Жртвованог
жртвовани,* ви сте непоколебљиви стубови Цркве.* Крст сте
као скиптар носили,* пресветлу ризу својом крвљу заруменели* и
њоме се украсили.* Зато са Господом царствујете* у горњем
Јерусалиму,* у вашој правој отаџбини,* које и нас удостојите,* а ми
знамо велику моћ молитава мученика.*

С

И сада ... Богородичан, глас исти.
На стиховње: стихире, глас 6:

Г

лађу и жеђу на земљи уморени* ви се сада Хлебом небеским*
и Извором живота насићујете.* Огњем створеним спаљивани,*
огњем нествореним од Бога* да се запалите пожелесте.* Кроз буру
људског мучења прођосте,* али Христа за Кормилара имавши* до
божанског пристаништа стигосте.* Молите Господа да спасе душе
наше.*
Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.
аша крв је сву земљу освештала.* Као мачеви небоковни*
огњем Духа Божјег наоштрени,* ви пукове нечастивих сечете.*
Од мучитеља обнажени* врага у стид обукосте.* Вашим страдањима
проповедате* Тројицу Једносуштну и Нераздељиву,* а кивот ваших
чудотворних моштију* као бесплатно лечилиште верни имају.*

В

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?
ветоименити Страдалници,* свебогати богоносци,* као светли
облаци* излијте нам кишу благодати* и одагнајте од нас све
непријатеље* видљиве и невидљиве,* јер зраке Духа Светога, који је у
вама* они не могу да поднесу.* Сведочимо по целом подсуначју*
ваших самилости према нама* пучину неистраживу.*

С

Слава ... глас 2:
миреномудри Мученици,* ви гордог непријатеља рода
људског* као жеравице спалисте* и оне у тами просветисте.*
Вашим страдањима свет украсисте* и са миријадама Анђела*
наднебеско пребивање стекосте.* Блажена је земља која је примила
ваш прах.* Иако је прах,* исцељује душевне и телесне немоћи
свима,* који вам са вером прилазе.*

С

И сада ... Богородичан, глас исти.
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Меcеца августа, у 31. дан

По благосиљању хљебова:
Тропар Светим Новомученицима Јасеновачким; глас 8:
бог верности Богу и Божијој правди* пострадасте телом –
земља се растужи;* ал’ спасосте душе – Небо се весели.* А
преци се ваши распеваше Небом,* на капији Раја сретоше вас са
песмом:* имена су ваша у Књизи вечности,* улазите у Рај, децо
бесмртности!* Ми на земљи, род ваш, кличемо вам у глас:* Свети
Новомученици Јасеновачки, молите се за нас!*2 [Двапут.]

З

И Богородице Дјево... [Једанпут.]

НА ЈУТРЕЊУ.
Тропар Светим Новомученицима Јасеновачким: двапут,
Слава ... и сада ...
Богородичан васкршњи, истог гласа.
По првом стихословљу: седалан, глас 1:
равностојатељи светих,* богоблажени* и вечноспомињани
О,Мученици,*
небомисаони химнописци не могу* величину
вашу опевати.* Ви као духовне звезде* зрацима трпљења* у времену
сијасте.* У силу се са висине обукосте* и победне венце* и славу
непокрадљиву* од Бога боголепно задобисте.*
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

Т

и си, Свечиста,* светлозарни Двор у Коме Бог Логос* обручи
Себи човечију природу као невесту* и Својој Божанској
природи је присаједини* несливено, непроменљиво и нераздељиво.*
Из Тебе Цар славе,* оденувши се у порфиру тела,* походи
заробљенике и прогласи опроштај.*
По другом стихословљу: седалан, глас 8:
ама је Црква као Мајка вапила:* „Где си зашла и сакрила се,
лепото моја,* Свети Мученици Јасеновачки!* Авај! Тешко
мени!* Али сте се опет у своје време* мени вратили, о жељени* и као

В

* Тропар Светим Јасеновачким Мученицима је у целости преузет од Светог Николаја
(Велимировића) осим што је стих „Мученици нови“ из оригиналног текста тропара, који је
посвећен свим Новомученицима српских, замењен стихом „Свети Новомученици Јасеновачки“
по замисли епископа пакрачко-славонског Г. Јована (Ћулибрка).
2

Свети новомуч. Јасеновачки.
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светлозарни венац ме украсили!“* Место вашег страдања* ваша
жртва је онебесила,* јер сте својим удовима* Христа,
Првострадалника* и Цара вечности, прославили.*
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
ао Шкољка у мору светском* Ти си једина од Духа Светога*
као од Муње Божанства* с неба зачела у утроби* и родила
Бисер скупоцени,* Христа Богочовека* и Спаситеља нашега,* и
после тога оставши* и умом и душом и телом Вечнодевствујућа.*

К

Величање:
еличамо вас, Свети Новомученици Јасеновачки, и славимо
часна страдања ваша, која сте за Христа, Увенчатеља вашег,
претрпели.

В

По полијелеју: седалан, глас 6:
ао божанствене пчеле Цркве Христове* ви срца правоверних
људи благодаћу медите,* а нечисте духове жаоком рањавате.*
Богославни венценосци,* који сте неразрешивом љубављу* ка
Светворцу привезани,* помозите нам вашим молитвама* да се у
благозрачје врлина* као у рухо свадбено обучемо* и Царство
светлости наследимо.*

К

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

Т

ебе, Дјево, као Књигу нову* начини светворачка Реч Божја,*
Коју Отац из срца изговори* и Која је у Теби преславно
написана* трском Духа Светога,* Који дође на Тебе.* Зато Теби као
Мајци Речи* реч благорадосну приносимо:* Радуј се, Благодатна,
Господ је с Тобом!*
Степена: 1. антифон глас 4.
Прокимен, глас 4:
Часна је пред Господом смрт преподобних Његових.
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?
Све што дише...
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Меcеца августа, у 31. дан

После 50. псалма: стихира, глас 6:
ветковине ове спасоносне виновници,* новопросијавши
Мученици,* са сузама муке за Христа посејасте* и зато весеља
руковети пожњесте.* Као светлолични кринови вишњег вртограда*
и нас чистотом облагоухајте* и миомиром богопознања васељену
испуните.* Молите Цара векова* да помилује славитеље ваше.*

С

Канон Богородици са ирмосом на 6,
и Светим Новомученицима Јасеновачким на 8.
Канон Светим Новомученицима Јасеновачким, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Прешавши воду као копно, и побегавши од египатског зла,*
Израиљац клицаше:* Избавитељу и Богу нашем појмо!*
Припев: Свети Новомученици Јасеновачки, молите Бога за нас.
вехвални Мученици,* изабрани победоносци,* светосавски и
светолазаревски народе Божји,* ви светло јутро благочешћа* и
тројичну Светлост у себе примисте.* Њоме сте целој васељени
засијали,* дубоку ноћ мржње одгонећи* и душе наше љубављу
позлаћујући.*

С

Припев: Свети Новомученици Јасеновачки, молите Бога за нас.
луче Сунца славе,* богозарни сасуди Духа,* сведоци
бескрајномоћне
љубави
Божје,*
Свети
Мученици
Јасеновачки,* Свесрпски* и Свевасељенски,* нека се језици
златострујних химнословаца* и сва сила речи покрене* вас да хвално
успоју.* Вама небеским небеско величање доликује.*

О,

Припев: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.
ао сведоци Истине* завишћу злога сте* у мрачне дубине јама
бацани,* али сте на висину Христове љубави узишли.*
Камењем сте убијани,* али вас на Камен крајеугаони Животодавац
узвиси* и зато сада мученикородном отачаству вашем* чудесно са
Гора Вечних светлите.*

К

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. [Богородичан:]

Свети новомуч. Јасеновачки.
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лавимо те, Богородице,* као Гору Господњу,* Гору богату,
Гору украшену,* Која надилази сваку људску и анђелску
величину.* Од Тебе изволи да се телесно* без руку одсече* Камен
Божанског порода,* Христос.*

С

Песма 3.
Ирмос: Небеског круга врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,* Ти ме
утврди у љубави Твојој,* крају жеља, тврђаво верника,* једини
Човекољупче.*
ваки ужас мука храбро поднесосте,* свети Свештеномученици
Јасеновачки.* Као пастири добри* за стадо своје душе
положисте.* Крвљу Христовом знаменовани,* за Њега своју крв
пролисте,* стога сте моћном Десницом Господњом* у Земљи Живих
славовенчани.*

С

ашом раном Велијара ранисте,* а потоке његових лажи
исушисте* вашим страдањем за Онога,* Кога сте у земаљској
Цркви* као Истину проповедали.* Сада као житељи вишње Сионске
горе,* Града Бога Живога,* обасјавате Цркву првородних на
небесима.*

В

ве се сада у Јасеновцу* чудном славом испуни,* јер нас је вама
као Својим одсјајем озарила* светлоначална Тројица* и
трисунчана Јединица.* Ви сте похвала светима,* а свим српским
земљама темељ блистави.* Једино богатство многожељено*
благослов нам је ваш.*
Богородичан:

С

Ј

едино од Тебе, Чиста, Бог узе удео* – првину наше природе* и
постаде човек.* Зато Те видимо као Храм Господњи свети,*
Кога духовни Соломон, Христос Бог наш,* начини и у њега се
настани.*
Седалан, глас 4:
аш спомен сва творевина* видљива и невидљива празнује.*
Због богопоштовања обечашћени* почаст с више добисте.*
Вашом смрћу лукавства врага умртвисте.* Неправду на земљи
претрпесте,* јер чувари праведнога Закона Божјег бејасте.* Цару
небескоме сте увојничени.* Зато род ваш српски доброверни* од
свакога зла сад одбраните.*

В
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Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
ако да ја обложен немоћју* познам силу тајне о Теби, Дјево,*
од Чије се крви изатка* телесна одора Цару Христу?* Помози
и мени, свеубогом,* да пре краја покајањем* духовну одежду
крштења убелим,* јер је оно знак господства и мога,* просвећење и
помазање* свештено и царско.*

К

Песма 4.
Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спасења,* разумех дела
Твоја и прославих Твоје Божанство.*

Ч

асна је пред Господом* смрт Јасеновачких Мученика
Његових,* међу којима мноштво безазлене деце беше.* Због
Јагњега Божјег јагањци заклани,* они се витлејемским младенцима
уподобише* и као пупољци сакрушени* у Царству бесмртности
процветаше.*
непорочна чеда светлости,* Мученици Јасеновачки,* ви сте у
О,телу
земаљски Анђели били.* Прођосте кроз огањ мука* за
Христа Бога нашега,* Цара над царевима.* Зато вас је Он са Својим
огњеним слугама,* бестелесним Анђелима, сјединио.*
ристос, Једини Човекољубац,* Који је људе у древну лепоту*
лика Божјег узвео,* вас је лику Својих Мученика прибројао.* У
ризницама небеским* као духовно бисерје сте сада* веома тврдо
сакривени* где блистате славом,* Коју вам дарова Син Божји,* Сјај
Очеве славе.*
Богородичан:

Х

Т

и си, Дјево, тајанствена Миродржилица,* Која натприродно
прими* Миро живота* с неба изливено на земљу.* Њега,
Христа Бога, моли* да душе слугу Твојих* благоухањем врлина
испуни.*
Песма 5.
Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом
Твојом узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче.*
вете жене Мученице Јасеновачке,* у брачну одају срдаца
ваших* другог Женика осим Христа не уведосте,* јер је Он за
вас сав Сладост био.* Њему је свака од вас клицала:* „Твоја љубав ме

С
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је ранила!“* Због тога вас је Он,* по нелажном обећању,* у вечну
радост Своју увео.*
девојке пострадале,* ваша тела беху рушена,* али се ваша
О,љубав
ка Богу* неразрушена утврдила.* Умресте за Њега да
би живеле с Њим.* Као белоснежне руже чистоте* ви сте руком
Мајке Божје убране* и пресађене тамо где сија Христос,* Пролеће
радости.*

Н

овомученице Јасеновачке,* ви жилама својих страдања* исконску
змију удависте.* За патње сте награђене од Христа Бога,* Који је
верни Одраз прволике Лепоте,* и вас је ризом спасења украсио.* Као
најкрасније сте са Најкраснијим сједињене.*
Богородичан:
ао духовни седмокраки Свећњак* виде Те пророк, * јављајући
дејство Духа,* Које блиста у Теби.* Њиме просвети таму моју*
да бих Ти као расцветане дарове* чисте песме приносио.*

К

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.*
и, Свети Мученици, пројављујете* надбескрајну доброту
Божју,* јер као реке духовних дарова* валовима божанствених
вода* лице земље натапате,* болести лечите* и дуговремене страсти
прогоните.* Похитајте да нас избавите* од житејских саблазни,* а у
будућем веку вечних мука.*

В

а Христа сте жегу подносили,* јер сте Њиме као Росом
Доброте били освежени.* Мразом сте мучени* и без очију
остављани,* али ка топлоти Живота вечнога пређосте* и боговиђењу
приступисте.* Зрацима ваших страдања* сваку душу верних
обасјавате.*

З

истински војници духовног Сиона,* оружјем вере
О,оклопљени,*
духовног фараона крвљу својом потописте* и
хорде вражје поразисте.* Надсуштнога Живототворца* својом смрћу
прослависте.* Зато вас као красоту Цркве Светосавске* умилно
химнохвалимо.*
Богородичан:
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ва си Лепа, сва Блиска Богу,* сва Град Бога Живога,* Кога
радосно запљускују валови* благодатних дарова Духа.* Од
њих, Свемилостива, подари и нама* све што користи спасењу
нашем.*

С

Кондак Светим Новомученицима Јасеновачким, глас 8:*3

Н

ека хвале Бога, поља и ливаде* и зелене горе, долине убаве,*
валовите реке и пећине мрачне,* што невином крвљу
поливене бише,* светом крвљу мноштва Јасеновачких мученика,*
вредних домаћина и храбрих војника,* младића и деце и девица
чедних.* Нека хвале Бога и немуште твари,* Господа што светом
целим господари.*
Икос:

П

риђите мученикољупци* и песменим појањем трубе глас
узевши*
благодарствене
песме
благочасно
рецимо*
Страдалницима Јасеновачким:* Радујте се, стубови огњени* што са
земље до неба досежете!* Радујте се, горе божанске* из којих
исцелитељна сладост капље!* Радујте се, богозасађене маслине, које
нам јелеј мира изливају!* Радујте се, у ноћи нечашћа божанске зоре
носиоци!* Радујте се, у невољама дијаманти тврди!* Радујте се,
именима у Књигу живота уписани!* Радујте се, светлоносне сенке
које Спаситеља пратите!* Радујте се, у вишње житнице пшеницо
сабрана!*
Синаксар:*4
Песма 7.
Ирмос: Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје,* вером
тројичном угасише пламен пећни, појући:* благословен си Боже отаца
наших.*

И

ако сте на делове сечени* ви сте уз Бога остали неодсечени.*
Зиму обмане разористе* и ка пролећу покоја дођосте.* Онај
Који јесте* и свагда Јесте од Свагдасуштнога,* Христос Бог наш,*
близином Својом вас је обожио* и зато му кличете:* Благословен си
Господе Боже отаца наших.*
* Као и тропар, и кондак Светим Јасеновачким Мученицима је у целости преузет од Светог
Николаја (Велимировића) осим што је реч „српских“ (која се користи у оригиналном тексту
кондака посвећеном свим Новомученицима српским) замењена речју „Јасеновачких“.
4* Синаксар ће бити накнадно додат у Службу.
3
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М

олите за нас Господа,* Који је Светлост трисветлећа* и
свагдасветлећа* да нам светлост исцељења подари,* јер је Он
због молитава ваших* лакоруки Великодавац,* и слађе му је да даје*
него нама да примамо.* Благословен је Господ и Бог отаца наших.*

Н

а кочији своје крви* ка свежељеном Васкрситељу вашем* Христу
узети бејасте.* Од Њега нам богочежњиву љубав* к Њему
испросите,* јер иако је Он Извор бесмртности,* жедан је да га и ми
жедни будемо.* Благословен је Господ Бог отаца наших.* Богородичан:
све твари,* Свеблагословена Дјево,* помажи нас
Царице
освећујућим јелејем радовања,* круниши светлом радошћу*
Твоје неисцрпне благодати,* и учини нас достојанственицима неба.*
Песма 8.
Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и
преузносите у све векове.*
ледујући за Христом,* Који се некад на гори Тавор
преобразио,* ви се на гору врлина-љубав попесте,* јер вас је
Његов тихи глас позвао.* Својим распећем за Распетога* запечатисте
своју веру у Њега,* Који је природни Печат Бића Бога и Оца.*

С

Л

ишени свега некад бејасте,* али силом надбожанствене
Тројице* обогатисте душе ваше* и обасјасте их* као нескверна
и новоочишћена огледала,* а то сте неописивим уздржањем
постигли.* Љубвеобилно се сада за нас молите,* али и за оне који су
вам зло нанели.*

И

када вам кости дробише* веру вам вашу не сломише.*
Светошћу сте саборно несвети сабор победили.* На камену
непоколебиве наде* као храмови Духа били сте сазидани.*
Пребивалиште нерукотворено* у Царству небеском заиста
наследисте.*
Богородичан:
лава је Твоја надсерафимска,* јер Сину Твоме Серафими*
слуголепно поју.* Тебе, Царице Анђела, молимо* да и ми
њихову ревност получимо,* јер си Огањ огњених духова* у наручју
неопалимо држала.*

С
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Песма 9.
Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста,* ми Те исповедамо као истинску
Богородицу,* величајући те са бестелесним Хоровима.*

Т

риипостасни Бог поста Кула моћи ваше* пред лицем
непријатеља.* У огњу великих страдања* очишћени сте од
свега земног* и зато више од злата засијасте.* Христа сте као Огањ
Божански* све време у срцу чували.* Њиме сада спалите сухоте
страсти наших.*

П

ророк Илија давно Духом,* као у тихом лахору,* Бога Логоса
сагледаше.* Он исти је и вас у тамници* као тиха Светлост*
невидљиво посетио.* Сада Га у вечности гледате* Блистајућег
Светлошћу Божанства.* Њега молите да и ми тамо* свагда са
Господом будемо.*

Г

оспод у вама начини* место шатора Свога.* Зато Христос,*
Једини Лекар душа и тела наших,* преко ваших чудотворних
моштију* као некад преко хаљина Својих* даје силу свима
раслабљенима.* О, надвеличанствене величине Божје!* О, надбогато
богатство милости Његове!*
Богородичан:
ако би нама био живљив овај живот* ако Тебе немамо заједно
са нама?* Ти си светли Облак животне воде,* Који обилно даде
свима безнадежнима* Кишу нетрулежности, Христа.*

К

Светилан:
миреномудрошћу истинску висину обретосте.* На крилима
Духа* замке вражје прелетесте,* греховним стрелама његовим
утекосте* и као птице слаткогласне* у рајским луговима починусте.*
Због празника вашег је данас као у Едему.* Њему се и природа
радује,* светско малаксава,* а небеско светкује.*

С

Слава ... и сада ... Богородичан:
до запада свог живота,* али завапих Теби,
Дођох
Хитропослушнице:* спаси ме;* јер си Ти богопроходна Врата*
Истока с висине, Христа.* Он, Који од недара Оца Светлости* није
одступио,* ипостасна Бесмртност* и Хранитељ свих,* недрима
Твојим је био храњен.*
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Хвалитне стихире, на 4, глас 1:
трелама храбрости и трпљења* мноштво мучитеља* и чете
демона ранисте,* и чашу Христову* до краја исписте.* Од
логора Брочице, Крапја, Циглане,* Кожаре, Уштица и Млаке* до
Јабланца, Старе Градишке и Доње Градине* на разне начине сте
убијени,* али дух љубави имасте,* који се не даде убити.*
[Двапут.]

С

ао многоплодна земља* клас стоструки принесосте*
подвигоположнику Христу.* Кроз зиму искушења пређосте*
ка пролећу небеског уздарја.* Ваши гробови нам осташе* више од
сунца да сијају,* наша помрачена срца просвећујући* и греховну
ноћ одагнавајући.* Као бедемом неразоривим* чудесима вашим* од
Бога смо обдарени,* о великомученици Његови!*
[Двапут.]

К

Слава ... глас 6:
о да вас не блажи,* Многострадалници,* јер принесосте себе
на
жртву*
благопријатну
Богу*
као
свеспаљеницу
одуховљену.* Једрилом крсним* валовиту ноћ живота прођосте* и у
царствену тишину* безвечерњег Дана пристигосте.* Као грожђе
вишњег винограда* вино милости точите* и срца верних веселите.*

К

И сада ... Богородичан, глас исти:

Б

огопријемнице Дјево,* знамо те као Корен ненапајан* што
Христом
као
Опроштајем
процвета.*
Буди
нам
тајноводитељка к Њему* и измоли спасење свима,* који
радостотворни и светлоподатељни спомен* Светих Новомученика
Јасеновачких поштују.*
Славословље велико и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажена: Канон светих 3. и 6. песма.

АКАТИСТ СВЕТИМ
НОВОМУЧЕНИЦИМА ЈАСЕНОВАЧКИМ.

КОНДАК 1.
одите сви христоименити људи да с љубављу прославимо
Свете и добропобедне мученике Јасеновачке, и венце им од
непролазних цветова песама исплетимо, јер они имају
смелост да се моле за душе наше. Мученичком крвљу њихове душе
се као у царску порфиру оденуше због чега им кличемо:

Х

Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

ИКОС 1.

А

нђели земни, о мученици Божји, видимо вас као светле
облаке који обасјавају саборе правоверних људи и изливају
нам кишу благодати. Ви носите неизрециву и безвремену
светлост као красоту будућега века од које дајете и нама. Ваше
чудоточне мошти исцељују душевне и телесне немоћи наше, и
помазују освећујућим уљем радовања све који вам говоре овако:
Радујте се, јер Крст као царски скиптар држасте!
Радујте се, јер муке ваше беху лествица ка Царству светлости!
Радујте се, јер се вама као неразоривим темељом Црква
Светосавска утврди!
Радујте се, јер вас као светлозарне храмове Духа Светога видимо!
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Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 2.
и сте, о светли мученици, као богомзасађени рај. Ваша часна
страдања сте као миомирисне цветове имали и њима сте
сваку душу која вам притиче замирисали. Не само кости
ваше, већ и ваше хумке велики благослов изливају, због чега Богу
кличемо: Алилуја!

В

ИКОС 2.
традања ваша дуго беху прикривана велом ћутања и
заборава, зато је Црква Светосавска вама клицала: „Где си
зашла и сакрила се, лепото моја, Свети мученици
Христови! Тешко мени! Али сте се опет у своје време мени вратили,
о жељени!“ Сада као духовно пролеће тајанственим цвећем
благодати миришете нама и од зиме зала ослобађате све који вам
умилно поју:

С

Радујте се, свештене луче Сунца славе!
Радујте се, бесцени рубини у Божјој круни!
Радујте се, необориве куле Цркве Српске!
Радујте се, најкраснији цветови светосавског врта!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 3.
тојећи крај гробова ваших ми се као на небу налазимо, али
они који су порочни и када празнике мученика поштују без
светковине остају. Зато помозите и нама да будемо
беспрекорна и честита деца Божја сијајући чистотом усред рода
неваљалога и покваренога да бисмо у слободи духовној Богу
клицали: Алилуја!

С

ИКОС 3.
ведоци Истине, мученици Јасеновачки, међу вама беше
мноштво безазлене деце, коју Господ као нескверну и чисту
жртву прими. Мучитељи у неразумном слепилу
безбожништва заувек осташе, а отроци-мученици се као свесветле

С
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очи Цркве Божје јавише. Ликови младенаца су Христу приведени,
Који их је у рајске обитељи уселио. Њима се поклањамо и обраћамо
им се овако:
Радујте се, сакрушени пупољци у Царству бесмртности
процветали!
Радујте се, наднебеска росо, која са Гора Вечних чудесно сијаш!
Радујте се, белоснежни љиљани чистоте руком Мајке Божје
убрани!
Радујте се, ви који се Витлејемским младенцима уподобисте!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 4.
вети Николај Жички, Балкански Златоуст, нам је о вама три
завета оставио: да се не светимо, јер ко се освети, тај се не
посвети; да вас литургијски прослављамо и да вас
објављујемо целом свету. Ви сте наш у свету најскупоценији ђердан
од живог бисерја које нас обасјава непролазним сјајем милости
Божје коме кличемо: Алилуја!

С

ИКОС 4.

Н

еправду сте поднели, о ви у правду светло обучени. Иако
сте многе жалости претрпели ви срца наша божанствено
веселите. Прођосте сте кроз сенку смрти, али као богозарне
звезде Цркву јасно украсисте. Понижене на земљи, Христос вас
дијадемом победе овенча. Зато са љубављу празнујемо свети спомен
ваш хвалебно вам узвикујући:
Радујте се, небеска светила, која од Трисунчаног Озарења
блистате!
Радујте се, дрвета живота, која нам плод бесмрћа нудите!
Радујте се, богоносне реке, које нам из Едема воду благодати
точите!
Радујте се, духовна соли, која сву земљу зачињавате!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

Свети новомуч. Јасеновачки.
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КОНДАК 5.
еликомученички Јасеновац, најстрашнији жртвеник у
Европи, славом богодивних знамења заблиста, јер на месту
страдања вашег манастир Рођења Светог Јована Крститеља
се обнови и пропоја, и тако место смрти ваше постаде неувењиви
цвет живота. Место голготе ваше постаде место васкрсења. Крв ваша
постаде семе за нове нараштаје православних, који Богу кличу:
Алилуја!

В

ИКОС 5.

Н

екада мучени глађу и жеђу сада се Хлебом небеским и
Извором живота, Христом, наслађујете. Некада наги сада
сте у ризу бесмртности и спасења с више изатканом
оденути. Остављени од људи вама је непобедиви саборац Света
Тројица била. Скривана од света ваша жртва као муња изиђе по свој
земљи благовестећи истину, а са њом мир и љубав. Зато вам
химнопојемо:
Радујте се, јер жилама ваших страдања лукавога удависте!
Радујте се, јер своју светиљку крвљу натопљеном неугашеном
сачувасте!
Радујте се, јер вас је Син беспочетног Оца Својом браћом назвао!
Радујте се, јер непоколебиви стубови Цркве Његове постадосте!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 6.
вети богомудри Вукашине Клепачки, необично беше твоме
мучитељу чути када ти, вишњим миром испуњен, њему рече:
„Само ти, дијете, ради свој посао!“ Те речи и нас данас као
небомисаона лествица уздижу ка висини Христове заповести да не
мрзимо, већ љубимо непријатеље своје и да Богу кличемо: Алилуја!

С

ИКОС 6.

Ч

асна је пред Господом смрт ваша. У валовима мука ви као
брод нисте потопљени имајући за кормилара Христа. Ваше
душе као невесте Његове сада су са Њим као са Својим
небеским Жеником сједињене, јер сте на земљи у тами мучења Њега
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као Светлост до краја љубили. Зато лучама љубави цео свет
обасјавате, маглу мржње одгонећи од свих који вам певају:
Радујте се, децо светлости због Христа, Светлодавца, убијена!
Радујте се, богоблажени победоносци због Жртвованог
жртвовани!
Радујте се, красото Цркве због Цара свих векова поругани!
Радујте се, похвало светима због закона Господњег распети!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 7.
ао невина јагњад ви сте због Јагњета Божјег заклани, али
крепљени надом на будућа добра, ви сте огањ божанске
љубави у себи имали, чак и у страдањима вашим, којима
сте Христа подражавали. Њиме загрејте и нас озебле у
странствовању нашем у овој долини плача да бисмо клицали Богу:
Алилуја!

К

ИКОС 7.
аша тела беху муком уморена, али ваше душе, Божјом
љубављу рањене, вечни живот задобише. Ваше ране
засијаше као звезде на небу. Као голубице посребрених
крила ви сада у луговима Царства небеског, ваше праве отаџбине,
почивате и срца благодаћу позлаћујете свима који вам узносе
славословље:

В

Радујте се, јер својом раном змију од искони лажљиву ранисте!
Радујте се, јер се вашом божанственом крвљу потоци зла
исушише!
Радујте се, јер гордог мучитеља победисте и Земљу кротких
наследисте!
Радујте се, јер као боголепи житељи вишњи Сион сада обасјавате!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

Свети новомуч. Јасеновачки.
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КОНДАК 8.

П

остали сте, о мученици Божји, реке воде живе које Духом
Светим мисли верних напајају и подсећају нас да праштати
морамо, али заборавити не смемо, и зато похвалним
венцима украшавамо спомен ваш, а ви крунишите светлом
радошћу ваше благодати све који вас славе и Богу кличу: Алилуја!

ИКОС 8.
и сте, о светоименити мученици јасеновачки, златозарни
венац дарован Цркви нашој, која торжествено ликује
имајући вас, јер иако вас непријатељи оборише, Бог вас
уздиже у славу непропадљиву. Неподмитљиви суд Господњи сада
показује своју правду са висине. Ваше мошти се јављају као
непотрошива ризница Духа Светога обогаћујући оне који вас
химнохвале:

В

Радујте се, неувењиве руже, које душе верних умирисасте!
Радујте се, богонадахнуте жеравице, које безбожност спалисте!
Радујте се, најбољи сасуди Духа, који се небеским благочешћем
окитисте!
Радујте се, непресушни извори, који нас нетварном светлошћу
појите!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 9.
ао драго камење имамо вас, о храбри страдалници и
чудесни мученици Спасови, јер се Њега као крајеугаоног
Камена нисте одрекли. Кроз буру неописивих искушења
сте прошли и у тихо пристаниште горњег Јерусалима сте дошли где
у сабору са свима светима кличете Богу: Алилуја!

К

ИКОС 9.
тврђи од дијаманата страстотрпци, у мраку страдања ваша
вера вам светљаше. Имајући силу Божју мучитеље
трпљењем победисте, а немоћну дрскост и гордост демона
смиреноумљем разористе. Као пшеница Господња у горње житнице
сабрана ви сте плеву свега земног одбацили. Зато сладошћу
благодати Духа Божјег храните срца свих који вам кличу:

О,
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Радујте се, нествореним огњем од надсуштне Тројице запаљени!
Радујте се, вечнога људскога достојанства носиоци!
Радујте се, благим Духом премудрости позлаћени!
Радујте се, божанственом вером Христовом знаменовани!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 10.

И

сторија српска страсна је седмица, али коју чека венац
светлог васкрсења. Крв ваша тајно из земље ка небу вапи
као Авељева. Знамо да би реч ваша данас била реч
праштања и зато је једина српска освета – љубав. Стога Свесветој
Тројици, Богу љубави, кличемо: Алилуја!

ИКОС 10.

Д

ивно је видети монахе и монахиње како свакодневно каде
хумке под којима леже ваша тела, јер су та места као красне
мирохранилице које нам божанствено миро исцељења
обилно точе и духовним миомирисом вечности укрепљују све који
ту са покајањем долазе. Ваше муке прођоше и ви сада наше муке
одгоните. Молите Христа Бога, Увенчатеља и Утешитеља вашег, да
подари велику милост и нама који појемо:
Радујте се, Богославни, јер својим страдањима васељену украсите!
Радујте се, Богочасни, јер је у памћењу Божјем ваш спомен!
Радујте се, Богодани, јер вам љубав беше основа прегнућа!
Радујте се, Богосилни, јер сте ви мртви јачи од живих!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 11.
ни који вас убише исписали су се из сваког народа на земљи,
док ви не припадате сад више само своме већ свим Божјим
народима. Токови ваше крви духовног фараона потопише, а
творевину освешташе. Изранављени Велијара моћно ранисте. Нека
ваша светлост наше мисли озари да би се огњем мудрословља
разгореле како бисмо Богу клицали: Алилуја!

О

Свети новомуч. Јасеновачки.
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ИКОС 11.
ао сунце ви сте под земљу зашли, али сте опет засијали
нама, роду вашем, чудесима нас озарујући. У страшним
хладноћама сте промрзли, али сте ка духовној топлоти
Живота прешли. Са небројеном војском српских новомученика ви
престолу Господњем предстојите. У блаженству вишњег наслеђа вас
грле зраци Трисунчаног Бога. Зато вас величамо:

К

Радујте се, јер вам преко Крста засијаше сви дарови Божји!
Радујте се, јер у пламену мучења Христа као Росу Доброте
стекосте!
Радујте се, јер нам се у бури живота као тишина звездана јављате!
Радујте се, јер нас учите да је невиност највећа снага у свим
световима!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!

КОНДАК 12.
ада сте разним мукама понижавани и са смрвљеним
удовима лежали, лепоту обожења сте од Бога примили. Из
таме временог страдања ви сте ка своме Сунцу правде,
Христу, поранили, Који вас је на светлост своје неизрециве и
надвремене славе извео, кличући му: Алилуја!

К

ИКОС 12.
љубвеобилни мученици, као многоплодне лозе ви сте
Христу вино верности принели. Блажена је земља која
примила ваш прах. Ви сте безобална пучина дарова Духа и
лепота свих српских земаља мученикородних. Ви нас учите да ако
неко за Христа и умре не пропада. Не презрите ове наше химне
вама у част, дајући нам на уздарје благодат:

О,

Радујте се, огњем Духа славе мачеви наоштрени!
Радујте се, Свецара Христа витезови венценосни!
Радујте се, за чисти хлеб Господњи пшеницо самлевена!
Радујте се, у горњи Јерусалим часно камење узидано!
Радујте се, Свети Новомученици Јасеновачки, дивни Сведоци
Васкрсења Христовог!
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КОНДАК 13.
свехвални, Свети мученици јасеновачки, непобедиви
борци Крстом ограђени, примите од нас овај мали
молитвени принос као духовно цвеће нашим сузама
орошено. Помозите и нама да у Царству небеском и Цркви
првородних, на небесима записаних, заједно са вама кроза сву
вечност Богу кличемо: Алилуја!

О,

(Овај кондак се чита три пута, па онда икос 1. па кондак 1.)

МОЛИТВА СВЕТИМ НОМУЧЕНИЦИМА ЈАСЕНОВАЧКИМ.
Свети Новомученици Јасеновачки, децо бесмртности,
ваше душе на небу сада у блаженим хоровима пред
Животворном Тројицом стоје, док ваше свечасне мошти на
земљи зрацима божанскога Духа обасјане изливају преславну
светлост исцелења свима који вас са вером поштују. Ваше мошти
нам се јавише као други ковчег, који нас, нови, духовни Израиљ,
спасава од свих невоља. Ви се, мученици Божји, показасте као часни
печат Христових страдања. Притешњени мукама изађосте на
ширину вечнога живота и као злато у огњу очишћено од земље у
небеским ризницама сте тврдо сакривени сада. Знамо да Бог није у
сили него у правди и зато место вашег страдања, наше ново Косово,
за нас није град мртвих већ Град Живих. Измолите нам од Бог мир,
од зала избављење и од грехова разрешење и све што је добро и
корисно душама нашим да бисмо радосно славили једнога Бога у
три Личности, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и кроза све
векове векова. Амин.

О,

Акатист Светим Новомученицима Јасеновачким
химнописао Вукосав Илић
Уочи Божића 2022. г.

Свети новомуч. Јасеновачки.
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