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КЊИГА МОЛЕБНА
са Богом светим Осмогласника, која садржи у себи одговарајући редослед
васкрсних служби осам гласова за шест дана.

ГЛАС 1.
У суботу на малој вечерњи
на Господи возвах, узимамо 4 стиха и певамо стихире васкрсне
осмогласника 3, понављајући прву. Глас 1.
Дело преподобног оца нашег Јована Дамаскина.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Наше вечерње молитве прими Свети Господе и подари нам опроштај грехова
јер си једини јавио свету васкрсење.
Посетите народи Сион и загрлите га и дајте славу Васкрсломе у њему, јер је
он Бог наш, који нас је избавио од наших безакоња.
Ходите народи певајмо и поклонимо се Христу, славећи његово из мртвих
васкрсење, јер је он Бог наш, и он је свет од обмане демонске избавио.
Слава, и сада, богородичан, догматик: Празник је девства братијо, нека се
весели творевина, нека се радује човечанство, сакупила нас је Богородица, као
нескверна ризница девства, као другога Адама духовни рај, као чуварка две
природе сједињене, славље је спасоносног измирења, јер је она палата у којој је
заиста Реч обручио тело, она је лаки облак изнад херувима која носи тело;
њеним молитвама Христе Боже спаси душе наше.
Затим: Светлости тиха, Прокимен: Господ се зацари, у лепоту се обуче, са
стиховима: Обуче се Господ у силу и опаса се. А после: Удостоји Господе,
Свештеник не говори јектенију, него певамо на стиховњама васкрсну
стихиру, глас 1.:
Страдањем твојим Христе од страдања се ослободисмо, и васкрсењем твојим
из трулежа се избависмо, Господе слава теби.
И друге стихире Пресветој Богородици. Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Стих: Спомињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.
Најпрослављенија си у свим поколењима Дјево и Мати и Служитељко,
Богородице Маријо, заступнице свега света, јер си телом родила Сина
беспочетнога Оца, заиста сапостојећег са Духом, њега моли да се спасемо.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
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Неочекивано су ме спопале невоље, а само тебе Чиста Дјево имамо као
заступницу, зато благодарно појимо: спаси нас Пресвета Богоневесто, јер си ти
уточиште свету и заступница рода нашега.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни.
У твоме Породу Богородитељко и служитељко обновљен је свет, ти си
вернима спасење и неуснула заступница свима који те православно моле
Пречиста, не престај да се усрдно молиш за све који ти поје.
Слава и сада, глас исти: Тебе је Дјево пророк назвао светлим облаком увек
присутним, из тебе је као роса на руно сишао Реч Очева, и из тебе је заблистао
Христос Бог наш и свет просветлио, а обману уништио, зато те и молимо: њега
непрестано и усрдно моли за нас Пресвета, јер те као истиниту Богородицу
исповедамо.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. Тропар васкрсни. Слава
и сада, његов богородичан. Јектенија мала и отпуст.

У суботу на великој вечерњи
после предначинатељног псалма, уобичајена катизма псалтира.
На Господи возвах.. узимамо 10 стихова и певамо стихире васкрсне из
Осмогласника 3, и Анатолијеве 4, и из Минеја 3 (или 6, а тада само 1
Анатолијеву).
Ако се празнује свети: Слава, минеј: И сада, богородичан 1.-и владајућег
гласа.
Стихире васкрсне, Осмогласника, глас 1.
Стих: Изведи из тамнице душу моју, да се исповедам твоме Имену.
Наше вечерње молитве прими Свети Господе, и подари нам опроштај грехова,
јер си једини јавио свету васкрсење.
Стих: Мене чекају праведници, докле ми не узвратиш.
Посетите народи Сион, и загрлите га, и дајте славу Васкрсломе у њему, јер је
он Бог наш, који нас је избавио од наших безакоња.
Стих: Из дубине вичем теби Господе, господе, услиши глас мој.
Ходите народи, певајмо и поклонимо се Христу, славећи његово из мртвих
васкрсење, јер је он Бог наш, и он је свет од обмане демонске избавио.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Нека буду уши твоје пажљиве на глас мога молења.
Веселите се небеса, затрубите темељима земље, запевајте горе због весеља,
јер гле Емануил је грехе наше на крст приковао, и живот нам даровао, а смрт је
умртвио, и Адама као Човекољубац васкрснуо.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Певајмо о својевољно Разапетом телом, и због нас пострадалог и погребеног,
и из мртвих васкрслог, и рецимо: утврди твоју цркву Христе у православљу, и
умири живот наш, јер си благ и Човекољубац.
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Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Ми неодстојни стојећи пред животопримајућем твојим гробом, славослов
неизрецивој твојој доброти приносимо, Христе Боже наш, јер си крст и смрт
примио Безгрешни, да свету подариш васкрсење као Човекољубац.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Бог-Реч Који је са Оцем сабеспочетан и сапостојећи из девичанског тела је
неирециво изашао и крст и смрт ради нас својевољно примио и у слави
васкрсао, њему појмо и рецимо: Животодавче Господе, слава теби, Спаситељу
душа наших.
Ине стихире Пресветој Богородици, певају се када нема Минеј, или на
литији. (Нека је знано: у грчком преводу нема ових стихира на овом
месту). Дело Павла Аморејског, глас 1
Подобан: Небесних чинов..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Богородице Владичице света, светија од светих сила и часнија од сваке твари,
спаси нас јер си Спаса родила, и твојим молитвама избави нас од свих
сагрешења и болести и невоља.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Ти си Дјево као двери доброте, зато немој презрети понизну душу моју са
вером те молим, него се брзо смилуј и спаси њу од пучине сагрешења мојих, и
обнови благодат твоју у мени, и просвети ме Дјево Пречиста.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Ти си Владичице Бога са људима сјединила, ти си и обамрлу творевину ка
божанском нетрулењу позвала, ти си земнима спасење излила, зато нас
Богородице ослободи од сваког мучења.
Слава, минеј. И сада, богородичан (догматик): Опевајмо Марију Дјеву као
целог света славу од људи процвалу и Владику родившу и као небеске двери,
као песму бестелесних а украс вернима, јер се показала као небо и храм
Божанства. Она је преграду непријатељства порушила, мир је увела и царство
отворила. Њу имамо верни као тврђаву, јер имамо за саборца из ње рођенога
Господа, зато се храбри, храбри народе Божији, јер је он победио пртивнике као
Најсилнији.
Вход. Светлости тиха. После входа учини одређени чтец уобичајени наклон
настојатељу и пева дневни прокимен глас 6.: Господ се зацари у лепоту се
обуче. Стих: Обуче се Господ у силу и опаса се. Стих: Дому твоме Господе
доликује светиња докле дани трају. Стих: Јер је утврдио васељену која се неће
поколебати.
Затим уобичајена јектенија. Удостоји Господе.. Допунимо вечерњу.. и
остало. После возгласа певамо стихиру светога обитељи. Литију чинимо у
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припрати и на њој певамо стихове Павла Аморејског или шта настојатељ
изволи.
После уобичајених (литијских) молитава улазимо у храм појући на
стиховњим, стихире васкрсне, глас 1.:
Страдањем твојим Христе од страдања се ослободисмо, и васкрсењем твојим
из трулежа се избависмо, Господе слава теби.
Ине стихире, по алфавиту.
Стих: Господ се зацари у лепоту се обуче.
Нека се радује цела творевина, нека се веселе небеса, нека тапшу народи
весело, јер је Христос Спаситељ наш на крст грехе наше приковао, смрт је
умртвио, а нама живот подарио, палога родоначелника Адама је васкрсао као
Човекољубац.
Стих: Јер је утврдио васељену која се неће поколебати.
Ти си Недостижни Цар неба и земље, а из човекољубља си својевољно
разапет; када те је ад срео доле огорчио се а душе праведних примивши те
обрадоваше се; Адам видећи тебе Створитеља у дубини ада васкрсао је. О,
каквог чуда! Како је смрт окусила Живот свију? Али ти си хтео да свет
просветлиш који кличе и говори: слава теби Господе васкрсли из мртвих.
Стих: Дому твоме Господе доликује светиња докле дани трају.
Жене мироносице су миро са бригом и јацајем носиле и на твој гроб су тако
стигле, али твоје тело пречисто нису нашле и од ангела су за ново и преславно
чудо сазнале. Апостолима су јавиле: Господ је васкрсао, и свему свету велику
милост подарио.
Слава, из Минеја ако је има. Ако ли не,
Слава и сада, богородичан: Гле, испунило се пророчанство Исаије, јер си
Дјево родила и после порођаја као и пре њега остала; Бог је тај који се родио и
природу је променио, али о, Богомати не презри молитве твојих слуга,
приношене у твоме храму, него пошто на својим рукама носиш Милостивога,
смилуј се на слуге твоје, и моли га да спасе душе наше.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш..
Тропар васкрсан, глас 1.
Камену запечаћеном од Јудеја, и војницима који су чували тело твоје,
васкрсао си тридневни Спасе, и даровао свету живот, због тога ти силе небеске
кличу Животодавче: слава васкрсењу твоме Христе, слава царству твоме, слава
промислу твоме једини Човекољубче.
Слава и сада, богородичан:Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“
оваплотио се Владика свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни
Давид. Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава Њему који
нас је рођењем из тебе ослободио.
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У суботу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Тешкога рада се избавио Израиљ, а непроходну пучину је прешао као
по сувоме и видео свога непријатеља како се утапа и зато песму певаше
доброчинитељу Богу, који чуда чини високом мишицом својом, јер се прослави.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Ужаснуше се од страха Свецарице, ангелски чинови и хваљаху те, и због
доброте твоје пева ти сваки разуман, јер си Матер Створитеља; а ти си
превазишла сваку врсту похвале јер си Христа родила.
Обремењен сам тешким напастима и од демона страдам бедни ја и са плачем
те позивам: пружи ми са висине руку твоју пребогату и избави ме и удостоји ме
да молитвама твојим без беда поживим.
Слава: Милосрђем као леком исцели тајна сагрешења моја и умири телесне
побуне моје Богородице и окрени копља и стреле непријатеља и снажно их зари
у срца њихова.
И сада: Уништи древну пашу човекоубице ђавола, јер си из твоје девичанске
утробе Христа родила, зато се сва твар сада радује, Пречиста, јер је оживљена и
сложно пева твоме Сину и Богу.
Песма 3.
Ирмос: Нећу се ја смртни хвалити ни мудрошћу ни богатством мојим, него
вером у Господа и православно се обраћам Христу Богу и певам увек: на
камену твојих заповести утврди ме Владико.
Велики Јаков у давнини заспао је на своме путу и уснио Дјево, одгоре до
земље лествицу и по њој ангеле, па се зачудио и пробудио, те објавио тебе као
двери небеске.
Дуговремено сам савладан и у невоље бачен, ја бедни и потапају ме буре
напасти и вапијем, тешко мени, а ти која си Бога родила подигни снагу нашу и
спаси ме молитвама твојим.
Слава: Пружи са небеса твоју моћну руку, о царе свију осетљивих и
разумних, Исусе Христе мој, и положи главе непријатеља под ноге свима, који
који Богородицу и Матер твоју верно проповедају.
И сада: У давнини Исаија очишћен угљем Духа кликташе Сину рођеноме из
твоје пребогате утробе Дјево, којег си због мене у последња времена безмужно
родила.
Песма 4.
Ирмос: Чуо је у давнини Авакум чудни глас твој и са страхом кликташе: са
југа долази Бог и Свети и из Дјеве као осењене горе, да спасе помазанике, зато
слава сили твојој Господе.
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Твоме праобразу Мати Божија и међу женскима најкраснијој и пречасној, која
као да из пустиње долазиш и Христа зачетника света као изданак твој на рукама
твојима носиш, пророк кликташе: слава сили твојој Господе.
Приклони мени ухо твоје Блажена и погледај на муке моје и мноштво беда
мојих, јер у тебе упирем душевне очи своје и са плачем колена приклањам сада
и молим и вапијем: заустави смутњу напасти мојих.
Слава: Познах тебе о, најбогатија, као необориви бедем који нам привукоше
молбе наше и притичем ти као слуга твој и ту стреле демонске постају
нерањиве као играчке и зато радосно кличем: слава Богомати Рођеноме од тебе.
И сада: Сила Вишњега осенила је тебе Дјево наиласком Духа Божанскога и
тада Господ свију надприродно тело и душу оживи и сједини их себи, оставши
по природи Бог као што и беше.
Песма 5.
Ирмос: Засијај у срцима нас твојих верних појаца Христе твојом незалазном
светлошћу и надразумни мир подари нам, тако да од мркле ноћи на дан твога
светла пожуримо и славословимо те Човекољубче.
У давнини Данило пророкова тебе најопеванија, као несечену гору и
кликташе виђењу: од тебе ће се богорођењем одсећи камен Христос Спаситељ
света; њега сада верни поштујемо а тебе Богоневесто хвалимо.
Упадох бедник у многе напасти и са болом у срцу и плачем молим те, ја слуга
твој и без стида вапијем: избави ме Богородитељко од беда које ме смиреног
спопадоше и испуни ме весељем.
Слава: Твојом моћном молитвом Блажена, утишај свирепу пучину страсти
мојих, јер си без страсти родила Христа, да бих сада са миром у души проживео
остатак живота мога и у песмама о теби певао.
И сада: Како Бога на руци носиш реци и како дојиш онога који рукама све
држи? О, Дјево свеблажена, ја, велиш, чиста остајем и по рођењу Христа Бога,
да Адамов и праметерин дуг укинем.
Песма 6.
Ирмос: Обузет сам небројеним страстима и пропадох као у морску неман
због зала мојих, али ти ме Боже изведи из пропасти, као оно раније Јону и због
моје вере даруј ми безстрашће, да бих ти захвалним гласом и спасеним духом
принео жртву.
Син превечни је храњен недрима Мајке а да од Очевих недара није одступио,
а у последње дане из утробе Дјеве изиђе, једнак са (Богом) Оцем, да све ка
животу бесмртноме подигне својом неизрецивом добротом.
Тешко мени, јер пропадох у адове окове и свезан сам ланцима демонске
злобе, али дођи и јави се са небеса чиста, Божанска Дјево и подигни твојим
молитвама мене слугу твога и дај ми руку у помоћ, да певам Рођеноме од тебе.
Слава: Пропадох бедник, у бездан пропасти и многе ме звери опколише, али
твојим молитвама Владичице, одврати од мене камење и сачувај ме
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неповређеним слугу твога, јер си угаони камен Христа у недрима својима
носила.
И сада: У давнини збор божанских пророка прорече начин рођења твога: као
светли облак и свећњак и посуду златну и трапезу и небеску росу и као хлеб и
ману и двери и престо и палату и жезал и као рај, јер си Христа родила.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 1.
Сви те знамо као Матер Божију и истиниту Дјеву, која тако остаде и по
порођају и са љубављу притичемо твојој доброти, јер тебе грешници имамо као
заступницу и тебе стекосмо у невољама спасење, једина Свенепорочна.
Песма 7.
Ирмос: Због праве вере у давнини прођоше свети младићи кроз неиздрживи
пламен у пећи као кроз кућу и показаше се јасно и сложно певајући песму
појаху: благословен си Боже отаца.
Прошавши Превечни је кроз тебе Свецарице, као кроз двери прошао и Он је
чисту тебе у целини сачувао; и по рађању си чиста па зато и кличем:
благословен си Боже отаца.
Бачен сам као у седам пута зажарену пећ и опекох се због мојих душегубних
беда; али ти ме ороси Владичице блага молитвама твојим да појим: благословен
Бог отаца наших.
Слава: Остарио сам у страстима и неуморним напастима и тугама па дођох
до запада живота мога а врлина немам и због моје лености бићу прогутан, па ти
вапим Владичице: ти си утеха свима на земљи, помилуј и мене.
И сада: Тројици у јединици православно служимо а тебе Мати и Дјево чиста
као родитељку Бога у телу сви на земљи проповедамо и божанску песму
појимо: Боже отаца наших благословен си.
Песма 8.
Ирмос: У давнини распаљена (вавилонска) пећ надприродно чудо
праобразоваше и као што огањ не опали младу децу, тако беше и божанско
бесемено рођење Христа од Дјеве; зато певајући кличимо: нека благослови сва
твар Господа и велича га у све векове.
Испунила се истинита реч свештеника начином рођења Христа од тебе Дјево,
јер си заиста родила Реч Божију а утроба твоја остаде нетакнута иако из ње
дође Бог; зато радосно и сложно дужну песму запевајмо и величајмо Пречисту
у векове.
Јалово трње израсло је у души мојој, а ти га спали божанским огњем,
Пречиста, и твојим молитвама покрени ме на врлине, да донесем плод мој
Христу, као вечно живом цвету, који из тебе изниче да сву твар улепша, зато
тебе Чисту Богородитељку поштујемо у векове.
Слава: Подај ми брзо и безболно исцелење љутих греха Богородитељко, јер
падох у тугу и невољу, па призивам бедник, твоју брзу заштиту и јецам, зато
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пожури Пречиста, да ме избавиш и спасеш од сваке муке, да бих благосиљао и
опевао Рођеног од тебе.
И сада: У давнини процветали Аронов жезал објави тебе Дјево, јер ти си
једина безмужно (Христа) изникла и родила и Њега као небеску росу сада у
утробу примила, зато весело и сложно како и приличи, теби Богородице певамо
и величамо те у векове.
Песма 9.
Ирмос: Неизрецива је тајна Дјеве: она је као небо и херувимски престо и
светлоносни дом Христа Бога сведржитеља постала, њу побожно као
Богородицу величамо.
Преславна је тајна Дјеве, јер Бога кога вишње силе сместити не могу, она је у
утробу своју примила, зато се сакупимо и зовимо је блаженом и верно и весело
величајмо.
Видимо те као једину вишу од небеса, чисту зору, нескверну, престол
херувима и дом и одар свети па сви те на земљи хвалимо а Христа Бога нашега
величамо, јер си њега из чисте утробе твоје родила.
Слава: Око мене су туге моје а зле напасти ме сада нападају; страдања и
љути греси у понор ме бацише; зато те молим из дубине јадне душе моје,
Пресвета Богородице да тобом нађем избављење.
И сада: Умири свет Христе, ради молитава чисте божанске Дјеве и обори
демонску силу, а тишину неизрециву нама учини и у векове нас сачувај.
Затим: Достојно је..Трисвето. После Оче наш.. кондак гласа и остало по
обичају и отпуст и праштање.

У недељу на полуноћници
Јереј: Благословен Бог наш.. а ми одговарамо: Амин. Слава Теби Боже
наш, слава Теби. Царе небесни.. Трисвето. Пресвета Тројице.. Оче наш..
Јереј: Јер је твоје царство.. Господе помилуј 12. Слава и сада: Ходите
поклонимо се.. (три пута) Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Канон Светој и животворној Тројици, његов акростих: Само теби појим,
Трисунчаној природи. Дело Митрофаново. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави, јер
она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз дубину мора
начини.
Припев: Пресвета Тројице Боже наш, слава теби.
Јединога од Тројице, Зачетника серафими неућутно славе, као безпочетнога,
увек постојећега и свега стварајућега и недокучивога, а Њега сваки језик верно
поштује песмама.
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Саздао си у давнини човека и по твоме лику га уобличио и њему разум и реч
и Дух подарио, да би као Човекољубац људима објавио твоје јединствено
трисјајно Божанство.
Слава: Одозго си показао Оче јединствену богозачетну у три лица моћ, и
рекао си истоделатном Сину твоме и Духу: ходите да заједнички њихове језике
слијемо.
И сада, богородичан: Нерођени Отац је као Ум уобличен а кроз премудре
људе је проречен: као Реч сабеспочетни и истоприродни Син и са њиме Дух
Свети који је у Дјеви учинио оваплоћење.
Песма 3.
Ирмос: Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и духовни храме
неизречене славе твоје, Човекољубче.
Ти си се у давнини јавио Аврааму тројичан а јединствен по божанској
природи, богословље истинито лично си објавио и зато верно певамо тебе као
јединоузрочнога Бога и трисунчанога.
Из тебе се родио божанском лепотом непропадљиви Оче и заблистао је као
Светлост од светлости Син неизмениви а Дух Божански као Светлост је
исходио, зато тројичној светлости једнога божанства се верно поклонимо и
прославимо је.
Слава: Јединица и Тројица надприродна, неизрецива је и несхављива а њу
духовна бића славе трисветим гласима певајући неућутну похвалу. Са њима
сложно и ми појимо тројичноме Господу.
Богородичан: Из тебе у времену а без семена изникао је надвремени и постао
налик нама, мада невидив, и научио нас јединој природи и господству Очевом,
Синовљевом и Духовом, зато тебе Богородице славимо.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 1. Подобан: Гроб твој спасе..
Оцу и Сину се сви поклонимо и Духу правоме и са њима једнакоме: слава
Тројици несазданој и пребожественој сили, коју славе бестелесни чинови. Њу
данас и ми земни са страхом верно похвалимо.
Слава, и сада, богородичан: Упути нас на пут покајања, и да се увек
склањамо са беспућа зала и да не гневимо преблагога Господа, неискусобрачна
и благословена Маријо, уточиште очајних људи и Божије боравиште.
Песма 4.
Ирмос: Ти си као гора, Божијом благодаћу осењена и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима и објавио да ће из тебе изићи Светац
Израиљев, на наше спасење и обновљење.
Обасјај ме божански изворе трисунчани, блистањем твога богоделатног сјаја у
очима срца и мислима доброте, надразумном и боготворачком твојом светлости
твога светлоделатног и слатког заједништва.
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У почетку си Господе утврдио небеса и сву силу њину речју твојом
свемоћном и духом уста исте природе са њима владаш над свима у трисјајном
једноузрочном Божанству.
Слава: Ти си мене саздао по лику твоме и подобију богоузрочна и
сведетељна Тројице несливена јединице, зато ме уразуми и просвети и оснажи
да чиним твоју благу и савршену вољу.
Богородичан: Ти си Пречиста родила једнога од Тројице: богоузрочнога
Сина, из тебе оваплоћенога ради нас, да обасја земнородне незалазном
светлошћу и блистањем трисунчанога божанства.
Песма 5.
Ирмос: Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све крајеве
света, зато просветли светлом твога богопознања срца свих који ти православно
поје.
Ти си ангелима као првим непосредним створењима подарио блистање
зрацима твоје неприступне доброте, зато твојом светлошћу просветли Тројицо
јединоначална оне који тебе православно певају.
Сада певамо теби природо јединственог и трисунчаног Богоначалија, јер си из
своје доброте створила свима који те моле избављење од сагрешења и
искушења и од беда и туга.
Слава: Оца, Сина и Духа светога, једну природу и божанство са вером
славимо, лицима подељеног а нераздељивог, једнога Бога невидиве и видиве
творевине.
Богородичан: Све речи пророчке предсказаше Пречиста твој неизрециви и
необјашњиви Пород Којега ми познасмо, као тајноводитеља у јединствено и
трисунчано божанство.
Песма 6.
Ирмос: Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо
као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш, јер си снага немоћнима и
усправљење.
Ти имаш изједначену силу Тројицо надсуштасвена исте воље јединица си
проста и неразделна, зато нас силом твојом сачувај. (два пута)
Слава: Недопстижна Тројице, ти си све од века твојом вољом као добра
створила из небића, па си тако саздала и човека, зато ме сада избави из сваке
невоље.
Богородичан: Пречиста Дјево Богоневесто, ти си била незалазни дом Сунца
који је као свесилан саздао и по поредку поставио велика светила, зато мене и
сада избави од страсти које ме помрачују.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 1. Подобан: Гроб твој Спасе..
Поклонимо се земнородни са страхом Тројици Светој и нераздељивој
природом у три лица несечено сеченој, која остаје неразделна по божанској
суштини, и прославимо је као Творца, Владику и Бога преблагога.
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Слава и сада, богородичан: Управи Чиста моју бедну душу и смилуј се
Свенепорочна њој многогрешној јер је потонула у дубину пропасти, а у
страшном часу смрти избави ме од демона који ме оптужују и од сваке муке.
Песма 7.
Ирмос: Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет је у утроби твојој обновио, хваљени
Бог отаца и најславнији.
Речи Божија, светлости исте природе са сведржитељем Богом, као што си
обећао учини ми код тебе уз Бога станиште, јер добар са Оцем твојим и Духом
и покажи ме страшним за зле духове и страсти. (два пута)
Слава: Покажи нам Владико пучину твоје милости и јер си нама понизнима
послао и Сина твога, и тако нас поново вратио у првобитну светлост, зато и
мене и сада уразуми Божанским Духом.
Богородичан: Он који је ношен на херувимском престолу и који је Цар свију,
уселио се у твоју девствену утробу Пречиста, да би све избавио од пропасти јер
је Човекољубац, зато и мене сада сачувај твојим молитвама.
Песма 8.
Ирмос: У давнини распаљена (вавилонска) пећ, надприродно чудо
праобразоваше, и као што огањ не опали младу децу, тако и божанско бесемено
рођење Христа од Дјеве беше; зато певајући кличимо: нека благослови сва твар
Господа и велича га у све векове.
Чином богостваралачким Господе свију триипостасни и сведржитељу, ти си
раширио небо као кожу, а земљи си одредио дубину твојим свемогућим рукама,
зато и слуге твоје оснажи љубављу и вером ка теби Човекољубче, да тебе
жељенога славимо у векове. (два пута)
Слава: Просветли богостваралачким светлом све који ти поју као
трисунчанога светла лицима а ипак јединствене суштином, да бих увек гледао
твоје светлостваралачке зраке: и кроз њих да се насићујем твоје слатке и
светлоподатељне и пребогате славе, и да те са вером величам у векове.
Богородичан: Син твој Пречиста Богородице узнео је на небеса човечанску
природу коју је неизмениво примио и из највеће доброте ју је избавио од
давнашње пропасти. Њему благодарно певајмо: нека благосиља сва творевина
Господа и велича га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да бисмо
те непрестано величали.
Спаси Спаситељу твари Пресвета и јединосушна Тројице чулне и разумне
слуге твоје од вражијег напада и злобе и сачувај заувек твоје стадо без штете.
(два пута)
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Слава: Да покажеш неизмерну дубину доброте твога бића дао си нама твојим
слугама спасоносне заповести, трисунчани и јединовладајући Боже свесилни,
зато нас удостоји да их извршимо.
Богородичан: Погледај на наше молбе ти који си у три боготворачке
личности једини Бог у кога уистину верујемо, па подари твојим слугама утеху,
ради молитава Пречисте и свеопеване Богоматере.
Затим припеви Григорија Синаита, које говоримо после тројичних канона
сваке недеље: Достојно је заиста.. а који су писани у прилозима Октоиха.
Затим остало из полуноћнице и отпуст.

У недељу на јутрењу
Након шестопсалмија, Бог Господ на глас 1. и певамо тропар васкрсни,
два пута, и богородичан једном, писани на великој вечерњи. Затим
уобичајено стихословије Псалтира.
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 1.
Гроб твој Спасе војници чуваху, и обамрли беху од блистања јављенога
ангела, који је проповедао женама васкрсење. Тебе славимо трулежности
рушитеља, теби притичемо васкрсломе из гроба и јединоме Богу нашем.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој нека се уздигне десница твоја, не заборави
твојих убогих до краја.
На крст си својевољно прикован Милосрдни и у гроб био положен као мртав
Животодавче, твојом смрћу си уништио моћ силни, од тебе су уздрхтале капије
адове, ти си сасобом подигао од века умрле, јер си једини Човекољубац.
Слава, и сада, богородичан: Сви те познасмо као истиниту Матер Божију и
Дјеву која си и после порођаја таква остала, сви који са љубављу притичу ка
твјој доброти, имамо тебе грешници заступницу, тебе смо стекли у
искушењима спасење, једину свенепорочну.
По другом стихословију, сједални, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..
Женама које су пораниле и на гроб дошле и виделе појаву ангела и дрхтале,
гроб им је заблистао живот и чудо их је задивило, зато су отишле ученицима и
проповедале васкрсење, јер је Христос поробио ад као најмоћнији и најсилнији,
и све је из трулења са собом подигао, а страх због осуде (прародитеља) разорио
је крстом.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
На крсту си прикован животе свију и међу мртве си убројан бесмртни
Господе, али си тридневно васкрсао Спаситељу, и са собом подигао Адама из
трулења, зато ти силе небеске појаху животодавче Христе: слава васкрсењу
твоме, слава снисхођењу твоме једини Човкољубче.
Слава и сада, богородичан: Маријо, часно станиште Владике, васкрсни нас
пале у понор страшнога очаја, сагрешења и бола, јер си ти грешнима спасење и
помоћ и моћна затита, и ти спасаваш слуге твоје.
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Затим: Блажени непорочни.. (17.катизма). После, тропари: Ангелски
сабор..писани у прилогу октоиха. Затим мала јектенија, и
Ипакој, глас 1.
Разбојниково покајање рај је урало, плач мироносица је радост објавио, јер си
васкрсао Христе Боже и свету велику милост подарио.
Степена: А н т и ф о н 1. глас 1. стихови се понављају:
Када тугујем, чуј моју патњу Господе, јер тебе призивам.
Пустињаци непрестано што по Богу желе добијају, јер они живе изван
сујетнога света.
Слава: СветомеДуху част и слава као и Оцу припада, заједно са Сином, због
тога појмо једну силу Тројици.
И сада: исто.
А н т и ф о н 2.
Подигао си ме на гору твојих закона, просветли ме Боже врлинама да их ти
појао.
Десном твојом руком прихвати ме Речи, сачувај ме и пази ме да ме неби
спалио огањ греха.
Слава: Светим Духом се свака твар обнавља, њиме опет иде на првобитно,
јер Он је исте моћи са Оцем и Речју.
И сада: исто.
А н т и ф о н 3.
Због оних који ми кажу: „хајдемо у дворе Господње“, развеселио се мој дух и
са њиме ми се и срце радује.
У дому Давидовом је страхота велика, када тамо поставе престоле да се суди
свим земним племенима и народима.
Слава: Достојно је приносити Светоме Духу част, полоњење, славу и моћ као
и Оцу и Сину, јер је Тројица јединица по природи, али не и по лицима.
И сада: исто.
Прокимен, глас 1.
Сада ћу васкрснути говори Господ, положен ћу бити за спасење али без
бојазни због тога.
Стих: Речи Господње су речи чисте.
Све што дише.. Еванђеље јутарње по реду.
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу,
јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење
твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име
твоје прослављамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом васкрсењу
Христовом. Јер гле, крстом дође радост целом свету. Свагда благосиљајући
Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас претрпевши крст, смрћу смрт
разруши.
Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.

14

И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
Затим глас 6. : Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву
милосрђа твојих очисти безакоње моје.
Потом стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је
живот вечни и велику милост.
Ђакон: Спаси Боже народ твој..
Свештеник возглас: Милошћу и милосрђем и човекољубљем...
Канони: васкрсан на 4; крстоваскрсан на 3; и богородичан на 3; минеја
на 4.
Ако се празнује свети на 6, крстоваскрсан на 2 и богородичан на 2.
Канон васкрсан, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победничка десница Бесмртни, по Богу се лепо у сили
прослави, она као свемогућа противнике сатре а Израиљцима нови пут кроз
(морску) дубину начини.
Припев: Слава Господе светоме васкрсењу твоме.
Тропар: Ти си ме од прашине пречистим рукама на божански начин у
почетку саздо, ти си и на крсту руке раширио и од земље призвао моје
пропадљиво тело, које си од Дјеве примио.
Убиство си претрпео због мене и предао си душу смрти, ти који си твојим
божанским дахом моју душу оживио, ти си њу и од вечних окова одрешио и
саваскрсао и непропадљивошћу је прославио.
Богородичан: Радуј се изворе багодати, радуј се лествице небесна, радуј се
свећниче и ручко златна и горо несечена, која си животодавца Христа свету
родила.
Ини канон, крстоваскрсан.
Песма 1. глас исти. Ирмос: Хрстос раждајетсја..
Својим оваплоћењем ме је Христос обожио, Хрстос ме његовим смирењем
узвисио, Хрстос ме је несрадалним учинио, када је као животодавац његовом
телесном природом пострадао, зато ћу певати благодарну песму, јер се
прославио.
Христос ме је распећем узнео, Хрстос ме је његовим умирањем саваскрсао,
Христос ми је живот даровао, зато весело рукама пљескам и певам Спаситељу
победну песму, јер се просавио.
Крстобогородичан: Зачела си Дјево Бога и Христа си у девственсти твојој
родила. Из тебе се овалотио, Пречиста, по ипостаси један и јединородни, а у
две суштине препознати Син, јер се прославио.
Ини канон, Пресветој Богородици.
Песма 1. глас исти. Ирмос: Твоја обедитељнаја..
Коју достојну песму да ти принесе наша слабост? Само радосну, коју нас је
тајанствено научио Гаврило: Радуј се Богородице Дјево, Мати неневесна.
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Увекдјеви и Матери Цара вишњих сила са најчистијим срцима верни духовно
кличимо: Радуј се Богородице Дјево, Мати неневесна.
Неизмерни је бездан твога несхватљивога рођења Пречиста, зато ти чисто, са
вером без сумње, приносимо ово говорећи: Радуј се Богородице Дјево, Мати
неневесна.
Затим минеј. Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и душевни храме
неизречене славе твоје, Човекољубче.
Ти си мој благи Бог, на мене палог си се смиловао и решио да сиђеш до мене.
Распећем си ме вазнео да ти певам: ти си свети храм духовни пун неизрециве
славе твоје Господе.
Ти си живот ипостасни Христе. Као милосрдни Бог обукао си се у моју
пропадљивост и у прашину смртну си сишао Владико, али си и моћ смрти
разрушио и мада си био мртав после три дана си васкрсао и у непропадљивост
си ме обукао.
Богородичан: Пресветим Духом си зачела Бога у твојој утроби Дјево и остала
си неспаљена, као што те је законодавцу Мојсеју купина паљена а несагорела
јасно предсказала, тако си и ти (Христа) као неиздрживи огањ примила.
Ини. Ирмос: Прежде вјек од Оца..
Он је на своје раме узео залуталу овцу, он је и дрветом победио човеков грех,
зато њему Христу Богу запојмо: Ти си нашу подигао снагу, јер си свет Господе.
Подигао је из ада великога пастира Христа, и његове апостоле је јасно објавио
као свештеноначалнике, он је напасао народе, зато му,верници, истинитим и
божанским Духом послужимо.
Крстобогородичан: Син се својом вољом од Дјеве без семена оваплотио и
родитељку је после рађања божанском силом као чисту Дјеву сачувао. Он је над
свима Бог, зато му кличимо: Свет јеси Господе.
Ини. Ирмос: Једине вједиј..
Заиста те називамо те лаким облаком Дјево, јер следујући пророчанским
речима долази на теби Господ и обара рукотворине египатске обмане и
просветљује све које су им служили.
Јасно нам описујући знаке тебе хор пророка именује као истинити запечаћени
извор и закључане двери због девства твога, најопеванија, које си и после
рађања сачувала.
Гаврило се удостојио да види колико могаше од ума превечнога, Дјево
свенепорочна и радосни поздрав ти је донео, јављајући јасно зачетак (Божије)
Речи и проповедајући твој неизрециви пород.
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Песма 4.
Ирмос: Ти си као гора, божијом благодаћу осењена и такву те провиде
Авакум својим прозорљивим очима и објави да ће из тебе изићи Светац
Израиљев, на наше спасење и обновљење.
Ко је тај Спаситељ који излази из Едома носећи трнов венац и у окрвављеној
ризи виси на дрвету? То је Светац Израиљев, он је наше спасење и обновљење.
Гледајте непокорни народи и застидите се: онај кога сте у лудости вашој
измолили од Пилата да га као злочинца на крст подигнете, разорио је силу
смрти и у божанској лепоти је васкрсао.
Богородичан: Тебе смо, Дјево, познали као дрво живота, из којег није
изникао људима смртоносни плод, него наслада непролазнога живота, за
спасење нас који ти појимо.
Ини. Ирмос: Жезл из корене Иесеева..
Ко је тај лепи из Едома, чије су ризе поцрвенеле? Ко је тај из винограда
Восорскога, човек, а леп као Бог, и који носи од телесне крви поцрвенелу ризу?
Њему појмо верни: слава сили твојој Господе.
Христос је постао архијереј будућих добара и наш грех је разорио, својом
крвљу нам је показао нарочити пут и у бољу и савршенију скинију је ушао, као
претеча наш у светињу.
Крстобогородичан: Стари Евин дуг си испросила (Дјево) свеопевана, код
новога Адама ради нас јављенога. Чистим зачећем си сјединила у себи тело
духовно и одуховљено и из тебе је произашао Христос један а у две природе
Бог.
Ини. Ирмос: Гору тја благодатију..
Саслушај о чуду небо и пази земљо: кћи палога и од земног параха
(створеног) Адама, Богу је намењена, да буде своме Створитељу родитељка, за
спасење наше и обновљење.
Певамо о твојој великој и страшној тајни, сакривеној и од надсветских
чиноначалника, на тебе је сишао као роса на руно, (Дјево) свеопевана, за
спасење нас који ти појимо.
Ти си светија од светих, Богородице свеопевана, ти си очекивање народа и
спасење верих! Из тебе је засијао избавитељ и животодавац и Господ. Њега
моли да спасе слуге твоје.
Песма 5.
Ирмос: Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све крајеве
света, зато просветли светлом твога богопознања и све оне који ти православно
поје.
Великога пастира оваца и Господа, Јудејци су дрветом крста усмртили, али он
их је као мртве овце и у аду погребене, из адове државе избавио.
Крстом твојим Спаситељу ти си свету благовестио и заробљенима опроштај
проповедао. Моћнога господара (ада) си Христе посрамио и обнажио и
осиромашеног га показао твојим божанским васкрсењем.
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Богородичан: Свеопевана (Дјево) не презри молбе оних који са вером моле,
него их прими и пренеси Пречиста Сину твоме, јединоме Богу доброчинитељу,
јер смо тебе стекли као заступницу.
Ини. Ирмос: Бог сиј мира..
О великог ли богатства и дубине премудрости Божије! Господ сакупља
премудре и из њиног лукавства нас избавља. Онај који својом силом
оживотворава мртве, пострадао је својевољно по телесној немоћи и васкрсао је.
Као Бог се сјединио са нама телесно и разапет био и умро, погребен био и
опет васкрсао и узлази Христос у сјају са својим телом ка Оцу. У томе телу ће
доћи и спасити све који му побожно служе.
Крстобогородичан: Светија си од светих, Дјево чиста и светијега од светих
си родила, Христа Избавитеља, који све освећује. Зато тебе као царицу и
Владичицу свију и Матер Творца света проповедамо.
Ини. Ирмос: Просвјетивиј сијанијем..
Веселе се силе небеске гледајући тебе, радују се са њима сабори народа, јер се
рођеним из тебе сакупише, Дјево Богородице, њега достојно славимо.
Нека се покрену сви језици и све мисли људи, на похвалу Дјеви, као
истинитом нашем украсу. Она је пред нама и јасно слави све који са вером
опевају њена чудеса.
Слави се песма премудрих и похвала која се приноси Дјеви и Матери Бога.
Она је постала храм најбожанскије славе, зато је достојно славимо.
Песма 6.
Ирмос: Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо
као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш јер си снага немоћнима и
поправљање.
Љуто смо рањени сагрешењем првосазданога (Адама), Господе, а твојом смо
се раном исцелили, јер си рањен ради нас Христе. Ти си снага немоћнима и
усправљање.
Као свесилан извео си нас из ада Господе, убивши неман која је све људе
гутала. Твојом моћи победио си њену силу, јер ти си живот, светлост и
васкрсење.
Богородичан: Због тебе се, Пречиста, веселе праоци из нашега рода, јер су
тобом добили Едемски врт, којега су изгубили преступом. А ти си чиста и пре и
после рађања.
Ини. Ирмос: Из утроби Јону..
Мада је његов ум без срасти и духован, сјединио се Хрстос Бог човековом
уму. Посредством божанске природе, (обукао) се у грубо тело и сјединио
самном у свему (али) без промене и разапет био, да би мени у целини паломе
подарио спасење.
У давнини је Адам пао преварен и сапет и скршио се, слаган (од сатане)
надом на обожење, али је устао и сједињењем са Речи (Божијом) је обожен.
Преко његовог страдања примио је нестрадање и на престолу се слави као Син
седећи са Оцем и Духом.
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Крстобогородичан: Није се одвојио од недара бесчетног Родитеља, а
настанио се у недрима Пречисте Младе Дјеве. Предходно беше без матере, а
оваплотио се без оца и праведно царује као Бог. Његов род је без родослова,
страшан и неизрецив.
Ини. Ирмос: Обиде нас..
Пред твојим породом су као добре слуге чинови небески, дивећи се достојно
бесемено рођеноме из тебе, Увекдјево, јер ти си чиста и пре и после рађања.
Раније бестелесан оваплотио се из тебе Пречиста (Бог) Реч, који све својом
вољом ствара и који је као свесилан привео бестелесне силе из небића у биће.
Твојим живоносним плодом богоблагодатна, умртвљен је враг и јасно беше
уништен ад, а ми везани бисмо ослобођени. Зато ти кличем: уништи и страсти
срца мога.
Кондак, глас 1. Подобан: Јегда придеши..
Васкрсао си као Бог из гроба у слави и свет си уједно васкрсао, а људска
природа те као Бога песмама слави. Смрт је изчезла, Адам се весели,
Господе, а Ева сада ослобођена од окова, радује се кличући: Ти си Христе
Онај Који свима даје Васкрсење!
Икос: Опевајмо тридневно васкрслог као Бога свесилнога, јер он је врата
адова сломио и све од века из гроба подигао, мироносицама се јавио како је
хтео и њима пре него осталима рекао „Радујте се“! и апостолима је радост
објавио, као једини животодавац. Зато жене са вером благовесте ученицима
знакове победе док ад стење и смрт рида а свет се весели и сви се са њиме
радују. Јер ти си Христе даровао свима васкрсење.
Песма 7.
Ирмос: Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет обнови потпуни (Бого-Човек),
хваљени Бог отаца и најславнији.
Поплашила се земља, сакрило се сунце и светлост се помрачила, раздерала се
божанска црквена завеса и камење се распало, када је праведни и од отаца
хваљени и најславнији Бог на крсту висио.
Ради нас био си као беспомоћан, својевољно рањен и међу мртвима и све си
ослободио и твојом моћном руком саваскрсао, узвишени, хваљени Боже отаца и
најславнији.
Богородичан: Радуј се изворе увек живе воде, радуј се рају са храном, радуј
се бедеме вернима, радуј с неискусобрачна, радуј се свега света радости, јер
нам је из тебе засијао хваљени Бог отаца и најславнији.
Ини. Ирмос: Отроци благочестију..
У давнини беше земља проклета због Авељеве црвене крви проливене руком
братоубце, а окропљена твојом изливеном божанском крвљу земља је
благословена зато игра и кличе: Боже отаца благословен си.
Нека плаче јудејски богопротивни народ, због дрскости да убије Христа а
незнабожни народи нека се веселе и нека пљешћу рукама и кличу: Боже отаца
благословен си.
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Гле, облиставши мироносице ангел им кличе: дођите и погледајте знаке
Христовог васкрсења, плаштаницу и гроб и запојте: Боже отаца благословен си.
Ини Ирмос: Тебе умнују..
Тебе је Јаков пророчки разумео као лествицу, јер се тобом Узвишени на
земљи јавио и са људима поживео како је пожелео, хваљени Бог отаца и
најслављенији.
Радуј се Пречиста, јер је из тебе изашао узвишени Пастир истински обучен у
Адамову кожу и у мене целог, из несхватљиог милосрђа, хваљени Бог отаца и
најслављенији.
Превечни Бог је уистину постао нови Адам од твоје чисте крви. Њега сада
моли да обнови мене овешталог који кличем: хваљени Бог отаца и
најслављенији.
Песма 8.
Ирмос: У пећи младићи Израиљеви као
на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у све векове.
Ти си онај који својом вољом све ствараш и претвараш, ти и твојим
страдањем Речи Божија, окрећеш сенку смрти на живот вечни, зато тебе
непрестано сва дела Господња поју и величају Господа у све векове.
Ти си разорио разоритеља као и проклетство унутар врата и зидина ада. Ти си
тридневан васкрсао из гроба Христе. Тебе непрестано сва дела Господња поју и
величају Господа у све векове.
Богородичан: Њу која је без семена и надприродно од божанског облистања
родила скупоцени бисер Христа, опевајмо говорећи: благословите сва дела
Господња Господа, појте му и величајте га у све векове.
Ини. Ирмос: Чуда прејествественаго..
Ходите народи поклонимо се месту на којем су стајале пречисте Христове
ноге и на дрвету на којем су његове божанске руке биле раширене, ради
спасења свих људи и око животног гроба и појмо: Нека благосиља сва твар
Господа и велича га у све векове.
Изобличена је одвећ безакона клевета јудејских богоубица, јер је онај којега
су назвали лажљивцем, устао као моћан и наругао се безумном печаћењу
(гроба). Зато се радујмо и запевајмо: Нека благосиља сва твар Господа и велича
га у све векове.
Тројичан: Пречисти серафими са страхом, као добри служитељи славе
богословећи у три свештена (лица) а једно господство и триипостасно
божанство. Са њима и ми побожно појмо: Нека благосиља сва твар Господа и
велича га у све векове.
Ини. Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви..
Богородицу, као блистави ковчег из којега је Христос, Владика свију, као
женик изашао, опевајмо сви и појмо: Господу појте сва дела господња и
величајте га у све векове.
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Радуј се славни престоле Божији, радуј се бедеме вернима, од којега засија у
тами Христос као светлост свима, који тебе зову блаженом и певају: Господу
појте сва дела господња и величајте га у све векове.
Ти си нам родила узрочника спасења и Господа, зато моли за све који ти
усрдно кличу Дјево најопеванија: Господу појте сва дела господња и величајте
га у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима..
Песма 9.
Ирмос: Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да бисмо
те непрестано величали.
О народе безакони и непокорни! Какво ли зло договористе: да гордога и
нечастивог оправдате а праведника на дрво (крста) да осудите, Господа славе,
којега достојно величамо.
Спаситељу и јагње непорочно, ти узимаш грехе света. Тебе који си тридневно
васкрсао, славимо са Оцем и божанским твојим Духом, као Господа славе и
благосиљамо те и величамо.
Богородичан: Господе, спаси народ твој који си стекао часном твојом крвљу,
а црквама твојим подари мир, ради молитава Богородице, Човекољубче.
Ини. Ирмос: Таинство страноје..
Крст се твој прославио твојом неизрецивом силом Господе, а твоја немоћ се
показала свима као најмоћнија. Њиме силници беху оборени на земљу а
смирени беху у небеса уздигнути.
Твојим васкрсењем из мртвих умртвљена је наша омрзнута смрт. Ти си се
појавио онима у аду Христе и даровао им живот, зато теби као животу и
васкрсењу и светлости ипостасној певамо и величамо те.
Тројичан: Безпочетна и безгранична природо, јединство у тројици јављено,
од почетка божанских ипостаси једно божанство у Оцу и Сину и Духу, на које
се ми Богом научени народи уздамо спасавамо се.
Ини. Ирмос: Образ чистаго..
Изникла си из Давидовог пророчког и богоотачког корена Дјево, заиста си и
Давида тиме прославила, јер си родила пророкованог Господа славе, којега
достојно величамо.
Величина твоје славе Владичице превазишла је сваки похвални закон, зато
прими Богородице ову песму похвалну као принос од твојих недостојних
слугу, који ти са љубави и усрђем приносимо.
О колико су твоја чуда надразумна! Ти си Дјево Пречиста једина изнад сунца,
јер си свима дала да схватимо најновије чудо твога недокучивог рађања, зато те
сви величамо.
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После катавасије мала јектенија. Затим: Свјат Господ Бог наш.. три пута,
ексапостилар јутрења.
На хвалитне, стихире васкрсне, глас 1.
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Појимо Христе о твоме спасоносном страдању и славимо твоје васкрсење.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Крст си претрпео и смрт поразио и из мртвих васкрсао, зато Господе умири
живот наш јер си једини Свесилан.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства
његовог.
Твојим васкрсењем Христе ти си ад поробио и људе васкрсао, зато удостоји
да ти чистим срцем певамо и да те славимо.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
Божански дивно твоје снисхођење славимо, и појимо ти Христе јер си се из
Дјеве родио а од Оца се ниси одвојио, као Човек си пострадао и својом вољом
крст претрпео, али си и из гроба васкрсао и као из палате изашао, да би свет
спасао, зато Господе слава теби.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
Када си прикован на дрвету крста био, тада си моћ демона умртвио, творевина
се из страха од тебе уздрмала, и твојом моћи је ад је поробљен, мртви су из
гробова васкрсли и разбојнику си рај отворио, Христе Боже наш, слава теби.
Стих: Хвалите га уз јасне кимвале, хвалите га уз кимвале са поклицима. Све
што дише нека хвали Господа.
Јецајући и са журбом дошле су на твој гроб часне жене, и нашле гроб отворен,
од ангела су сазнале о новом и преславном чуду, и јавиле апостолима, да је
васкрсао Господ и свету подарио велику милост.
Стих: Воскресни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави
убоге твоје до краја.
Клањамо се страдањима твојим и божанским ранама Христе Боже, и
свештеној жртви Владичанској на Сиону, богојављању које се на крају векова
догодило, јер је свима у тами заспалима Сунце правде засијало и све упутио ка
невечерњем сјају, Господе слава теби.
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса
твоја.
Немирни роде Јеврејски пази, где су они војници са страже који су дошли
Пилату да јаве? Где су печати од гроба? Где се дено Погребени? Где је продан
Непродани? Како је украдена ризница? Зашто клевећете Спаситељево
васкрсење најбезаконији Јудеји? Васкрсао је ослобођен од мртвих и дарује
свету велику милост.
Слава: јутарња еванђелска стихира.
И сада: Пребагословена си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из тебе ад
поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је ослобођена, и смрт
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умртвљена, а ми смо оживели. Зато певајући рецимо: благословен си Христе
Боже који си тако одлучио, и слава теби.
Славословље велико. Затим тропар васкрсни:
Данас је спасење свету, појмо Васкрсломе из гроба и Оснивачу живота
нашега, јер је смрћу разорио смрт, дао нам победу и велику милост.
Потом јектенија и отпуст.
На Л и т у р г и ј и изобразитељна, блажени, глас 1.:
Стих: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.
Јелом је враг избацио Адама из раја, а крстом је Христос увео разбојника у
њега, јер је вапио: Сети ме се Господе када дођеш у царство твоје.
Стих: Блажени чисти срцем, јер ће видети Бога.
Клањам се страдањима твојим и славословим и васкрсење, са Адамом и
разбојником, и јасним гласом те призивам: Сети ме се Господе када дођеш у
царство твоје.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Разапет си Безгрешни и у гроб си био својевољно положен, али си и васкрсао
као Бог и са собом подигао Адама који је вапио: Сети ме се Господе када дођеш
у царство твоје.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Храм твој телесни васкрсао си после тридневног погребења, са Адамом си
васкрсао и све после Адама Христе Боже, који су те призивали: Сети се и нас
када дођеш у царство твоје.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Мироносице су дошле плачући на гроб твој врло рано Христе Боже и затекле
ангела где седи у белој одећи који им рече: кога тражите? Васкрсао је Христос
и не јецајте више.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Апостоли твоји Господе дошли су на гору камо си им наредио и видели те
Спаситељу и поклонили ти се. Њих си послао међу народе да их уче и да их
крсте.
Слава, тројичан: Клањамо се Оцу и Сина славословимо, и појмо уједно и
Пресветоме Духу, кличући и говорећи: Свесвета Тројице спаси све нас.
И сада, богородичан: Твој народ Христе приводи твоју Матер на молитву, па
ради њених молитава дај нам твоје милосрђе Благи, да те прослављамо, јер си
из гроба заблистао.
Прокимен, глас 1.: Нека буде Господе милост твоја на нама као што се
уздасмо у тебе. (Пс.32,22)
Стих: Радујте се праведни Господу, праведнима доликује похвала. (Пс.32,1)
Алилуја: Бог је који ми даје освету, и који је потчинио народе под мене.
(Пс.17,48)
Стих: Који велича спасење цара свога и чини милост Помазанику своме,
Давиду и смену његовом до века.(Пс.17,51)
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У недељу на вечерњи
на Господи возваx: стихире покајне Владики. Глас 1.
Подобан: Прехвални мученици..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Све си Господе створио твојом Речи и Духом по доброти, па си тако и мене
саздао као разумно биће да славим твоје свето Име Свесилни, а ја насупрот
томе мојим срамним делима увек хулим, ипак ме поштеди, молим те.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Препознај бедна душо твоје божанско порекло и старај се увек да то добрим
делима достигнеш, да те ништа пропадљиво не заплени, јер ти душо припадаш
висини а тело као земља пропада, зато да не надвлада лоше над бољим.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Крени најбеднија душо моја ка Преблагоме и њему са топлим сузама приђи и
тако беднице учини милостивим ка теби твога Саздатеља и измоли опроштај
пре него пред тобом Господ закључа врата.
Затим стихире из минеја. Ако ли нема минеј, онда ине стихире, светим
небеским бестелесним ангелима. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Бестелесни ангели ви пред Божијим престолом стојите и отуда светлом
блистате и вечну светлост изливате и по светости сте други, зато се Христу
молите, да подари душама нашим мир и велику милост.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Бесмртни ангели, ви сте живот бесмртни од Првога и Најбогатијег животом
примили, ви сте и видиоци непролазне славе постали и од свете и вечне
Премудрости сте светлом испуњени и као светила драга свима који вам се
обрате сте се показали.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Архангели и ангели, начала, господства и престоли, серафими шестокрили и
божански херувими многооки, ви сте органи (Божије) Премудрости, па и ви
силе и власти Божије молите се Христу да подари душама нашим мир и велику
милост.
Слава светоме, и сада, богородичан од малих. Ако свети нема славу, онда:
Слава и сада, богородичан: Маријо непорочна, ти си као часна кочија (Бога)
која сваки разум превазилазиш, мене држе многи греси и скучавају ме а ти менe
упути ка ширини покајања твојим најмоћнијим заступањем, јер ти можеш то
као мати Свемогућега.
Затим: Светлости тиха.. по том прокимен, затим: Удостоји Господе.. и
јектенија.
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На стиховњим, стихире покајне. Глас 1.
Моји су греси као пучина и моја сагрешења ме ужасно потапају, а ти ми пружи
руку као Петру па ме спаси Боже и помилуј ме.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Због злих помисли и дела осуђен сам Спаситељу а ти ми Боже подај мисли
покајне да бих узвикнуо: Спаси ме Добротворе Благи и помилуј ме.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Подари нам мир твој ради молитава Богородице и свих светих и смилуј нам се
као једини Милосрдан.
Слава и сада, богородичан: Пречиста Дјево, ти си небесних чинова радовање
а људима моћна заступница, зато спаси све који ти притичемо, јер на тебе
полажемо по Богу наше надање.
Затим: Сада отпушташ.. трисвето.. После: Оче наш.. тропар светоме. Слава
и сада, богородичан по гласу тропара. Затим јектенија и отпуст.

У недељу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави, јер
она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз дубину (мора)
начини.
Неизрециво си зачела Бога и надприродно га родила пречиста Владичице, а
Он нас на земљи ослободи сагрешења; зато ти се молим: и мене од многих
сагрешења мојих избави.
На пучини тонем због безбројних греха и невоља, али вођен твојом силом и
молитвом Свенепорочна, упути ме ка тишини божанског покајања.
Слава: Ти си заступница целога мога живота и од невоља ме многих
избављаш, да ти благодарним гласом појим чиста Богородице и да ме и будућих
мука избављаш.
И сада: Свенепорочна Мати избавитеља и створитеља и Бога нашега, умири
нападе, насртаје и буру (против мене) и даруј ми благодат спасења и очишћења.
Песма 3.
Ирмос: Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и душевни храме
неизречене славе твоје, Човекољубче.

25

Појава твога чистога лика ангелима беше сладост а људима спасење а злим
дусима страшно, зато ми са вером тај лик поштујемо и целивамо Богородице и
душе просвећујемо.
Твојом девичанском крвљу обложио је тело своје Творац и Господ; њега
моли свенепорочна, да ми се из његовог неизрецивог милосрђа смилује, јер сам
раслабљен неумесним делима мојим.
Слава: Стекао сам тебе Свенепорочна, у животу моме чуварку и бедем
необориви, а после упокојења заштитницу и заступницу непобедиву, која води
ка Богу и дарује живот вечни и славу
И сада: Зачела си бесемено (Христа) Пречиста и родила га и остала
непромењена; Бог се родио и јавио да призове палу човечију природу, зато тебе
истиниту и праву Богородицу певамо.
Песма 4.
Ирмос: Ти си као гора, божијом благодаћу осењена и такву те провиде
Авакум својим прозорљивим очима и објави да ће из тебе изићи Светац
Израиљев, на наше спасење и обновљење.
Незадржива тежња вуче ме на зло, дејством демона и мојим злим обичајем;
помози ми Владичице да ме не напада до краја свепагубни и да ме смрт не
спречи да се покајем.
Сво време живота мога проведох у злим блудњама и ранама љутим и сада
(демони) воде моју смирену душу да исто то чиним, но ти ми Богородитељко
помози.
Слава: Утишај Свенепорочна глас мој болни и из дубине душе звук мога
јаука и даруј ми разрешење дугова, која учиних бедник и свесно и прородом
несвесном.
И сада: Владичице целог света Богородице, помози ми, јер најлукавији враг
хоће да ме прогута због веома страшних мојих сећања и помисли, која ме
одвајају од Бога, зато ме не остављај нити презри.
Песма 5.
Ирмос: Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све крајеве
света, зато просветли светлом твога богопознања и све оне који ти православно
поје.
Стекох тебе спремну да помогнеш ка спасењу и због тога ти се клањам и са
сузама те зовем: Богородице избави ме од стрела непријатеља и будућих мука.
Ти си моја снага, похвала и радост, ти си мени чуварка заступница и
прибежиште, ти си моја непобедива заступница, пресвета Богородице Дјево,
зато спаси слугу твога.
Слава: Оскранавих бедник душу моју страстима, али капима твојих
божанских молитава очисти ме, пречиста Богородице и даруј ми светлу одећу
спасења твога.
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И сада: Ти си сигурна водиља у животу моме и избављаш ме страшних бура и
многих невоља, а при одласку моме (из овога живота) , молим те дођи да ме
спасеш, Мати Христа Бога.
Песма 6.
Ирмос: Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо
као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш јер си снага немоћнима и
поправљање.
Неневесна Богородитељко пречиста, пружи ми руку твоју и извади ме из
дубине зала, која ме снађоше због безумља страсне и најбедније душе моје.
Устани чиста ради помоћи слузи твоме, јер се у Бога надам и у твоју
непобедиву заштиту, да ме непријатељ не савлада, зароби и погуби.
Слава: Болеснима си исцелитељка а палих подизање, грешнима очишћење
Богородице, зато те молим и са сузама ти се клањам и зовем: ти ме сама спаси
кад пропадам, јер си силна.
И сада: Помилуј, Пречиста смирену душу моју и пожури се и отми је и
избави од Злога, јер се он труди да ме пошаље у пропаст, због зала која у
великој лености учиних.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 1. Подобан: Гроб твој Спасе..
Сви смо те стекли као молитвеницу ка Господу, Пречиста, и притичемо у
свету цркву твоју, и молимо помоћ од тебе Увекдјево, и избави нас од злобе
демона и мучења и страшне осуде, да би те сви звали блаженом.
Песма 7.
Ирмос: Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет обнови потпуни (Бого-Човек),
хваљени Бог отаца и најславнији.
Ти си, једина Непорочна била Владици као скинија, када си у себи зачела и
телесно Га родила, зато нас избави од страсти, слабости и туге и грехова, јер ти
имаш моћ и силу велику.
Заустави Пречиста неиздрживу болест најбедније душе моје и даруј ми
Владичице радост истиниту и ослободи ме мутних таласа сагрешења мојих, јер
си ти моје уточиште и избављење.
Слава: У тебе полажем наду мога спасења, јер сам те стекао као помоћницу,
и необориву кулу и утврђење и сигурност и надам се да ћу тобом задобити и
Царство (небеско).
И сада: Ти си чиста Владичице исток Сунца славе, Он се тобом јавио и све од
таме, незнања и смрадних дела ослободио, зато ти кличем: ослободи и мене од
моје унутрашње таме.
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Песма 8.
Ирмос: У пећи младићи Израиљеви као
на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у све векове.
Смутње страсти јако ми притискају душу Богородице, а ти си Пречиста,
родила Даваоца и Узрочника мира и тишине, зато ми сачувај мир и испуни ме
радошћу и весељем.
Постала си заступница нашега спасења Богородице, јер си родила Спаситеља
и Владику свију, зато те молим: удостоји спасења и смирену душу моју, да бих
ти појао песме у све векове.
Слава: Ти си творцљ свију и Бога неизрециви зачела ти и мене спаси од
пропасти и сваког искушења и подај ми да пјим увек: благословите сва дела
Господа, појте и величајте га у векове
И сада: Ти Створитеља и Бога родила Дјево, па Њега моли да подари нама
очишћење грехова и избављење од туге и невоље и осуде огња вечнога, да
непрестано славословимо славу твоју.
Песма 9.
Ирмос: Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да бисмо
те непрестано величали.
Мати Божија свенепорочна, отвори ми твоју милостиву душу и избави ме
чељусти духовнога вука, који тражи да ме погуби и упропасти; помилуј ме,
молим те и не врати посрамљенога мене слугу твога.
Буди ми заступница и тврда заштита целог живота мога и избави ме, Свечиста
многих напасти, беда и демонског клеветања, па и огња вечнога избави ме.
Слава: Владичице, ти си једина права посета болнима и једина палих
подизање, једина си водитељица ка Богу и улаз ка њему, једина си потврда
вечних добара; ти ме једина и помилуј, јер сам сагрешио више од свију.
И сада: Прими сада моју плачевну молитву и подај ми опроштај сагрешења и
многих зала која учиних, Богородице свеопевана, да не пострадам до краја због
мојег безмерног очаја.
Затим, Достојно јест.. и поклон до земље. Трисвето. После Оче наш.. тропари
и остало по обичају и отпуст.

У понедељак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни. Глас 1.
У безакоњу сам зачет ја блудни п несмем погледати ка небеској висини, али
се осмелих због твога човекољубља па ти кличем: Боже очисти ме и спаси ме.
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Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Ако се праведник једва спасава, а шта ће бити самном грешним? терет и жегу
целодневну нисам поднео, а ти ме Боже ипак уброј у најемнике једанаестог часа
и спаси ме.
Слава и сада, богородичан: Пречиста богородице, ти си на небесима
благословена а на земљи прослављена, радуј се Невесто неневесна.
По другом стихословију, сједални. Глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Похитај да ми рашириш очево наручје, јер сам у блуду проживео живот мој,
али гледам непотрошно богатство твога милосрђа Спаситељу, зато сада не
презри понижено срце моје, јер теби Господе у покајању вапим: сагреших ти и
спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Твоје суђење је страшано а пресуда праведна. Моја дела су зла, али ти
Милостиви похитај и спаси ме, па ме ослободи од мука и избави од удела са
левима, а удостоји да станем са твоје десне стране, Судијо најправеднији.
Затим мученичан:
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Тобом се Господе славни страдалници оденуше кроз страдање похвалом, а
венцима као наслеђем. Трпљењем рана победише безаконике а силом
божанском са небеса победу стекоше. Ради њиних молитава ослободи и мене
Спаситељу од невидивог врага и спаси ме.
Слава и сада, богородичан: Упути Пречиста моју бедну душу и смилуј се на
мноштво њених сагрешења, јер се суновратила у понор пропасти, а у страшном
часу смрти избави ме од демонских тужби и сваке муке.
Ини сједални, када се стихослови трећа катизма. Глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Као безуман сам се идаљио од тебе Свемилостиви и у блуду провео цео живот
мој, и увек сам робовао неразумним страстима, али ме ради молитава ангела
ипак прими Оче милосрдни као и блуднога сина и спаси ме.
Слава и сада, богородичан: Ти си узвишенија од небеске војске млада Дјево
и само си ти превазишла чинове небеске, зато примаш од њих достојну похвалу
Свечиста, но ти са ангелима моли Сина твога, да се избавим од мучења страсти,
ја најосуђенији.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и светим мученицима
његовим. Његов акростих: Умиј Речи (Божија) нечистоту мојих сагрешења.
Дело господина Јосифа. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави, јер
она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз дубину (мора)
начини.

29

По твојој милости Христе, уништи мноштво мојих грехова, молим те и
преображај мојих помисли ми даруј, да бих славио твоју надразумну доброту.
Појавио си се по мноштву твога милосрђа Речи Божија и оваплотио се на
земљи и постао човек; зато ме прими мада сам сагрешио више него сви људи,
јер у покајању притичем твоме милосрђу.
Затим мученичан: Најхвалнији мученици, ви сте трпљењем разних ваших
страдања и умирањем подражавали Христа који је својом вољом пострадао,
зато стекосте увекславни бесмртни живот.
Мученичан: Огањ божанске љубави имали сте преславно у себи, мученици,
зато се нисте устрашили огња, него сте жарким трпљењем успели да спалите
природу многобоштва.
Богородичан: Чинови бестелесних певају са нама теби Дјево, јер си из твоје
утробе Богоневесто родила необухватнога а оваплоћенога и остала си Дјева, као
и пре рађања.
Други канон бестелесним силама. Његов акростих: Прво певање ангелима.
Дело господина Теофана. Глас 1.
Песма 1. Ирмос исти.
Најсветији ангели, ви стојите у светлости пред престолом Владике
сабеспочетног са Оцем, зато молите његовог Ангела Великог (превечног)
Савета, да удахне реч мени, који о вама певам. (два пута)
Ви сте као трисунчане светиљке и огледала богодане светлости коју сте по
својим моћима у себе примили, а он је ангелске чинове прво замислио и ум
божествени им саставио.
Богородичан: Он који је као Бог украсио чинове вишњих сила, уселио се у
твоју, вишу од серафима, неискусобрачну утробу Богородице и постао телом
непроменив.
Песма 3.
Ирмос: Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и душевни храме
неизречене славе твоје, Човекољубче.
Прени се и покрени о душо моја, па завапи Саздатељу који све зна о твојим
тајним делима и покажи плодове покајања, да би се он као милосрдан Господ
смиловао и тебе од вечног огња избавио.
Очисти ме једини добри, очисти ме, јер ти се као цариник са страхом обраћам:
пузим због мноштва грехова и клецам под теретом сагрешења и пун сам
неизмерног стида.
Мученичан: Ви сте мученици пуни мудрости и разума, па сте јелинску
мудрост посрамили, злобну мудрост њину сте уништили и силно пострадали,
али сте се достојно и радосно венцима победе овенчали.
Мученичан: Страдалници, ви сте јединицу по природи а тројицу по лицима
исповедили. Ви сте и обману многобоштва божанском вером уништили и
постали светилници који обасјавате срца зрацима благодати.
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Богородичан: Света и Пречиста Богоневесто, ти си светога Сина и Реч
Божију Оцу сабеспочетног родила, који у светима почива. Он освештава
Светим Духом све који њега побожно славе.
Ини. Ирмос исти.
Серафими непосредно прилазе светлости богосазданој и многоструко се њоме
насићују. Од првобитног се јасно првосаздани светле и као друга по реду
светила постају божанством обожени. (два пута)
Ми верни који усрдно желимо да опевамо ангелске светлости, јер нам преко
њих помоћ од Бога долази, молимо чистим умом и пречистим устима да
примимо њихово блистање.
Богородичан: Удостојен видети надсуштаственог Ума Гаврило ти је
најнепорочнија Дјево песму радости принео, јасно ти јављајући зачеће (Бога)
Речи и проповедаше неизрециви твој Пород.
Песма 4.
Ирмос: Ти си као гора, божијом благодаћу осењена и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима и објавио да ће из тебе изићи Светац
Израиљев, на наше спасење и обновљење.
На кога си слична бедна душо моја када зло чиниш а не добра дела? Обрати
се и завапи Ономе који се због тебе својом вољом унизио и реци му: познаваоче
срдаца смилуј се и спаси ме.
Ти си Спаситељу одредио покајање свима који ти се обрате, па и мени подари
благи, да пре краја живота мога са кајањем и јецањем као раније она блудница
целивам твоје ноге Владико
Мученичан: Мученици испуњени твојим духовним водама Христе
постадоше заповешћу Божијом реке воде живе и Духом исушише мутне потоке
обмане и мисли верних напојише.
Мученичан: Великим подвигом покренути божествени мученици претрпеше
и огањ и мач и невоље жестоких мука. Њиховим молитвама Речи Божија избави
превеликих вечних мука све који ти са вером поје.
Богородичан: Он за којег не постоје ни дани ни године,Од искони Син
рођени из Оца примио је рађање у времену и од тебе се Дјево оваплотио, хотећи
као предобри удаљити времени рат свих на земљи (са Богом).
Ини. Ирмос исти.
Престоли пуни првобитне доброте и херувими и серафими који зрацима
божанства непосредно светле, примише од Бога делатност свештеноначалства,
зато сада поју: слава сили твојој Господе. (два пута)
Серафими непрестано поју тројним свештеним гласовима тројној јединици
Божанства, објављујући пречисту тајну богословља и поучавајући о
православној вери.
Богородичан: Онај кога схватамо као вишег од сваке твари, који је и по
саздању заиста надразуман и који на земљи чини чудеса, због твога светлог
девства уселио се у твоју чисту утробу, Пречиста.
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Песма 5.
Ирмос: Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све крајеве
света, зато просветли светлом твога богопознања срца свих који ти православно
поје.
Запао сам у трулеж страсти а бојим се твога праведнога суда, зато ти се
молим праведни Господе: оснажи ме да чиним добра дела која би ме оправдала.
Ти знаш непознато и тајне мога срца Боже мој и творче и Господе, па ипак ме
не осуди у час суда када дођеш да судиш свима.
Мученичан: Свети и богоноси (мученици) искусивши огањ показаху жар
своје божанске љубави зато беху орошени очекивањем обећаних добара.
Мученичан: Мученици крепљени надом на (будућа) добра, храбро су
претрпели кидање удова и жилама свога непосусталог трпљења удавише
најпрепреденијега.
Богородичан: Песничка уста не могу испричати неизрециво чудо твога
порода Богоневесто, јер си неизрециво родила и у наручју носила Онога који
све обдржава.
Ини. Ирмос исти.
Господства, власти и силе и други чинови (ангела) распаљени божанском
љубављу неућутним устима славослове Божанско биће и силу.
Духом (Светим) упућени ангелски чинови и анђели и началства са безбројним
војскама светло су научени да поштују јединствено, трилично и просвећујуће
биће Божије.
Богородичан: Пречиста Богомати, ти си лепша од сваке анђеоске лепоте, јер
си зачела Створитеља и Господа анђела. Он се неизрециво из твоје крви
оваплотио и родио.
Песма 6.
Ирмос: Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо
као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш јер си снага немоћнима и
поправљање.
Ти си лекар Христе, па зато исцели страсти срца мога и умиј ме од сваке
нечистоте изливањем смерности, да бих певао и величао твију доброту Исусе
мој.
Лутам по опасним путевима и упадам у понор сагрешења, а ти ме обрати
Христе и изведи на нелутале стазе твојих часних заповести, да бих те
прославио.
Мученичан: Славни и овенчани мученици Господњи, ви сте заиста као веома
драго камење, јер и када сте камењем засипани, камена Живоносног се нисте
одрекли, нити сте каменим идолима жртве принели.
Мученичан: Мученици ви сте плугом вере своје душе ваше обновили и
страдањем својим стоструким класом Духом божанским сте уродили и хране
блажене сте се удостојили.
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Богородичан: Родивши Огањ огњених слуга, показала си се од њих виша и
све си твари превазишла Пречиста, зато си међу женама благословена и
богообрадована.
Ини. Ирмос исти.
Чинови бестелесних стоје Господе пред престолом славе твоје и гласима
ангелским те славе Човекољубче и непрестано ти поје: ти си њина снага Христе
и химна. (два пута)
Лице твоје гледају ангели као доброту несхватљиву и просвећују се лепотом
твоје највише божанске светлости. Ти си (Христе) њина светлост и радост.
Богородичан: Из тебе се Пречиста оваплотио од вечности бестелесни (Бог)
Реч, који све својом вољом ствара и војске бестелесних (сила) доводи из небића
у биће, јер он је свесилан.
Песма 7.
Ирмос: Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет обнови потпуни (Бого-Човек),
хваљени Бог отаца и најславнији.
У давнини је Данило лавове укротио имајући сажитељницу своју врлину;
њему ревнуј о душо, и лава који увек риче и жели да те зграби безопасним
учини твојим непрестаним гледањем ка Богу.
Прекомерним блудом, Господе јако укаљах душу, а ти Христе имаш доброту
која све превазилази, па ме прими као блудног (сина) и смилуј ми се, јер ти
појим најопеванији и најславнији си Боже отаца наших.
Мученичан: Непобедиви мученици христовим заповестима укрепљени на
добро, уништише савете безаконика па служећи (Божијем) закону скончаше
појући најопеванији и најславнији си Боже отаца наших.
Мученичан: Богом озарени мученици за Господа, загрејани Тројичном
светлошћу таму мука и маглу (идолске) обмане разагнаше појући: најопеванији
и најславнији си Боже отаца наших.
Богородичан: Закони природе се у теби обнављају, јер си Законодавца
Христа мимо закона телесних родила, одредивши избављење свима који поје:
најопеванији и најславнији си Боже отаца наших.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Владико Христе беспочетна светлост, ти си засијао од Оца светлости,
па си устројио војске светлих ангела, који су као огледала примили блистање
твоје незалазне светлости, најопеванији и најславнији Боже отаца наших.
Ти који си Господ свију заступништвом ангела јасно спасаваш род људски.
Њих си поставио свима вернима који православно поје теби, најопеванији и
најславнији Боже отаца наших.
Ничији ни језик ни ум неможе Владико исказати сва твоја чудеса и добра
дела, јер ти си просветлио и свако добро небеских сила, најопеванији и
најславнији Боже отаца наших.
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Богородичан: Из тебе се Пречиста Син оваплотио који раније беше од Оца
без матере а за нас без телесног оца од тебе. Њему сада служе чете бестелесних
као Богу најхвалнијем и најславнијем.
Песма 8.
Ирмос: У пећи младићи Израиљеви као
на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у све векове.
Избавитељу мој и благи Христе, мене је сада обузела магла грехова а ти ме
избави ових искушења јер ти кличем: Благословите сва дела господња Господа,
појте и величајте га у све векове.
Када будеш хтео доћи у слави Христе да судиш свету одреди и мене са
изабраницима твојим јер ти кличем и говорим: : Благословите сва дела
господња Господа, појте и величајте га у све векове.
Мученичан: Ка Христовој земљи дођосте свети мученици, јер на земљи
велики подвиг учинисте, па небески живот примисте, појући: Благословите сва
дела господња Господа, појте и величајте га у све векове.
Мученичан: Тело смртно са себе свукоше и у Христову одећу бесмртности
се победоносни мученици обукоше, па са (небеске) висине кличу: Благословите
сва дела господња Господа, појте и величајте га у све векове.
Богородичан: Свештени те гласови Пречиста из даљине наговестише, да ћеш
бити Мати Бога створитеља свега. Њему појимо: Благословите сва дела
господња Господа, појте и величајте га у све векове.
Ини. Ирмос исти.
Ми верни подражавајмо обасјане светлошћу (Божије) близине војске ангела
трисунчане лепоте и појмо: Сва дела господња појте Господа и величајте га у
све векове.
Божанска сила извора свију добара приводи (ангеле) који као друга по реду
светила, примају светлост прве и поју: Сва дела господња појте Господа и
величајте га у све векове.
Првобитни Ум и Створитељ нетварно је створио надсветске духове и ангеле,
који се смело приближују и поју: Сва дела господња појте Господа и величајте
га у све векове.
Богородичан: Из Оца неизрециво Рођенога пре векова неизрециво си
оваплотила и родила нама Дјево најнепорочнија. Њему појимо: Сва дела
господња појте Господа и величајте га у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да бисмо
те непрестано величали.
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Зовем те као Хананејка: помилуј ме Речи (Божија) јер имамм душу која пати
од демонских напада и безумно чини безакоња и неосетљива је за твој страх,
Дуготрпељиви.
Ноге моје душе постави на камену твојих заповести, јер се без стида спотичем
о змију, а ти ме избави од њене злоће, јер си благ и пун милости.
Мученичан: Мученици су већ прошли кроз несталну воду искушења и кроз
буру љутих рана па дођоше ка пристаништу горњег Царства и наслађују се
божанске тишине.
Мученичан: Постадосте учесници незалазне светлости, светли мученици и у
цркви прворођених и са хоровима ангела се радујете и са њима Животодавца за
нас молите.
Богородичан: Дјево Богородице, ковчеже часне светиње, ти носиш Носиоца
свега света и дојиш Њега који свима храну дарује, па те зато сви са вером
зовемо блаженом.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Спаситељу саставио бестелесне умове као учеснике у твоје неизрециве
славе, ти и сада са њима твоје људе сачувај, јер ти са вером и љубављу
притичемо, да бисмо те Владико величали непрестано.
Пошаљи Сведржитељу наш твога ангела мира да сачува стадо твоје, јер ти си
узрочник мира и љубави, да бисмо Богом умудрени веру сачували, а све јереси
силом твојом разрушили.
Опеван си песмама као највећа сладост, јер си небеску слатку светлост
засадио у твојим црквама Владико и даруј нам да сагласно и побожно,
непрестано тебе Спаситељу величамо.
Богородичан: Ангелски чинови Пречиста сада неућутно славе Рођенога из
тебе и по чину своме стоје гледајући и његовог се весеља насићујући и тебе
Богородицу непрестано величајући.
Затим: Достојно јест: поклон до земље. Мала јектенија и светилен:
Небо си украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, спасавај који ти поје.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне. Глас 1.
Тебе чека други свет душо, а Судија хоће да објави тајна и зла твоја дела,
немој у њима остајати него похитај и завапи Судији: Боже очисти ме и спаси
ме.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
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Не презри мене Спаситељу мој мада ме је леност спопала, уздигни поје
помисли ка покајању и покажи ме као доброг делатеља твога винограда, па ми
даруја плату једанаестог часа и велику милост.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Ходите сви људи да појањем и песмама духовним прославимо
страдалнике Христове, светила у свету и проповеднике вере, извор непресушни
из којега вернима извиру исцелења. Ради њиних молитава Христе Боже наш
подари мир свету твоме, а душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан: Светија си од свих светих сила и чистија од
свега на свету Господарице света, и спаси нас твојим молитвама као блага
Родитељко Спаситеља, од небројених сагрешења и беда.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У понедељак, блажени, глас 1.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Јелом је враг избацио Адама из раја, а крстом је Христос увео разбојника у
њега, јер је вапио: Сети ме се Господе када дођеш у царство твоје.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Твојим милосрђем Христе Боже подари ми извор покајања и од свих
нечистих и безбројних зала очисти ме, и учини ме Доброчинитељу царства
твога заједничарем.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Чинове твојих ангела приводимо ти на молитву Христе, спаси и смилуј се на
нас због њих, као Преблаги и презри сва наша сагрешења у знању и незнању.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Токовима ваше крви светитељи, духовнога фараона сте јасно
потопили, и сада изливате реке чудеса, и изсушујете пучину патњи, зато сте
блажени.
Слава: Поклонимо се Оцу и прославимо Сина и сви верни појмо Свесветом
Духу кличући и говорећи: Свесвета Тројице спаси нас.
И сада, богородичан: Родила си Светлост надвремену, зато Најнепорочнија
обасјај моју душу помрачену сталним нападима демона, и твојим заступањем
ослободи ме будућега огња.

У понедељак на вечерњи
На Господи возвах, стихире покајне. Глас 1.
Подобан: Прехвални мученици.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Сав сам живот мој Господе срамно провео са блудницама али и ја бедник у
покајању зовем: Оче небески, сагрешио сам, а ти ме очисти и спаси, и не
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одбаци ме иако сам сам себе удаљио од тебе јер сам сада због мојих јалових
дела понижен.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Мада си богат Христе ти си осиромашио а људе си бесмртношћу и светлошћу
обогатио, зато мене осиротелог због животних сласти обогати врлинама и
настани ме код бедног Лазара, а удаљи од мука богатога и од ада који ми
предстоји.
Стих: . Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Страшно сам се злобом обогатио и храну сам заволео и у животу сам Господе
сва добра примио и на пакао сам осуђен био јер сам изгладнели мој ум као
Лазара презрео, а сада сам бачен пред врата твојих божанским твојих дела, а ти
ми се смилуј се Господе.
Затим из минеја стихире светоме. Ако ли нема из минеја,
онда ине стихире светом и великом Јовану Претечи.
Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Чудни пророче, Крститељу Христов и Претечо, због мојих недела је усахло
срце моје а ти учини да ради твојих молитава пролијем реке суза које увек теку,
па да се због тебе спасем многонапаћен молим те и да величам Онога који те
тебе узвисио.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Блажени Пророче на тебе полажем сву наду моју и живот и моју будућност,
јер ти си крстио Исуса Христа, који узима бездан сагрешења света. Зато те
молим, моли њега Јоване, да очисти моје срце и спасе ме.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Мудри проповедниче (Божије) благодати, ти си свима народима покајање
објавио, зато учини Божански Претечо да и моја најбеднија и ослепела душа
борави у покајању и да увек врши вољу Господњу, па да те са вером и љубављу
слави.
Слава и сада, богородичан: Јагњета које узима грехе целог света и којега је
велики Претеча свима проповедао, са њиме моли Дјево, да ме у часу суда учини
туђим за удео са јарадима, него да мене недостојнога причисли десним овцама.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и јектенија, а потом: Удостоји
Господе..
На стиховње, стихире покајне. Глас 1.
Моји су греси као пучина и моја сагрешења ме ужасно потапају, а ти ми пружи
руку као Петру па ме спаси Боже и помилуј ме.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
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Због злих помисли и дела осуђен сам Спаситељу а ти ми Боже подај мисли
покајне да бих узвикнуо: Спаси ме Добротворе Благи и помилуј ме.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Ваше сведочење светитељи на суду је попљувало демона силу а
људе је од обмане ослободило, зато када су вам главе секли ви сте узвикнули:
нека буде Господе жртва душа наших благопријатна пред тобом, јер смо тебе
Човекољубче заволели а за привремени живот нисмо марили.
Слава и сада, богородичан: Свеопевана Дјево у теби је Мојсеј пророчким
очима видео тајну: купину која гори а несагорева, као што огањ божанства
твоју утробу Пречиста није спалио, зато те молим као Матер Бога нашега: да
свету измолиш мир и велику милост.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У понедељак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Сви запојмо песму победничку Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и спасе Израиља и прослави се.
Радуј се Дјево јер си пречисто светилиште, ангелима украс и стан Духа,
невеста непорочна Оца беспочетног и Мати Бога Речи.
Ти си и царица и царева кћи и процвала си, Владичице Богородице, Бога цара и
родила га и са њиме и царствујеш.
Слава: О твоме породу пева Давид песник, а Исаија највише певаше о твојој
утроби, пречиста Маријо и свечиста, а хришћански народи славе Рођенога од
тебе.
И сада: Црква проповеда, православно учећи, о Рођеноме од тебе Дјево
Богоневесто и о божанским делима и лику оваплоћенога Сина твога се
поклања.
Песма 3.
Ирмос: Камен који одбацише зидари, тај постаде угаони камен и на њему је
утврдио Христос своју Цркву, коју од незнабоштва искупи.
Имаш славу девојаштва а обукла си се и у благодат Духа светога, Пречиста
Маријо и постала Богородица и гле нове тајне и скривености: како си Бога у
телу родила и Дјева остала?
Ко може изрећи дело које си учинио Господе? Постао си Син из (потомства)
оне која ће у проклетству и мукама рађати децу, зато се радује женска природа,
због тебе Боже и због Богородице.
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Слава: Тобом се, једина пречиста Богородице Маријо, утишава бура
сагрешења у свету, јер ти си пристаниште спасења и тебе хвале верници и
певају о твојој узвишености.
И сада: О твоме девству певаху у давнини пророци: да ћеш родити у времену
Надвременога и Реч изнад речи, једнога од Тројице: Христа Бога нашега; зато
Мати чиста, његова Црква поштује ове праобразе.
Песма 4.
Ирмос: Духом је провидео пророк Авакум Речи оваплоћење и певаше: када
дође лето приближаваш се и када дође време показаћеш се, слава сили твојој
Господе.
Као седмоструко сјајно огледало, тако пророк много пута пева о твоме
божанском настанку, а ми примивши на делу знак твога доласка, истиниту
Богородицу видимо у стварности и верујемо.
Ти си достојна Матер Божија уистину Дјево пречиста и тебе поштујемо и
славимо, приносећи теби посебну песму у Закону и пророцима преповедану:
радуј се обрадована , Господ је са тобом.
Слава: Ти си као божанска гора коју виде Авакум, тада као сенку врлинама
јављену, а сада ти као Богородица засија свему свету , и тобом ми у давнини
одбачени због преступа, одмах се Богу приближисмо.
И сада: Блажен је језик, најопеванија и Пречиста, који се удостојио части, да
верно опева Рођенога од тебе, и кроз православно учење и делима обајви
истинити начин оваплоћења Сина твога.
Песма 5.
Ирмос: Рано после ноћи певам теби Христе Боже, који си се ради нас понизио
и крст и смрт телом претрпео.
Скривену у тајни неопаливе купине објавио те је Мојсеј, Богородице
Владичице; тако и твоја телесна утроба није изгорела од божанства.
Као духовне расцветане дарове приносимо ти речи, певајући о теби Мати
Бога Речи, Богородице пречиста, због њега се радујемо и у њега верујемо.
Слава: Немој одбацити похвале са мојих скверних уста Богородице пречиста,
јер нема на земљи ко може смело и како приличи певати о теби.
И сада: Један је у две природе који се родио од Дјеве, као Бог невидив а као
човек, својом вољом и ради нас уподобио се људима
Песма 6.
Ирмос: Подражавам пророка Јону и вапијем ти: ослободи из пропасти живот
мој Благи (Боже) и спаси ме спаситељу света, јер ти кличем: слава теби.
Ти си као духовни седмокраки светњак Дјево који виде пророк, показујући и
јављајући тиме дејство Духа који блиста у теби.
Заиста си се јавила као дрво живота Дјево, јер се твојим плодом лажљива
змија умртви, јер си ти родила живот људима: Христа и Бога.
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Слава: Није лепа похвала коју ти са скверних уста приносим, Мати Бога
нашега, али види жељу душе моје и прими је.
И сада: Ропћу безаконици у метежу великог неверја, када само виде саборе
православних, који целивају Дјево твоју икону.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 1. Подобан: Гроб твој.
Управљај Пречиста, мојим бедним животом и умилостиви се Свенепорочна
души која се спотиче многим гресима и пада у дубину пропасти, а у часу смрти
ослободи ме клевете демона и страшне пресуде.
Песма 7.
Ирмос: Твоје младиће у пећи Спаситељу не додирну огањ нити им додија,
него тада троје као једним устима певаху и благосиљаху говорећи: благословен
је Бог отаца наших.
Заиста си се јавила украшена врлинама, славом и чашћу девства, Богоневесто,
и стварно је најлепша по Богу лепота и доброта твоја, и вољени Господ узе тебе
за божанску Матер своју.
Ти си Пречиста, као жезал правде и најчаснији жезал царства, јер си никла
плод Божију Реч, којег из давнине Аронов жезал праобразоваше.
Слава: Укаљах многим телесним страстима и тело и ум и душу и како онда,
Пречиста, да опевам врлине твоје и лепоту твоју? И незнам и бојим се, зато ти
сама буди мени у помоћи твојим молитвама.
И сада: Поштујем Христе твога оваоплоћења сједињење и побожно се
клањам лику тога, јер си као Бог превечан а од Дјеве си без измене постао
човек, и у обе си природе савршен.
Песма 8.
Ирмос: Створитеља и Господа клојег се ужасавају ангели и све војске
небеске, свештеници појте, децо прославите, народи благословите и величајте
Га у све векове.
Свештено божанство Божије опевајте, јер се њиме свет од пропасти избавио;
подигните се сви који некада падосте, јер Марија роди Христа на спасење.
Певамо теби Пречиста и Мати Божија и ко да не слави тебе заиста добру и
праву наду душа наших? Зато Пресвета прими и моју молитву.
Слава: Обасјајте се данас и певајте верни, прославите заједно и људи и
ангели, јер ђаво пада у очајање, зато што нам Марија роди Наду спасења.
И сада: Не описујте божанство и не лажите духом слепи, јер је оно невидиво
и несагледиво; (Богу) у телу пак јављеноме клањам се, и верно славим Дјеву
која роди Господа.
Песма 9.
Ирмос: Она је као светлоносни облак у којем је Владика свију, и као роса са
неба која на руно сиђе и Беспочетни се нас ради оваплоти и постаде Човек, зато
је сви величамо као пречисту Матер Бога нашега .
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Радуј се Маријо, јер си велико и над свима тварима чудо, радуј се кћери
Давидова и мати Господња, радуј се песмо Гаврилова, Радуј се уточиште и
тврђаво и помоћи свима грешнима на земљи , (радуј се) Пресвета.
Пева (надахнут) божанским Духом и поје благодарну песму Јоаким чудни и
божествена Ана, јер видеше на земљи Матер Творца, коју родише као кћерку
Марију; њеним молитвама спаси све нас као Бог.
Слава: О Пресвета Дјево и Мати Бога вишњега! Рођени од тебе беше спасење
грешнима и смиренима на земљи, тобом се (Дјево) спасавају верни, зато спаси
и мене сада и у све векове живота.
И сада: Познах оваплоћеног (Бога) Реч али неизмењенога, зато му и појим
верно, двоструког суштином, а у једној личности; Њега уистину као Бога и
Човека проповедам и песму завршавам.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и остало по обичају и отпуст.

У уторак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни. Глас 1.
Ја сам блудни у безакоњу зачет, па несмем ни погледати ка небеској висини,
али се надам у твоје човекољубље па кличем: Боже очисти ме грешнога и спаси
ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Ако се праведник једва спасава, а шта ће бити самном грешним? Терет и зној
целодневни нисам поднео, а ти ме Боже ипак уброј у најемнике једанаестог часа
и спаси ме.
Слава и сада, богородичан: Пречиста богородице, ти си на небесима
благословена а на земљи прослављена, радуј се Невесто неневесна.
По другом стихословију, сједални покајни. Глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Похитај да ми рашириш очево наручје, јер сам у блуду проживео живот мој,
али гледам непотрошно богатство твога милосрђа Спаситељу, зато сада не
презри понижено срце моје, јер теби Господе у покајању вапим: сагреших ти и
спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Противник свих праведника гледао је богатство Јовових врлина па је смерао
да му га украде, и разорио му је кулу тела, али му није покрао духовну ризницу
јер је нашао наоружану душу непорочнога. Али мене је обнажио и поробио,
зато похитај Спаситељу пре краја и избави ме од лажљивога и спаси ме.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Светитељи ви сте као добри војници једнодушно веровали, а претњи
мучитеља се нисте поплашили, усрдно сте прешли Христу и примили часни
крст, трку сте завршили, и са неба победу примили. Слава Ономе који вас је

41

оснажио, слава Њему који вас је овенчао, слава Ономе који кроз вас чини
исцелења.
Слава и сада, богородичан: Казну што је очекивала Ниневићане си
предухитрио и предсказану казну си одвео од њих, а милост твоја Господе је
победила над гневом, зато се сада и смилуј на људе и стадо твоје, и својом
моћном мишицом обори наше противнике, па ради молитава Богородице даруј
нама твоју милост.
По трећем стихословију, сједални. Глас 1.
Мојим (грешним) помислима као да сам упао међу разбојнике и изранавише
гресима моју душу, па лежим неисцељен, а ти Исусе многомилостиви, ради
молитава Претече, излиј твоју милост па љуте ране душе моје исцели.
Јоване који си давно у токовима Јордана крстио Очишћење целог света, ја сам
потопљен сагрешењима, а ти их обуздај и опери ме од сваке нечистите, молећи
увек Човекољубца, јер си добар заступник.
Слава и сада, богородичан: Безневесна и чиста Богородице Дјево, само си ти
заступница и покровитељка вернима, зато млада Дјево избави од невоља, туге и
неприлика, све који имају наду у тебе и спаси душе наше божанским молитвама
твојим.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и његовим светим
мученицима. Његов акростих: Прими Христе молитву мојих речи.
Дело Јосифово. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Сви запојмо песму победничку Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и спасе Израиља и прослави се.
Робујем грешним страстима, али ти притичем, Господе, да ме, од њих,
покажеш слободним, да бих, усрдно, славио Твоју доброту.
Ја бедник сам рањен копљем греха и обамрох а противник се весели јер ме
види где тако лежим, а ти који мртве васкрсаваш оживи ме и спаси ме.
Мученичан: Чете страдалника прославише се и својим часним удима Христа
прославише који је тело понео да би наше погубне страсти уништио.
Мученичан: Мученици славни као стубови и куле правоверја насртајима
демона одолеше, зато њиним молитвама смилуј се на све нас Боже.
Богородичан: Као да си престо огњени носиш Дјево Створитеља и као
духовни ковчег и красна палата примила си Цара који је такав и остао без
измене и мешавине
Ини канон светом, великом, пророку Јовану Претечи.
Његов акростих: Чуј глас оних који ти кличу, Блажени.
Глас 1. Ирмос исти.
Ти си блажени био глас (Бога) Речи, зато наше гласове које теби упућујемо
прими Претечо и ислободи нас од зала заступништвом твојим.
Као јутро и као сунце засијао си и просветлио све крајеве земље а зле духове
си помрачио, зато и мрак са наших душа одагнај.
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Мртвима си проповедао Претечо Живот који долази, зато умртви страсти које
мене умртвљују и покажи и мене блажени учесником божанске светлости.
Богородичан: Само си ти Пречиста Богородице родила у времену
надвременог твога оваплоћенога Сина, зато исцели вишегодишње страсти моје
најбедније душе.
Песма 3.
Ирмос: Камен који одбацише зидари, тај постаде угаони камен и на њему је
утврдио Христос своју Цркву, коју је од незнабоштва искупио.
Погледај на моју немоћ, јер си се и сам у њу обукао, види ужасно безличје
моје душе и почуј глас мој, много милостиви Христе и преобрати Спаситељу
њену ругобу у лепоту.
Ти си и блудника спасао, зато спаси и мене који сам сваку твоју спаситељну
заповест погазио и сваки грех сам неразумно учинио и помислима сам се од
тебе Благи удаљио и туђин за тебе постао.
Мученичан: Свети, вашој храбрости се заиста и чинови бестелесних
задивише: како јуначки страдајући на судовима и падајући телом све
бестелесне противнике божанском силом обористе.
Мученичан: Још док сте, страдалници у својим крвавим ранама били и
капљама крви обливени, већ тада сте пред Господа и бесмртнога цара изашли и
као победници овенчани.
Богородичан: Родила си Онога којег је Отац родио пре свих векова и хранила
си (свију) хранитеља, а додира мушког ниси имала. О предлавног ли чуда и
нове божанске тајне! Зато те свака душа верних прославља.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Претечо свето изникао из непродне и јалове, а показао си се плодан
божанским делима, зато срце моје скроз неплодно учини плодно добрим
делима, да бих те са вером увек славио.
Небеским хлебом утврди моје срце, блажени, јер је раслабљено злим
помислима, па ми подај да усрдно чиним вољу најмилостивијег Бога, да бих те
са вером увек славио.
Проповедао си блажени Пророче о Јагњету који је узима на себе грехе свега
света, зато те молим да олакшаш тешко бреме и мојих греха па ми подај
покајање које чисти нечистоту страсти.
Богородичан: (Бог) Реч се потпуно обукао у Адама јер се потпуно оваплотио
и из тебе потекао. Њега моли Богородице да нас избави од свих напасти и огња
вечнога.
Песма 4.
Ирмос: Духом је видео пророк Авакум Речи оваплоћење и певаше: када дође
лето приближаваш се и када дође време показаћеш се, слава сили твојој
Господе.

43

Зло чинећи расуо сам сво богатство које си ми даровао Христе, остадох наг
обучен само у срамна дела, зато ти вапијем: по твојој божанској милости украси
ме првом одеждом.
Суновратих се мојим безумљем и ужасно падох и лежим на земљи неизлечиво
болан, а ти ме Христе подигни, јер си ти палих устајање па утврди срце моје на
камену спаситељног покајања.
Мученичан: Када су страдалници веселећи се примили ране, постали су
налик Христу на крсту узнесеном, па мноштвом своје крви зауставише
проливање крви многобоштва и излише реке исцелења.
Мученичан: Божански страдалници управљани надом на спасење
препливаше неоквашено мноштво мука и страшне буре и ка вишњем
пристаништу се устремише пуни сваке радости.
Богородичан: Зачудише се војске ангела гледајући тебе Дјево
Богородитељко, како дотле Невидиви ликом из тебе видив постаје. Њега моли
да се удостоје спасења сви који те са вером славе.
Ини. Ирмос исти.
Својим нагим телом изаткао си Господњи Крститељу себи ризу спасења, зато
и мене обнаженог и без добрих дела одени молим те одећом праведности и
весеља.
Излиј на мене Претечо капи спасења јер се топим због распаљених похота, јер
ти си поринуо у токове Јордана потока сладости Исуса, животодавца, да бих те
како приличи славио.
Није нас спасао ни ангел ни посредник, него сам Господ који је дошао на
земљу; њему си блажени припремио праве путеве, па га зато моли да ми покаже
стазу која води ка царству.
Богородичан: Ти си Дјево постала освештани храм Бога који се у тебе
надразумно уселио; њега моли да нас очисти од нечистоте грехова да бисмо
постали храм и станиште Божанскога Духа.
Песма 5.
Ирмос: Твој мир дај нам Сине Божији, јер другога бога сем тебе не знамо;
именом се твојим називамо, јер ти си Бог и живих и мртвих.
Испуних се многим и ужасним падањем у грехе, Владико милосрдни и
дуготрпљиви, а ти се смилуј и не одбаци мене од лица твога.
Ти си Христе оправдао цариника који је уздисао, њему сам се и ја уподобио
па се бијем у прса и зовем те: очисти ме једини добри и милостиви.
Мученичан: Твоји светитељи Господе постадоше нелажна светила, па одгоне
дубоку ноћ обмане и просветљују целу васељену чудесним светлима.
Мученичан: Мученици заволеше као драго камење тебе камена живота Владико
и патећи се у мукама оборише здање (идолске) обмане.
Богородичан: Ти си Најнепорочнија родила једнога од Пресвете тројице који
има две воље а једну личност. Њега моли усрдно да нас све спасе.
Ини. Ирмос исти.
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Уселио си се у пустињу, Претечо Христов као некада у давнини Илија, зато и
моје гресима опустошено срце божанским усрђем утврди, најблаженији.
Ти си велики Христов Претечо као непроменива кула и заклон вернима, зато
и моје помисли покажи чврстима, јер их колебају лукавства лажљивога.
Мртвима си благовестио светлост, од Онога који је заблистао од Светлости на
земљи и гласом твојим блажени сви се у тами просветлише, зато просветли и
мене веома помраченог.
Богородичан: Тебе Пречиста проповедао је Давид као чисту царицу и Дјеву,
зато те молим: учини ме наследником царства небеснога да бих те звао
блаженом.
Песма 6.
Ирмос: Подражавам пророка Јону и вапијем ти: Благи (Боже), ослободи из
пропасти живот мој и спаси ме Спаситељу света, јер ти кличем: слава теби.
Под теретом многих страсти поломише се кости моје бедне душе, али ти ми
помози Христе јер си једини који свима помажеш.
Западох у злу пучину и буру страсти па вапијем ка теби свемогући Христе:
изведи ме моћном руком твојом и спаси ме.
Мученичан: Велико мноштво изабраних светих страдалника, победише
мноштво духовних противника и сјединише се мноштву небеских духова.
Мученичан: ви сте страдалниц исушили дубину безбожија и поток сладости
наследили зато исушите поплаву мојих грехова.
Богородичан: Ти си објављена као свештена сенка, зато освештај моју од
страсти најпрљавију бедну душу и учини ме учесником божанске славе.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Крститељу проповедао на земљи покајање зато и мене упути и покажи
ми путеве покајања које воде ка светлости и избави ме од обмане и пропасти.
Исуши бездан мојих стртасти јер си бездан у токовима реке погрузио, па ми
даруј извор суза, праведни Претечо Христов.
Спаси ме Претечо Господњи од душевних страдања и телесних страсти и
животних невоља од туге и свих искушења.
Богородичан: Молим тебе усрдно Матер Божију и нјавећу међу родом
женским: не презри мене Пречиста, него ми се смилуј и сачувај целим од свих
повреда.
Песма 7.
Ирмос: Твоје младиће у пећи, Спаситељу, огањ није додирнуо, нити им је
додијао, него тада троје, као једним устима певаху и благосиљаху говорећи:
благословен је Бог отаца наших.
Јов се навикао да трпи и остаде непоколебив на све нартаје злога као најјачи
стуб. Њему ревнуј увек душо моја и никада не клони у злу.
Створен сам разуман али су ме савладале телесне страсти и постадох
неразуман, Речи Божија који си само речју спасао блудницу спаси и мене
беднога да бих те благосиљао и опевао твоју доброту.
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Мученичан: Мудри мученици ви сте избављени крвљу Онога који је за нас
пострадао, за њега и ви хтедосте пролити крв своју, зато са њим непрестано и
царујете.
Мученичан: Кроз страдање ваше мудри сазидасте духовне палате у којима
радосно почива Христос једини цар и Господ који је и вас увео у небеске
обитељи.
Богородичан: Од свих родова Христос је тебе најопеванија хтео да узме себи
као часно и чисто станиште и из тебе је као сунце засијао и сву земљу
просветлио.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Крститељу изузетни заступник и старог и новог завета, зато и мене
остарелог у гресима обнови, молећи обновитеља свију Исуса.
Ти си озаконио покајање на земљи, Претечо Христов и Крститељу и зато
твојим молитвама оснажи све да то чине да би се избавили безбројних зала,
мада стално грешимо.
Ти си мудри прошао тесним путем проходећи кроз свако уздржање, и
просветљен ширином боговиђења сав си озарен, зато моли Христа да и нама
подари да се тога боговиђења насладимо.
Једно биће а Тројицу ми верни славимо: безпочетног Оца и Сина и Духа са
њима, једино царујуће биће, једно господство, један почетак и живот који је нас
оживотворио.
Богородичан: Принеси Пречиста молбу ка Богу да би он презрео наша
сагрешења и безбројне грехе и да нас ослободи мука вечнога огња.
Песма 8.
Ирмос: Створитеља и Господа којем се диве ангели и све војске небеске,
свештеници појте, децо прославите, народи благословите и величајте Га у све
векове.
Својим лажљивим саветом змија ме је учинила нагим без иједне врлине, а ти
ме украси сада ризом врлине Спаситељу мој, јер си ти обнажио злобу те змије.
Ти ћеш доћи да судиш роду људском Судијо праведни, па у тај страшни час и
ако сам већ осуђен, не пошаљи ме у огањ паклени него ми се смилуј и спаси ме.
Мученичан: Вас најхваљенији страдалници за Господа ни мука ни беда ни
мач нити огањ успеше да одвоје од љубави Христове, који је по својој доброти
вас заволео.
Мученичан: Дивни страдалници мада се у свом телу заплетени бестелесног
сте противника оборили, па зато сада са бестелесним (силама) ликујете и од
патњи душа и тела нас исцељујете.
Богородичан: У долини живота нашао те је као цвет и у тебе се уселио Онај
који је све на свету засадио, зато сада запахни нас Богородитељко миомиром
врлина и чистоте.
Ини. Ирмос исти.
Само сам ја сагрешио више него ико на земљи рођени, јер сам преступио све
твоје законе, Господе, али Претече ради смилуј ми се и спаси ме.
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По природи си се показао као ангел, Јоване Крститељу, и проповедао си свуда
весника и ангела Великог (Божијег) савета, зато те песмама славимо у све
векове.
Неправедно ти је глава посечена, блажени, који си погрузио у водама главу
Христову, ти укрепи твојим молитвама све нас, да коначно сатремо главу
погубнога лажљивца.
Богородичан: Избави ме Дјево од несмислених мојих грехова и горења у
пламену и таме мучења и шкргута зуба и црва, јер си ти једина заступница рода
људскога.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Дјева је као светлоносни облак у којем је Владика свију, и као роса са
неба која на руно сиђе; Беспочетни се нас ради оваплотио и Човек постао, зато
њу сви величамо као пречисту Матер Бога нашега .
Ево време покајања и чистих дела, ево дана да чиниш светла дела, бежи од
таме страсти и одагнај зли сан безвољна душо моја, да би била заједничар
божанске светлости.
Уздишем као онај цариник и плачем као она блудница и као онај разбојник
вапијем ти: помени ме милосрдни! И као блудни син ти кличем: сагрешио сам,
и као Хананејка притичем ти: не презри мене милостиви Христе.
Мученичан: Најславнији страдалници за Господа, ви сте се за телесна
страдања и душевне патње показали као стварни лекари, јер сте своја тело
трпељиво на рањавање и на страшну смрт предали.
Мученичан: Више него сунчево сијање заблистало је премудрих Христових
страдалника трпљење, зато су (Божијом) благодаћу старешину таме погубили и
ноћ безбожија разрушили а срца верних просветлили.
Богородичан: Просветитељско сијање заблисталог (Бога) Речи из твоје свете
утробе Богородице Дјево, обасјало је све крајеве земље и нека просветли и моју
душу потамнелу слатима и помрачену леношћу и страстима, да бих и ја са
вером појао.
Ини. Ирмос исти.
Ево светила које сија свима у тами живота, ево ластавице доброг гласа која
нам пролеће најављује, ево великога Христовог Претече, чувара старога и
новога (Завета), његовим молитвама да будемо сачувани увек.
Имам тебе сада као друга жениковог и молитвеника, јер имам мноштво
грехова па ти вапијем најблаженији Крститељу: дај ми да одсечем грехе и
запалим светло душе моје који се због моје лености сасвим угасило.
Са бестелесним ангелима и са часним апостолима и светим страдалницима и
са пророцима, моли увек преблагог (Господа) Претечо, да стекнемо вечна
блага, јер смо увек обогаћени твојим добрим заступништвом.
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Ластавицо прелепа, славују часни и голубе најбољи, пустињољубива грлице,
Крститељу Господњи, изданче пустиње, запустелу и бесплодну моју душу
покажи плодном добрим делима.
Богородичан: Ти си као престо херувимски јер ти носиш Носиоца свега и
храниш хранитеља свима; њега моли непрестано Богом обрадована Пречиста да
се ми стадо твоје увек избавимо од падања, заробљења, земљотреса и сваке
невоље.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
Богородичан: Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима
заступница, Дјево, Мати Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне. Глас 1.
Тебе чека други век душо, а Судија хоће да објави тајна и зла твоја дела,
немој у њима остајати него похитај и завапи Судији: Боже очисти ме и спаси
ме.
Стих: Испунићсмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Не испитуј мене Спаситељу мој јер ме је леност спопала, него уздигни поје
помисли ка покајању и покажи ме као искусног делатеља твога винограда, па
ми даруј плату једанаестог часа и велику милост.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Ови војници великога Цара успротивише се наредбама
мучитеља и беху смели и за муке нису марили, него су сву обману уништили,
па су достојно овенчани и моле од Спаситеља мир душама нашим и велику
милост.
Слава и сада, богородичан: И блудницу и блудника па и разбојника ја сам
превазишао, и гресима сам већи од цариника и Ниневићана постао. Тешко мени
шта ће самном бити? Како ћу ја бедник муке избегнути? Зато Чиста теби
притичем: смилуј ми се по твом милосрђу, да и мене Син твој спасе као и оне.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У уторак, блажени, глас 1.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Јелом је враг избацио Адама из раја, а крстом је Христос увео разбојника у
њега, јер је вапио: Сети ме се Господе када дођеш у царство твоје.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
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Ја свакога дана грешим и твоје заповести преступам, а ти ме обати Боже и
избави мучења, да бих славио твоје неизрециво милосрђе Човекољубче.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Претечо показао си се као светилник Божији јер си прешао ка незалазном
Светлу, који нам је из светлог облака неизрециво заблистао, њега увек моли да
се смилује и спасе душе наше.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Мученици свехвални, ви сте многе лукаве муке претрпели и
небеског блага се удостојили, зато сте свуда и од свих људи слављени.
Слава: У три лица једно и нераздељено Божанство сви познајемо: са Оцем
Сина и Духа живога, беспочетнога, несливено Божанство, које постоји увек и у
све векове.
И сада: Сачувала си се Увекдјево чиста и после порођаја као и пре њега, Бога
у телу си родила, њега моли молимо те Пречиста, телесних и душевних страсти
да нас избави.

У уторак на вечерњи
На Господи возвах, стихире крста, глас 1.
Подобан: Прехвални мученици..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
На крсту си прикован као Човек Христе Боже, а човекову природу си обожио,
и од искони Злога као змију си умртвио, а нас си од клетве због (забрањеног)
дрвета ослободио, јер си као Благи клетву на себе примио, дошао си да би
свима благослов подарио и велику милост.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Ти си Владико изнад сваке почасти а пристао си да будеш обезчашћен, јер си
Милосрдни срамну смрт примио на дрвету, тако је бесмртност обухватила род
човеков и живот су првобитни примили, када си ти телом умро, Свесилни.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Свечасни крсте, ти си свима вернима очишћење, освештај све који се теби
клањају и Христа прослављају, који је пречисте руке по неизрецивој доброти на
теби раширио и све крајеве света у једно сабрао.
Затим из минеја стихире светоме, а ако ли нема минеја, онда ине стихире
Пресветој Богородици. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Стојећи под крстом Сина и Бога свога његово си дуготрпљење гледала и кроз
плач си Мајко Пречиста говорила: Тешко мени чедо најслађе, како неправедно
страдаш Речи Божија да би спасао сваког човека?
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Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Под крстом је Невеста неискусомужна стајала и рањена због страдања Сина је
нарицала: немој ме оставити бездететну Чедо моје, јер сам те ја родила Речи
Божија! Не остављај ме саму Јединородни кои си са Оцем исте суштине.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Када сам те рађала никакве патње нисам имала па како ћу сада патње поднети
када те Речи (Божија) беправедно разапињу? Дјева је горко плакала и кроз сузе
нарицала: Јао мени, не могу да гледам на крст тебе пропетога Човекољубче.
Слава и сада, крстобогородичан: Када си видела твога Сина и Владику на
крсту са раширеним рукама и копљем кроз ребра прободенога, тада си као
Мати Пречиста јецала и нарицала: Тешко мени, како ти Човекољубче да
страдаш а од људи страдање узмаш?
Затим: Светлости
јектенија.

тиха..потом

прокимен

дана..Удостоји

Господе..

и

На стиховње, стихире крста, глас 1.
Крст је дигнут на Месту Лобање и процветао нам је бесмртност из ребра
Спаситеља као из извора непресушног.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Необориви нам је бедем часни крст Спаситеља, на њега се надамо и њиме се
сви спасавамо.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: О добре ли трговине ваше, светитељи! Јер сте крв дали а небеса
сте наследили и привремено се мучили да би се вечно веселили. Заиста је добра
ваша трговина, јер сте пропадљиво оставили а непропадљиво сте стекли и са
ангелима се радујете и Тројици јединосушној непрестано појите.
Слава и сада, крстобогородичан:
Подобан: Небесних чинов..
Када је Непорочна Дјева као јагње видела на крсту пропетога Јагњета, овако
је нарицала: Чедо моје слатко, какав је ово сада нов и преславни призор? Како
си ти, који на длану све држиш, на дрвету телом прикован?
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У уторак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победничка десница Бесмртни, по Богу се лепо у сили
прослави, она као свемогућа противнике сатре а Израиљцима нови пут кроз
(морску) дубину начини.
Недокучива је, свенепорочна Дјево, чак и за војске небеске то што (Бог)
прими тело од твога тела и обнови, због првородног греха, пропалу (природу)
човечију.
Певајмо верни Блаженој и неизрецивој Родитељки Бога Речи, јер се она,
најнепорочнија, појави свима на земљи као украс и свима грешнима постаде
заступница.
Слава: Постала си шира од небеса, јер си примила (у себе) Творца свега,
Мати и Увекдјево, зато ти певам: избави и мене смртнога од свих смртних
тесноћа, јер си Богом обрадована.
И сада: Даруј Пречиста, помоћ нама, који смо у бурном метежу и бригама, и
обори непријатеља наших зле побуне и подари нам свима спасење, јер те
побожно славимо.
Песма 3.
Ирмос: Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и душевни храме
неизречене славе твоје, Човекољубче.
Потпуни се (Бог Син) умањује због нас и прима од тебе Дјево почетак Онај
који је беспочетни, и постаде видив Онај који је невидив и који храни свако
створење доји се млеком, по промислу своме а ради обнове човека.
Исцели муке наше Дјево неискусобрачна, исцели нас, Родитељко Господа; Он
нам је по благодати својој улаз у живот показао и њега непрестано моли да се
смилује и спасе слуге твоје.
Слава: Ти си Свенепорочна једина која си човечију природу надприродно
обожила, зато се моли Пресвета и свеопевана Дјево, Рођеноме из тебе, да нам
дарује опроштај сагрешења наших и вечну радост.
И сада: Проживео сам мој живот у лености и падам пред тобом Пречиста,
даби ти, твојим сталним молитвама Богу, подигла разум мој и просветлила мене
скроз помраченог светлом покајања, да бих са вером и љубављу славио тебе.
Песма 4.
Ирмос: Ти си као гора, божијом благодаћу осењена и такву те провиде
Авакум својим прозорљивим очима и објави да ће из тебе изићи Светац
Израиљев, на наше спасење и обновљење.
Имамо тебе божанску палату (Бога) Речи у коју се он телом уселио да обнови
нас искварене страстима, зато поштујемо тебе Пречисту Матер Божију и од
тебе Рођенога славимо.
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Уселио се у твоју утробу Дјево, оваплоћени (Бог) Реч и тако је изагнао, давно
у род људски усељену клетву и својим божанским сједињењем обожи (човека)
лепотом божанства и због тога теби (Дјево) појимо.
Слава: Смрт је снашла Адама од када окуси плод пропасти, а сада твојим
породом Свенепорочна (Адам) оживе и у насеља рајска се усели, због тога теби
(Дјево) дужну песму певамо.
И сада: Зауставила си Пречиста, ток смрти родивши извор бесмртности
Христа Бога; Њега моли Богоблагодатна да исцели страсти душе моје које ме
море и да ме спасе.
Песма 5.
Ирмос: Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све крајеве
света, зато просветли светлом твога богопознања и све оне који ти православно
поје.
Из твоје утробе Свенепорочна, засијало нам је Сунце и таму до краја уништио
а земљу је обасјао божанским разумом, зато ти верни поје.
Гласом ангела кличемо теби Пречиста «Радуј се», јер си родила Весника
великога (превечног ) Савета, Оцу сабеспочетног али Он(Син) узе тело, Дјево
да спасе човека.
Слава: Уселио се Господ у твоју утробу Пречиста, да би све који побожно у
њега верују избавио из власти ђавола, зато ти великим гласом појимо,
Пречиста.
И сада: У мене се обукао Владика а из тебе је Свенепорочна произишао и
пропалу природу нашу обожио; њега моли Богородитељко да са мене сваки
грех свуче.
Песма 6.
Ирмос: Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо
као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш јер си снага немоћнима и
поправљање.
Бесемено си у твојој утроби Бога зачела и по чудном рођењу свенепорочна
Дјева си остала, зато те у хвалама славимо, јер се тобом Пречиста (Дјево)
клетве избависмо.
Ти си као лествица коју виде Јаков и као гора осењена и као најсветлији облак
божанскога светла и као двери кроз које једино Бог прође, ти си благословена
међу женама, ти си свенепорочна.
Слава: Мимо природних закона родила си, Дјево неискусобрачна, Реч Божију
ипостасну, који исцели нас пропале; њега моли усрдно да спасе све нас.
И сада: Приносим ти моју, због преступа болну душу и зовем те Свесвета,
Преславна и Пречиста: исцели ме и спаси заступништвом твојим, да бих опевао
и величао твоје заступање.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада..
Сједален, глас 1.
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Твоје заступништво имамо Пречиста и твојим се молитвма од зала
избављамо, крстом Сина твога увек смо чувани, и како приличи те побожно
величамо.
Песма 7.
Ирмос: Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет обнови потпуни (Бого-Човек),
хваљени Бог отаца и најславнији.
Сенке (Старог) Завета и загонетна предања богогласних пророка, најавише
Пречиста и Свенепорочна, твоје бесемено рођење; о томе певамо и призивамо
свеопеванога Бога отаца и најславнијега.
Родила си Сунце са истока богоблагодатна и Пречиста, а он просветљује
пуноћу свих верних, он умањује ноћ неверних, зато појимо Бога Отаца и
најславнијега.
Слава: У давнини несагорива купинапраобразоваше Свенепорочна твоју
утробу, које неије спалио огањ божанства; зато молим тебе : избави ме огња
неугасивог да бих неућутно појао узвишености твоје.
И сада: Мати Божија и верних помоћнице, грешника очишћење и свих добара
даватељко, прими мене по твојој милостивој доброти, јер падам пред тобом и
прилазим теби са плачем,и молим разрешење од мојих грехова.
Песма 8.
Ирмос: У пећи младићи Израиљеви као
на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у све векове.
Праобрази из (Старог) Закона и давнашње загонетке Дјево тебе Господњу
чисту Матер предсказаше јасно, а ми видећи сада остварење њино, сложно теби
појимо и славословимо те у све векове.
Украшена си божанским добротама и без поговора си Реч Божију
Свенепорочна родила; божанским лепотама улепшај и срца свију који ти верно
поју песме у све векове.
Слава: Свештеним гласовима из даљине говораше пророци, да ћеш бити
свенепорочна Мати Владици и Богу; њему сви кличемо: благословите сва дела
господња Господа, појте га и величајте у векове.
И сада: Ти си предивна, ти си предобра Дјево и родила си у невиности дивног
у добротама Христа; њему сви кличемо: благословите сва дела Господа, појте и
величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да бисмо
те непрестано величали.
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Природа земних (људи) Дјево беше раније осуђена, а надприродним твојим
божанским Породом бесмртност задоби и ранију доброту прими и зато ти сви
сложно поје радосним песмама.
Ти носиш Носиоца свију и млеком храниш Онога који свима храну даје. О
велике ли и надумне тајне! Богородице Дјево, ковчеже часног свештенства,
због свега овога те блаженом зовемо.
Слава: Засијај ми сада Пречиста, светлост, јер лежим у тами лености и
разреши ме страсних мисли, које ме ослепљују и дубоки мир подај увек души
мојој, Свенепорочна, да бих те славио.
И сада: Бојим се Свенепорочна, неизбежнога суда и незаборавнога Судије, а
имам небројено мноштво сагрешења; у лености живим и у свима страстима, па
ипак се сажали на мене Богородице и помилуј ме.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропари и остало по
обичају и отпуст.

У среду на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста. Глас 1.
Због твога распећа погибе мучење и би побеђена сила демонска. Нити ангел
нити човек, него баш ти Господе спасао си нас зато слава теби.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
Клањамо се дрвету твога крста Човекољубче, јер си на њему прикован
Животе свију и рај си отворио Спаситељу разбојнику, који је са тобом дошао и
(небеске) хране си удостојио њега јер је у тебе поверовао, зато Господе помени
и мене, и прими и нас као онога јер кличемо: сви сагрешисмо, а ти нас не
презри због твога милосрђа.
Слава и сада, крстобогородичан: Као јагње гледала те је на крсту као
јагањца свога са разбојником разапетога, дуготрпељива Речи (Божија) и копљем
кроз ребра прободенога па је матерински плакала и нарицала: Каква ли је ово
страшна и ужасна тајна Исусе мој, неизрециво извршена? Не остављај мене
твоју Родитељку Сине мој најслађи.
По другом стихословију, сједални. Глас 1.
Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му победу над
противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Оружије крста показало се некада побожноме цару Константину као
непобедива победа над непријатељима због вере. Од крста стрепе противничке
силе, он је вернима спасење и Павлова похвала.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
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Мученичан: Ради патњи светих којима због тебе пострадаше, умољен буди
Господе, и све наше болести исцели Човекољубче молимо те.
Слава и сада, крстобогородичан: Твоје заступање имамо Пречиста и твојим
молитвама се избављамо од опасности, крстом Сина твога увек смо чувани а
тебе како доликује сви побожно величамо.
По трећем стихословију, сједални. Глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Када је сунце видело тебе Речи (Божија) из милосрђа и милости својевољно
телом на дрвету (крста) пропетога није поднело овакву смелост па се
помрачило. А ти неприступним светлом својим обасјај помрачену душу моју и
спаси ме, молим те.
На крсту си раширио своје руке Милосрдни и народе од тебе удаљене сакупио
си да славе велику доброту твоју, зато погледај сада на наслеђе твоје и крстом
твојим часним обори оне који против нас ратују.
Слава и сада, крстобогородичан: Неокаљана као јагње, гледала је
подигнутог на дрво (крста) и мртвогa свога Јагњета и Пастира, па је кроз плач
говорила и као мајка нарицала: Како ћу поднети твоје неизрециво снисхођење и
својевољно страдање, Сине мој и Боже преблаги?
Канон часном и животворном крсту и светим мученицима. Његов
акростих је: Спасен сам крстом постадалог владике. Дело Јосифово. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Тешкога рада се избавио Израиљ, а непроходну (пучину) је прешао
као по сувоме и видео свога непријатеља како се утапа и зато је песму певао
доброчинитељу Богу, који чуда чини високом мишицом својом, јер се прослави.
Када си подигнут на крст Христе са собом си подигао палога човека и сву
демонску силу си оборио, Речи (Божија), зато певам о твјим страдањима, јер си
пострадао да би мене од страдања спасао.
Ти си Господ славе, а славом си овенчао човека; тебе су овенчали трњем, да
би трновну природу нашу учинио плодном, садитељу божанских дела.
Мученичан: Сабор светих је због Закона (Божијаг) пострадао и токовима
крви свих светих је сву творевину освештао а нечисте жртве, демонима
приношене, је силом Бога Оца уништио.
Мученичан: Најсветији мученици, облаци мучења нису сакрили ваша
трпељива страдања, него сте се показали славнији од сунчаних зрака и
заблистали сте свима светлост спасења.
Богородичан: У страдању Сина твога Пречиста оружије које је пред рајем
бранило и није дало вернима ка божанству улазак беше прождерано, када је
угледало њега копљем прободена.
Ини канон, Пресветој Богородици. Глас 1.
Песма 1.

55

Ирмос: Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави, јер
она као свемогућа, противнике сатре, а Израиљу нови пут, кроз дубину (мора)
начини.
Подари ми Најнепорочнија поток душевних суза, јер си родила извор
опроштаја, који нам греховну нечистоту умива и ка покајању живот мој
приводи.
Ти си Пречиста била изнад свих створења, јер си Бога оваплотила, зато те
молим: од ђубрета страсти подигни ме, и ка божанској висини безстрашћа
упути ме.
Молим те да ми у дан Суда будеш милостива и избавиш ме страшнога
процеса и ужасног мучења, јер притичем под твоје окриље Пречиста
Владичице.
Спопао ме је греховни мрак, а ти ме Богородице подигни јер сам пао, и даруј
ми реку суза, којима бих умио моја нечиста дела, јер само тебе имамо као
заступницу.
Песма 3.
Ирмос: Нећу се ја смртни хвалити ни мудрошћу ни богатством мојим, него
вером у Господа, и православно се обраћам Христу Богу и певам увек: на
камену твојих заповести утврди ме Владико.
Прободоше ти безаконици руке и ноге Исусе мој, теби Христе Боже који си
својим рукама неизрециво саздао у почетку човека и твојим страдањем си све
ослободио од страдања.
Нека стану месец и сунце молио се Исус (Навин) проричући тиме помрачење
када је на крсту телом пострадао Владика. Овим су зле вође таме били
посрамљени.
Мученичан: Славни мученици трпели су храбро ране и изранављени моћно
ранише змију Велијара, тиме увек исцељују ране наших душа по Божијој вољи.
Мученичан: Разорили сте демонска идолишта и храмове и трпљењем и
јунаштвом учинисте благодаћу од себе самих предивним храмовима у којима
обитавају Отац Син и Свети Дух.
Богородичан: У време страдања гледала си дивног лепотом Дјево како нема
више ни оног изгледа ни доброте, па си нарицала горко и говорила: тешко
мени, како страдаш Сине а хтео си да све избавиш од страдања.
Ини.
Ирмос: Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и духовни храме
неизречене славе твоје, Човекољубче.
Ти си Пречиста била храм цара над свима а ја сам пећина душепогубних
разбојника, но ти ме избави од њиних злоба и покажи ме чистим стаништем
божанскога Духа. (два пута)
Богородице Дјево, најопеванија, молим те пошаљи ми реку суза да исушим
токове мојих злих дела, јер си родила Христа Бога нашега као пучину мира.
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Пречиста Богородице, Богом обрадована, буди нам тврђава и кула
непоколебима и штит и оружије непобедиво да се од духовних противника
одбранимо сви који те са вером и љубављу поштујемо.
Песма 4.
Ирмос: Чуо је у давнини Авакум чудни глас твој и са страхом клицаше: са
југа долази Бог и Свети и из (Дјеве као) осењене горе, да спасе помазанике, зато
слава сили твојој Господе.
Ти си Христе ране и озледе претрпео а ране срца мога си исцелио, жучи горке
си окусио а пропаст сладког укуса си уклонио, на дрвету си прикован био да би
клетву (рајског) дрвета уништио.
Када си на крсту подигнут био народе далеко одбачене си ка себи привукао и
нас си дуготрпљиви са Оцем измирио, у средину си нас као заштитник увео
када си посред земље срамно страдање си претрпео.
Мученичан: У мору крви ваши богоблажени духовни фараон је тајно са
својим војскама упао и тамо се удавио, зато са радошћу ви спасени у обећану
земљу пређосте и небески грађани постадосте.
Мученичан: Ви сте часни и блажени Христовим страдањем постали жилави,
па сте разна страдања на своје тело примили, и тако сте страсти душе и тела
зауставили свих који вас увек хвале и славе.
Богородичан: Гледајући Христе твоју неправедну жртву твоја Родитељка
плачући говораше: правосудни Сине како си неправедно осуђен? А ти си хтео
да оправдаш осуђене због давнашњег преступа, све који у пропаст падоше.
Ини.
Ирмос: Ти си као гора, Божијом благодаћу осењена и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима и објавио да ће из тебе изићи Светац
Израиљев, на наше спасење и обновљење.
Демонске обмане ме снажно одвајају од заповести Божијих али ме ти Блажена
не презри него ми се смилуј молим те и покажи ме јачим од његових превара,
јер ја притичем Пречиста милости твојој. (два пута)
Ти си Христе једини милостив зато ради молитава твоје Родитељке смилуј се
и помилуј и све нас ка светлости твојих заповести упути и вечног живота
удостоји.
Заспао сам на смрт и лежим Пречиста у гробу очајања, окован сам у жељезо
мојих грехова, али те молим, да ме твојом бодром молитвом подигнеш и на
покајање упутиш.
Песма 5.
Ирмос: Засијај у срцима нас твојих верних појаца Христе твојом незалазном
светлошћу и надумни мир подари нам, тако да од мркле ноћи на дан твога
светла пожуримо и славословимо те Човекољубче.
Сунце је Спаситељу са себе светлост свукло када је видело тебе, како наг на
крсту висиш, ти који си на водама поставио копно; и земља се из темеља
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заљуљала и камење се од страха распало када је видело тебе камен живота
разапетог.
Када си Дуготрпљиви на дрво (крста) подигнут био и клиновима прикован
прсте окрвавио и копљем у ребра прободен био тада си Адамову рану исцелио
коју је добио када је ону из његова ребра послушао а не наредбу Онога који га
је створио.
Мученичан: Рај је стекло мноштво мученика имајући у средини Христа као
дрво живота. Он је по добром промислу срамну смрт претрпео и тако
божанском силом змију умртвио која је (забрањеним) јелом осниваоце рода
нашег усмтртила.
Мученичан: Страдалници за Христа капима ваше крви дубину бзебоштва
исушисте и изливањем светих и божанских чудеса токове страсти душа и тела
заустављате и зато сте достојни да се блаженима називате.
Богородичан: Запрепастила се Непорочна гледајући Христа својом вољом
подигнутог на крст и плачући јаукаше: Сине и Боже мој! Муке у рађању тебе
сам избегла а сада се мучим и патим када си ти неправедно од безаконика
разапет.
Ини.
Ирмос: Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све крајеве
света, зато просветли светлом твога богопознања срца свих који ти православно
поје.
Навалише на мене потоци многих сагрешења и дом душе моје срушио се, али
ти си Пречиста Богородице уздизање праотаца зато подигни и мене слугу твога.
(два пута)
Заглибио сам се бедник у муљ страсти и бура мноштва сагрешења ме потапа,
али ти ми пружи руку Владичице и извуци ме и ка пристаништу покајања упути
ме.
Подари ми очишћење духовних нечистота и од телесних патњи исцели ме
молим те, и твојим молитвама од малаксалости која ме је спопала ослободи ме.
Песма 6.
Ирмос: Обузет сам небројеним страстима и пропадох као у (морску) неман
због зала мојих, али ти ме Боже изведи из пропасти, као оно раније Јону и због
моје вере даруј ми безстрашће, да бих ти захвалним гласом и спасеном душом
принео жртву.
Када је Мојсеј руке ка висини подигао, твоје је страдање ( у распећу)
раширених руку предсказао тада си погубну моћ злога сатрео и зато те као
изавитеља стекосмо и зато теби Спаситељу и Човекољубцу појимо.
Распеће на крсту и умирање си претрпео и нашега убицу си умртвио а када си
у ребра копљем прободен био, дело руку твојих си Христе оживио и две си реке
опроштаја излио и зато си као онај са две воље опеван био.
Мученичан: Сада је часна ваша смрт светитељи пред Господем и због ваших
часних страдања вас сви поштују, јер сте нечастивог Велијара посрамили, који
је лукаво кроз све могуће муке хтео вас победити.
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Мученичан: Када се свом душом на све разнорвсне муке одлучили, тада сте
сву помоћ Онога који свима подпомаже и који се у све човечије обукао стекли.
Зато и када сте на комаде сечени и када су вас у огањ водили ви сте се
веселили.
Богородичан: Гледајући твоје распеће Пречиста нарицаше: Сине, какво ли је
ово чудан призор? Ти који си страдања болесних исцелио како трпиш ово
садашње страдање Христе? Чиме су ти противници узвратили као
доброчинитељу за сва добра која су примили?
Ини.
Ирмос: Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо
као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш, јер си снага немоћнима и
усправљење.
Пречиста, ради безсемено Рођенога из твоје утробе искидај копљем
призаницу мојих грехова и удостоји ме, да будем уписан у књигу изабраних, јер
твојој божанској заштити притичем. (два пута)
Очисти Христе слуге твоје ради молитава Родитељке твоје и низошаљи као
једини благи опроштај сагрешења, јер ти си Спаситељ и избавитељ свима који
се надају у тебе.
Ти си Пречиста Дјево Животодавца родила, зато сада твојим молитвама
оживи мене умртвљеног страстима и учини ме победником над злим
противником, јер тебе имамо као једину ка Богу нашу помоћницу.
Песма 7.
Ирмос: Због праве вере у давнини прођоше свети младићи кроз неиздрживи
пламен у пећи као кроз кућу и показаше се јасно и сложно певајући песму
појаху: благословен си Боже отаца.
Иако си Владар Исусе мој, примио си од слуге ударце, а хтео си да ослободиш
од противника поробљеног; и на крсту када си прикован био мене си спасао па
ти појим: Ти си Бог отаца, ти си благословен.
Сва творевина се потресла, када си разапет милосрдни Господе, а када си
копљем прободен, тада је демон целокупно рањен, а рањени Адам је исцељен,
па кличе: благословен је Бог отаца наших.
Мученичан: Војска славних страдалника је благодаћу и крстом ограђена
пукове противника погубила и венце победе примила, па је запевала:
благословен је Бог отаца наших.
Мученичан: Ви сте страдалници стекли драговољност јачу од огња, па нисте
у огњу сагорели него сте зло неверије спалили кличући: Благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Твој Пород Дјево преславно је векове изродио и када је дигнут
на крст пале је са собом подигао и као небеске житеље их објавио, зато кличу:
Благословнен си Боже отаца.
Ини.
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Ирмос: Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет је у утроби твојој обновио, хваљени
Бог отаца и најславнији.
Ти си извор живота родила, зато моју умрлу душу васкрсни живоносном
десницом Пречиста, и удостоји да смерним срцем кличем: благословен си
најхваљенији Боже отаца наших. (два пута)
Бог који је пре свих векова нови Адам из твоје пречисте крви је желео
постати. Њега моли сада да мене овешталог обнови, јер кличем: благословен си
најхваљенији Боже отаца наших.
Преко гнева противник ми долази да беспоштедно смирену моју душу зароби,
а његове наговоре ти Пречиста разруши и смилуј ми се да бих појао:
благословен си хваљени Боже отаца.
Песма 8.
Ирмос: У давнини распаљена (вавилонска) пећ, надприродно чудо
праобразоваше, и као што огањ не опали младу децу, тако и божанско бесемено
рођење Христа од Дјеве беше; зато певајући кличимо: нека благослови сва твар
Господа и велича га у све векове.
Својом вољом си био разапет на крсту ти који си у трену небо прострео;
клиновима си прикован био а хтео си да уништиш пузање у страстима
првосазданог Адама, зато појући кличем: нека благосиља сва творевина
Господа и велича га у векове.
Када тебе Речи Божија као камен на камену каменога срца сабор подиже,
планине задрхташе а земља се потресе а колебљиве душе се у побожни живот
утврдише, свагда појући: нека благосиља сва творевина Господа и велича га у
векове.
Мученичан: Свети страдалници страдајући у наготи телесној изаткали су
себи одежду спасења засути ранама које задобише па зато у песми певају: нека
благосиља сва творевина Господа и велича га у векове.
Мученичан: Страдалници су немилосрдно ноктима стругани и беспоштедно
на комаде сечени и свакакве ране окусили али идолима нису жртве принели, па
су вернима стубови јунаштва постали кличући: нека благосиља сва творевина
Господа и велича га у векове.
Богородичан: Исувише те је огорчио безумни сабор када је смислио да те
узме са земље, а ја сам бездетна и збуњена остала и патим срцем материнским!
Тако је неискусомужна нарицала када је тебе на крсту потигнутога видела; са
њоме те Исусе сва творевина и у све векове прославља као свога избавитеља.
Ини.
Ирмос: У пећи младићи Израиљеви као
на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у све векове.
Просветли очи мога срца јер си као двери светлости Пречиста и облак страсти
и таму дубоку одагнај да бих појао: нека сва дела господња Господу поје и
величају га у векове. (два пута)
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Не престај Пречиста Владичице да се молиш за све који тебе најнепорочнија
Дјево призивају као Матер Божију и који овако поју: благословите дела
господња Господа, појте и величајте га у векове.
Ти си узрочника спасења Христа неизрециво родила, зато моли Дјево
најопеванија за све који усрдно кличу: сва дела господња Господу појте и
величајте га у векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Неизрецива је тајна Дјеве: она је постала као небо и херувимски
престо и светлоносни дом Христа Бога сведржитеља, њу побожно као
Богородицу величамо.
Када те је видео у давнини благоразумни разбојник на дрвету обешеног
Спаситељу, који си земљу на неизмеривим водама поставио, са вером ти је
узвикнуо: помени ме! Са њиме побожно твоја страдања славимо.
Када си разапет Исусе пољуљао си темеље земље, а копљем прободен излио
си капи бесмртности: крв и воду којима си човечанство очистио од страсти,
зато тебе песмама величамо.
Мученичан: Дивни светитељи се у мукама радоваху, сами себе као на слатку
гозбу подстицаху, узвикујући: хајдемо, јер гле Христос нам је поприште
отворио да сада подари венце онима које је заволео.
Мученичан: Особито се светли сваки празник верних, када славе страдања
свих мученика непобедивих и мноштво страдања њихових, због којих се
удостојише нестрадалног живота и непролазног блаженства и (рајске) сладости.
Богородичан: Гледајући Дјева човекољубивога (Бога) Реч којега је
неизрециво родила да од људи својевољно страда, нарицаше: Шта је ово, да Бог
нестрадални страдања прима а уз то од страдања, све који му се са вером
клањају избавља?
Ини.
Ирмос: Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да бисмо
те непрестано величали.
Узми моје тешко бреме сагрешења Богородице најопеванија и удостоји ме да
носим најлакши јарам Сина твога и Бога и да ходим по стази која узводи ка
горњем савршенству. (два пута)
Дрхтим када помислим на страшни дан доласка Христовога, јер мој је живот
сав у греху прошао, а душа ми је препуна страсти, али ми се смилуј
Најнепорочнија и избави ме тада сваке осуде.
Прими Пречиста Владичице молитве мене непотребнога слуге твога и метеж
моје душе и тела у дубоки мир претвори, да бих се спасао и тебе величао.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
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Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста. Глас 1.
Теби који си на дрвету прикован телом и који си нама живот даровао као
Спаситељу и Владики појимо непрестано.
Стих: Испунићсмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Твојим крстом Христе постало је једно стадо ангела и људи, и у једном збору
се веселе и небо и земља певајући: Господе слава теби.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Вас свехвални мученици нису могли одвојити од Бога ни патња, ни туга, ни
глад, нити гоњење, ни ране, ни бес зверова, ни мач, нити опасност од огња, јер
сте због велике љубави ка њему као у туђим телима пропатили, и на своју
природу сте заборавили а смрт сте презрели, зато сте по заслузи и плату за своја
страдања примили, и наследнци небескога царства постали, па се непрестано
молите за душе наше.
Слава и сада, крстобогородичан: Код твога крста је стојала Речи Божија као
јагње непорочно Мати твоја, и кроз плач је нарицала: Тешко мени Сине, зашто
на крсту умиреш? Тешко мени светлости моја слатка, где је сада зашао зрак
твоје доброте? Ти који си најбољи од свих људи на свету.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У среду, блажени, глас 1.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Јелом је враг избацио Адама из раја, а крстом је Христос увео разбојника у
њега, јер је вапио: Сети ме се Господе када дођеш у царство твоје.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Претрпео си Христе срамно страдање и сваку нашу срамоту си одбацио Благи
а нас си показао као удеонике вишњега царства, јер се клањамо твоме
снисхођењу.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.

62

Адамову голотињу си ти Христе покрио када си телесно обнажен (на крсту)
био, а нас си из дубине извукао, зато славимо Речи (Божија) своје свето
снисхођење.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Прехвални мученици, вашим светим ранама сте мноштво демона ранили, да
би заиста ране и повреде свих људи благодаћу увек исцељивали.
Слава: Тројица просвећује све, који њу знају и чисто прослављају па имајући
моћ неразориву ка њој запевајмо: спаси Тројице све који ти са љубављу поје.
И сада: Непорочна је крај крста стајала и гледајући Христа прикованога
телом нарицала и говорила: Господе славе, где је сада твоја лепота Милосрдни
зашла?

У среду на вечерњи
На Господи возвах, стихире светим апостолима, глас 1.
Подобан: Прехвални мученици.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Апостоли славни, од Христа Бога позвани ченици и целог света учитељи, ви
сте нашли Бога Господа и правога људима заступника, уз њега сте се
прилепили и њега сте као Бога и као савршенога Човека у свету јасно
проповедали.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Апостоли најмудрији, од Христа Бога позвани ученици и целог света
учитељи, вашим молитвама укрепите ме да пазим на божанску науку и
помогните ми да увек ходим тесном стазом да бих достигао до рајске ширине и
тамо се настанио.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Певаћу о првопрестолноме Петру, о Павлу, Јакову и Филипу, о Симону, Томи
и Вартоломеју, о Матеју и Јовану, о Марку и Луки, са осталом
седамдесеторицом, о богоизабраном збору, који су благовест записали јер су
они видиоци и проповедници (Бога) Речи.
Затим стихире светоме из минеја, ако следе. Ако ли не, онда ине стихире
светоме и великоме чудотворцу Николају. Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Теблажени Николаје, летео си изнад цветова Цркве као птић из ангелског
гнезда са висине и увек призиваш ка Господу све људе који су у невољама,
бедама и искушењима и избављаш их твојим молитвама.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
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Прошао си донебеске доброте и упознао си тамошњу страшну силу у светињи
над светињама, зато и нама увек јављаш небеске речи оних животних виђења,
најсветији Оче.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Богоносни Оче, делотворним врлинама си постао најсветлији украс
свештеничке одежде, зато и нама ради Христа свештенослужиш дивна и славна
чудеса, и великих невоља нас избављаш.
Слава и сада, богородичан: Снашла ме је узбуркана пучина сагрешења и ка
твојој пречистој молитви Богородитељко као у тихо пристаниште притичем и
вапијем ти: пружи мени твоме слуги твоју моћну десницу Свенепорочна и
спаси ме.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире апостолима. Глас1.
Апостоли су као усклађена свирала, Светим Духом покретани су мрске жртве
идолима уништили и јединога Господа проповедали и све народе од идолске
обмане избавили и Светој Тројици да се клањају су их научили.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Похвалимо сложно Петра и Павла, Луку, Матеја, Јована, Андреја, Тому и
Вартоломеја, Симона Кананита, Јакова и Филипа и сав сабор ученика достојно
похвалимо.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Подобан, мученичан: Прехвални мученици, вас није земља сакрила него вас
је небо примило и врата раја су вам се отворила, па се у њему наслађујете са
дрвета живота а Христа молите да подари душама нашим мир и велику милост.
Слава и сада, богородичан: Радуј се радости предака, и весеље апостола и
мученика и нас слуга твојих Дјево покровитељко.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У среду на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Сви запојмо победничку песму Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и Израиља спасе и прослави се.
Купина беше твој праобраз Богородитељко, јер си заиста носила (Христа) као
огањ неиздрживи а ниси сагорела, зато ти верним гласима певамо увек.
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Обукао се у човека Бог Реч и из тебе се П речиста, недокучиво оваплотио;
зато те хвали све што дише и клања ти се и поштује те како приличи.
Слава: Зачела си Пречиста, неизрецивог (Бога) Реч, који држи све крајеве
земље и родила си га, стога моли усрдно Њега да и нас помилује.
И сада: Ти си једина Пречиста Владичице, у времену родила оваплоћенога
надвременог Бога, зато исцели страсти моје душе које нагомилах целога мога
живота.
Песма 3.
Ирмос: Утврди срце моје у вољи твојој Христе Боже, као што си утврдио над
водама друго небо Свесилни као што си и земљу основао над водама.
Из тебе Дјево Бог неизрециво и недикучиво постаде човек, да обожи људе,
зато тебе верни сложно називају блаженом.
Онај који је по природи непојмљив из тебе се Богоблагодатна и Пречиста
оваплотио и постао схватљив; њега моли непрестано да се смилује и просвети
душе свију који те зову блаженом.
Слава: Одагнај све моје неплодне мисли и покажи Пресвета Богородице, моју
душу плодоносну врлинама, јер си вернима помоћница.
И сада: Избави ме Свенепорочна сваке неприлике и многих саблазни
змијиних, као и вечног огња и таме, јер си нам родила Светлост незалазну.
Песма 4.
Ирмос: Духом је предсказао пророк Авакум (Бога) Речи оваплоћење и
певаше: када дође време приближаваш се и када дође доба показаћеш се, слава
сили твојој Господе.
У твоју пречисту утробу Свесвета Богородице, уселио се Христос, и нас је
обожио када је тело наше примио и оживио, зато теби као чистој Матери
православано певамо Владичице целог света помоћнице.
Света Богородице освештај нас , јер си Пресветога у телу родила, који хтеде
да се уподоби људима и да учини све житељима небеснога царства, ради твојих
молитава, Пречиста.
Слава: Богородице Дјево, нескверна сени, очисти сада мене милошћу твојом
од скверних сагрешења мојих, твојим чистимзрацима и подај ми руку помоћи
да бих узвикнуо: слава сили твојој Господе.
И сада: Ти си као црква коју Бог освештао и у тебе се Он Дјево надумно
уселио; њега моли да очисти нечистоте наших греха, да бисмо и ми постали
храм и стан Духа (светога).
Песма 5.
Ирмос: твој мир дај нам Сине Божији, јер другога бога сем тебе не знамо;
именом се твојим називамо, јер ти си Бог и живих и мртвих.
Зли залогај у Едему умртвио ме је, а ти си Пречиста Живот родила, који у
давнини, због дрвета умртвљенога (Адама) оживотвори, да бих те песмом
славио.
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Спаси ме Свечиста од великих беда, подигни ме из гнојних страсти и избави
ме ропства и мучења од злих демона, јер те ја са љубављу поштујем.
Слава: Ти си као облак и рај и двери светлости, и препознасмо тебе као
трапезу и руно(Гедеоново) и као посуду која у себи има небеску манну и
сладост целога света, Пречиста Дјево и Мати.
И сада: Најнепорочнија, ти си Бога Емануила родила, који из милосрђа свога
постаде човек; њега моли Пречиста, као човекољубивога да се смилује на
грешне људе.
Песма 6.
Ирмос: Као и Јону, тако изведи из пропасти и живот мој, кличем ти
Човекољубче, јер је у теби живот и непропадљивост и сила.
Укаљан сам многим гресима, па те молим као добру и нескверну скинију:
опери ме од сваке нечистоте заступништвом твојим.
Буди ми Пречиста, водич у тешким бурама животних искушења и упути ме
твоме спаситељноме пристаништу и спаси ме.
Слава: Колебање помисли и наилазак страсти и дубина греха потапају моју
бедну душу, помози ми света Владичице.
И сада: Ти си она предсказана сенка Маријо, ти и моју бедну и страстима
упрљану душу освештај и учини ме учесником божанске славе.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 1. Подобан: Гроб твој..
Дјево и хранитељко Једнога од Тројице, дивни рају и земних спасење, твојом
заштитом спасавај све који ти побожно поје, јер ти си родила предсказанога од
пророка, ти си носила Сведржитеља свега, јер ти си Мати Христа Бога.
Песма 7.
Ирмос: Твоје младиће у пећи, Спаситељу, огањ није додирнуо, нити им је
додијао, него тада троје, као једним устима певаху и благосиљаху говорећи:
благословен је Бог отаца наших.
Беспочетнога Оца Син уселио се у твоју утробу чиста Богородитељко и
примио почетак, да би као Бог избавио од злих вођа таме, оне који се (Сину
твоме) клањају.
Украшена си божанским добротам, чиста Дјево и родила си (Бога) Реч
једнакога са Оцем, који је добротом надвисио небеса; њега моли увек да нам се
смилује.
Слава: Освештај наше помислии утврди душе свију, Мати Божија, да добро
извршавамо заповести твоје, ради неизрециве милости из тебе Дјево
оваплоћенога (Бога) Речи, сабеспочетнога са Оцем
И сада: Умртвљен сам многим страстима, Свенепорочна, ипак оживи ум мој
и укрепи ме да чиним богоугодна дела и да увек величам тебе, као заступницу и
наду хришћана.
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Песма 8.
Ирмос: Створитеља и Господа којем се диве ангели и све војске небеске,
свештеници појте, децо прославите, народи благословите и величајте Га у све
векове.
Твојим молитвеним бдењима ка Богу избављамо се, Свенепорочна, од свих
искушења, јер тебе стекосмо, благословена и најрадоснија Богородице.
У божанској лепоти оваплоћава се из тебе Бестелесни; њега моли Пречиста,
да умртви страсти тела мога и да оживи душу моју умртвљену гресима.
Слава: Исцелила си Адамову пропаст, јер си родила Пречиста,од (земног)
праха Спаситеља и Бога; њега моли да исцели ране душе моје неисцеливо
болесне.
И сада: Подигни ме, јер лежим у дубини зала и победи непријатеље који ме
нападају сада и једу (укаљану) неприличним сластима душу моју, и зато не
презри мене Пречиста него се смилуј и спаси ме.
Песма 9.
Ирмос: Дјева је као светлоносни облак у којем је Владика свију, и као роса са
неба, која на руно сиђе; Беспочетни се нас ради оваплотио и Човек постао, зато
њу сви величамо као пречисту Матер Бога нашега .
Божанску светлост си родила, Свенепорочна, Који од Оца засија и зато се
смилуј на душу моју помрачену животним лажима и којој се непријатељи
подсмевају и удостоји ме светлости покајања Спаситељевог, Пречиста.
Као светлоносни облак Свенепорочна, видео те је Исаија, из тога обклака нам
засија Сунце правде и тајанствено творевину обасја; зато тебе са вером
славимо, као блажену међу женскима.
Слава: Волим грех и у лености живим а неизбежног суда бојим се, зато ме на
њему неосуђеним сачувај, твојим светим молитвама Пречиста Дјево и
Богоневесто, да бих те као заступницу увек звао блаженом.
И сада: Стрепим од (страшног) суда Дјево и незаборавних очију Сина твога,
јер многе грехе учиних на земљи; стога ти вапијм: свемилосна Владичице
помози ми и тадашње муке и осуде избави ме.
Затим, Достојно је.. и поклон. Затим: Трисвето. После Оче наш.. тропари и
остало по обичају и отпуст.

У четвртак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални апостолима. Глас 1.
Премудри ловци целога света, од Бога сте примили милост, зато и сада
молите за нас који кличемо: Ради твојих апостола спаси Господе град твој и
ослободи од свих зала која су нас снашла.
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Стих: По свој земљи изашла је њина благовест и до краја света речи њихове.
Прославимо у песмама премудре апостоле као трубе Христове које Бога
гласе, који као на коњима замутише море бозбожништва и благодаћу Духа
извукоше из те дубине народе ка пристаништу божанског спасења.
Слава и сада, богородичан: Ми верни смо стекли Богородицу Марију као
необориви бедем, зато ходите и поклонимо се и паднимо пред њом, јер она има
смелост ка Рођеноме из ње и моли му се, и спасава од гнева и смрти душе наше.
По другом стихословију, сједални. Глас 1.
Разумном мрежом и крстом као трском рибари су искидали замке говорника,
и просветили су народе да побожно славе тебе истинитог Бога, зато теби који
си их укрепио кличемо: слава Оцу и Сину, слава јединосушном Духу, слава и
њима који су просветили свет.
Стих: Господе, небеса проповедају твоја чудеса.
Надвремено је засијао као Светлост од Светлости, а у времену се телом
појавио на земљи и свет је просветио преко вас блажени. Зато сви ми вашом
божанском науком просветљени, прослављамо ваш свети спомен апостоли.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Сви смо дошли са вером и љубављу да молимо мученике за
Христа, јер они моле за наше спасење, они точе благодат исцелења, они одгоне
војске демона, јер су они чувари вере.
Слава и сада, богородичан: Ти си Пресвета Дјево узданица хришћана, зато
непрестано моли Бога кога си надумно и неизрециво родила, за све који ти
појимо, да добијемо опрошај од греха наших и поправак живота, јер те са вером
и љубављу увек славимо.
По трећем стихословију, сједални. Глас 1.
Ученици Спасови, ви сте као духовни светионици, јер сте божанском науком
као огњем обасјали сву пуноћу земље, зато и моју у тами душу просветлите,
вашим блиставим зрацима, најблаженији.
Телесно си у граду Миру живео и показао се као помазан духовним мирисом,
оче Николаје ти си град Миро замирисао миром које увек точиш, па и ми смо
замирисани твојим мирисним песмама и споменом твојим.
Слава и сада, богородичан: Пророци су те јасно предсказали млада Дјево
као Матер Божију, а божански апостоли су те по свету проповедали и ми смо
поверовали. Зато сви побожном мудрошћу у песама те славимо, и истинитом
Богородицом те увек називамо.
Канон светим, славним и свехвалним апостолима.
Дело Теофаново. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави, јер
она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз дубину (мора)
начини.
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Славни и блистави апостоли, ви сте просветљени зрацима божанства
трисунчане светлости и по благодати бесте заиста названи обоженима, зато вас
са вером славимо како доликује. (два пута)
Увек поштовани апостоли, ви сте били угодне слуге (Бога) Речи који се из
милосрђа на земљи јавио и грубост нашега тела примио, јер сте његове
заповести у свему са вером испунили.
Увек блажени, светлим зрацима Пресветога Духа потпуно ме просветлите, јер
сам греховном тамом покривен и ка путу покајања јасно ме упутите.
Богородичан: Ти си Богородитељко и најнепорочнија Владичице радост
апостола, јер си Мати Онога који је са њима у Божанској лепоти говорио, са
њима се и ти моли да ме огња пакленога избави.
Ини канон, међу светима, оцу нашем, Николи чудотворцу. Његов
акростих: Теби Николаје ја узносим прво певање. Дело Јосифово. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Сви запојмо песму победничку Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и спасе Израиља и прослави се.
Венцима правде си украшен и пред престолом благодати стојиш Николаје
зато све који те сада са вером овенчавају увек спасавај молитвама твојим.
Ти си свеблажени Николаје примио благодат исцеливања, зато твојим
молитвама ране душе моје исцели, и од искушења која ме сналазе молим те
избави.
Твојом моћном молитвом Николаје моју душу скроз онемоћалу због
сагрешења исцели и од живота у злу молим те и мене избави.
Богородичан: Помраченост мога ума твојом светлошћу одагнај
Најнепорочнија и вечне таме избави ме да увек певам о твојој узвишености.
Песма 3.
Ирмос: Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и духовни храме
неизречене славе твоје, Човекољубче.
Невидиви Бог оваплоћава се и видив постаје и вас је ученике изабрао да у
целом свету његово име и превелику славу проповедате, најблаженији,
божествени апостоли. (два пута)
Теби јединоме сагреших Христе и пред тобом сам највише безаконовао и
душу сам злим делима окаљао, но ти ме по твојој милости очисти и спаси ме,
јер имаш молитвенике премудре апостоле, једини који све на добро чиниш
Исусе.
Избавите ме горчине страсних нечистота и горчине греховне, јер сте
милостиви свехвални апостоли, и покајањем моје мисли засладите, јер у срцима
божанску садост носите.
Богородичан: Дјево неискусобрачна, са бестелесним служитељима, са свима
вишњим силама, са мученицима и апостолима, умоли Христа кога си родила од
твоје чисте крви, да спасе слуге твоје.
Ини.
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Ирмос: Утврди срце моје у вољи твојој Христе Боже, као што си утврдио над
водама друго небо Свесилни као што си и земљу основао над водама.
Мудри Николаје доброто првосвештеника, мирисе божанскога Духа, твојим
миомирисним молитвама одагнај смрадне страсти срца мога, са љубављу те
молим ја.
Ја бедник проводим живот у лености и бојим се од страшнога твога суда
Христе, али на њему немој посрамити мене, умољен свештеним застуништвом
Николаја.
Украшен си божанском благодаћу, светитељу Николаје, па ме од разних
искушења и беда спаси, јер прибегавам ка твом покровитељству, оче увек
блажени.
Богородичан: Избави ме Најнепорочнија, од свих напасти и многих саблазни
змије и од вечног огња и таме, јер си незалазну Светлост нама родила.
Песма 4.
Ирмос: Ти си као гора, Божијом благодаћу осењена и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима и објавио да ће из тебе изићи Светац
Израиљев, на наше спасење и обновљење.
Ви сте јездили и тако као коњи море безбожија и неверја узмутили
богоизабрани Христови апостоли, и противника духовнога сте потопили, а
потопљено човечанство сте ка спасењу извукли. (два пута)
Богоблажени и божествени апостоли, ви сте станиште Духа и божанске
светлости, зато моју помрачену душу и погодну за сваку страст светлом
покајања обасјајте.
Најхвалнији аостоли, ви сте као облаци који росе воду живота, зато моју
усахлу душу сушом страсти напојте божанством да изникне класје спасења.
Богородичан: Пророци, прехвални апостоли и мученици са Мајком
Избавитеља, молите усрдно да се избавимо од греха и вечних мука и искушења
и туге и беда.
Ини.
Ирмос: Духом је видео пророк Авакум Речи оваплоћење и певаше: када дође
лето приближаваш се и када дође време показаћеш се, слава сили твојој
Господе.
Ти си оче свети Николаје испунитељ свих Божијих заповести, зато помози и
нама твојим молитвама да сачувамо сваки закон на земљи који води спасењу и
избави нас од искушења која на нас насрћу.
Ти си богоносни оче Николаје свој живот завршио по Христу преподобно,
зато путеве наше управи ка Њему, да бисмо избегли лутања по беспућу и
доспели спаситељном савршенству.
Ти си премудри Николаје својом по Богу бодрошћу сва противникова
лукавства успавао, зато оче облагодати све нас који бдимо и Богу појимо и тебе
као заступника нашег пред њиме истичемо.
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Богородичан: Духом Божијим резумео је пророк и предсказао тебе Пречиста
као гору осењену, а ти мене који пропадам због жеге многих мојих сагрешења
твојим благопријатним заступништвом и благодаћу сада прохлади.
Песма 5.
Ирмос: : Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања срца свих који ти
православно поје.
Најславнији апостоли, постали сте као горе које искапају сладост и дивно
весеље јер горчину демона уклањате и верне наслађујете. (два пута)
Божествени апостоли (Бога) Речи, Христа који дође као странац као свога
прихватисте и уз њега се искрено прилеписте, зато и мене избавите од туђега
повреде.
Ради молитава светих проповедника у свету божанског твога доласка и из
гроба васкрсења исцели Милосрдни тајне ране и страсти моје душе.
Богородичан: Богородице Дјево моли са свима бестелеснима Бога Реч кога
си изнад речи људских оваплотила да од неразумних дела и телесних страсти
ослободи слуге твоје.
Ини.
Ирмос: Нас који јутром ранимо ради твојих заповести обасјај твојим
непролазним и блиставим светлом Владико, Човекољубче Христе Боже наш.
У дворима Господа посађен си светитељу оче Николоаје и као плодоносна
маслина, благодаћу умашћујеш сада лица свију уљем твојих трудова.
Учини сада молитву оче Николаје за слуге твоје, да добијемо опроштај
сагрешења и од невоље која нас је снашла и да се избавимо од сваке туге.
Молимо тебе Николаје као доброга заступника ка Господу: без твоје заштите
светитељу нас не остављај, него нас твојом снажном молитвом спасавај.
Богородичан: Обасјани Христов храме, млада Дјево богоблагодатна,
молитвама твојим Оцу и Сину и Духу и нас учини храмовима и да чинимо дела
преподобна.
Песма 6.
Ирмос: Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо
као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш, јер си снага немоћнима и
усправљење.
Умнима мрежама уловисте народе ка разуму јављенога Саздатеља људи, о
богоблажени апостоли, њега усрдно за сав свет молите.
Душо моја смирена, душо јадна, душо непокајана, покај се и узвикни ка
Христу: сагреших, очисти ме Владико Човекољубче, ради молитава апостола
твојих, јер си ти најблаженији.
Свесилини Христе који си у давнини Израиљу из камена воду источио,
разреши моју таму и учини да принесем потоке суза, ради молитава апостола
твојих, јер си најмилостивији, па да певам о твојој узвишености, предобри.
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Богородичан: Умоли Дјево као Творца и Бога Онога, који се из своје доброте
изволео родити из тебе, да спасе од искушења и невоља све који се увек
Пресвета уздају у тебе.
Ини.
Ирмос: Подражавам пророка Јону и вапијем ти: ослободи из пропасти живот
мој Благи (Боже) и спаси ме спаситељу света, јер ти кличем: слава теби.
Ти имаш мноштво милосрђа Христе, зато одагнај мноштво мојих зала, ради
молитава твога Николаја и управи кормило живота мога, јер ме стално витлају
бурни валови греха.
Моћнога противика победио си мудри Николаје, зато и нас твојим молитвама
укрепи да га победимо, јер се твога заступништва обогатисмо.
Ти си оче Николаје био истинити првосветитељ житеља града Мира, зато
замириши и наша духовна чула, а непријатељске нам смрадне страсти увек
одгони.
Богородичан: Тебе је Пречиста Христос учинио узвишеном, зато њега увек
моли Богоблагодатна да увећа на нама његове богате милости.
Песма 7.
Ирмос: Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет је у утроби твојој обновио, хваљени
Бог отаца и најславнији.
Господ Исус је извор живота, а вас ученике је поставио као реке да водама
богоразума напајате све под сунцем уз песму: Хваљен је и најславнији Бог
отаца наших. (два пута)
Божанску благодат као духовни огањ у срцу носите и дела безбоштва
спалисте, зато спалите и дела мојих страсти јер и ја кличем: Хваљен је и
најславнији Бог отаца наших.
Избави ме Боже огњеног мучења, ради молитава твојих савних ученика и не
одбаци ме од твога лица Господе, јер са покајањем кличем: Хваљен је и
најславнији Бог отаца наших.
Богородичан: Избави ме Господе од греха и страсти које ме у пропаст воде,
јер си као непропадљив од Дјеве Богоматере рођен и свима си непропадљивост
подарио који у песми певају: Хваљен је и најславнији Бог отаца наших.
Ини.
Ирмос: Твоје младиће у пећи Спаситељу не додирну огањ нити им додија,
него тада троје као једним устима певаху и благосиљаху говорећи: благословен
је Бог отаца наших.
Срдачном молитвом твојом мудри Николаје, утврди чврсто чланке срца мога
на камену пресветлих Божијих заповести, спасавајући нас непрекидно од
пакосних замки демона, зачетника зла.
Свети Никлаје, измоли нам опроштај многих грехова и мрежа животних и
наиласка невоља и свакога искушења, јер си свима вернима заступник и
светитељства зачетник.
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Ја сам као зли слуга који је сакрио талант којега сам по милости добио и
бојим се онога суда, али ради молитава светога Николаја, немој ме осудити,
судијо и Боже свију.
Богородичан: Тебе Најсветија и Пречиста ми слуге твоје увек, дан и ноћ
скрушено молимо, да се ради молитава твојих Пречиста од грехова наших
избавимо.
Песма 8.
Ирмос: У пећи младићи Израиљеви као
на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у све векове.
Као зраке великога сунца простро је вас апостоле по целоме свету и обасјао
све који са вером поје: благословите сва дела господња Господа, појте му и
величајте га у векове. (два пута)
Боговидци и апостоли, ви сте словесни пастири и јагањци пастира и као овце
јагњета и избавитеља нашега Христа, њега молите непрестано да ме избави од
духовног вука и удостоји удела спасених.
Најбеднија душо моја, јецај и вапи ка Господу: сагрешио сам више од свију и
ужасно сам безаконовао, а ти ме Милосрдни очисти као еванђелске блудницу и
цариника и разбојника, ради угодних молитава твојих апостола.
Богородичан: Умоли Христа Мати Божија са ангелима, апостолима,
мученицима и пророцима да спасе све који кличу: благословите сва дела
господња Господа, појте му и величајте га у векове.
Ини.
Ирмос: Створитеља и Господа којег се ужасавају ангели и све војске небеске,
свештеници појте, децо прославите, народи благословите и величајте Га у све
векове.
Стојиш Николаје на гори божанских врлина и на свим странама су знана твоја
узвишена чудеса која си пројавио, зато те сваки народ поштује у све векове.
Окусио се преподобни божанске сладости, јер си омрзнуо горчину страсти и
земних сладости, зато моли Христа да нас од њих збави и од наиласка беда
заклони.
Ти си вернима као непоколебива кула и тврђава, зато и мене твојим
молитвама утврди најблаженији Никлаје, јер ме колебају животна зла и
демонске идеје.
Богородичан: Излечи страсти срца мога Пречиста, јер си родила Лекара
свима, и учини да будем удеоник и учесник праведних, за то моли Дјево
Христа.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
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Песма 9.
Ирмос: Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да бисмо
те непрестано величали.
Блажени, ви сте се показали као блистава, божанска светила Светога Духа, јер
сте светлошћу часнога и премудрога проповедања сву васељену просветлили а
идолску сте таму одагнали. (два пута)
Славни апостоли, ви сте лозе божанског и духовног винограда постали, јер
сте грожђе божествено родили, које истаче вино спасења, зато ме од пијанства
сладострасти избавите.
Дрхтим бедник када мислим на твој суд Христе мој, јер сам још и сада
обухваћен стидним и нечистим делима и пре суда сам осуђен, али ради
молитава твојих апостола смилуј ми се.
Богородичан: Само си ти обожила људе, када си родила овапоћенога (Бога)
Реч. Њега моли Пречиста и најнепорочнија Дјево, са апостолима и мученицима
за све нас, који те са вером славимо и блаженом зовемо.
Ини.
Ирмос: Она је као светлоносни облак у којем је Владика свију, и као роса са
неба која на руно сиђе и Беспочетни се нас ради оваплотио и постао Човек, зато
је сви величамо као пречисту Матер Бога нашега.
Хвалимо те оче светим песмама као Христовог светитеља, као сјајну звезду,
као изузетног чудотворца, као извор исцелења, као свима у невољама
помоћника и свима који те призивају као усрдног избавитеља.
Усрдно те молимо Николаје као великога пастира који се угледа на свију нас
првопастира Христа, да увек напасаш на висинама (врлина) паству твоју и
избављаш је од свих животних невоља.
Крај се већ ближи зашто се лениш о душо моја? Зашто се не трудиш да
богоугодно поживиш? Прени се и пожури већ једном и кличи: ради молитава
Николаја смилуј ми се Човеољубче и управи као благи (Бог) живот мој.
Богородичан: Помрачен сам нападима злога и у лености живим и гневим
Бога, а ти ме Најнепорочнија просветли и упути на добра дела, јер си узрочница
свију добара и јер си Божанску Светлост родила.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан: Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и
предстојника Мира Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од
неправедне смрти, цару се јавио са Авлавијем у сну, и укинуо неправедну
пресуду.
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Богородичан: Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога
Божанства, у којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је
Служитељко осенио, и као Богородицу показао.
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире апостолима. Глас 1.
Славни апостоли, ви сте цео свет просветили, зато увек Бога молите, да се
спасу душе наше.
Стих: Испунићсмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Похвалимо, сложно, Петра и Павла, Луку и Матеја, Марка и Јована, Андреја и
Тому, Вартоломеја и Симона Кананита, Јакова и Филипа и сав сабор ученика
достојно да похвалимо.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Веселите се мученици Господу, јер сте се добрим подвигом
подвизавали, царевима сте се успротивили, а огња и мача се нисте уплашили,
нити дивљих звери који су ваша тела јели, него сте са ангелима песму Христу
узнели, и са небеса сте венце примили, зато га молите да подари свету мир, а
душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан: Радуј се Богородице Дјево, радуј се похвало
свега света, радуј се пречиста Мати Божија, благословена.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У четвртак, блажени, глас 1.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Јелом је враг избацио Адама из раја, а крстом је Христос увео разбојника у
њега, јер је вапио: Сети ме се Господе када дођеш у царство твоје.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Све крајеве света сте божанским зрацима науке ваше просветили а сумрак
ужаснога безбожија сте разорили, и ка светлости незалазној сте прешли, зато
сте увек блажени.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Премудрост Очеве личности сте имали, ученици Христови, који вас је све
умудрио, па сте лудошћу проповеди цео свет умудрили и ка Божанском разуму
привели.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Христови страдалници ви сте муке као бестелесни претрпели и
све бестелесне противнике сте моћно победили, зато сте достојно и у све векове
блажени најхваљенији.
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Слава: Поклонимо се верни Тројици: са Оцем Сину и Духу правоме,
нераздељној неодвојивој и сапрестолној Јединици појући: Свети, Свети, Свети
си Тројицо свечасна.
И сада: Славимо те Пречиста, као што си и прорекла, јер си Бога у телу
родила, којега проповеда збор апостола; са њима измоли Најопеванија и нама
разрешење од сагрешења.

У четвртак на вечерњи
на Господи возваx: стихире часном и животворноме крсту. Глас 1.
Подобан: Прехвални мученици..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
На крсту си раширио твоје пречисте руке Христе и од тебе удаљене си
призвао и у твоју близину их примио, зато те молим, ја сам заробљен
страстима, а ти ми подари покајање и сваку страсну нечистоту очисти.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Твоје пречисте руке Христе си на дрвету (Крста) подигао и твојом их крвљу
окрвавио да би Адама као дело твојих божанских руку избавио јер је због
преступа заробљен био у царству смртних. Њега си својом власти подигао,
Свесилни.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Ради нас си претрпео страдање Спаситељу мада си по природи непроменив а
по бажанству нестрадалан, разапет си Беспочетни са злочинцима, ти безгрешни
Христе, а сунце се помрачило јер није могло да поднесе такву дрскост и сва се
земља затресла јер те је познала као створитеља целог света.
Затим стихире светоме из минеја. ако ли нема минеј, онда ине стихире
Пресветој Богородице, глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Када је у давнини нескверна Дјева видела на дрвету (крста) онога кога је
бесемено из утробе родила, није издржала јер је у срце рањена, па је своје власи
тргала и нарицала: ти који заповешћу држиш цео свет како си на крст подигнут
као осуђен а хтео си свакако спасти човечанство.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
И опет исту стихиру.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
О неописиво Чедо Оца беспочетног, говорила је Пречиста, на крсту видим мој
Пород и не разумем за које дело ти овако узвратише неблагодатни људи? Јер ти
си дошао да спасеш твоје саздање и да све претрпиш, Дуготрпљиви и
Милостиви.
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Слава и сада, крстобогородичан: Када си пропет на дрво (крста) и окусио
жучи и оцта, тада си стари горки залогај Адамов засладио, Чедо моје најслађе.
Зато и мене као праведни Судија твојим целебним страдањем заслади Владико,
па васкрсни Свесилни! Тако је Дјева говорила док је плакала.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире крста. Глас 1.
Крст је дигнут на Месту Лобање и процветао нам је бесмртност из ребра
Спаситеља као из извора непресушнога.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Необориви нам је бедем часни крст Спаситеља, на њега се надамо и њиме се
сви спасавамо.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Ради молитава свих светих и Богородице подари нам твој мир и
помилуј нас као једини Милосрдан.
Слава и сада, крстобогородичан: Твоје неправедно жртвовање Дјева је
гледала и кроз плач је нарицала: Чедо најслађе, како неправедно страдаш и како
на дрвету (крста) висиш а ти си сву земљу поставио на водама?! Па те молим:
не остављај мене твоју Матер и слушкињу усамљеном, Добротоворе
многомилостиви.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У четвртак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Тешкога рада се Израиљ избавио, а непроходну (пучину) је као по
сувоме прешао и свога непријатеља како се утапа видео и зато је песму
доброчинитељу Богу певао, који је чуда високом мишицом својом чинио, јер се
прославио.
Хвата ме очајање кад помислим на мноштво сагрешења мојих и на одговор
Судији, Владичице Богородице, али ти ми буди божанска заступница
обраћајући (Судију на милост) милосрђем твојим.
Ти си хришћанима уточиште и палих подизање, Пречиста, а грешнима си
очишћење, зато ме избави страшне парнице и огња неугасивога и подари ми
живот вечни.
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Слава: Тебе смо сви ми верници стекли као сигурну заступницу, јер си Бога
родила; зато те сви нараштаји хвалимо и блаженом називамо, као што си
прорекла.
И сада: Видећи Пречиста и Свенепорочна, на крсту Творца и Сина свога
испунила се ужаса и говораше: Чиме ти то злочестиви (људи) узвратише Чедо
(моје), злом за добро која си им учинио?
Песма 3.
Ирмос: Пре свих векова од Оца рођеноме Сину и у последња времена од
Дјеве бесемено оваплоћеноме Христу Богу запевајмо: узвиси моћ нашу, јер си
свет Господе.
Тебе као Матер Божију проповедаше сви пророци кроз прекрасна в иђења, а
ми остварење тога видимо јасно и верујемо и молимо да твојом помоћи
задобијемо божански мир.
Владатељко целог света и заступнице верних, прими Пречиста, моје што из
дубине срца долазе уздисаје и потоке суза, и мене свезаног многим
сагрешењима спаси и избави.
Слава: Ти као Мајка имаш смелост ка Христу Богу, Пречиста, и моли га да се
избавимо увек од агарјанског порода и сваке повреде и да утврђени благодарно
славимо Њега, Свенепорочна.
И сада: Гледала си на крст подигнутог сина твога Пречиста и јаукала си у
болу срца и рекла говорећи: Како ти Сине узвратише злочинци и безаконици
који су се наситили твојих дарова?
Песма 4.
Ирмос: Као жезал и корена Јесејева и као његов цвет из Дјеве Христе изникао
си, као из хваљене горе осењене чашћу, тако си дошао и оваплотио се од
неискусомужне, а (остао) нематеријалан као Бог, зато слава сили твојој
Господе.
Обори суровост злих демона и замке које ми спремају и обуци ме у твоју моћ,
Свенепорочна и увек ме чувај неповређеним, целог и без колебања, јер ти јасно
певам.
Савладан сам од закона тела и неприлична дела чиним као сав острашћен и
никако не смем подићи очи моје ка теби Владичице чиста, али ти по закону
милосрђа твога спаси мене бедног, спаси ме.
Слава: Тебе Владичице, као једину и непостидну заступницу имамо ми
верни пред Богом; твојим молитвама избави нас од свих непријатеља и видивих
и невидивих и свих повреда и искушења, да те непрестано славимо.
И сада: Бесемено си Свенепорочна родила Сина а сада га гледаш на крсту
прикованога, и као Мајка јецаш и јаучеш: Какво је ово што видим Сине мој
ново чудо, преславно и несхватљиво?
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Песма 5.
Ирмос: Бог свег света, Отац милосрдни, великога (превечнога) Савета
весника дао га је и нама у свет послао; Њиме ка светлости богоразума нас
упућује, зато од ноћи рано ранећи славословимо те Човекољубче.
Имаш недреману молитву и топлу заштиту за слуге твоје, па кад нас снађу
животне напасти и невоље пожури Дјево, избави нас и спаси, да не постанемо
жртва туге и трулежи.
Маријо Божије станиште, ја постадох станиште злих демона чију вољу
безумно чиним, мојим прљавим делима, а ти ме покајањем учини стаништем
Бога.
Слава: Болесни смо и душом и телом због греховних страсти; а ти их исцели
као милосрдна Мати Бога, јер си заиста родила великога лекара душа и тела
Христа, који је непотрошиви извор живота.
И сада: Гледала си на крсном дрвету Сина и распаране душе и са сузама си
ридала Свенепорочна: ужасавам се због твога дуготрпљења Сине мој и гледам
ново чудо: како ти безгрешан трпиш неправедну смрт?
Песма 6.
Ирмос: Из утробе младића Јону избљува морска звер, као што га и прогута, а
у Дјеву се уселио (Бог) Реч , примио тело и кроз њу прошао и непромењену
сачувао, и не постаде трулежан и Родитељку сачува неповређену.
Постала си станиште духовнога миомириса Пресвета Богоневесто, који сву
земљу испуни мирисима доброга Божанства; зато миомиром твојих молитава
уништи сваки смрад моје грешне душе.
Огањ сласти ме веома пече и жалости моје смирено срце; и са неумесним и
безаконим делима ме сједињује; зато се пожури да то угасиш, јер си божански
Огањ (Христа) родила, ти си спасење моје Богоневесто.
Слава: Избави нас свеопевана Дјево од напасти видивих и невидивих и
сачувај Мати Божија све који те православно исповедају као истиниту
Богородицу, пошто имаш моћ, јер си родила Саздатеља свега.
И сада: Код крста си стајала и свога Сина телом прикованога гледала, и
кидајући од туге утробу твоју, сузама обливена си јаукала: чедо заиста је
неизрецива твоја доброта за све људе.
Господе помилуј, трипут. Слава, и сада:
Сједален, глас 1. Подобан: Гроб твој..
(Дјева) као нескверно јагње гледала је како на дрвету виси мртав Пастир и
Јагње, и јецајући говораше и матерински нарицаше: Како да претрпим твоје
неизрециво снисхођење Сине мој и твоја вољна страдања, Боже преблаги?
Песма 7.
Ирмос: Младићи заједно васпитани у правој вери, немарише за наредбу
непобожнога, и претње огњем се не побојаше, већ посред пламена стојећи
појаху: Боже отаца благословен си.
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Не могу издржати демонске налете и метеже, јер ми пламен телесних страсти
помрачује ум, али не презри мене света Богородице, јер уздање моје на тебе
полажем.
Безневесна Дјево, свесвета Богоневесто и Владичице, твојим молитвама
разреши ме стеге сагрешења мојих и сједини ме Христовој љубави, да плодове
врлина принесем.
Слава: Ти си свима хришћанима на свету заступница и бранич и непостидно
уточиште, чиста Маријо, зато са вером тебе поштујемо а Христу кличемо: Боже
отаца наших благословен си.
И сада: Пресвета Дјева, гледаше Сина свога на крсту где виси и ужаснута се
чуђаше и говораше: како да издржим да те гледам умртвљенога зачетника
живота и Животодавца?
Песма 8.
Ирмос: У давнини распаљена (вавилонска) пећ надприродно чудо
праобразоваше и као што огањ не опали младу децу, тако и божанско бесемено
рођење Христа од Дјеве беше; зато певајући кличимо: нека благослови сва твар
Господа и велича га у све векове.
Владичице целог света Богородице, изведи ме из дубине зле погибљи
милосрђем твојим, јер сам потопљен злоумишљеним страстима телесним и
пристрасношћу житејским стварима, због тога немам већ више наде на спасење,
и сав сам Пречиста, у очајању.
Ти си спасење свима људима, јер си на неизрецив начин Бога родила; ти си
вернима спасење Богородице и слепима водиља и палих исправљање, зато тебе
хвалимо а Христу кличемо: Благословите сва дела господња Господа, појте му
и величајте га у векове.
Слава: Тебе имамо тебе као најтврђу стену и наду нашега спасења на тебе
положисмо, Богомати; ти буди слугама твојим пристаниште и бедем необориви
и упути нас да непрестано појимо: Нека благослови сва твар Господа и нека га
велича у векове.
И сада: Искиданом материнском душом и пуна многих суза гледала те је
Родитељка на крсту распетога и јецајући неутешно говораше: избегла сам
болове када сам те родила Сине мој, а сада сам сва у болима гледајући лик твој
поруган.
Песма 9.
Ирмос: Неизрецива је тајна Дјеве: она је као небо и херувимски престо и
светлоносни дом Христа Бога сведржитеља постала; њу побожно као
Богородицу величамо.
Упрљах безчасним страстима душу моју бедну и душепогубним страстима
оскверних и тело моје, а ти као чиста и нескверна очисти ме мноштвом милости
твоје.
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Немам другог уточишта осим тебе Пречиста и не знам другу такву на земљи
сигурну заступницу и заштиту, зато теби топло притичем и молим те, да због
тебе добијем избављење од грехова.
Слава: Милостиво погледај сада свеопевана са висина на слуге твоје и
сачувај их у правој вери и твојим молитвама избави нас од свакаквих невоља,
јер те као истиниту и чисту Богородицу поштујемо.
И сада: Када је она која је спознала бесемено рођење видела тебе
Човекољубче на крсном дрвету распетога вапијаше: Сине и Боже мој свесилни,
хтео си да спасеш људе и зашто си сада примио распеће?
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и после Оче наш.. тропари и остало по
обичају, и отпуст.

У петак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста. Глас 1.
Због твога распећа погибе мучење и би побеђена сила демонска. Нити ангел
нити човек, него баш ти Господе спасао си нас зато слава теби.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је свето.
Клањамо се дрвету твога крста Човекољубче, јер си на њему прикован
Животе свију и рај си отворио Спаситељу разбојнику, који је са тобом дошао и
(небеске) хране си удостојио њега јер је у тебе поверовао, зато Господе помени
и мене, и прими и нас као онога јер кличемо: сви сагрешисмо, а ти нас не
презри због твога милосрђа.
Слава и сада, крстобогородичан: Неокаљана као јагње, гледала је
подигнутог на дрво (крста) и мртвогa свога Јагњета и Пастира, па је кроз плач
говорила и као мајка нарицала: Како ћу поднети твоје неизрециво снисхођење и
својевољно страдање, Сине мој и Боже преблаги?
По другом стихословију, сједални. Глас 1.
Оружије крста показало се некада побожноме цару Константину као
непобедива победа над непријатељима због вере. Од крста стрепе противничке
силе, он је вернима спасење и Павлова похвала.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Ти си милосрдни у давнини створио Адама од земље, а од руке блатњаве си
претрпео шамарање, распеће, ругање и ране. О, коликог ли чуда! О, великог ли
твога дуготрпљења! Слава Господе живоносном твоме страдању којим си
спасао нас.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Оденуо си Христе славне страдалнике похвалом страдања и
почастима са венцима, јер су трпљењем рана безаконике победили, а
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божанском силом са небеса су победу однели. Ради њиних молитава ослободи и
нас Спаситељу од невидивога противника и спаси нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати
мртвога на крсту распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав
ли је ово твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојих пречистих
руку, Милосрдни?
По трећем стихословију, сједални. Глас 1.
Када је сунце видело тебе Речи (Божија) из милосрђа и милости својевољно
телом на дрвету (крста) пропетога Исусе, није поднело овакву смелост па се
помрачило. А ти недодиривим светлом својим обасјај помрачену душу моју и
спаси ме, молим те.
Милосрдни, ти си својом вољом на крст прикован, и обожио си нашу пропалу
природу, а човекоубицу змију си умртвио. Зато утврди православље у свету и
обори побуне јеретика, твојим часним крстом.
Слава и сада, крстобогородичан: Твоје заступање имамо Пречиста и твојим
молитвама се избављамо од опасности, крстом Сина твога увек смо чувани, а
тебе како доликује сви побожно величамо.
Канон часном и животворном крсту Господњем. Његов акростих: Хвалим
часно страдање Владике. Дело Јосифово. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Победничку песму појмо, Богу који је помогао Мојсеју у Египту, када
је фараона са целом војском потопио и тако се прославио.
Мада си по природи нестрадалан Речи (Божија), страдање си претрпео ради
нас и разапет био са разбојницима, змију као зачетника зла си умртвио, да би
оне који ти се клањају спасао.
Ти си Исток свих истока а ка западу наше одбачене природе си дошао; када те
је сунце видело разапетога своје је зраке сакрило.
Мученичан: Храбри и славни страдалници, привремену смрт сте променули
за живот вечни, и царства небескога се удостојисте, због тога прослављени и
блажени бисте.
Мученичан: Свети мученици, ви сте храбро следили Христова страдања, зато
руковођени тајнама, страсти исцељујете свима земнима, и речју прогоните зле
духове.
Богородичан: Као јагње, гледа на крсту Христа подигнутог, и гледајући га,
овако, нарицаше тужно: где зађе твоја лепота, дуготрпљиви, Сине беспочетни?
Ини канон Пресветој Богородици. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Сви запојмо песму победничку Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и спасе Израиља и прослави се.
Само си ти Свесвета и Пречиста надвременог Бога у времену оваплотила и
родила, зато целоживотне страсти моје бедне душе исцели.
Твојим молитвама избриши ожиљке душе моје и недоумице срца и помрачене
мисли и духовно насиље Пречиста, јер си милостива.
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Ти си родила Светлост и Избавитеља мога, зато ме избави Пречиста од вечне
таме и мука дабих спасен појао твоју доброту.
Тонем на страшној пучини и у бури страсти али призивам твоју тишину:
спаси ме јер си ти пристаниште нама вернима.
Песма 3.
Ирмос: Утврди срце моје у вољи твојој Христе Боже, као што си утврдио над
водама друго небо Свесилни као што си и земљу основао над водама.
Ти си Владико као једини добар и човекољубив на крсту руке раширио и твоје
божанске прсте својом крвљу окрвавио и тако си Адама као дело твојих руку из
убилачких руку ослободио.
У ребра си Владико копљем прободен био и тако си кривицу оне из ребра
исправио, на дрво си пропет био и тако си давну беду онога који је примио плод
дрвета укинуо и у рај си га са благоразумним разбојником увео.
Мученичан: Мученици за Господа, ви сте Цркве утврђење, правоверја
предњи стубови, прогонитељи демона, зато вас у дивним химнама називамо
блаженима.
Мученичан: Ви сте мученици као божанске лозе духовног винограда, које
нам јасно рађа грожђе и трпљење као вино, и тиме веселите срца свима
вернима.
Богородичан: Нека је благословен најопеванија Дјево плод утробе твоје, јер
пропале, због плода (рајског) дрвета, својим крсним дрветом и по божанској
благодати, учинио је удеоницима непропадљивима.
Ини. Ирмос исти.
Уништи сву јаловост мојих помисли и плодоносну врлинама душу моју
покажи, Пресвета Богородице свију верних помоћнице.
Избави ме свенепорочна (Дјево) сваке невоље и сваке змијине саблазни и
вечнога огња и таме, јер си родила Светлост Превечну.
Осуђен сам на страшном суду на огањ неугасиви због мојих тешких кривица,
а ти похитај да спасеш мене слугу твога, Владичице Пречиста.
Из тебе Дјево Пречиста неизрециво и недокучиво Бог је Човек постао, да би
људе обожио, зато те сви верни сложно блаженом зовемо.
Песма 4.
Ирмос: Пророк говораше: Чуо сам глас твој Господе и поплаших се и разумех
дела твоја, и прославих силу твоју.
Ти си Господе праведан законодавац а у безаконике си убројан и на дрво
(крста) си дигнут доброчинитељу, а хтео си све људе да оправдаш.
Све ангелске силе се запрепастише, када тебе Сунце (правде) на крст
подигнутог угледаше, а начелници сила таме побеђене бише.
Мученичан: Од духовних дарова благодат исцелења црпели су мученици, па
Божијом благодаћу све верне умивају од душепогубних страсти.
Мученичан: Страдалници су божанском бодрошћу беспослено дремање
одбацили и са вером су нападе зверова утишавали и радосно су пострадали.
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Богородичан: Тешко мени чедо моје шта је ово? Дјева плачући нарицаше:
Како да те гледам на дрвету (крста) пропетог и неправедно на смрт осуђеног, а
ти си живот свима подарио?!
Ини.
Ирмос: Духом је видео пророк Авакум Речи оваплоћење и певаше: када дође
лето приближаваш се и када дође време показаћеш се, слава сили твојој
Господе.
Дјево Богородице нескверна сени, милосрђем твојим као најчистијом росом
очисти мене окаљаног сагрешењима, дај ми руку помоћи да узвикнем: слава
теби Пречиста Богоневесто.
Показала си се као освећен храм Божији, јер се Он у тебе надумно уселио,
њега моли да нас очисти греховне нечистоте, да постанемо храм и боравиште
духовно.
Помилуј ме Богородице јер си једино ти родила Извор милости и разреши
недоумице мога срца и моју душу од љуте болести, подај ми потоке суза и
скрушеност пре мога раја и избављење од свију зала.
Света Богородице освештај нас јер си Пресветога телом родила а Он је хтео
да се уподоби људима и учини Пречиста твојим молитвама, све нас небескога
царства житељима.
Песма 5.
Ирмос: Нас који јутром ранимо ради твојих заповести, обасјај твојим
непролазним и блиставим светлом Владико, Човекољубче Христе Боже наш.
Када си на крсту подигнут био, све народе који те нису знали си себи призвао,
да познају тебе судију свију, Христе Боже наш, једини милостиви.
Када си праведни Господе на неправедном суду стао, раније осуђеног Адама
си оправдао, зато ти кличе: слава распећу твоме дуготрпељиви Господе.
Мученичан: Показали сте се као Богом засађени рај мученици, а ваша часна
страдања сте као мирисне цветове имали, и њима сте сваку душу верних
замирисали.
Мученичан: Певајмо о мученицима за Господа, јер су као доброг цвета и
доброг плода дрвета, који процветаше и плод бесмртности родише, а корење
злобе исчупаше.
Богородичан: Она је као жезал часни који процвета цвет неувели, а када га
виде на дрво подигнутог стаде плакати: Владико немој ме бездетну оставити.
Ини.
Ирмос: Твој мир дај нам Сине Божији, јер другога бога сем тебе не знамо;
именом се твојим називамо, јер ти си Бог и живих и мртвих.
Некадашњи зли залогај у Едему учинио ме је смртним, али ти Пречиста која
си Живот родила, мене онда усмрћеног дрветом сада оживи, и покајање ми
подари.
Спаси ме Пречиста од ужасних беда и подигни ме са страсног ђубрета и
избави ме ропства и освете злих духова мене некорисног слугу твога.
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Просветли зенице душе моје Најнепорочнија, да увек гледам на божанску
светлост и на твоју славу, да бих и ја добио милост и вечну славу.
Пречиста Дјево Мати познасмо те као облак и рај и двери светлости, трапезу,
руно и сасуд који у себи носи ману, сладост целоме свету.
Песма 6.
Ирмос: Пророка си спасао из кита, Човекољубче, и мене изведи из дубине
сагрешења, молим те.
Ти који си изнад сваке части, претрпео си безчашће и на крст си подигнут био
да би свима људима (рајску) част вратио.
Када си Христе Боже наш преблаги, трском бијен, тада си мени, од
лажљивога заробљеноме подписао опроштење.
Мученичан: Трпљењем ваших страдања светитељи, ка нестрадалном крају
пређосте, и неизрециве радости се удостојисте.
Мученичан: Распалисте се жеравицом Христове љубави премудри, па сте
зато и када сте у огањ бацани несагориви остали.
Богородичан: После порођаја си свенепорочна остала каква си и пре тога
била, када си Бога родила, који је дрветом (крста) спасао човека.
Ини.
Ирмос: Подражавам пророка Јону и вапијем ти: ослободи из пропасти живот
мој Благи (Боже) и спаси ме спаситељу света, јер ти кличем: слава теби.
Окаљан сам многим гресима а молим се теби јединој Благој и неокаљаној
сени: омиј ме од сваке нечистоте заступништвом твојим.
Водитељка ми буди Пречиста, јер ме запљускује пучина зала животним
невољама, и исправи мој пут ка вечном пристаништу и спаси ме.
Ужасна бура помисли и навала страсти и дубина греха бедну моју душу
спопада, а ти ми помози Владичице Пресвета.
Ти си Маријо предсказана као света сенка, зато освети моју бедну душу
оскверњену сластима.
Песма 7.
Ирмос: Пећ је орошена Спаситељу а младићи се радоваху и појаху:
Благословен си Боже отаца.
Када си разапињан творевину си уздрмао а змију убицу си умртвио,
благословени Христе, Боже отаца наших.
Када си напајан жучи дуготрпељиви, излио си сладост спасења, мени који сам
био рајске хране лишен због сладосног једења.
Мученичан: Када су мученици ноктима стругани, мртвило телесно су
одбацили, и лепоту обожења су од Бога примили.
Мученичан: Дивни мученици су својим страдањем налик пречистим
страдањима Христа били, јер су и они ране од противника храбро претрпели.
Богородичан: Када те је Господе непорочна Богородица разапетог гледала,
овако је јадна нарицала: Јао мени Сине мој како умиреш, животе и надање
свима вернима?
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Ини.
Ирмос: Твоје младиће у пећи Спаситељу не додирну огањ нити им додија,
него тада троје као једним устима певаху и благосиљаху говорећи: благословен
је Бог отаца наших.
Пречиста Богоневесто, освештај моју душу укаљану страстима и мој ум јако
поробљени њима и збуњеност срца мога и демонске насртаје убрзо одагнај.
Најнепорочнија оживи мој ум умртвљен телесним страстима, и дај ми снаге
да чиним дела Богоугодна, да славим увек твоју доброту и да те величам.
Дјево и Мати, само си ти Бога родила, зато умртви моје телесне сласти и
нечистоту моје душе брзо умиј и насртаја злих духова ме избави па ме спаси.
Украшена си божанским врлинама Дјево Пречиста, јер си родила Реч Оцу
сабеспочетнога, који је заиста врлинама небо покрио, њега моли увек да се
смилује на нас.
Песма 8.
Ирмос: Христа Бога који је спасао децу у пећи, и пламен као од грома
претворио на росу, певачи појте и величајте га у векове.
Када си био на крст прикован Спаситељу, сва се творевина поколебала, сунце
је зраке своје зауставило, а камење се распадало и ад се обнажио, не могући да
издржи твоју моћ.
Због одбаченог и осуђеног ти си суђен и пострадао, због обнаженог и сам си
наг на крсту распет био, велика је, Милосрдни, твоја моћ и дуготрпљење.
Мученичан: Ви сте бестелесних сила сажитељи, ви сте војници Христови, ви
сте крстом као оклопом снабдевени и на противника наоружани и њега сте
својим ногама згазили.
Мученичан: Јунаци стојаху на суду са оковима и смрвљеним удовима а
творевину обмане су разорили и демонска идолишта разбили.
Богородичан: Мада је виша од небеса, гледала је Најузвишенијега на крст
подигнутог, који је гордост демона оборио и хвалила га из свега срца.
Ини.
Ирмос: Створитеља и Господа којем се диве ангели и све војске небеске,
свештеници појте, децо прославите, народи благословите и величајте Га у све
векове.
Бестелесни се божански лепо оваплотио, њега моли Пречиста Дјево, да
умртви моје телесне страсти и да душу моју умртвљену гресима оживи.
Ти си Пречиста родила Спаситеља и Бога, који је исцелио земног Адама
оборенога, зато га моли да исцели моје душе ране, јер су и оне неисцеливо
болне.
Подигни ме Пречиста сада, јер лежим у дубини зала, и мога противника
победи, а душу моју рањену неприличним сластима не презри, него се смилуј
па ме спаси.
Твојим бодрим молитвама ка Богу Пречиста спасавамо се од свих искушења,
зато те исповедамо као благословену и (од Бога) обрадовану.

86

Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Тебе коју је видео Мојсеј као несагориву купину и духовну лествицу
коју је Јаков видео и двери небеске кроз које је Христос Бог наш прошао у
песмама те Мати Чиста величамо.
О, како је народ непокорни предао крсту, јединога дуготрпељивога, који је
својевољно себе унизио и страдање примио, а нестрадалност је донео почев од
Адама свима пониженима.
Понижавајуће распеће примио си Христе на своје тело, а хтео си да почаст
вратиш људима пониженим неразумним страстима, који су своју рајску лепоту
унаказили. Слава надразумном твоме милосрђу.
Мученичан: Ти си Христе незалазно сунце (мученицима) који ка теби
поранише, и таму њиних страдања заповешћу твојом извео си на светлост твоје
неизрециве светлости и славе. Зато просвети и нас ради њихових молитава.
Мученичан: Војска светих мученика победила је бројне духовне противнике
и присајединила се мноштву светих (небеских) сила, зато могу мноштво
страсти душа наших заповешћу Сверджитељевом увек исцелити.
Богородичан: Светлошћу који је из тебе Дјево телесно засијала, ум мој и
срце обасјај, а таму греха одагнај и маглу моје немарности прогнај.
Ини.
Ирмос: Дјева је као светлоносни облак у којем је Владика свију, и као роса са
неба, која на руно сиђе; Беспочетни се нас ради оваплотио и Човек постао, зато
њу сви величамо као пречисту Матер Бога нашега .
Грехољубив сам и живим у греху, а плашим се неумитног суда, но ти ме
Пречиста Богоневесто на њему сачувај неосуђеним твојим светим молитвама,
да бих те хвалио као моју заступницу.
Ужасавам се суђења и незаборавног ока твога Сина Дјево, јер сам много греха
на земљи учинио и зато теби вапијем: свемилосрдна и Пречиста Владичице
помози ми, и тадашње беде ме спаси и избави.
Колико је страшан дан суђења млада Дјево, како је ужасно тамо одговарати,
колико је горка та несрећа и ко ће уопште тамо Владичице Пречиста опстати?!
А ти се смилуј на моју страсну душу и пре краја дај ми опроштаја.
Ти си Светлост Божанску родила, а он је из Оца заблистао, зато се смилуј
Најнепорочнија на потамнелу душу моју лажљивим животом, која је поруга
демонима постала, и светла спасоносног покајања удостоји ме Пречиста.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан: Код крста је стајала, која те је безсемено родила и
јецајући нарицала: јао, најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си
се међу мртве помешао?

87

Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста. Глас 1.
Теби који си на дрвету прикован телом и који си нама живот даровао као
Спаситељу и Владики појимо непрестано.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Твојим крстом Христе постало је једно стадо ангела и људи, и у једном збору
се веселе и небо и земља певајући: Господе слава теби.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Ходите сви људи да појањем и песмама духовним прославимо
страдалнике Христове, светила у свету и проповеднике вере, извор непресушни
из којега вернима извиру исцелења. Ради њиних молитава Христе Боже наш
подари мир свету твоме, а душама нашим велику милост.
Слава и сада, крстобогородичан: Свенепорочна Владичица као јагње, када
је видела на крсту свога Јагњета без сјаја и без лепоте, плакала је и нарицала:
Тешко мени, где зађе доброта твоја? Где је твоја красота? Где благодат која
блиста са лица твога Сине мој најдражи?
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У петак, блажени. Глас 1.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Јелом је враг избацио Адама из раја, а крстом је Христос увео разбојника у
њега, јер је вапио: Сети ме се Господе када дођеш у царство твоје.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Разапет си Безгрешни, а грехе свих си Христе узео, прободен си у ребра био и
воду и крв си нам као потоке спасења излио, да би оно што је трулеж порушила
сазидао.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Својом вољом си Исусе Боже прикован био, да би сву Адамову страсну вољу
удаљио, тако си ранама часним мноштво демона ранио.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Славни мученици, ви сте се страдањем уподобили своејвољно
Пострадаломе у телу, зато увек исцељујете страсти неисцеливе, а моћном силом
патње од људи одгоните.
Слава: Славимо тебе Тројице јер си једнаке силе, и једнаке части:
беспочетнога Бога Оца, и Сина и Духа Светога, једног у три лица Бога Творца
са вером величамо.
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И сада: Када је видела тебе Христе Боже на крсту прикованога твоја телесна
Родитељка, плакала је и нарицала: Како ти је узвратио јеврејски
законопреступни сабор, о Сине мој?

У петак на вечерњи
на Господи возваx: стихире светим мученицима, светитељима и
преподобним. Глас 1.
Подобан: Прехвални мученици.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Особито је празновање мученика, јер токовима своје крви мноштво демона
удавише и све срамне жртве укинуше а идолску обману разрушише и трпељиво
пострадаше и сада се моле Христу да подари мир душама нашим и велику
милост.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Најсветији пастири, мудрим речима и науком сваког су научили да Тројично
божанство у јединству славе: сливених лица а раздељене, као божанска
уточишта, па се и сада се моле да добијемо мир душама нашим и велику
милост.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Сабор преподобних телесне жеље су успавали и прохтеве обуздали а живот су
равноангелни показали зато се сада у небесним стаништима веселе и Христу се
моле да добијемо мир душама нашим и велику милост.
Ине стихире мученичне. Глас исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Ради молитава свих светих и Богородице подари нам Гсподе твој мир и
смилуј се на нас као једини Милосрдни.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Ваше сведочење светитељи на суду је попљувало демона силу а људе је од
обмане ослободило, зато када су вам главе секли ви сте узвикнули: нека буде
Господе жртва душа наших благопријатна пред тобом, јер смо тебе
Човекољубче заволели а за привремени живот нисмо марили.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
О добре ли трговине ваше, светитељи! Јер сте крв дали а небеса сте наследили
и привремено се мучили да би се вечно веселили. Заиста је добра ваша
трговина, јер сте пропадљиво оставили а непропадљиво сте стекли и са
ангелима се радујете и Тројици јединосушној непрестано појите.
Слава и сада, богородичан: Опевајмо Марију Дјеву као целог света славу од
људи процвалу и Владику родившу и као небеске двери, као песму бестелесних
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а украс вернима, јер се показала као небо и храм Божанства. Она је преграду
непријатељства порушила, мир је увела и царство отворила. Њу имамо верни
као тврђаву, јер имамо за саборца из ње рођенога Господа, зато се храбри,
храбри народе Божији, јер је он победио противнике као Најсилнији.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире мученицима. Глас 1.
Прехвални мученици, вас није земља сакрила него вас је небо примило и
врата раја су вам се отворила, па се у њему наслађујете са дрвета живота а
Христа молите да подари душама нашим мир и велику милост.
Покојни: Која животна сладост остаје тугом нетакнута? Која ли слава остаје
на земљи непромењива? Све су то немоћне сенке и све снови обмане. У једном
часу све ће ово смрт примити. Али у светлости лица твога Христе и у наслади
твоје лепоте све које си изабрао упокој као Човекољубац.
Покојни: Нико није безгрешан, нико од људи није увек сем тебе Једини
Бесмртни. Зато се као милосрдни Бог смилуј на слуге твоје и по доброти твојој
настани их у светлу са хоровима твојих ангела, презрирући њина безакоња и
дарујући им опроштај.
Слава и сада, богородичан: Заиста је изнад разума и чудна узвишеност
Порода твога Богоневесто! О њему су сви пророци преславно проповедали: о
несхватљивом и неизрецивом зачећу и рађању Свеопевана Онога, који је свет
као милосрдан спасао.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У петак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Сви запојмо победничку песму Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и Израиља спасе и прослави се.
Ти си спасоносно пристаниште и покровитељка свима који те призивају
Богородице Пречиста; зато те и ја од све душе топло призивам: Владичице,
спаси ме.
Пречиста Маријо, Створитеља Мајко, исцели моју јадну душу пропалу од
страсти и сагрешења, јер си добра и на добро управљаш.
Слава: Неневесна Владичице, не престај никада да молиш Творца мога и
Бога, јер увек притичем заштити твојој да добијем милост.
И сада: Ти си као духовна палата царева и као престо сјајни, ти са мученицим
и апостолима увек Христа моли, да нас од напасти избави.
Песма 3.
Ирмос: Камен који одбацише зидари, тај постаде угаони камен и на њему је
Христос своју Цркву утврдио, коју од незнабоштва искупио.
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Тама сагрешења мојих обузела је срце моје Владичице и не смем погледати ка
небу очима, зато и призивам: просветли поукама Христовим и ум и душу и срце
моје.
Гледам на твоју божанску икону, јер ти си као печат Владикин и пречиста
Матер и твоје изображење поштујем, целивам и клањам се и хвалим је и једино
теби и њему указујем поштовање.
Слава: Заустави зле покрете тела мога и угаси пламен страсти мојих Дјево јер
ми тако исплела замку змија љута, која хоће све гурнути у пропаст.
И сада: Светлоносна Реч који из тебе Богородице дође, сав се у Адама
обукао, па га моли да нас избави од страсти и разних напасти и огња вечнога.
Песма 4.
Ирмос: Духом је предсказао пророк Авакум (Бога) Речи оваплоћење и
певаше: када дође време приближаваш се и када дође доба показаћеш се, слава
сили твојој Господе.
Родила си Творца и Створитеља свију, и зато имаш Дјево силу неизрециву и
снагу непобедиву и спасаваш све који ти верно притичу; зато и ја кличем:
Владичице свега света помози ми.
Нападе невидивих духовних непријатеља одбиј Владичице, јер без разлога
нападају моје јадно срце, а ти божанску тишину и мир дарујеш, зато радосно о
теби певам.
Слава: Ти си нада безнадежних и помоћница сиромашних и уплаканих утеха
а грешника очишћење, вођа залуталих, болесних исцелитељка и подизање
оборених.
И сада: Ти си чиста и благословена и једина ослобађаш клетве, Дјево
Маријо, са апостолима и мученицима и пророцима моли (Сина) који из утробе
твоје дође, да спасе душе оних који ти поју.
Песма 5.
Ирмос: Твој мир дај нам Сине Божији, јер другога бога сем тебе не знамо;
именом се твојим називамо, јер ти си Бог и живих и мртвих.
Спаси ме Владичице из дубине напасти, и од туге и невоља и страсти
телесних и у божанској тишини сачувај моју душу.
Ти си мени Свенепорочна, топла чуварка и сигурност у целом животу, зато те
молим да и после моје смрти рашириш богату милост твоју.
Слава: Ти си родила Створитеља и свима избавитеља, па избави од страсти
телесних мене, јер оне пеку срце моје и вуку ме на дела непристојна.
И сада: Ти си као духовно и свештено станиште, ти и мене Владичице
освештај и са светима и мудрим апостолима молисе Дјево да будем спасен.
Песма 6.
Ирмос: Подражавам пророка Јону и вапијем ти: Благи (Боже), ослободи из
пропасти живот мој и спаси ме Спаситељу света, јер ти кличем: слава теби.
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Сачувај ме живог и избави од напасти и када одем са земље упути ме ка
животу вечном Дјево Мати, милосрђем твојим.
Ти си бедем неразрушиви и покровитељка сигурна, Богородице блага, ти си и
моћна заступница слуги твоме и зато те увек призивам.
Слава: Ти си стекла силну молитву код Бога, Богородице блага, па не презри
не мене који топло ка заштити твојој притичем и кличем: помилуј ме Мати Бога
свију.
И сада: Не одбаци ме Христе и не гнушај се мене Спаситељу, јер тебе моли
Родитељка твоја по телу као јагње, са апостолима и пророцима и са
страдалницима твојима.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада..
Сједален, глас 1.
Ти си Дјево, као светли облак Бога вечнопостојећега и као ковчег и свећњак и
посуда (мане) и гора несечена, јер те тако прорекоше Дјево пророци; из тебе
бесемено прође у последња времена Христос Бог наш, као што Отац благоволи.
Песма 7.
Ирмос: Твоје младиће у пећи, Спаситељу, огањ није додирнуо, нити им је
додијао, него тада троје, као једним устима певаху и благосиљаху говорећи:
благословен је Бог отаца наших.
Помози ми и избави ме твојим милосрђем пречиста Владичице, јер сам у
очајању и због сагрешења и телесних сласти потопљен у дубину пропасти.
Ти си Богородице уточиште и покровитељка моћна и избављење свију верних,
ти ми буди руководитељка ка Творцу и подај ми избављење од сагрешења, по
доброти твојој.
Слава: Ти си Пречиста уништила клетву и родила радост Христа, ти и моју
клетву, која ме снађе због греха, уклони силом твојом Свенепорочна и даруј ми
радост.
И сада: Тебе Пресвета и чиста слуге твоје моле дан и ноћ и моле се
скрушеном молитвом, да подариш избављење од сагрешења наших, ради
молитава твојих.
Песма 8.
Ирмос: Створитеља и Господа којем се диве ангели и све војске небеске,
свештеници појте, децо прославите, народи благословите и величајте Га у све
векове.
Устани, похитај и бори се са непријатељима који нас одасвуда збуњују и
повређују и покажи силу твоју Света Дјево помоћнице целог света.
Ти си цео свет спасла од смрти и пропасти Рођеним од тебе, Дјево блажена, и
сада твојим молитвама одбрани и спаси од страсти све који те хвале.
Слава: Велика је и неизрецива твоја сила Дјево, и многа су и непобедива
божанска милосрђа твоја и твоја доброта; зато нас спасавај јер те истински
призивамо.
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И сада: Ти си Дјево као духовни виноград, јер си нам изродила зрели грозд
(Христа); а Он нама точи вино опроштаја да исуши греховно пијанство.
Песма 9.
Ирмос: Дјева је као светлоносни облак у којем је Владика свију, и као роса са
неба, која на руно сиђе; Беспочетни се нас ради оваплотио и Човек постао, зато
њу сви величамо као пречисту Матер Бога нашега .
У великој бури животној због телесних сласти, теби притичем и вапијем:
помилуј ме када ти притекнем Владичице и дај ми руку спасења и избави ме из
дубине пропасти.
Исповедам теби грехе моје Дјево и пред лицем твојим признајем свој стид и
из душе вапијем: смилуј ми се и помилуј ме Пречиста, јер сигурну наду у тебе
пред Богом полажем.
Слава: Ти си бесемено родила Творца и Владику и тебе из душе призивам и
усрдно те зовем: спаси ме од пропасти због многих мојих сагрешења и избави
ме огња неугасивога, пресвета и блага Богородице.
И сада: Ти си као непроходне двери, као рајска врата и пут свима који се
спасавају и стаза спасења, зато се моли Пречиста, са мученицима, пророцима,
праведнима и преподобнима и са божанским апостолима, да се спасу душе
наше.
Затим: Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропар и остало по
обичају и отпуст.

У суботу на јутрењу
По првом стихословију, сједални мученични. Глас 1.
Оденуо си Христе славне страдалнике похвалом страдања и почастима са
венцима, јер су трпљењем рана безаконике победили, а божанском силом са
небеса су победу однели. Ради њиних молитава ослободи и нас Спаситељу од
невидивога противника и спаси нас.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Светитељи ви сте као добри војници једнодушно веровали, а претњи
мучитеља се нисте поплашили, усрдно сте прешли Христу и примили часни
крст, трку сте завршили, и са неба победу примили. Слава Ономе који вас је
оснажио, слава Њему који вас је овенчао, слава Ономе који кроз вас чини
исцелења.
Подобан: Гроб твој Спасе..
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
У месту светлом, у сабор праведника упокој Спаситељу ка теби престављене,
јер у тебе Човекољубче своју наду положише. Прими молитву за очеве и децу
којима служимо спомен и оправдај их јер си многомилостив.
Слава и сада, богородичан: Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“
оваплотио се Владика свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни
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Давид. Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава Њему који
нас је рођењем из тебе ослободио.
По другом стихословију, сједални. Глас 1.
Због рана светих који за тебе пострадаше, умољен буди Господе, и све наше
болести и страсти исцели Човекољубче, молимо те.
Стих: Многе су невоље праведника, али од свих ће их избавити Господ.
Замолимо сви мученике Христове и са љубављу им приступимо, јер они се
моле за наше спасење и сви они изливају благодат исцелења, јер они одгоне
војске демона и они су чувари вере.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Ти си силу смрти разорио и непропадљивост земнима си излио, и који у тебе
верују не умиру, него због тебе увек живе. Зато упокој Господе душе слуга
твојих, и уброј их међу свете твоје, и ради молитава Богородице, даруј њима
опроштај и васкрсење.
Слава и сада, богородичан: Једна си снажна и топла заступница рода
људскога, Богородице Дјево, непрестано моли са пророцима и мученицима, са
светитељима и посницима и преподобнима, онога кога си родила надприродно,
Бога Реч, да спасе све.
Канон светим мученицима, светитељима, преподобнима и уснулима.
Његов акростих: Бога сам заволео и њему божествену песму испевао.
Дело кир Јосифа. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Огњеним стубом и облаком водио је Израиља као Бог, море је
разделио а кола фараонова у дубини покрио појмо њему песму победничку јер
се само он прославио.
Мученицима: Штитом праве вере божански страдалници устремише се у
битку и погубише сву противникову силу, па запојаше победничку песму
Христу који их је оснажио.
Светитељима: Напасали сте стадо Божије на тајној паши, а вукове сте
одагнали палицом светих речи и настанисте се са радошћу у тор небески тамо
где је Велики Пастир.
Преподобнима: Постом и подвигом умртвили сте страсти телесне а по
Божијој заповести и после смрти живите. Зато Христа који је за нас умро увек
молите, да се и на нас смилује.
Слава: Мртав си био а мртвима си твој божански и бесмртни живот подарио,
зато све који из пролазног живота пређоше учини удеоницима твога царства,
јер си само ти добар и многомилостив.
Богородичан: Мученици и од Бога овенчане жене, рањене љубављу
Христовом, тебе Најнепрочнију и најбољу међу женскима сви преподобни
поштују, као наславнију царицу и са вером ти се радују.
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Други канон уснулима. Њега појимо по реду, када нема минеја, или при
последовању уснулима над кољивом. Акростих му је: Уснулима у вери прву
песму приносим. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Твоја победничка десница Бесмртни, божански се лепо прослави, јер
она као свемогућа противнике сатре а Израиљу нови пут кроз дубину (мора)
начини.
Припев: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев
Врата смрти и окове твојом смрћу си поломио, Бесмртни, зато отвори
Владико врата надумне бесмртности уснулима, ради молитава твојих
страдалника.
Припев: Упокој Господе душе уснулих слугу твојих.
Да би се ми удостојили божанског живота сишао си ка смрти Животодавче,
испразнио си њене ризнице и нас из њих избавио, зато сада Господе преминуле
упокој.
Слава: Ти си примио моју пропадљивост и смртност и у непропадљивост
обукао и ка бескрајном и блаженом животу је уздигао где све које си примио
упокој.
Богородичан: Родила је од Бога Бога Реч, који беше пут живота умрлима, њу
као ону која је Бога примила и као Богородицу прославимо.
Песма 3.
Ирмос: Утврди срце моје у вољи твојој, Христе Боже, као што си утврдио над
водама друго небо, Свесилни, као што си и земљу основао над водама.
Ви мноштво светих мученика многе сте муке претрпели и многих се добара
удостојили, зато вашим молитвама безброј мојих зала очистите.
Светитељи одевени праведном благодаћу и сакупљени весели сабор дивних
преподобних, налик нетелесним служитељима постадоше.
Христови пророци, божански мученици и скуп светих жена, храбро
пострадаше и постом се прославише. Ради њиних молитава подари милост
твоју Спаситељу свима нама.
Слава: Ти си Христе од земље саздао човека твојом руком по твојој вољи,
зато све твоје слуге који од нас преминуше, удостоји небеских добара.
Богородичан: Неискусобрачна Богородитељко, молбе свију нас принеси
саздатељу нашем и Богу, који се родио из утробе твоје, да би стекли потпуно
избављење од зала.
Ини.
Ирмос: Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у њу
обукао; опаши ме силом са висине, да бих ти појао свети и духовни храме
неизречене славе твоје, Човекољубче.
Само си ти добар и многомилостив, зато оне што у побожности преминуше ка
теби упокој у небеским насељима где је неизрецива радост и сладост и где се
сабор мученика весели.
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Само си се ти Спаситељу мој показао на земљи као безгрешан а као
милосрдан узео си грехе целог света на себе, зато Човекољубче упокој у твојим
светим дворима и у рајској сладости душе оних који са вером преминуше из
овог света.
Слава: Оборио си моћ смрти Владико и живот си бескрајни излио свима
вернима, у том животу настани душе који побожно преминуше, презирући им
небројена сагрешења и праштајући им грехе Човекољубче.
Богородичан: Безсемено је зачела Пречиста увекпостојећег (Бога) Реч, који
нам је у телу дошао и моћ смрти разорио а мартве васкрсао и по своме
милосрђу им вечни живот даровао.
Песма 4.
Ирмос: Пророк говораше: Чуо сам глас твој Господе и поплаших се и разумех
дела твоја, и прославих силу твоју.
По својој нарави питоми а свакакве ране су мученици претрпели и као овце
непорочне су Христу приведени, који је жртвован за живот свију.
Божанска уста светитеља беху Божијом Речју поучена а душе њине су
избављене из уста обманитеља, зато њих побожном мудрошћу славимо.
Укрепљени божанским Духом бисте божествени оци, па благодаћу (Божијом)
крепко победисте духове злобе, преподобни.
Слава: Својевољно си усмрћен на дрвету Животе наш, зато удостоји вечнога
живота све који са вером преминуше, Човекољубче.
Богородичан: Збор жена се није одрекао Христа него је јуначки пострадао и
не покорише се светитељке телесним сластима имајући твоју подршку
Пречиста.
Ини.
Ирмос: Ти си као гора, Божијом благодаћу осењена и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима и објавио да ће из тебе изићи Светац
Израиљев, на наше спасење и обновљење.
Умртвио си ад твојом непобедивом силом и дошао међу мртве и само си их ти
ослободио Христе, зато ради молитава светих мученика ослободи душе верних
које су у аду осуђене.
Ти си свима Владика а недостојнима од Адама твојом жртвом дао си
избављење и платио искупљење, зато се молимо твоме милосрђу, да упокојиш
преминуле и подариш им опроштај за свако њино сагрешење.
Слава: Претрпео си Спаситељу мој у гроб полагање и на боравак у гробу
осуђене мртваце си као Бог васкрсао, зато сада живота вечног удостоји
преминуле, као једини Човекољубац.
Богородичан: Род људски се твојим породом спасао, јер си нам ти родила
живот у Личности (Бога Сина), који је смрт укинуо, а узлаз ка животу отворио,
најнепорочнија Владичице и Богородитељко.
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Песма 5.
Ирмос: Нас који јутром ранимо ради твојих заповести, обасјај твојим
непролазним и блиставим светлом Владико, Човекољубче Христе Боже наш.
Наоружани православљем показали сте се мученици за стреле противника
нерањиви и победоносци сте по благодати постали и венце сте задобили.
Божанским уљем помазао је Господ своје свештенике који су напасали у
преподобности мноштво верника и упутили их ка тору небескоме.
Најсветији свештеномученици и сви преподобни, ви сте одредбе Духа
сачували и удеоници царства постали и сада се божествено прославили.
Слава: Све који сада преминуше по твојој заповести Владико и Господе
удостоји са светима царства твога превидећи им сва стара сагрешења.
Богородичан: Жене које су постом и страдањима славу небеску стекле,
имајући тебе Пречиста као заступницу, моћ змијину су разориле.
Ини.
Ирмос: Доласком твојим Христе и крстом просветлио си и обасјао све крајеве
света, зато просветли светлом твога богопознања срца свих који ти православно
поје.
Када си смрт примио ти си људе од отрова смрти исцелио а жаоку смрти си
притупио, али ради молитава мученика упокој све које си Животодавче примио.
Ти си људе од умртвљености и пропасти ослободио зато настани у дворовима
твојих светих душе у вери преминулих, одакле је свака туга побегла, а радост се
уселила.
Слава: Пошто си рај ономе са тобом разапетоме отворио, прими сада
Владико душе свих који су теби преминули, и даруј им да би се у цркву твојих
првенаца уселили.
Богородичан: Твојом материнском смелошћу ка Сину твоме, избављај све
који се у твоју моћ уздају, и у тихо пристаниште Божије воље, упути их,
благословена Најнепорочнија.
Песма 6.
Ирмос: Подражавам пророка Јону и вапијем ти: ослободи из пропасти живот
мој Благи (Боже) и спаси ме спаситељу света, јер ти кличем: слава теби.
Умртвљени бисте због мноштва рана нанетих вам свети мученици, али сте и
истински живот скупа наследили, зато молите да се сви спасемо.
Показали сте се на земљи као звезде данице и светлошћу правоверја озаристе
верне, најславнији Христови оружници и премудри светитељи.
Богоносни испосници, ви сте били као странци на земљи а домаћи на
небесима, јер сте телесна мудровања умртвили уздржањем и смирењем.
Слава: Верне које си преселио ка теби Човекољубче, покажи удеоницима
незалазне твоје светлости и истините сладости и уброј их у саборе светих.
Богородичан: Све који храбро пострадаше и све који су жарко постили
помоћу твојом, уз псламе беху приведени Христу цару свију, свеопевана
Богородитељко.
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Ини.
Ирмос: Снашао нас је најдубљи бездан и нема ко да нас избави; постадосмо
као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш, јер си снага немоћнима и
усправљење.
Ти си милосрдан, зато упокојенима подари опроштај сагрешења и вечности
наслађења, тамо где блиста светлост лица твога и обасјава страдалнике за тебе.
Крвљу која је истекла из твојих ребара искупио си сав свет, зато избави све
који са вером уснуше Христе, због славних страдања твојих, јер си ти за откуп
свих самог себе дао.
Ти који си ме испрва пречистим рукама твојим саздао и дух ми даровао, па
када сам страшно на земљу пао опет си ми стару лепоту вратио, душе сада
преминулих једини ти упокој.
Слава: Удостоји Господе да се уселе у светли дом твој сви који су са вером у
тебе уснули, и презри њина сагрешења јер си благ, милосрдан и
многомилостив.
Богородичан: Појимо теби благословена Пречиста, јер због тебе свима у
тами и сенки смрти незалазно Сунце правде заблиста, ти си постала заступница
нашега спасења.
Песма 7.
Ирмос: Твоје младиће у пећи Спаситељу не додирну огањ нити им додија,
него тада троје као једним устима певаху и благосиљаху говорећи: благословен
је Бог отаца наших.
Мученици свим мукама беху искушани као злато у огњу, па су светлије од
свакога злата у љубави божанској постали, и у ризницама небеским су
сачувани.
Као свештеници и божанске слуге сви свештени светитељи принесоше Богу
бескрвне жртве и људе напасаше, па се тамо где је Велики Пастир уселише.
Преподобни се телесним страстима не покорише, него се безстрастијем као у
тајну ризу обукоше, и сажитељи са ангелима посташе, њиним молитвама
избави нас од икушења Христе Боже.
Слава: Тамо где је тајна (рајска) храна и где сија светлост лица твога Христе,
усели све који се са вером од нас упокојише, да твоју доброту православно
прославе.
Богородичан: Свете жене имајући твоју доброту Пречиста и најсветија, са
ангелима радосно ликују, и славе Бога Реч из тебе у телу рођенога, из милосрђа
превеликога.
Ини.
Ирмос: Ти вернима личиш Богородице на ону (вавилонску) пећ где
Најузвишенији три младића спасе, сав свет је у утроби твојој обновио, хваљени
Бог отаца и најславнији.
Подари Христе блистање пречисте твоје славе да обасја од бура светских ка
теби преминулима и њих удостоји теби клицати са мученицима: хваљен си и
благословен Боже отаца!
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Заиста си нови Адам постао, Творче Адамов и баш ти си Адамову клетву
разорио, зато се теби једини милосрдни Христе молимо: преминуле у сладости
рајској упокој.
Слава: Само ти знаш немоћ наше природе јер си Бог благ и милостив, зато
све које преминуше учини тамо где блиста незалазна светлост лица твога
Христе, хваљени Боже отаца наших и прослављени.
Богородичан: Сенке Закона и загонетке прођоше твојим Родом Богомати, јер
си нам ти божанску светлост благодати засијала, па се ми Пречиста избависмо
старих дугова, појући Бога најславнијега.
Песма 8.
Ирмос: Створитеља и Господа којег се ужасавају ангели и све војске небеске,
свештеници појте, децо прославите, народи благословите и величајте Га у све
векове.
Разјарене лавове прођоше без повреде и кроз узавреле котлове прођоше
храбро сви мученици, хлађени преславно огњем божанскога Духа.
Дао си твојим пророцима да предсказују удаљене догађаје и свете твоје си
светитељством умудрио, ради њиних молитава Христе Боже просветли срца
који ти поју верно.
Преподобни су сами себе за свет разапели и испосници су живот иза овога
наследили, са свима од века који су Богу преподобно и праведно угодили.
Слава: Ти си божански саздао човека од земље зато и верне који су од земље
ка теби преминули, као благ хране рајске их удостоји, презирући све што лоше
учинише.
Богородичан: Пострадале жене познаше те Пречиста Дјево као добру и
непорочну међу женама, и оне се са тобом моле Богу, да се слуге твоје од свих
беда спасу.
Ини.
Ирмос: У пећи младићи Израиљеви као
на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у све векове.
Уми росом твога човекољубља сву нечистоту уснулих слуга твојих па да ти
поју ову песму ти их удостоји: благословите сва дела господња Господа појте
му и величајте га у све векове.
Све верне који су ка теби преминули постави десно од тебе Спаситељу и
оправдај их ради вере и молитава страдалника, да би појали: благословите сва
дела господња Господа појте му и величајте га у све векове.
Слава: Ти имаш власт над животом и смрћу, зато дозволи свима који са
вером уснуше да приме твоје блистање па да кличу: благословите сва дела
господња Господа појте му и величајте га у све векове.
Богородичан: Ти си нам била заступница спасења Најнепорочнија и живота у
непролазне векове и светлости, зато тебе Дјево Пречиста сва дела увек
благосиљамо и величамо у све векове.
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Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Као извор који је живот примио и увек истиче, и као светилник који
носи светлост, као храм духовни и као пречисту сенку, и ширу од неба и земље,
верни Богородицу величамо.
Свету борбу светих мученика радосно славимо: њина страдања и ране,
окивање и прогнање и за добро жртвовање, јер тако наследници Христови
посташе.
Божији угодници обукоше се у праведност као Божији свештеници, па су
преподобно поживели, и у посту скончали, да би сада у радости Христа
величали.
Ви пророци били сте уста Господња, јер сте свима његову светлост објавили;
са вама се сада веселе и жене које се јуначки подвизаваху и постом Богу
угађаху.
Слава: Сило која царујеш над свима, покажи као поданике твога царства са
твојим светима оне које си са земље примио и све што су лоше учинили Боже
свију презри, по превеликој твојој доброти.
Богородичан: Ти си божанску Светлост родила надвремену зато твојим
молитвама разреши сва моја у времену учињена сагрешења и ум мој због
лености увек помрачени просветли да бих ти појао и тебе величао.
Ини.
Ирмос: Праобраз чистога рођења од тебе Богородице, показала нам је она
купина неопалива; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу пећи, да бисмо
те непрестано величали.
Поштеди као човекољубиви и милостиви Бог твоје саздање и упокој у
насељима твојих светих где се сви мученици веселе твоје верне од привременог
живота преминуле, Многомилостиви.
Имаш бездан милости који надвлађује сагрешења слуга твојих, зато оне које
си од њих изабрао и примио упокоји у недрима Авраама Човекољубче, и са
Лазарем у твоју светлост их усели.
Слава: Кроз распеће постао си Избавитељ и Спаситељ роду људском, зато
оне које су од нас ка теби преминули као добар удостоји божанског блаженства,
светлости и радости и живота непролазнога.
Богородичан: О, надразумних ли твојих чудеса! Само си ти Пречиста Дјево
свима под сунцем дала разумети најновије чудо недоучивог твога порода, зато
те сви величамо.
Затим: Достојно јест.. и јектенија и светилен:
Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан: Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу
код Бога, пружи твоју руку необориву, и порази противнике наше, и
низпошаљи, твојим слугама, помоћ од Светога.
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Затим: Уобичајени псалми.
На хвалитне, стихире мученицима. Глас 1.
Мученичан:Ходите сви народи, да певањем, и песмама духовним,
прославимо Христове страдалнике, као просветитеље света и проповеднике
вере, као изворе, који увек теку, од којих извиру вернима исцелења. Ради
њиних молитава, даруј Христе Боже наш, свету твоме мир, а душама нашим
велику милост.
Мученичан: Ови војници великога Цара, успротивише се наредбама
мучитеља, и беху смели, и за муке нису марили, него су сву обману уништили,
па су достојно овенчани, и моле од Спаситеља мир, душама нашим и велику
милост.
Мученичан:Вас свехвални мученици, нису могли одвојити од Бога, ни патња,
ни туга, ни глад, нити гоњење, ни ране, ни бес зверова, ни мач, нити опасност
од огња, јер сте због велике љубави ка њему, као у туђим телима пропатили, и
на своју природу сте заборавили, а смрт сте презрели, зато сте по заслузи и
плату за своја страдања примили, и наследнци небескога царства постали, па се
непрестано молите за душе наше.
Мученичан: Веселите се мученици Господу, јер сте се добрим подвигом
подвизавали, царевима сте се успротивили, а огња и мача се нисте уплашили,
нити дивљих звери који су ваша тела јели, него сте са ангелима песму Христу
узнели, и са небеса сте венце примили, зато га молите да подари свету мир, а
душама нашим велику милост.
Покојни: Делом својим Спаситељу мој објављујеш да си ти свима васкрсење,
јер си речју Речи (Божија) Лазара из мртвих подигао. Када мртви из гробова
васкрсоше и врата адова се збунише, тада се људима смрт јавља као сан, јер ти
си дошао ради спасења онога кога си саздао а не ради осуде његове, зато које си
изабрао упокој као Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Радуј се због нас света Богородице Дјево, чисти
сасуде целога света, светило неугасиво и станиште Несместивога, храме
необориви! Радуј се, јер се из тебе родио, као Јагње Божије, које узима грехе
целога света.
На стиховње, стихире покојнима. Дело кир Теофана. Глас 1.
Подобан: Прехвални мученици..
Молимо се теби Спаситељу да удостојиш твоје слатке близине све
престављене и да их уселиш у обитељи преподобних са твојим светима и у
небеске станове, и по доброти твојој презри њина безакоња и подари им покој.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Твоја обећања Спаситељу су изнад свега видивога: што око невиде, нити ухо
чу и на срце човеку икада дође. Зато те молимо Владико да се удостоје примити
место слатке твоје близине сви који се теби преставише и подари им вечни
живот.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
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Слуге твоје Човекољубче, које се преставише, радују се крсту твоме и у крст
се надају, јер су њиме сада избављени од својих сагрешења, крст свој си
даровао и крв пролио за живот света, зато милосрђем твојим опрости им
сагрешења и просветли их сјајем лица твога.
Стих: А спомен је њихов из нараштаја у нараштај.
Нико није без греха, ниједан човек, него само ти једини Бесмртни. Зато као
милостиви Бог настани слуге твоје у светлости са хоровима твојих ангела, и по
доброти својој презри им безакоња и подари опроштај.
Слава и сада, богородичан: Умоли Христа, твој пород Мати и Дјево, да
подари опроштај сагрешења свима слугама твојим, који уистину проповедају
тебе као Богородицу, и побожним речима те благосиљају, па их удостоји
светлости са светима и радости у царству твоме.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У суботу, блажени. Глас 1.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Јелом је враг избацио Адама из раја, а крстом је Христос увео разбојника у
њега, јер је вапио: Сети ме се Господе када дођеш у царство твоје.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Безбројно мноштво страдалника, светитеља и премудрих жена и преславних
пророка моле тебе Иусе Боже да нам дарујеш опрштај сагрешења и велику
милост.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Христови страдалници, који сте ток живота завршили, удостојили сте се са
освештаним светитељима и пророцима и ангелима, живети у небеском граду,
радујући се.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Учини Христе у светлости незалазној све које си преставио и презри њина
сагрешења као милосрдни Бог, да славимо твоју неизмерну милост
Доброчинитељу.
Слава: Поклонимо се Оцу и Сина славословимо и Пресветога Духа сви верни
опевајмо: помени нас који ти кличемо, јединосушна Тројице, Јединице и Боже.
И сада: Певамо о теби Чиста, као о широкој палати, и престолу славе и
светлом облаку, и молимо: разори мрачни облак са душа наших, твојим
божанским молитвама.

Крај првом гласу
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ГЛАС 2.
У суботу на малој вечерњи
на Господи возвах, узимамо 4 стиха и певамо стихире васкрсне
осмогласника 3, понављајући прву. Глас 2.
Дело преподобног оца нашег Јована Дамаскина.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Ходите да се поклонимо Богу-Речи, од Оца рођеноме пре свих векова, а
оваплоћеном од Дјеве Марије, јер је крст претрпео и на прогреб предан био,
како је сам и хтео, али је из мртвих васкрсао, и мене заблуделог човека спасао.
Христос наш Спаситељ не на крсту приковао нашу меницу и тако је намирио
а моћ смрти је победио, поклонимо се његовом тридневном васкрсењу.
Певајмо са архангелима о Христовом васкрсењу, јер он је Избавитељ и
Спаситељ душа наших, и у страшној и моћној сили долази да суди свету, којег
је и саздао.
Слава и сада, богородичан, догматик:
О, превелике ли тајне, гледам чудеса и Божанство проповедам, Емануил је као
Човекољубац отворио врата природе, као Бог кључеве девства није поломио,
него је тако из утробе изашао, као што је на глас и ушао, тако се оваплотио као
што је и зачет био, безстрасно је ушао и неизрециво изашао, по речима пророка:
ова врата ће закључана остати, нико кроз њих неће проћи, само Господ Бог
Израиљев, који има велику милост.
Затим: Светлости тиха, Прокимен: Господ се зацари, у лепоту се обуче, са
стиховима: Обуче се Господ у силу и опаса се. А после: Удостоји Господе,
Свештеник не говори јектенију, него певамо на стиховњама васкрсну
стихиру, глас 2.:
Васкрсење твоје Христе Спасе просветило је цео свет, и призвало твоје саздање,
свесилни Господе, слава теби.
И друге стихире Пресветој Богородици. Глас 2.
Подобан: Јегда от древа тја..
Стих: Спомињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.
Ти си радост свих жалосних и заступница повређених и хранитељка убогих,
странима си утеха а палица слепима, немоћнима помоћница а делатељима
покровитељка и заштита,а сирочадима помоћница, Мајко Бога Вишњега,
Пречиста, похитај, молимо те да спасеш слуге твоје.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
Ја сам бедник учинио безазорно свако безакоње и неуздрживо сваки грех, и
достојан сам сваке осуде. А ти ми Дјево подари осећај кајања, да се неосуђен
тамо појавим и тебе запишем као молитвеницу, зато те и призивам као
заступницу, а ти ме не посрами Богоневесто.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни.
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Ми сем тебе Чиста Богоневесто немамо другога уточишта пред Творцем и
Владиком, због твога топлог заступања неодбаци нас, нити посрами нас, који
са љубављу притичемо под твоје окриље, него нам подари твоју помоћ и спаси
нас садашњега гнева.
Слава и сада, догматик, глас исти:
Ко ће тебе похвалити и прославити како доликује, Служитељко богоневесна?
Ми ти благодарни узвикујемо и говоримо: радуј се, јер си Адама обожила, и
растурене сакупила, радуј се јер си светлим васкрсењем Сина твога и Бога
нашега, род наш просветлила, а тебе род хришћански, непрестано прославља.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. Тропар васкрсан.
Слава и сада, његов богородичан. Јектенија мала и отпуст.

У суботу на великој вечерњи
после предначинатељног псалма, уобичајене катизме псалтира.
На Господи возвах.. узимамо 10 стихова и певамо стихире васкрсне из
Осмогласника 3, и Анатолијеве 4, и из Минеја 3 (или 6, а тада само 1
Анатолијеву).
Ако се празнује свети: Слава, минеј: И сада, богородичан 1.-и владајућег
гласа.
Стихире васкрсне Осмогласника, глас 2.
Стих: Изведи из тамнице душу моју, да се исповедам твоме Имену.
Ходите да се поклонимо Богу-Речи, од Оца рођеноме пре свих векова, а
оваплоћеном од Дјеве Марије, јер је крст претрпео и на погреб предан био, како
је сам и хтео, али је из мртвих васкрсао, и мене заблуделог човека спасао.
Стих: Мене чекају праведници, докле ми не узвратиш.
Христос наш Спаситељ, је на крсту приковао нашу меницу, и тако је намирио,
а моћ смрти је победио, поклонимо се његовом тридневном васкрсењу.
Стих: Из дубине вичем теби Господе, Господе, услиши глас мој.
Певајмо са архангелима о Христовом васкрсењу, јер он је Избавитељ и
Спаситељ душа наших, и у страшној и моћној сили долази да суди свету, којег
је и саздао.
Ине стихире Анатолијеве, глас 2.
Стих: Нека буду уши твоје пажљиве, на глас мога молења.
Ангел је проповедао Тебе разапетог и погребеног, и женама је говорио:
дођите и видите где је Господ лежао, васкрсао је као што је и казао, као
свесилан. Зато се клањамо теби јединоме Бесмртном: Животодавче Христе
помилуј нас.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Твојим крстом си укинуо клетву због дрвета, а твојим погребом си умртвио
моћ смрти; твојим устајањем си просветлио род човеков, због тога ти кличемо:
доброчинитељу Христе Боже наш, слава теби.
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Стих: Ради имена твога очекивах те Господе; чекала је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Пред тобом су се са страхом врата смрти отворила, а вратнице адове, видећи
те, уплашиле се, врата тучана си поломио, и вериге си жељезне изломио, а нас
си из таме и сенке смрти извео, и окове наше раскинуо.
Стих: . Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Спасоносну песму појући са уста узнесимо: ходите сви и у дому Господњем
се поклонимо и рецимо: Разапети на дрвету и Васкрсли из мртвих, који си и у
недрима Очевим, очисти грехе наше.
Ине стихире Пресветој Богородици, певају се када није Минеј или на
литији. (Нека је знано: у грчком преводу нема ових стихира на овом
месту). Дело Павла Аморејског, глас 2
Подобан: Отчајанаја житија ради..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Ти си извесна нада безнадежних, и грешнима спасење, Маријо свепевана
чиста Богородице, прими ово моје молење, и твојим материнским молитвама,
измоли ми опроштај свега што сам у животу сагрешио, и по твојој великој
милости, спаси ме Владичице од невоља и долазећег суда.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
У злу је прошло време мога живота и беше пун зла и и сваке злобе, због
сатане који ме страшно узнемирава, али ти ме Пресвета Богородитељко избави
његове пакости, и отргни ме од његових чељусти, јер од тебе све очекујем, а ти
ме спаси твојим неуморним молитвама.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Радуј се непостидна заступнице, радуј се преблага Богородице, радуј се
очистилиште свега света, радуј се радости жалосних и пристаниште свима у
бурама, радуј се јер помажеш свима у невољама, па и мене сачувај
најнепорочнија Владичице и Дјево од свих невоља.
Слава, минеј. И сада, богородичан (догматик):
Када је дошла благодат, тада је прошла сенка (старога) Закона, као што
купина горећи није сагорела, тако си Дјево родила и Дјевом и даље остала.
Уместо стуба огњенога, засијало нам је Сунце правде, уместо Мојсеја, Хрстос,
спасење душа наших.
Вход. Светлости тиха. После входа учини одређени чтец уобичајени наклон
настојатељу и пева дневни прокимен глас 6.: Господ се зацари у лепоту се
обуче. Стих: Обуче се Господ у силу и опаса се. Стих: Дому твоме Господе
доликује светиња докле дани трају. Стих: Јер је утврдио васељену која се неће
поколебати.
Затим уобичајена јектенија. Удостоји Господе.. Допунимо вечерњу.. и
остало. После возгласа певамо стихиру светога обитељи. Литију чинимо у
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припрати и на њој певамо стихове Павла Аморејског или шта настојатељ
изволи.
После уобичајених (литијских) молитава улазимо у храм појући на
стиховњим стихире васкрсне, глас 2.
Васкрсење Твоје, Христе Спасе, просветило је цео свет, и призвало Твоје
саздање, свесилни Господе, слава Теби.
Ине стихире, по алфавиту.
Стих: Господ се зацари, у лепоту се обуче.
Дрветом си Спаситељу уништио клетву због дрвета, и моћ смрти си твојим
погребом умртвио, а род наш си васкрсењем просветио, зато ти кличемо:
животодавче, Христе Боже наш, слава теби.
Стих: Јер је утврдио васељену, која се неће поколебати.
Показао си се на крст прикован и изменио си природу твари, војници су
нечовечност показали када су ребра твоја проболи, Јевреји су печаћење гроба
тражили јер нису у твоју моћ веровали; ти си због дубоког твога милосрђа и
погребење примио, али си и тридневан васкрсао, Господе слава теби.
Стих: Дому твоме Господе доликује светиња, докле дани трају.
Животодавче Христе, ти си својевољно ради смртних страдање претрпео, у ад
си као моћан сишао, и тамо све који су долазак твој чекали, из руку јаког звера
избавио, и на место ада у рају си им живот даровао, и нама који славимо твоје
тридневно васкрсење, подари грехова очишћење и велику милост.
Слава, из Минеја ако је има. Ако ли не,
Слава и сада, богородичан:
О, новога ли чуда над свима чудима! Ко је чуо да је мати без мушкога родила
и на својим рукама Сверджитеља целе творевине носила? Рођенога по вољи
Божијој, носиш као детенце Пречиста на твојим рукама, и имаш код њега
материнску слободу, зато немој престати да се молиш за све који те славе, да се
спасу душе наше.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш..
Тропар васкрсан, глас 2.
Када си сишао ка смрти Животе бесмртни, тада си ад усмртио сјајем свога
божанства, а када си мртве из дубине васкрсао, све силе небеске су кликтале:
животодавче Христе Боже наш слава теби.
Богородичан:
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне Богородице, кроз
запечаћену чистоту и кроз сачувано девство, показала си се као Мати без
обмане, јер си родила истинитога Бога, њега моли да спасе душе наше.
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У суботу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 2.
( да га певају који су оклеветани, који су тужни и у невољама)
Песма 1.
Ирмос: Као што у давнини, сву, веома наоружану фараонову војну силу,
посла у дубину, тако оваплоћени (Бог) Реч, истреби зло, греха, целог света,
најславнији Господ се, славно, прослави.
Ти слушаш све који су у невољи и тужнима помажеш, Богородице блага, зато
им подари благодат да се охрабре да ти певају, Владичице јер си ти
ожалошћенима радост.
Веома богату благодат си стекла, Владичице, твојом смелом молитвом, зато
мене, твога бедног слугу, на најславнији начин уклони од опасности, јер си ти
ожалошћенима радост.
Слава: Молимо те, Богородице, избави све који ти притичемо, од видивих и
невидивих непријатеља,и разори сваку намеру оних који нас нападају.
И сада: Молим те Богородице, одагнај од мене поругу од људи и клевете
супарника мојих, да усрдно славим Господа којега си отхранила.
Песма 3.
Ирмос: Утврди нас у теби Господе, као што си (крсним) дрветом умртвио
грех и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Сујетне нападе демонске разори, свеопевана Богородице, и не умањуј
молитве твоје, него сачувај нас који те хвалимо.
Погледај Пречиста, твојим милостивим очима и избави ме од сваког напада
видивих и невидивих непријатеља и ослепи њихове зенице.
Слава: Угаси Дјево росом молитава твоји зле нападе демона који пеку као
огањ и траже увек да нас униште.
И сада: Ти си као неугасива светиљка и зора која увек сјаји, па и мене кога је
обухватила ноћ мука просветли твојим молитвама, јер си родила сунце славе
Христа.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе глас твој када си говорио као глас вапијућег у
пустињи и када си загрмео над многим водама, сведочећи о твоме Сину свег
испуњеног Духа који сиђе и када си узвикнуо: ти си Христос, Божија мудрост и
сила.
Ти си као мост спасења, молитва без сна, заступница сигурна па те молим ја:
смилуј се и види нашу тугу неиздрживу, болести,невоље и страдања и посети и
окрени све на добро Мати Божија и подари нам радост брзу.
Не остајемо без твоје заштите у невољама Владичице, зато и сада нам брзо
помози, у љутој бури пружи нам Пречиста руку и буди милостива због наших
слабости Мати Божија и подари нам радост брзу.
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Слава: Не надају се у тебе безаконици Владичице, него на језике хвалисаве и
језике људске, који увек из себе завист сипају, који ричу и крв искрених
неправедно проливају, а ти Пречиста скрши њине чељусти.
И сада: Смири Владичице непријатеља подигнути хвалисави врат као и њине
намере и злу нарав и њина срца која вазда зло смишљају, а подари снагу и
победу свима који те призивају, Мати Божија и радост подари убрзо.
Песма 5.
Ирмос: (Господ) се показао Исаији као угаљ(усијани), и заблуделима у тами
заблистао као сунце из девствене утробе и даровао им божански разум и
просвећење.
Истинска молитвенице и надо хришћана радости пуна, прими молбе од нас
који те приљежно призивамо и теби се молимо.
Ми на земљи познасмо те као прави извор живота Пречиста, који точи воду
бесмртности, и зато те зовемо блаженом.
Слава: Наоружао се на нас зли враг и хоће језиком као мачем да нас погуби,
зато нам ти Богородитељко са твојом силом пожури.
И сада: Ко може измерити Пречиста пространство силе твоје? Зато и нама у
невољама брзо похитај.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Ти си Богоневесто заступница целомудрена, ти се јави сада свима који те
призивају и избави од сваке невоље и муке.
Зла дела демонска разори и клевете неправедне заустави, благословена
Пречиста, и избави праведне од беда.
Слава: Опкољен сам страшним гресима и напастима и бедама које ме
потапају и под твоје божанско окриље притичем, Мати Христа Бога мога.
И сада: Неискусомужно си родила Господа и после порођаја ипак остала си
Дјева, о, преславног ли чуда које се збило са тобом Богоневесто!
Господе помилуј, трипут. Слава, и сада..
Сједален, глас 2. :
Молитвенице топла и бедеме необориви, изворе милости, и целог света
уточиште, теби приљежно кличем: Пожури Владичице и избави нас од беда,
једина брза заступнице.
Песма 7.
Ирмос: У пећи си сачувао младиће неопаљене, да јасно праобразујеш
преславно рођење твоје Христе Боже, свима који ти у песмама поје:
Благословен си Боже отаца наших.
О доброте твоје Дјево пречиста! Ти разрешаваш од превелике туге и напасти
све који те у невољи и патњама призивају, зато и сада Благословена помози
свима који те хвале.
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Покажи твоју брзу заштиту, свима који ти од срца и у сузама притичу, покажи
колико год можеш пре, као Мати Бога и умири боле и патње слугама твојим.
Слава: Зинула су уста људи страшна као лавовска и отворила се горе него
гроб да ме прогутају, али ти Богородице појави се као нада безнадежнима и
обори силу њихову, јер си благословена.
И сада: Нека виде непријатељи и нека се постиде и нека схвате силу твоју
коју имамо у борби са противником и сурвај их у пропаст, благословена надо
безнадежнима.
Песма 8.
Ирмос: У давнини пећ вавилонска пламен раздељиваше и Божијом наредбом
халдејце спали, а верне у њојзи ороси када појаху: благословите сва дела
господња Господа.
Уточиште си наше и целог света радост, Богородитељко, смилуј се и похитај
убрзо нама жалоснима и подари твоју благодат и заступај Блажена нас, слуге
твоје.
Сујетан савет учинише на нас сабори злих безбожника, као оно у давнини
Ахитофел; али ми кличемо: твојим молитвама разори њихове саборе и обори
Богородице силу њину.
Слава: Без лажи у души призивамо тебе Богородице у свакој туги и разним
болестима и великим бедама, а ти хитро услиши Владичице и избављај нас увек
твојим молитвама.
И сада: Нека се твоје име на земљи славослови, јер из тебе (Христос) засија и
даде нама грешнима тебе наду сигурну и бедем, и због тебе све што дише Богу
притиче.
Песма 9.
Ирмос: Не уме ниједан језик да те похвали како приличи, нити се може
начудити ум целог света певајући ти Богородице; а пошто си добра прими
макар веру, јер знаш божанску љубав нашу, јер ти си заступница хришћана и
тебе величамо.
Нека се товојом Богородице молитвом и светитеља Христових задржи сваки
језик који зло учи и нека ућуте уста лажљива и уста која неправедно говоре
безакоње на праведнога, као и уста горда и завидна противничка.
Тебе бодру у молитвама пречисту Богородицу призивамо у болестима и
невољама говорећи: владичице чиста, увек брзо избављај од невоља које
снађоше слуге твоје, јер пред Богом друге заступнице као тебе немамо.
Слава: Ти си Богородице очајнима велико уточиште, а свима у бури тихо
пристаниште, зато и ми притичемо и кличемо: да се не постидимо Мајко
истинитог Живота (Христа), него да благодаримо и тебе усрдно величамо.
И сада: Прими Дјево пречиста божанску песму и узврати благодаћу свима
који се у тебе надају, мир измоли увек црквама, па да те сваки хришћански
народ велича.
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Затим: Достојно је..Трисвето. После Оче наш.. кондак гласа и остало по
обичају и отпуст и праштање.

У недељу на полуноћници
Јереј: Благословен Бог наш.. а ми одговарамо: Амин. Слава Теби Боже
наш, слава Теби. Царе небесни.. Трисвето. Пресвета Тројице.. Оче наш..
Јереј: Јер је твоје царство.. Господе помилуј 12. Слава и сада: Ходите
поклонимо се.. (три пута) Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Канон Светој и животворној Тројици, његов акростих је: Певам о
трострукој богостваралачкој светлости. Дело Митрофаново. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
послао у дубину, тако је оваплоћени (Бог) Реч истребио зло греха целог света,
најславнији Господ се славно прославио.
Опевајмо песмама тројичанску и самобитну природу Божанства и рецимо: Ти
имаш по своме бићу неисцрпну пучину милости, зато спаси и сачувај као
Човекољубац све који ти се клањају.
Излиј срцу моме трисунчану и сраслену светлост Божанства, јер ти имаш
извор и корен у Оцу који је узрочник Сину и твоме Светом Духу, и у
заједништву са тобом обасјај ме богоданом светлости.
Слава: Трисветла и боговладајућа јединице, разори сав мрак мојих грехова и
страсти заједничарењем најслађих зрака твоје светлости и учини ме пречистим
храмом и домом твоје неприступачне славе.
Богородичан: У твојој утроби Пречиста оваплоћени Бог-Реч је човекољубиво
обасјао давнашњи ток наше природе срамно пострадали и у пропаст потонули и
трисветломе богоузрочнику нас је тајно научио.
Песма 3.
Ирмос: Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста (да говоре)
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема светог као што
си ти Боже наш и нема никог праведнијег од тебе.
Славим тебе једнаког природом и једнаке славе боговладајућа лица, јер си
непромениво проистекао као живот од живота и једини си ти Бог наш и нема
сватога као што си ти Господе.
Ти си саставио духовне и небеске чинове као огледала твоје доброте, Тројицо
неразделна и једнака по власти, да би ти они непрестано појали, зато и сада
прими из наших блатних уста похвалу.
Слава: Утврди на камену вере мисао слугу твојих и рашири пучину љубави
срца твога Јединицо трисунчана, јер си ти Бог наш у кога се уздамо и да се не
посрамимо.
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Богородичан: Онај који је предходно саставио и отелотворио творевину у
утроби твојој се отелотворио из немериве своје доброте Богородице, и свима је
трисунчану светлост засијао једнога Божанства и Господства.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 2. Подобан: Благоутробија..
Када си у почетку хтео створити Адама Господе, тада си Речи твојој
ипостасној узвикнуо милосрдни: хајде да га створимо по нашем подобију. И
Дух Свети је био као саприсутни творац. Зато ти кличемо: Створитељу наш и
Боже слава теби!
Слава и сада, богородичан: Када је Бог наш решио да дође ка нама тада се
Пречиста у твоју чисту утробу уселио и кроз тебе је спасао човечански склоп а
свима подарио царство небеско. Зато ти кличемо Богородице Чиста: Радуј се
Владичице!
Песма 4.
Ирмос: О теби певам Господе јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене
заблуделог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени и зато те славим
Многомилостиви.
Чак ни духовни чинови ангела не могу да те проникну, Тројицо беспочетна,
али ми земним језиком о твојој суштинској доброти певамо и са вером је
прослављамо.
Сведржитељу, ти си саздатељ човечанске природе, и ти сада скроз видиш моју
слабост, јер си Свевидећи, зато се смилуј на слугу твога и у бољи ме живот
уведи.
Слава: Јединици владајућој и несмешаној а у три лица певајмо, јер својства
(Божанска) поседује иако је раздељена у три ипостаси, ипак је сједињена и
неразделна у промислу, слави и Божанству.
Богородичан: Тебе је Творац свега нашао Увкедјево као храм чист и
непорочан уистину једину од века и у тебе се уселио. Обукао се у човекову
природу јер је Човекољубац.
Песма 5.
Ирмос: Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега света:
просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не знам.
По твоме промислу ти шириш твоје миомирне и спасоносне зраке на све и
свакога, Царе света, сачувај ме у миру твоме, јер си ти живот и мир свему.
Мојсеју у купини си се јавио у виду огња и назвао се ангел, Очева Речи, па си
тиме нама предсказао твој долазак, и тако си свима јасно објавио своју моћ као
боговладатеља једнога а триипостаснога.
Слава: Јединоначална Тројице Света која природну и саприсносушну славу
поседујеш, удостоји све који ти са вером православном певају, да виде твоју
славу безпочетну као једину зору трисунчану.
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Богородичан: По суштини Бог Реч који управља свима вековима, у твоју
утробу Дјево и Мати је неизрециво смештен и призива људе у јединство
јединога Господства.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости
твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Боже трисунчани и љубитељу милости, помилуј све који у тебе верују и
избави од страсти и невоља слуге твоје. (два пута)
Слава: Подари ми неизрециву пучину твоје доброте и светлоносни зрак твога
недокучивога сјаја од трисунчанога божанства.
Богородичан: Из тебе је Дјево неизрециво постао узвишени Човек и у човека
се потпуно оденуо, и светлом трисунчаним мене је обасјао.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 2. Подобан: Благоутробија..
Рашири нам пучину доброте и прими нас Милостиви, па погледај на народ
који те слави те прими песму свих који те моле, Тројице и Јединице безпочетна,
јер се у тебе уздамо као Бога свију: да ћеш нам подарити опроштај сагрешења.
Слава и сада, богородичан: Ти си родила Извор доброте, и ти си милостива
блага Богородице. Ти си и вернима једина заступница а жалоснима утеха. Зато
теби сада сви са вером притичемо, да нађемо разрешење од страшних грехова,
богатећи се само твојом помоћи.
Песма 7.
Ирмос: Златноме идолу на пољу Деиру служаху, а твоја три дечака немарише
за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња орошени појаху:
Благословен си Боже отаца наших.
Установио си заувек војске ангела неизменивих, ти који си једини без
промене, триипостасни Господе, зато покажи и моје срце увек непроменивим да
те топло слави и да ти пева побожно. (два пута)
Слава: Хорови духовних и нетварних бића су обасјавани твојим зрацима
Боже јединовласни и трисунчани, и установљени су као друга светила. Њиним
сијањем покажи и мене заједничарем светлости, јер си Светлотворац трисјајни.
Богородичан: Не малакши да упућујеш нас који те волимо и да нас узвисујеш
ка небесима, јер си из неизрецивог човекољубља постао Човек у утроби Дјеве, и
обоживши човека на престолу славе са Оцем седиш.
Песма 8.
Ирмос: За златни идол триблажени младићи нису марили, јер су на живи и
непромениви лик Божији гледали, и усред огња су запевали: сва постојећа
творевина нека пева Господу и нека га велича у све векове.
Неприступна Тројице и увек свуда присутна, са беспочетна, боговласна,
неизменива у свему сем светлоносних особина, ти уништи сваки зли
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проивнички савет и намере демона, и заувек ме неповређеног сачувај Господе
свију. (два пута)
Слава: Премудри, свемоћни и необухватни, трисунчано најјача сило, ти си
саставила свет, и сачувала све у савршеном и неповређеном чину. Ти се усели у
моје срце, да бих те неућутно славио и певао ти са ховорима ангелским у све
векове.
И сада: Премудрости Очева, недостижни, неизрецива Божија Речи, твоја
природа је непроменива и неизменива. Ти си милостиво примио човечанску
природу и научио све, да славе јединствену Тројицу, као Господара над свима у
све векове.
Песма 9.
Ирмос: Из тебе нам је Дјево, (Христос) као светило од Бога, пре сунца засијао
и у телу нам дошао, и из бока девичанскога се неизрециво оваплотио, зато те
благословена и свечиста Богородице величамо.
Од беспочетне светлости сабезпочетни Син светлошћу обасјава и исте
природе Свети Дух произиде неизрецивом Божанском лепотом, па уверава у
непропадиво рађање а уједно и у неизрециво исхођењу.
Обасјај срца свих који ти поје троструком твојом светлошћу трисунчано
Божанство и подари им разум да све разумеју па да врше твоју вољу благу и
савршену и да те величају и славе.
Слава: Ти си као Бог немериве природе и ти имаш неизмерну пучину
милосрђа, зато као што си се Тројице раније смиловала тако се и сада смилуј на
твоје слуге и избави их од сагрешења, искушења и невоља.
Богородичан: Спаси ме Боже мој од сакога искушења и неправде у три лица
опевани неизрециво јединствени Боже свесилни, и сачувај твоје стадо, ради
молитава Богородице.
Затим припеви Григорија Синаита, које говоримо после тројичних канона
сваке недеље: Достојно је заиста.. а који су писани у прилозима Октоиха.
Затим остало из полуноћнице и отпуст.

У недељу на јутрењу
Након шестопсалмија, Бог Господ на глас 2. и певамо тропар васкрсни,
два пута, и богородичан једном, писани на великој вечерњи. Затим
уобичајено стихословије Псалтира.
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 2.
Доброћудни Јосиф са дрвета је скинуо пречисто твоје тело, чистом га
плаштаницом повио, и са мирисима у гроб нови положио и затворио, али ти си
Господе тридневно васкрсао и велику милост свету даровао.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја не заборави
твоје убоге до краја.
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Женама мироносицама крај гроба је дошао ангел и узвикнуо: миро мртвима
припада, а Христос је недоступан трулењу; него повичите: Господ је васкрсао и
велику милост свету подарио.
Слава и сада, богородичан: Најслављенија Богородице Дјево теби појимо,
крстом твога Сина савладан је ад и смрт умртвљена, а ми умртвљени смо
устали и живота се удостојили, рај смо стекли и старо благостање, зато
благодарни славословимо као моћнога Христа Бога нашега и Најмилостивијега.
По другом стихословију, сједални, глас 2.
Печатање гробног камена ниси забранио, и васкрснувши камен вере си свима
подарио, Господе слава теби.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
Сабор твојих ученика са женама мироносицама радује се сложно, општи
празник празнујемо, у славу и част твога васкрсења, и зато ти Човекољубче
Господе кличемо: подари народу твоме велику милост.
Слава и сада: Најблогословенија си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из
тебе ад поробио, Адам је позван, клетва укинута, Ева се ослободила, смрт је
умртвљена а ми смо оживели, зато кличемо и појимо: багословен си Христе
Боже који си тако одлучио, слава теби.
Затим: Блажени непорочни.. (17.катизма). После, тропари: Ангелски
сабор..писани у прилогу октоиха. Затим мала јектенија, и
Ипакој, глас 2.
После страдања ушле су жене у гроб, да би помазале тело твоје Христе Боже,
у гробу су виделе ангеле и уплашиле се, али су и вест од њих чуле да је Господ
васкрсао и свету велику милост одарио.
Степена: А н т и ф о н 1. глас 2. стихови се понављају:
Теби Спаситељу на небу уздижем очи мога срца, а ти ме спаси, твојим
просветлењем.
Помилуј нас који ти грешимо много свакога часа, о, Христе мој, и подари нам
пре краја осећај кајања.
Слава: Светоме Духу приличи царствовати, освећивати и обнављати твар, јер
је Бог јединосуштан са Оцем и Речи.
И сада: исто.
А н т и ф о н 2.
Ако неби био Господ међу нама ко би се могао цео сачувати од врага уједно и
човекоубице?
Зубима њиним не предај Спасе твога слугу, јер као лавови на мене устају
противници моји.
Слава: Светоме Духу као животодавноме припада част, јер као Бог који јесте
укрепљује и чува све саздно у Оцу и са Сином.
И сада: исто.
А н т и ф о н 3.
Који се у Господа надају налик су Гори светој, је се неће уздрмати ниодкаквог
насртаја врага.
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Ка безакоњу да не пруже руке своје који побожно живе, јер Христос не
предаје шибању изабране своје.
Слава: Светим Духом се излива свака премудрост, одатле је благодат
апостолима, он страдалне мученике овенчава и даје да пророци виде.
И сада: исто.
Прокимен, глас 2.
Устани Господе Боже мој наредбом којом си заповедио, и сабор народа стаће
око тебе.(Пс.7,7 и 8)
Стих: Господе Боже мој у тебе се уздам, спаси ме. (Пс.7,2)
Све што дише.. Еванђеље јутарње по реду.
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу,
јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење
твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име
твоје прослављамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом васкрсењу
Христовом. Јер гле, крстом дође радост целом свету. Свагда благосиљајући
Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас претрпевши крст, смрћу смрт
разруши.
Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
Затим глас 6.: Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву
милосрђа твојих очисти безакоње моје.
Потом стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је
живот вечни и велику милост.
Ђакон: Спаси Боже народ твој..
Свештеник возглас: Милошћу и милосрђем и човекољубљем..
Канони: васкрсан на 4; крстоваскрсан на 3; и богородичан на 3; минеја
на 4.
Ако се празнује свети на 6, крстоваскрсан на 2 и богородичан на 2.
Канон васкрсан, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
посла у дубину, тако оваплоћени (Бог) Реч истреби зло греха целог света,
најславнији Господ се славно прослави.
Припев: Слава Господе светоме васкрсењу твоме.
Кнез овога света, код којега смо записани није послушао твоје заповести
Благи, зато је твојим крстом осуђен. Ударио је на тебе сматрајући те смртног те
је пао од твоје моћне власти и немоћан се показао.

115

Ти си избавитељ рода хришћанског, ти си зачетник живота непропадљивог, ти
си у свет дошао и васкрсењем твојим си покрове смрти покидао, зато те сви
славословимо: јер си се славно прославио.
Богородичан: Показала си се вишом од свих видивих и невидивих бића,
Пречиста Увекдјево, јер си створитеља родила, који је хтео да се оваплоти у
твојој утроби. Њега са смелошћу моли да спасе душе наше.
Ини канон, крстоваскрсан.
(његово крајегранесије: Певам похвалу живоносној Речи),
Песма 1. глас исти.
Ирмос: Ходећи необичном и немокром стазом кроз море изабрани Израиљ
кликташе: Појмо Господу јер се прославио.
Страдањем твојим у телу Христе, ти си постао снага немоћних, васкрсење
палих, непропадљивост умрлима, јер си се прославио.
Смилуј се на твој пали лик и васкрсни га уништеног као Бог створитељ и
обновитељ. Ти си умртвљен био а све си оживио, јер си се прославио.
Ини канон, Пресветој Богородици.
( његово крајегранесије: Певам похвалу живоносној младој Дјеви).
Песма 1. глас исти. Ирмос исти.
Из давнине духовна лествица и чудесни осушени пут кроз море, најавили су
твој пород Пречиста, којем сви појимо јер се прославио.
Сила Вишњега и савршена ипостас и Божија мудрост из тебе се овапотио
Пречиста и народу се приближио, јер се прославио.
Прошао је из твоје утробе Пречиста, као кроз закључане непроходне двери,
(Христос као) сунце правде и свету је засијао, јер се прославио.
Затим минеј. Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Доласком твојим процвала је пустиња, као крин Господе, (раније)
незнабожачка неплодна црква, и у њој се утврдило срце моје.
Побунила се цела природа се због твога страдања, гледајући тебе пониженог и
поруганог од безаконика, који си све основао твојом божанском вољом.
Ти си ме створио твојом руком и по твоме лику од праха земаљског и када
сам због мога смртног греха поново пао у прах Христе, сишао си у ад и
саваскрсао си ме.
Богородичан: Зачудили су се чинови ангела Пречиста и страх је ушао срца
људи, због твога порода, зато те као Богородицу са вером поштујемо.
Ини.
Ирмос: Поломљен је лук насилника снагом твојом Христе, и немоћни се
твојом силом опасаше.
Ти си Христе виши од ангелских чинова а унизио си се кроз телесно
страдање.
Као мртав си се помешао са безаконицима, а после васкрсења јавио си се
женама блистајући у венцу славе Христе.

116

Ини. Ирмос исти.
Као Творац времена, Онај који је изнад сваког времена, својом вољом саздан
је као детенце из тебе Дјево.
Опевајмо утробу ширу од небеса, због које Адам живи на небесима и радује
се.
Песма 4.
Ирмос: Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се лично
оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти кличем: Слава
сили твојој Господе.
Без јаука стојиш на суду као осуђен Владико и Боже мој, ти који изричеш суд
народима. Твојим страдањем Христе учинио си васељени спасење.
Твојим страдањем Христе враг је разоружан, а твојим противничким
силаском у ад тамошњи град је разрушен и мучитељева дрскост је сломљена.
Богородичан: Сви смо те познали као пристаниште спасења и бедем
непокретни Владичице Богородице, а ти својим молитвама избављаш од
невоља душе наше.
Ини.
Ирмос: Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.
Гледајући те прикованог на (крсном) дрвету Христе, Дјева која те је без
болова родила, материнске боли је претрпела.
Смрт је побеђена и адова врата су освојена, свеједица (смрт) је разорена
(Дјевом) која ми је све надприродно даровала.
Ини. Ирмос тај исти.
Гле, ево се Богоматер узвисила више свих (небеских) сила као божанска гора
дома Господњег.
Једина Дјево, ти си мимо природних закона родила Онога који влада целом
творевином, па си се удостојила божанског назива.
Песма 5.
Ирмос: Божији заступник био си људима, Христе Боже, и ти нас Владико
приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо из мрака
незнања.
Својом вољом си Христе оборио као кедрове заверу незнабожаца, када си
пристао Владико, да будеш подигнут (на крст) од кипариса, певка и кедра.
Положен си у (гроб) и у дубину подземља мртав и без даха, али си твојом
раном умрле и већ заборављене који су у гробовима почивали, и ти рањен, са
тобом васкрсао.
Богородичан: Пречиста Дјево, моли Сина твога и Господа, да подари мир
свима који се у тебе уздају, заробљенима избављење и одбрану од насртаја
непријатеља.
Ини.
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Ирмос: (Господ) се показао Исаији као (ужарени) угаљ, и заблуделима у тами
заблистао као сунце из девствене утробе и даровао им божански разум и
просвећење.
Адам је одрекао да пости окусивши први смртноносно дрво, али је тај грех
уништио други Адам (Христос) својим распећем.
По природи човечијој био си страдалан и смртан, а по божанству духован и
нестрадалан, смртне си учинио непропадивим Христе и из дубине ада си их
васкрсао.
Ини. Ирмос тај исти
Нека облаци кропе сладост весеља свима на земљи, јер нам је даровано дете
који постоји пре векова, од Дјеве оваплоћени Бог наш.
Мојем животу светлост је засјала и жалост греховну је разагнала, када се у
последње време без семена из Дјеве оваплотио Вишњи Бог.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Праведник је осуђен као злочинац и са безаконицима ја прикован на дрво,
дарујући дужницима опроштај својом крвљу.
Кроз једнога, првога човека Адама у давнини је смрт ушла у свет, а кроз
једнога Сина Божијег је васкрсење настало.
Богородичан: Неискусомужно си родила, Дјево, и заувек си Дјева. Ти си
објавила истинитост божанског лика Сина и Бога твога.
Ини.
Ирмос: Када чујеш глас мојих молитвних речи из несрећне душе моје, избави
ме од невоља, јер си ти једини основ нашега спасења.
Херувиме си поставио као чуваре дрвета живота због палога (Адама), али
видећи тебе двери (раја) су се отвориле. Појавио си се и начинио пут у рај
(покајаном) разбојнику.
Ад који је велико богатство крио, опустео је и оборен смрћу јединога (Христа
Бога). Сам Христос га је ради нас испразнио.
Ини. Ирмос тај исти:
Човекова природа, која је служила греху, тобом је Вадичице Пречиста
слободу задобила, јер је твој Син био као јагње за све нас жртвован.
Кличемо ти сви као истинској Богомајки: Избави слуге који разгневљују
(Бога), јер само ти имаш смелост код Сина твога.
Кондак, глас 2.
Васкрсао си из гроба Свемогући Спаситељу и ад видевши чудо уплаши
се, и мртви устадоше. А творевина, видећи, радује се заједно са Тобом и
Адам се весели: И свет, Спаситељу мој, прославља Те непрестано.
Икос: Ти си светлост свима у тами. Ти си васкрсење свима и живот људима.
Ти си све саваскрсао и моћ смрти си Спаситељу разорио. Ти си Речи (Божија) и
адова врата поломио, а мртви видећи чудо чуђаху се и сва творевина се са нама
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радује због васкрсења твога Човекољубче. Зато те и ми славимо Спаситељу мој
и певамо о твоме снисхођењу и свет ти кличе увек.
Песма 7.
Ирмос: По богопротивном наређењу безаконога мучитеља подигнут је високо
пламен, али Христос је послао духовну росу побожним младићима, јер је
благословен и најславнији.
Због твога милосрђа ниси могао Владико да гледаш човека од смрти
мученога, него си дошао и спасао га твојом крвљу поставши човек, ти
благословени и најславнији Боже отаца наших.
Угледајући те обученог у одежду освете, ужаснуле су се капије адове. Дошао
си Владико да убијеш безумнога слугу и мучитеља. Ти си благословени и
најславнији Боже отаца наших.
Богородичан: Сматрамо те за светију од свих светих, јер ти си једина родила
Бога без промене, Дјево нескверна и Мати неневесна и свима вернима си
излила непропадање твојим божанским Породом.
Ини.
Ирмос: У давнини су се младићи показали као најмудрији, када су из
побожне душе благосиљали устима и певали: Најбожанскији Боже наш и отаца
наших благословен си!
У давнини су младићи постали најмудрији песници, када су из богонадахнуте
душе богословећи устима појали: Најбожанскији Боже наш и отаца наших
благословен си!
У давнини је преступ праоца (Адама) у Едему осудио, али својевољно
осуђени (Христос) је тог преступника разрешио сагрешења, најбожанскији Бог
отаца и најславнији.
Својевољно уједеног и рањеног језиком завидника и човекоубице у Едему,
спасао си твојим својевољним страдањем и исцелио си га, најбожанскији Боже
отаца и најславнији.
Богородичан: Док сам ходао у сенци смрти призвао си ме на светлост а
тамновидни ад си сјајем божанства обложио, најбожанскији Боже отаца и
најславнији.
Ини. Ирмос: исти
Гледајући у ноћи Јаков као у загонетки Бога оваплоћенога којим се из тебе
светлост јавила свима који су појали: Ти си најбожанскији Бог отаца и
најславнији.
У теби Пречиста је неизрециво показао знаке силаска и са Јаковом се борио
Онај који се својом вољом сјединио са људима, најбожанскији Бог отаца и
најславнији.
Омрзнут је ко не проповеда тебе као јединца Сина Дјеве. А теби најопеванија
Тројицо несумњивом вером и језиком кличемо: Најбожанскији Боже отаца и
најславнији.
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Песма 8.
Ирмос: У давнини пећ вавилонска пламен раздељиваше и Божијом наредбом
халдејце спали, а верне у њој ороси када појаху: благословите сва дела
господња Господа.
Са трепетом и ужасом гледаху Христе чинови ангела како си одевен у твоје
окрвављено тело и клицаху твоме великом дуготрпљењу: Благословите сва дела
господња Господа.
Твојим устајањем (из мртвих) обукао си моју смртност у бесмртност
Милосрдни, зато се веселе и благодарно ти певају твоји изабрани народи Христ
кличући ти овако: Заиста беше жтрвована смрт твојом победом.
Богородичан: Побожно живећи ти си бесемено зачела у себи нераздељивог
од Оца и неизрециво си га родила, Богородитељко Пречиста, зато те
исповедамо као спасење свима нама.
Ини.
Ирмос: Троструко блажени младићи немарише за златног идола, јер видеше
непромењиви и живи лик Божији, па усред огња појаху: сва саздана творевина
нека пева Господу и нека га велича у векове.
Виђен си прикован на крсту, ти који си богат милошћу и својевољно си
погребен и после три дана си васкрсао и избавио си све људе, Човекољубче,
који са вером поју: Нека сва твар пева Господу и велича га у све векове.
Сишао си у крајње дубине Речи Божија да избавиш од пропасти онога кога си
саздао Христе твојом божанском силом. Учинио си га непропадљивим и
удеоником твоје вечне славе, зато нека ти сва творевина кличе и пева и нека те
велича Христе у векове.
Ини. Ирмос исти:
Кроз тебе је виђен на земљи и са људима поживео онај који је неупоредив по
благости и сили. Њему певајући сви верни кличемо: Нека сва настала творевина
пева Господу и велича га у све векове.
Заиста тебе као чисту проповедамо и славимо Богородицу, јер си родила
једнога оваплоћенога од Тројице. Њему са Оцем и Духом сви појимо: Нека о
Господу пева сва твар и нека га велича у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Гопода.. са припевом:
Часнију од херувима..
Песма 9.
Ирмос: Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе, најопеванију
Богородицу величамо.
Као у рају засађено је дрво твога пречистога крста на месту лобање
Спаситељу, троструко родно, заливено божанском крвљу и водом из божанског
ребра твога Христе као из извора и живот нам је процвело.
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Распећем твојим си оборио силнике, а свако човеково биће које је лежало у
тврђави ада си подигао и поставио на престолу Оца (небескога). Са њима се,
теби који долазиш, поклањамо и величамо те.
Тројичан: Јединицу тројну и Тројицу јединствену верни православно
певајући прославимо. Неразделиво најбожанскије биће, трисветлу, незалазну
зору, која је нама једина засијала светлошћу непропадивом.
Ини. Ирмос: От Бога Бога Слова..
Као јагње био си међу осуђенима подигнут (на крсту) Христе. На Месту
Лобање био си копљем прободен и као добри подарио си живот нама
(створенима) од праха, који поштујемо твоје божанско васкрсење.
Сви верни поклонимо се Богу, који је својом срмћу моћ смрти победио, јер Он
је све од века мртве саваскрсао и свима дарује живот и васкрсење.
Ини.
Ирмос: Сва си ми жеља, сва си ми сладост, Речи Божија и Дјевин Сине, Боже
богова и Господе, Свети над светима, зато тебе и твоју Родитељку сви
величамо.
Жезал моћи даде се природи пропадивог (човека), а то је Реч Божија у твојој
утроби Пречиста. До ада потонулу ту природу је васкрсао. Зато тебе Најчистија
као Богородицу величамо.
Владико прими милостиво твоју Матер која је по твојој вољи, као
молитвеницу за нас и нека се све испуни твоје доброте, да бисмо те сви
величали као доброчинитеља.
После катавасије мала јектенија. Затим: Свјат Господ Бог наш.. три пута,
ексапостилар јутрења.
На хвалитним, стихире васкрсне, глас 2.
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Све што дише и сва твар слави тебе Господе, јер си крстом победио смрт, да
покажеш људима твоје из мртвих васкрсење, јер си једини Човекољубац.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Нека кажу Јудеји како су војници на стражи изгубили Цара? Зашто камен није
сачувао камен Живота? Или нека Погребеног врате, или нека се Васкрсломе
поклоне, и нека кажу са нама: слава мноштву твога милосрђа Спаситељу наш,
слава теби.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства
његовог.
Радујте се народи и веселите се, јер ангел седи на камену гроба и нама
благовести говорећи: Христос Спаситељ света васкрсе из мртвих, и све испуни
миомиром, зато се радујте људи и веселите се.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
Ангел је речи „Радуј се“, пре твога зачећа Господе, Благодатној донео, ангел
на камену славнога гроба твога, у твоме васкрсењу га је одвалио; први је уместо
туге прилику весеља објавио, овај пак на место смрти Владику Животодавца
нама проповедао, зато ти кличемо: доброчинитељу свију Господе слава теби.
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Ине стихире Анатолијеве, глас 2.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
Жене су миро са сузама на гроб твој излиле, и њина се уста радости испуниле,
јер су могле рећи: васкрсе Господ.
Стих: Хвалите га уз јасне кимвале, хвалите га уз кимвале са поклицима. Све
што дише нека хвали Господа.
Нека похвале народи и људи Христа Бога нашега, јер је ради нас крст
претрпео и у аду три дана провео, и нека се поклоне његовом из мртвих
васкрсењу, којим је просветио све крајеве света.
Стих: Воскресни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави
убоге твоје до краја.
Разапет си и био погребен Христе као што си и хтео, да би смрт уништио и у
слави као Бог и Владика васкрсао, и свету подарио живот вечни и велику
милост.
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса
твоја.
О, правога ли безакоња! Ви који сте камен печатили већих сте нас чудеса
удостојили! Стражари су разумели да је данас изашао из гроба али су им
казали: реците док смо спавали његоови су ученици дошли и тело му украли.
Али ко краде мртваца па још нагога? Као Бог је својевољно васкрсао, и у гробу
своје покрове оставио; дођите Јудејци и видите: како печате није поломио а
смрт је победио и роду човечијем бесконачни живот подарио и велику милост.
Слава, јутарња еванђелска стихира.
И сада: Пребагословена си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из тебе ад
поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је ослобођена, и смрт
умртвљена, а ми смо оживели. Зато певајући рецимо: благословен си Христе
Боже који си тако одлучио, и слава теби.
Славословље велико. Затим тропар васкрсни:
Из гроба си васкрсао и адове окове поломио, смртну пресуду си укинуо и све
из мреже ђаволове избавио, себе си твојим апостолима показао и на проповед
их послао, тако си твој мир целом свету подарио, једини Многомилостиви.
На литургији блажени, глас 2.
Стих: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.
Приносимо ти речи разбојника и молимо те: Сети се нас Спаситељу у
царству твоме.
Стих: Блажени чисти срцем, јер ће видети Бога.
Крст ти приносимо ради опроштаја сагрешења, њега си због нас претрпео
Човекољубче.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Клањамо се твоме погребу Владико и васкрсењу, јер си тиме избавио из
трулежи сав свет, Човекољубче.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
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Твојом смрћу Господе жртвована је смрт, а твојим васкрсењем Спаситељу
спасао си свет.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када си из гроба васкрсао ти си мироносице сусрео, и рекао да јаве
ученицима о твоме васкрсењу.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Они који су у тами спавали светлост твоју су угледали Христе, и из дубине
ада су васкрснули.
Слава: Прославимо Оца, поклонимо се Сину, и Светога Духа са вером
опевајмо.
И сада, богородичан: Радуј се престоле огњени, радуј се Невесто неневесна,
радуј се Дјево јер си људима Бога родила.
Прокимен, глас 2.: Снага је моја и песма моја Господ, и би мени на спасење.
(Пс.117,14)
Стих: Кажњавајући казнио ме Господ, али ме није предао смрти. (Пс.117,18)
Алилуја:
Стих: Услишиће те Господ у дан жалости, заштитиће те име Бога
Јаковљевога. (Пс.19,2)
Стих: Господе, спаси цара и услиши нас, у дан у који те призовемо.
(Пс.19,10)

У недељу на вечерњи
на Господи возваx: стихире покајне. Глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Ти имаш извор доброте који извире из бездана милости и потоке милосрђа,
Оче преблаги и Сине Речи Очева и Душе Свети, несаздана природо, зато прими
молитву и молење наше и мада смо у гресима, подари нам опроштење као
милосрдни и човекољубиви Бог.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Имаш као Бог по природи милосрдно срце и милост и доброту, па те зато
молимо Христе Спаситељу наш, и клањајући те зовемо и увек ти вапијемо:
даруј свима нама слугама твојим разрешење од многих сагрешења и опроштај
од свих њих и од свега што смо сагрешили, као милосрдни и човекољубиви Бог.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Као Бог желиш да се сви спасу и ради свију си постао Човек, зато спаси нас
који се клањамо твојим заповестима, јер ниси дошао Човекољубче да спасеш
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праведнике него нас оковане многим гресима и сагрешењима, да разрешиш
благодаћу божанскога крштења, као милосрдни и човекољубиви Бог.
Затим стихире из минеја. Ако ли није минеј, онда ине стихире, светим
небеским бестелесним ангелима. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Престоли, херувими и серафими, господства, силе и власти, часни ангели и
архангели и начала са њима, Творцу њине непропадиве природе непрестану
песму сложно поје, и све уче да поштују једно (Божије) Биће у Тројици
састављено, једнако по части и сапрестолно.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Први бестелесни зборови, они су зраци Бога узрочника свега, и од њега
непосредно сијање примају, а по своме чину другима божанску светлост
предају и са усрђем и по закону љубави нам њу преносе, свакоме по
достојности и по чистоти срца.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Уздигнимо горе ка висини и душе и очи срца и духовне тежње, и увек
пружајмо душе своје ка божанској љубављи, да би отуда били зрацима обасјани
и избегли таму страсти. Чекајмо са ангелима да изађемо пред страшни престо
Створитеља и да се преображавамо из светлости у светлост.
Слава светоме, и сада, богородичан од малих. Ако свети нема славу, онда:
Слава и сада, богородичан: О твоме Сину Пречиста поји трисветим гласом
мноштво ангела и о теби као његовом огњеном престолу и палати духовној и
божанском мосту, који увек преводи са земље ка Њему речима: радуј се
обрадована, кличемо ти сложно, са архангелом Гаврилом као родитељки
Извора радости.
Затим: Светлости тиха.. по том прокимен, затим: Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховње стихире, покајне. Глас 2.
Сагреших ти Спаситељу као блудни син а ти ме прими Оче када се кајем и
смилуј ми се Боже.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Вапијем ти Христе Спаситељу гласом цариника: очисти ме као и њега и
смилуј ми се Боже.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Страдалници, ви земаљске сладости нисте заволели, па сте се небеских блага
удостојили и ангелима суграђани постали, ради њиних молитава помилуј нас и
спаси Господе.
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Слава и сада, богородичан: Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви
и изнад свију светији, као што пророк поји: свети је храм твој и диван у правди.
Затим: Сада отпушташ.. трисвето.. После: Оче наш..тропар светоме. Слава и
сада, богородичан по гласу тропара. Затим јектенија и отпуст.

У недељу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову, војну силу, у
дубину послао, тако је оваплоћени (Бог) Реч, зло греха целог света истребио, и
најславнији Господ се славно прославио.
Као сунце незалазно, дошао је (Господ) из тебе и јасно објавио тебе, као
духовно и најсветлије небо; њиме ме избави из смрада страсти, да бих са
љубављу певао теби, јединственој Матери и Дјеви.
Ти си Владичице као духовна клешта, која носе (усијани) угаљ и њиме чисти
човачанску природу, па те зато молим: омиј прљавштину мојих, многих,
сагрешења и твојим молитвама избави ме од прљања страстима.
Слава: Ти си Пречиста, родила извор милости Христа и Едем људима
отворила, па ми отвори и двери милости твоје, Богородице, и даруј ми опроштај
сагрешења, Владичице целог света.
И сада: Свезе мојих сагрешења покидај Владичице и моли Сина твога и Бога
Увекдјево, да обори грех који ме мучи, да бих се спасао и увек појао теби
Свенепорочна.
Песма 3.
Ирмос: Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста (да говоре)
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема светог као што
си ти Боже наш и нема никог праведнијег од тебе.
Одагнај маглу и таму страсти мојих, зрацима твојих молитава и просветли ме
Пречиста Владичице, јер си родила Христа који је засијао пре звезде Данице,
као сунце од сунца незалазан.
Твојим рођењем Пречиста, подигла си оборену и порушену скинију твога
праоца Давида, зато подигни Богородице и мене слугу твога обореног
страстима и сагрешењима.
Слава: Буди ми Дјево оружије којим ћу прогонити из душе моје грехе и
страсти и буди ми као други рај без замки да тобом сачуван принесем цветове
духа.
И сада: Пружи ми руку твоју милосрдну и прими ме Богородитељко и избави
ме од сваке осуде, јер теби притичем и теби се клањам и твоју помоћ призивам.
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Песма 4.
Ирмос: О теби певам јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене заблуделог
тражиш; велико је твоје снисхођење према мени и зато те славим
Многомилостиви.
Дјево, ти си као еванђелски квасац човечије природе, свети и нескверни од
којега постаде тесто (Христос) и којега начини Створитељ, ти умиј нечистоту
мојих страсти и блато мојих сагрешења очисти.
Леком твојих молитава Владичице и са мелемом и масти, исцели сада,
Пречиста, ожиљке и ране греховне са душе моје, јер си родила богопочетног
Исцелитеља природе.
Слава: Стеге мојих страсти разреши Владичице и оружијем твојих молитава
покидај окове мојих греха, јер си Христа родила, а Он дарује избављење
свезанима у аду.
И сада: Исцели страсти душе моје које ме бедног потамнише и просвети моје
помисли па одагнај Пречиста, мноштво демона који ме нападају и свакога дана
ми замке постављају.
Песма 5.
Ирмос: Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега света:
просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не знам.
Од давнашње клетве избавила си свет Владичице, јер си свему свету родила
као благослов Христа; избави ме неприличних помисли и сваке невоље, јер си
ти једина верних радовање.
Тврђаву душе моје опколише демонске војске и покушавају да је поробе, ти
си преславна Владичице као град Цара свију, па ме огради зидовима и
стубовима твојих молитава и спаси ме.
Слава: Бура развратних мисли од духова злобе смућују ме; (а ти Дјево)
похитај и пожури се да је умириш, јер си родила јединога кормилара целе
творевине, Христа свесилнога.
И сада: Обасјај ме светлошћу покајања, Богородитељко, јер сам затворен у
тами пропасти; подај руку помоћи мени обореноме и твојим молитвама,
Пречиста, подигни ме, да вршим заповести Божије.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости
твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Ти си Пречиста, родила Живот вечни Који од људског тела и душе исходи, да
твојим молитвама смрт умртви.
Као змија, лови ме кушач и човекомрзац, њега победи Владичице , јер си
родила (Господа), који на те, змије, гази.
Слава: Упути ме на праву стазу, мене који неравним стазама идем, јер си
животни Пут родила, Христа Бога нашега.
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И сада: Исцели страсти душе моје и моју немоћ и муки победи, јер си Бога
родила Пречиста на спасење људима.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, подобан. Глас 2:
Ти си извор милосрдни; удостојии нас милости Богородице, погледај на људе
који сагрешише, јави нам увек силу твоју, јер се у тебе уздамо и кличемо ти
«Радуј се», као некада Гаврило војвода бестелесних сила.
Песма 7.
Ирмос: Златноме телету премудри дачаци не послужише и у пламен сами
уђоше и (вавилонске) богове поругаше и сред пламена ороси их ангел па
клицаше: услишена је молитва уста ваших.
Смућује мој ум и колеба ми душу бура страсти, али ти си Дјево, родила Онога
који обуздава буре наредбом својом, зато претвори у тишину безсташћа и
умири телесну смутњу.
Ти си као двери духовнога истока, које се појавише и кроз тебе се улази у
небо Дјево, па ти се молим, ја слуга твој, прими и мене, владичице и светлошћу
твојом ме управи.
Слава: Својом вољом беше разапет на крсту Христос Син твој, да вође таме
посрами и да смртну силу пропасти разори; Њиме Владичице пречиста и моје
страсно телесно умовање умртви.
И сада: Не престај да молиш Пречиста, Рођенога од тебе Бога, за све, који са
вером, притичу теби и моле избављење, једина заступнице свега света, очајних
надо и заступнице и свима у тешким бурама (живота) свагдашња помоћнице.
Песма 8.
Ирмос: Троструко блажени младићи немарише за златног идола, јер видеше
непромењиви и живи лик Божији, па усред огња појаху: сва саздана творевина
нека пева Господу и нека га велича у векове.
Од Бога саздана скинијо која има светињу над светињама и чији се праобраз
показао у древној скинији, ти Дјево, имаш у себи великога Архијереја па учини
и моје срце да буде скинија Вишњега и цара свију Христа.
Дјево, ти носиш као божански ковчег и таблице Завета неизрецивога Сина
твога Христа, учини да он као на даски душе моје буде написан прстом
Божијим а ради молитава твојих.
Слава: Од твоје утробе Свенепорочна Владичице, беше одсечен као
(старозаветни) камен чесни од горе, и куле свих обмана, као једини и свемоћни,
сведржитељ је оборио; тако нека и сада уништи све видове страсти душе моје, и
нека поломи чељусти духовних непријатеља мојих.
И сада: Напој Дјево Бгородице, водама живота, сасушено моје срце, од
пламена греха и сачувај ме увек у смерности, да бих, са страхом, овако појао:
нека сва творевина пева Господу и нека га велича у векове.
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Песма 9.
Ирмос: Из тебе нам је Дјево, (Христос) као светило, од Бога, пре сунца
засијао и у телу нам дошао, и из бока твога се неизрециво оваплотио, зато те,
свечиста Богородице, величамо.
Пречиста, ти си нам засијала као сунце правде, Христа и он постаде као небо
пресветло; ради молитава твојих нека се њиме ноћ страсти мојих разори, а душа
моја просветли и срце обасја и озари.
Пресуди Богородице и победи мога противника и од његовог ме мучења
избави, јер си судију благога и праведнога родила, који у недрима Божанства
осуди смрт.
Слава: Пророду бестелесних бића је саставио а из тебе се Дјево оваплотио;
зато и мене слугу твога ради молитава твојих, нека избави телесних страсти и
неприлика и телесног умовања.
И сада: Укинула си Евину тугу, јер си новога Адама родила, који раније сазда
адамовску природу; зато подери и мојих сагрешења меницу и ослободи ме
невоља, страсти и напасти.
Затим, Достојно јест.. и поклон до земље. Трисвето. После Оче наш.. тропари
и остало по обичају и отпуст.

У понедељак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни. Глас 2.
Моја безакоња се као морски валови подигоше на мене, и ја сам као чамац на
пучини, само ја тонем због многих мојих сагрешења, но ти ме Господе упути у
тихо пристаниште покајања и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Ја сам Господе као дрво неплодно, јер никако не доносим плод покајања, па се
бојим посечења и плашим се од оног неугасивога огња, зато те молим: пре оне
страхоте обрати ме и спаси ме.
Слава и сада, богородичан: Ти си извор милосрђа, зато нас удостоји
милости Богородице, погледај на народ који сагреши и покажи нам увек силу
твоју, јер се у тебе уздамо и као некада Гаврило архистратиг бестелесних сила
ти кличемо: Радуј се.
По другом стихословију, сједални. Глас 2.
Помилуј ме, рече Давид а и ја ти вапијем: сагреших ти Спаситељу мој, а ти
моје грехе покајањем очисти и смилуј ми се.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Помилуј ме Боже и опет ме помилуј, за два своја греха плакаше Давид, а ја за
тушту мојих греха вапијем. Давид је своју постељу сузама квасио, а ја ни једне
капи нисам пролио, зато сам очајан и молим: помилуј ме Боже по великој
милости твојој.
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Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Ти одеваш небо у облаке, а тебе су и светитељи су имали као одећу, па су тако
у свету муке од безаконика поднели, али су и обману идолску уништили. Ради
њиних молитава ослободи и нас Спаситељу од невидивога противника и спаси
нас.
Слава и сада, богородичан: Величамо тебе Богородице кличући: радуј се
незалазнога светила облаче, јер њега носиш у својим недрима, Господа славе.
Ини сједални, када се стихослови трећа катизма. Глас 2.
Подобан: Милосердија сушчи..
У незнању и знању грешим и ноћу и дању, и тебе Христе гневим и јединствен
сам на земљи по безакњима мојим, а ти једини Благи и Безгрешни, обрати ме и
спаси, ради молитава твојих ангела, јер си дошао по своме милосрђу, да
позовеш грешне на покајање.
Пресвети сабори бестелесних сила, моле тебе благога Бога и Владику, да
поштедиш нас у часу суда, и избавиш нас горкога мучења, злобе демона и
помрачења страстима и сваке осуде, све који са љубављу притичу твојој
заштити.
Слава и сада, богородичан: Богородице безневесна и чиста, ти си безсемено
родила Владику свију, моли њега са ангелима, да се избавимо од сваке
неприлике и да подари покајање и светлост душама нашим, а очишћење од
сагрешења, јер си само ти брза заступница.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и његовим светим
мученицима. Његов акростих је овај: Дај ми облак суза Речи Божија. Дело
Јосифово. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу у
дубину послао, тако је оваплоћени (Бог) Реч зло од греха целог света истребио,
најславнији Господ се славно прославио.
Ти си се оваплотио Речи (Божија) и рекао да ниси дошао да позовеш
праведнике него грешнике на покајање, зато прими и мене многогрешног и
спаси ме.
Само сам ја савладан грехом, само сам ја страстима врата отворио, а само ти
можеш то на добро исправити, зато ме обрати и спаси милосрђем твојим.
Мученичан: На твом суду Господе напред стоје страдалници венце носећи,
јер победише злога дрскост и бесмртношћу се обогатише.
Мученичан: Ви нам страдалници изливате потоке исцелења који увек
исушују страсне токове наших тела, силом божанскога Духа.
Богородичан: Ти си Дјево родила извор безстрашћа, зато мене рањенога
страстима исцели и вечнога огња ме избави једина богоблагодатна.
Други канон светим небеским бестелесним ангелима. Његов акростих:
Појим хвалу ангелскоме хору. Дело Теофаново. Глас 2.
Песма 1.
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Ирмос: Непрокрчену необичну неоквашено прошавши морску стазу изабрани
Израиљ клицаше: Господу појмо јер се прославио.
Показао си твоје хорове бестелесних као богоносне жеравице ужарене
зрацима твога бића, па те славе Христе као (Бога) свесилнога.
Ти си Христе подарио ангелима силу непропадивости и славу бесмртности па
они када теби прилазе од тебе се блистају.
Ангели су Христе постали светлоносни, мада своју нематеријалну природу
показују, и ликом својим чулну чистоту показују.
Богородичан: Чинови ангела са радошћу служе надприродном Породу твоме
Дјево, јер си родила њиног Бога и Господа.
Песма 3.
Ирмос: Утврди нас код тебе Господе, јер си (крсним) дрветом умртвио грех и
страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Ти си Христе ушао у утробу непропадиву, зато душу моју пропалу због
страсти мојим покајањем обнови и покажи је пуну непролазне светлости.
Послушао сам врага гневљивога и сваки сам грех учинио и безумно сам тебе
јединога дуготрпљивога Човекољубца прогневио.
Мученичан: Крстом ограђени непобедиви борци и мученици Спасови, као
стене снажно и са Богом разорише утврђења лажи.
Мученичан: Божанском силом укрепљени храбри страдалници силу
противника коначном поразу предаше.
Богородичан: Маријо златна кадионице, одагнај смрад страсти мојих и
утврди ме јер ме колебају насртаји противника.
Ини.
Ирмос: Лук силних је сломљен твојом силом Христе, а немоћни су се силом
опасали.
По природи бесмртни Бог је све по доброти и благодати створио, па је и
(небеске) војске бесмртнима учинио.
Сада стојите пред Христом и у великој жељи, молите се да се сви спасемо
свети ангели.
Богородичан: Почетак у времену јасно је из тебе примио, Онај који је време
створио Мати и Увекдјево.
Песма 4.
Ирмос: О теби певам јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене заблуделог
тражиш; велико је твоје снисхођење према мени и зато те славим
Многомилостиви.
Упао сам у блато греха и небеску лепоту изгубих па се бојим мука, али ти
Господе лепотом покајања обасјај моју душу смирену.
Ласкавим речима украо ме је лажљивац од тебе и учинио ме његовом храном,
а ти ме Боже свију од његове злобе одбрани и на покајање ме призови.
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Мученичан: Мученици ви сте за јело зверима бацани и огњем сте спаљивани
и дерани и на делове комадани али се Христа вашег помоћника нисте одрекли.
Њега усрдно молите за мене јаднога.
Мученичан: Мученици за Христа, ви сте јавно Јединицу по природи а
Тројицу лицима поштовали, божанство нестворено, и никакву творевину нисте
обожавали, због тога сте свакојаке муке претрпели.
Богородичан: Оваплотио се из твоје чисте крви Господ, и својевољно се
сјединио са људима, па стално прима покајнике из давнине потонуле у грехе,
убеђен Пречиста твојим молитвама.
Ини.
Ирмос: Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.
Приводим ти бестелесне молитвенике а ти их прими Милосрдни јер си
милостив и од мојих греха ме избави.
Умови божански, очишћени, ви сте близу Ума узрочника свега и просветљени
сте надумним Разумом.
Божански украси и небески предводници, Божијим су Духом украшени и
сачувани су непромењиви.
Богородичан: Исаија је Дјево из давнине схватио, да ћеш носити на твојим
рукама Бога оваплоћенога и то је и предсказао.
Песма 5.
Ирмос: Даваоче светлости и творче векова, Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Ти си очи слепога просветлио зато моју слепу душу просветли и оснажи је да
бдије и чини добра дела а сан лености да сасвим омрзне.
Једини Спаситељу исцели рањену моју душу раном страшног греха, јер си и
запаломе међу разбојнике ране исцелио.
Мученичан: Сабор безаконих гонитеља посрамљен је од сабора часних
страдалника, који су свакојаке муке претрпели и сада се са светим саборима
ангела заувек радују.
Мученичан: Пресветли мученици су као веома светле звезде, које зрацима
трпљења сијају, и душе верних Духом божанским просветљују.
Богородичан: Ти си нам родила као малишана превечнога Сина, који има две
воље и два дејства, као Човек и као Бог Свеопевана.
Ини.
Ирмос: (Господ) се Исаији као жар показао, и заблуделима у тами заблистао
као сунце из девствене утробе и даровао им божански разум и просвећење.
Херувими и серафими блистате се сјајем близу Бога узрока свега, са
превасходним престолима по Богу све остало просветљују. (два пута)
Ти си Речи Божија даваоц јарке светлости и створио си као огледала блистава
оне који твоју зору са весељем и разумом неизмењивим примају.
Богородичан: Гаврило свети архангел када је са небеса ка теби чиста
Богоневесто слетео и радост ти објавио, тугу је праотаца разрешио.
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Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Оборен сам злобом змијином и на одру очајања лежим, а ти Христе који си
раслабљеног само речју твојом подигао и мене подигни.
Вејан сам вертовима змије и увек потапан валовима греха, а ти ме
човекољубиви Господе спаси као што си Петра.
Мученичан: По природи мука које сте претрпели, границе сте природе
превазишли, зато сте се мученици надразумних добара удостојили.
Мученичан: Као добри, као дивни и као часни, са најдивнијим Добротворем
сте се сјединили, зато за нас увек молите, мученици преславни.
Богородичан: Од свих поколења Творац је тебе Свенепорочна изабрао, као
доброту Јаковљеву коју је заволео, и из тебе засијао и свима се јавио.
Ини.
Ирмос: Услиши Владико глас молитвених речи из напаћене душе, и од зала
ме избави, јер си само ти нашег спасења узрочник.
У божанским местима твоје славе владико Христе (ангели) запаљени
најблиставијим сјајем од тебе као почетне светлости, у зраку светлом вечно
бораве. (два пут)
Божијом силом укрепљени серафими неућутно кличу трисвету песму и
подстичу нас да славимо триипостасну (Божију) природу.
Богородичан: Када је Господ из твоје утробе Дјево изашао, тада је истиниту
заклетву коју је рекао Давиду испунио, јер ти си родила Онога који царује
небом и земљом.
Песма 7.
Ирмос: Златноме идолу се на пољу Деиру служило, а твоја три дечака
немарише за ту безбожничку наредбу, и зато су усред огња бачени, али су
орошени и појали: Благословен си Боже отаца наших.
Духовним развратом и демонским нападима свакаквих се срамота испуних и
далеко од заповести твојих бих, али сам се сада као блудни обратио и зовем:
сагреших као он, а ти се не гнушај мене Исусе, јер си се због мене оваплотио.
Боже свију, ти си у давнини покајане Ниневићене којима је претила смрт
спасао, зато сада превеликим блудом укаљано срце моје а сада покајано, такође
једини Човекољубче страшних мука избави.
Мученичан: Зло је рањен и неисцељен остао злочинац, који је хтео вас
ранити, богоблажени и божански мученици, а ране ваше постадоше исцелење
свима вернима, који су рањени нападима старог кушача.
Мученичан: Нисте се уплашили ни љутих звери нити претње мучитеља, ни
огња ни рана ни мача који сече ни узаврелих котлова, него као у туђим телима
све сте великомученијци претрпели, и зато сте овенчани били.
Богородичан: Твоја утроба Пречиста Богоневесто и Дјево постала је
станиште нетварне Светлости, који је светлом божанског ума свога безбожност
одагнао, и коме у песми кличемо: благословен је Бог отаца наших.
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Ини.
Ирмос: У давнини се деца показаше као говорници и љубитељи мудрости, јер
су из душе богоугодне устима богословили и појали: најбожанскији Боже наш и
отаца, благословен си.
Око престола твоје неизрециве славе радосно увек небески умови неућутним
устима поје: најбожанскији отаца и наш Боже благословен си. (два пута)
Када те видеше чинови ангела са небеса где се телом узносиш врата небеска
су ти отворили појући: најбожанскији отаца и наш Боже благословен си.
Богородичан: Тебе је Дјево Гаврило објавио као почетак Закона и пророка па
је ускликнуо: гле ти једина Свеопевана рађаш најбожанскијег отаца и нас Бога
благословенога.
Песма 8.
Ирмос: У давнини пећ вавилонска је пламен разделила и Божијом наредбом
Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила када појаху: благословите сва дела
господња Господа.
Зли ме је савладао и његовим ме је замкама заробио па ме гледа обмањивач у
мојој потпуној небриги и хвали се, а ти Милосрдни ослободи ме њега, јер си
заблуделима обраћење.
Разреши ме нерешивих окова страсти телесних које ме спутавају, јер ти си
неразрешиве од вечних окова разрешио, и упути ме да хитам стазама спасења
Христе, Спаситељу света.
Мученичан: Творци страдања на мени смиреном заиста сву злобу учинише,
али ви блажени мученици који сте по својим страдањима заиста налик на
Христа, од њихових ме повреда избавите.
Мученичан: Прехвални мученици за Христа, пред идолима своја колена
преклонили нисте, зато у пећ рана као младићи у давнини бачени бисте, али
росом Божијом несагорели остадосте Христу појући у све векове.
Богородичан: Богородитељко, моју јадну душу изнемоглу од насртаја злога
твојим исцелитељним молитвама учини здравом, да бих те у све векове
прослављао.
Ини.
Ирмос: За златни лик троструко блажени младићи нису марили, јер су на
вечни и живи Божији лик гледали, па су сред огња певали: сва постојећа твар
нека поји Господу и велича га у све векове.
Налик на твоју доброту Речи (Божија) створио си ангеле, који твоје заповести
моћно извршују и свима вернима помажу да овако поју: нека поји сва саздана
твар и велича га у све векове.
Божанским врлинама украсио си небески живот светих ангела и просветио си
њино свештено началство да овако теби поју Христе: нека поји сва саздана твар
и велича га у све векове.
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У блиставој радости не посустајући појмо божанску песму бестелеснима, и
Владику благосиљајмо са њима, па ову песму запевајмо: нека поји сва саздана
твар и велича га у све векове.
Богородичан: Правда која свима управља достојно је заволео тебе
најнепорочнију и Дјеву Пречисту и неизрециво се у тебе Пресвета Богородице
уселио, ту Правду да славословимо: нека поји Господа сва творевина и велича
га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Бог Реч дође од Бога неизрецивом мудрошћу, да обнови Адама, који
због јела паде у пропаст, од свете Дјеве пак (Христос) се ради нас неизрециво
оваплотио, зато њега верни, једномислено у песмама величајмо.
Ево дошло је време делања, зашто безумно спаваш душо у дубоком
безбрижју? Скочи, сузама просветли светиљку твоју, пожури, јер се женик
душа приближује, не закасни да изван Божијих двери не останеш.
О колико је страшан суд твој, јер се свако дело и пред ангелима и пред
људима обнажује и објављује! О колико је страшна пресуда коју ћеш грешнима
изрећи! Од ње ме избави Христе пре краја и подај ми сузе обраћења.
Мученичан: Славни и божански страдалници, ви сте обележени крвљу
Божанског Јагњета и Патира и кадда сте жртвовани тада сте се као незлобива
јагњад радовали и сада заиста сву свету Цркву првенаца на небесима
просветљујете.
Мученичан: Храбри страдалници, показали сте се као сунце светли јер
зрацима ваших страдања сваку душу обасјавате и сваку таму (идолске) обмане
одгоните, зато достојно и са вером похваљени бисте.
Богородичан: Поштеди ме Господе, поштеди, када будеш судио и не осуди
ме на огањ нити ме у гневу твоме изобличи, моли те за мене Дјева која те је
Христе родила и мноштво ангела и сабор мученика.
Ини.
Ирмос: Сав си жеља, сав си сладост Речи Божија и Дјевин Сине, Боже богова
и Господе, Свети над светима, зато тебе сви са Родитељком величамо. Сав си
жеља, сав си сладост слове Божиј Дјеви Сине..
У белој светлости појавише се ангели божанским ученицима твојим јављајући
им твој други долазак Христе; са њима те сви богословећи величамо. (два пута)
Ти си творац сваког разумнога бића, ти си по твојој безграничној доброти из
првобитне светлости друга светила створио, зато те сви са благодарношћу
величамо.
Богородичан: Божански архистратиг схватио је твоје Пречиста светлотворно
девство, и дивећи се радост ти је донео, зато те сви као истиниту Богородицу
величамо.
Затим: Достојно јест: поклон до земље. Мала јектенија и светилен:
Небо си украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, спасавај који ти поје.
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Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне. Глас 2.
Размишљам о мојим ужасним и неумесним делима, па притичем твоме
милосрђу, налик сам царинику и уплаканој блудници и блудноме сину, зато
падам пред тобом Милостиви: немој ме осудити, него ме поштеди Боже и
смилуј ми се.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Господе рођени из Дјеве, презри моја безакоња и очисти моје срце, па га
учини да буде храм твога Светога Духа; не одбаци ме од лица твога, јер имаш
безмерно велику милост.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан:Због Христа сте до смрти страдали, о страдалници и мученици, а
душе су вам на небесима у руци Божијој, и по целом свету се славе мошти
ваше: свештеници им се клањају, а сви људи са радошћу сложно певају: часно
је пред Господем уснуће и смрт преподобних његових.
Слава и сада, богородичан: У тебе смо Богородице уздање своје положили,
и немој да нам надање пропадне: спаси нас од невоља, Помоћнице свима у
невољама, а намере противника разори, јер си ти наше спасење, Благословена.
У понедељак, блажени, глас 2.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Приносимо ти речи разбојника и молимо те: Сети се нас Спаситељу у
царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Спаси ме Господе Боже и учини ме заједничарем, свих оних који те из душе
воле.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Све војске небеске ти са страхом служе као Богу, ради њиних молитава спаси
нас.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Страдалници ви сте наоружани вером победили војске демона, и жртвовали
сте се за Бога.
Слава: Чинови духова поштују са људским родом просту Тројицу, а једне
божанске суштине.
И сада, богородичан: Пречиста Владичице, која си Бога безсемено родила,
њега моли да се спасемо.

135

У понедељак на вечерњи
На Господи возвах, стихире покајне. Глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Једини безгрешни Христе, једини незлобиви, једини изворе доброте, погледај
на моје јецање и види моју тугу и ожиљке од рана мојих, па ме очисти по твојој
милости и спаси мене слугу твога, да бих облак лености далеко одагнао и
славио тебе преблагога Спаситеља мога.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Погледај душо моја смирена, и види своја делакако су сва оскверњена!
Погледај своју наготу, јер си најгора од свих. А треба да се одвојиш од Бога и
ангела и да одеш у вечно мучење. Прени се устани, похитај и завапи: сагреших
ти Спаситељу, а ти ми даруј опроштај и спаси ме.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Јако сам укаљао тело, раслабих и душу и срце скверним помислима. Позледих
сва моја чула,очи оскрнавих, укаљах слух речима, језик оскрнавих и све је моје
стидно. Зато ти притичем и молим Владико: сагрешио сам ти, сагрешио, а ти ми
опрости и спаси ме.
Затим из минеја стихире светоме. Ако ли нема из минеја,
онда ине стихире светом и великом Јовану Претечи.Глас 2.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Молим те, похитај и избави ме од искушења, славни Претечо Господњи, јер
се без разлога устремише на мене срташни демони, па хоће да улове душу слуге
твога као јадну птицу, а ти ме не остављај никако, да схвате да си ти моје
уточиште Свеблажени.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Најсветији изданче из неплодне, предивни цвете пустиње, ластавице красна,
славни добровесниче, голубице позлаћена, ти моју вечито неплодну и бедну
душу покажи плодном добрим делима да уроди као стоструки клас, јер ти
приноси божанску похвалу Блажени.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Молим те Претечо, избави ме вечног огња и таме без зрака и невоље и сваке
муке и сваког страдања, и сваке неприлике и твојим молитвама покажи ме
удеоником спасених јер сам себе осудих због сагрешења мојих, и да будем у
весељу светих где је радост неизрецива.
Слава и сада, богородичан: Као бура сналазе моју смирену душу болести и
страшна искушења и разне страсти, Дјево млада и неискусобрачна Мати Христа
Бга, а ти ми буди путовођа кроз море живота и укроти буру која ме је снашла и
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упути ме тихом пристаништу покајања и божанској заштити твојој када ти
притичем.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и јектенија, а потом: Удостоји
Господе..
На стиховње, стихире покајне. Глас 2.
Сагреших ти Спаситељу, као блудни син, а ти ме прими, Оче, када се кајем и
смилуј ми се Боже.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Вапијем ти Христе Спаситељу гласом цариника: очисти ме као и њега и
смилуј ми се Боже.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Због светих мученика који се моле за нас и Христу поје свака
обмана је престала, а род људски са вером спасава.
Слава и сада, богородичан: Све уздање моје полажем на тебе, Мати Божија,
а ти ме сачувај под окриљем својим.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У понедељак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу, у
дубину послао, тако је оваплоћени (Бог) Реч зло греха целог света истребио, и
најславнији Господ се славно прославио.
Црква ти приноси Пречиста венац неувели који духовно процвете и са
архангелом Гаврилом приноси ти у песми радосни поздрав, теби певајући и
тебе часно овенчавајући.
Ти си се појавила као обрађени живоносни виноград Христа Бога, Мати
Божија, и несхватљиво си постала света земља Очева, Богоблагодатна и цео
свет си напојила живоноснога пића, Пречиста.
Слава: Родила си Пречиста Бога и Господа свију нас, Који страшно усколеба
грехе целог света и потапа их, а верне он Христос управља ка пристаништу
спасења.
И сада: Уточиште и граде спасења сви те врно молимо, Маријо, Мати Божија
и топло те умољавамо: прими молбе нас верних твојих слуга и разреши све нас
од осуде због грехова.
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Песма 3.
Ирмос: Утврди нас у теби Господе, као што си (крсним) дрветом грех
умртвио и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Евина превара беше почетак одвраћања људи од Бога, а Пресвета Богородица
опет приводи Бога ка нама.
Ти си најопеванија (Дјево) родила целом свету ризницу живота и доброме
чеду своме радује се славни Јоаким, јер тобом неплодним оцима дође надање.
Слава: Од Ане процвете радост (људском) роду, јер као Дјева рађаш Цара;
заједно се радују Рођеноме од тебе све женске, јер се оне тобом разрешише од
клетве.
И сада: Купина на Синају праобразоваше твоје Дјево преславно рођење, јер
од огња Божанског ниси изгорела примивши га у тебе Пречиста.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.
Тебе Дјево Јаков предвиде као божанску дивну лествицу на чијем се врху
утврдио Бог.
Силазак ангела најавио је долазак од тебе ка нама (Бога) Речи Пречиста.
Слава: Утроба је твоја Дјево најопеванија, а груди блажене, јер помоћу њих
сви нађосмо Живот.
И сада: У тајности и преславним мелодијама, певамо о теби Мати Божија, јер
се Црква штити твојим молитвама.
Песма 5.
Ирмос: Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам, као цару свега света:
просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не знам.
Певамо о теби Богородице Маријо, часнијој од Закона и ковчега, јер си ти,
најопеванија, носила у себи као таблице, Створитеља свију и Бога.
Прослављамо тебе Богородице као престол Божије Речи, на којем седећи Бог
се људима јавио а тебе вишим од херувима учинио.
Слава: Разрешила си Дјево од тешког робовања цео људски род, и сви
постадосмо ослобођени Христом а женска природа беше почаствована,
Божанством рођеним од тебе.
И сада: Родила си Сина Дјево и тиме је женска јасно надвладала ђавола, зато
ти оне и притичу Дјево, које девство чувају.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости
твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Ти си Пречиста Богородице радост свега света, теби са ангелом кличемо
верно, твоје радости и нас удостоји и тугу нашу разруши.
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Ти си станиште неодузиве радости за све који те верно хвале, Мати
Увекдјево, твоје радости удостоји и нас и тугу нашу разруши.
Слава: Божанском славом твојом Богоневесто ти си постала као небо више
од небеса, јер се у тебе уселио Бог наш и јавио нам се.
И сада: Сада се цео женски свет обрадовао, јер сада туга престаде, а радост
нам процвете, јер Марија роди радост, Спаситеља Христа Бога.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 2. Подобан: Милoсердија сушчи..
Велику леност душе моје, и мога срца немар, погледај Мати Божија и исцели
то молитвама твојима и удостоји ме удела спасених, избави ме из таме и
мучења, јер си ти, једино, уздање моје и утеха.
Песма 7.
Ирмос: Златноме идолу на пољу Деиру служаху, а твоја три дечака не
марише за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња, орошени појаху:
Благословен си Боже отаца наших.
У давнини Гедеоново руно, праобразоваше силазак у тебе, Пречиста, Бога
Речи, јер си зачеће примила као росу, нескверна Дјево, зато ти сви кличемо:
благословен је плод утробе твоје Пречиста.
Нове су и страшне и верне и чудне твоје тајне Маријо Мати Христа Бога
нашега, јер се тобом сви измирисмо са Богом и Владиком и са анђелима сада
појимо: благословен је плод утробе твоје Пречиста.
Слава: Тебе је Гедеон у давнини, предсказао Пречиста и објавио Божанско
рођење, као чашу пуну воде исцеђене са руна; сво се у тебе Божанство уселило,
Пречиста, и зато нека је благословен плод Утробе твоје најчистије.
И сада: Родила си Бога Спаситеља свију и постала си утеха очајних, Маријо,
грешницима си обновљење и безнадежнима нада и твојим појцима помоћ, јер је
благословен плод утробе твоје Пречиста.
Песма 8.
Ирмос: Бога који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен у
росу претворио, појте њега сва дела као Господа и величајте га у све векове.
Ти си нама нови рај Пресвета Богородице, и не дрво смрти, него живота, ти си
као врт у које је бесемено изникао Господ и од њега се сви хранимо храном
бесмртности.
Цела Црква Христова пева Рођеноме од тебе Богородице, јер се спасоше сви
грешни и бедни, који са љубављу притичу теби, јер Христос дође на земљу да
спасе људе.
Слава: Због тебе је ослобођена осуде, твоја прабаба (Ева) Богородице Дјево,
и ево сада жене страдају за Христа и радује се женски род, као што кличе
првомученица Текла.
И сада: Нико не пропада Пречиста, ко стекне у тебе веру и наду православну,
Дјево Мати Божија; само онај, ко се завишћу удаљи и ко се не поклања икони
твојој насликаној.
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Песма 9.
Ирмос: Из тебе нам је Дјево, (Христос) као светило од Бога, пре сунца засијао
и у телу нам дошао, и из бока твога се неизрециво оваплотио, зато те свечиста
Богородице величамо.
Приклони ухо твоје Дјево Пресвета када са вером похвалне песме певам о
Рођеном из тебе и као дарове (еванђелске) удовице прими песму из уста мојих и
измоли ми опроштај грехова.
Сјајна је доброта твоја и блиста се чистота светлости твоје Пречиста и сјајније
је од свега на свету рођење од тебе , јер се Бог творац сунца и све твари из тебе
родио, и зато те сви величамо.
Слава: Ти си светлост чистоте и жезал девства и Матер Божија и богоугодно
у песмама певамо ти Богородице, са гласом хвале и молимо те: утврди у
девству и нас и у чистоти нас сачувај.
И сада: И тело и душу нескверну сачувала си за Бога Пречиста, и Христос
Цар заволе твоју доброту и јави тебе Маријо преславна као Матер његовога
оваплоћења, и тиме се моје спасење изврши.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и остало по обичају и отпуст.

У уторак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни. Глас 2.
Помисли душо моја на дан страшнога испитивања, страхуј од патње у вечним
мукама и са сузама у покајању завапи: Сагреших ти Боже, смилуј ми се.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Када испитујем моју осуђену савест, бојим се твога страшога суда Господе,
јер ми од мојих дела нема спасења, а ти имаш богатство милосрђа, зато ми се
смилуј Христе Боже и спаси ме.
Слава и сада, богордичан: Тебе величамо Богородице и кличемо: радуј се
жезле из којега је Бог безсемено израстaо и смрт на дрвету (крста) погубио.
По другом стихословију, сједални покајни, глас 2.
Смилуј ми се каже Давид, а и ја ти исто кличем: сагрешио сам Спаситељу, а
ти ми очисти грехе покајањем и смилуј ми се.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Помилуј ме Боже и опет ме помилуј, за два своја греха плакаше Давид, а ја за
тушту мојих греха вапијем. Давид је своју постељу сузама квасио, а ја ни једне
капи нисам пролио, зато сам очајан и молим: помилуј ме Боже по великој
милости твојој.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Учинио си твоје свете светлијим од злата, и прославио твоје
преподобне као Благ, због њих се смилуј Христе Боже, па управи живот наш јер
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си Човекољубац, и учини нашу молитву као кадило, једини који у светима
обитаваш.
Слава и сада, богородичан: Не презри Богородице мене, када ми треба твоје
заступање, јер се у тебе уздала душа моја, па ми се смилуј.
По трећем стихословију, сједални. Глас 2.
Подобан: Благоутробија сушчи..
Ти си Јоване у токовима Јордана погрузио неисцрпни Извор милосрђа, зато те
усрдно молим, јер ме свакога дана многе и ужасне страсти потапају на пучини
живота, а ти ме руководи ка тихом пристаништу живота, богоугодним твојим
молитвама.
По твоме милосрђу и милости Благи, дошао си да спасеш онога кога си
саздао, небеса се савише ради твога силаска, а ми певамо о твоме
величанственом домостоју: ради молитава твога Претече, подари нама
очишћење греха, јер си једини милосрдан.
Слава и сада, богородичан: Ко је икада видео или чуо да Мајка
неискусомужно роди свога Створитеља, и да доји даваоца хране свакоме
створењу. Коликог ли чуда?! Твоја утроба Богородице је постала као престо
херувимски, зато се моли за душе наше.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и светим мученицима. Његов
акростих је: Мојим радостима дајеш простор, о Спаситељу.
Дело Јосифово. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Прими Мојсијеву песму па запевај душо: помоћник и покровитељ
беше мени за спасење, он је мој Бог и прославићу га.
Плачимо над собом братијо, пре краја живота, да бисмо, добрим сузама,
избегли, тада, сузе мучења, од чега неће, нико, имати користи.
Хиљадама пута сам се заклео, да ћу се покајати, али имам душу безосећајну и
у сагрешења стално падам, а ти се смилуј Спаситељу, на душу моју.
Мученичан: Ви сте страдалници, за Христа огањ мучења претрпели, јер сте
Божијим огњем били орошени, зато, избавите мене огња пакленога, јер лежим у
ужасним страстима.
Мученичан: Прослављени мученици за Христа, силом Божијом, јачи од
противника беху и зато су оборили немоћну силу њихову.
Богородичан: Ти си Богородитељко, као клешта што жар носе, коју је некада
видео Исаија, зато спали грубост страсти срца мога и коначно их уништи.
Ини канон светоме најчаснијем пророку Јовану Претечи. Његов акростих
гласи овако: Крститељу, прими молитву. Дело Јосифово. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу у
дубину послао, тако је оваплоћени (Бог) Реч зло од греха целог света истребио,
најславнији Господ се славно прославио.
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Крститељу и Претечо Христов, мене стално потапају телесне сласти, зато ум
мој исправи, а валове страсти укроти да у божанској тишини поживим а тебе
химнама прославим.
Као пресјајна звезда, ти си просветљен несхватљивом светлошћу и ишао си
испред духовног Истока, њему се моли Крститељу: да просветли срце моје
потамнело од демонских напада.
У реци си некада свемудри погрузио Бездан, који је донео потоп благодати за
сва сагрешења, зато те молим Блажени: исуши потоке мојих сагрешења,
божанским заступањем твојим.
Богородичан: Блажени Претечо, ти си био сродник Пречисте Дјеве зато те са
њоме поштују и моле, сви који сада у божанском храму твоме стоје, да и нас
учиниш храмом Духа Светога.
Песма 3.
Ирмос: Неплодни мој ум плодоносним покажи, Боже делатељу добри и
засадитељу добара, милосрђем твојим.
Оптеретио сам душу дремежом, лењим, а ти је подигни Христе на покајно
бдење, да бих вршио твоје заповести.
У дан страшни не покажи мене Исусе као очајника, него ме пре краја обрати и
избави ме страшних мука.
Мученичан: Налик на Христа, ви сте страдалници, храбро, подражавали
Христова страдања, зато страшне страсти, душе моје, исцелите.
Мученичан: Да бисте се непролазних добара, на небесима, удостојили, ви сте
страдалници, сваки ужас страдања, на земљи храбро поднели.
Богородичан: Предивно, матерински, дојиш хранитеља свију и носиш у
наручју твоме Пречиста, Онога, који својим рукама све придржава.
Ини.
Ирмос: Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста (да говоре)
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух па пева: нема светог као што
си ти Боже наш и нема никог праведнијег од тебе.
Исцели ожиљке душе моје Господњи Претечо, а ум мој помрачен небригом,
обасјај твојим, божанским, заступањем и избави ме од сваког, противниковог,
насртаја, молим те.
Када си, по Божијем промислу, рођен био, ти си премудри Претечо од
неплодности родитељку твоју ослободио, зато неплодно срце моје заступањем
твојим, Господњи Претечо покажи сада плодоносним, да плодове врлина
доносим.
Умоли твојом љубављу, онога који гради божански дом, да се сваки, који са
вером служи, твоме храму вишњег живота удостоји, па их храмовима Духа
Светога учини, Крститељу и Претечо, засупањем твојим.
Богородичан: Веселио си се Претечо ношен у утроби матере, и тако си се
поклонио Господу, ношеном у утроби Благодатне, зато њега моли, да ме од
сваке невоље избави.
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Песма 4.
Ирмос: Пророк је видео твоје рођење од Дјеве и проповедајући је узвикнуо:
чуо сам глас твој и уплаших се, јер са југа и из горе свете и осењене дошао си
Господе.
Гледа ме демон, где сам сав покраден и осиромашен, Речи (Божија) и радује
се лукави, варалица, мојој пропасти, а ти Господе славе, обогатитељу
сиромашних, његове ме злобе избави.
Оскверних и руке и ноге, Господе, јер учиних што је ружно чинити и
покренух гнев твој место милосрђа, проћердавши твоје дуготрпљење, а ти
презри то, Благи, и смилуј ми се.
Мученичан: Како је диван Бог у светима, који га слушају и идоле начињене
обарају, зато и просторе раја насељавају, одакле беше у старини Адам изагнан.
Мученичан: Токовима ваше крви, блажени, ви сте приношење крви
демонима зауставили, јер то беше на пропаст и погибао народу, који их је
приносио, због тога сте заувек блажени.
Богородичан: Духом поучен сабор пророка преславних, надумно је твоју
тајну, Богородице, на разне начине, свештеним сликама, предописао, зато сада
њихов, светли, крај видимо.
Ини.
Ирмос: Дошао си из Дјеве, ни као посредник, ни као ангел, него си се лично
оваплотио Господе, и спасао си, потпуно, мене човека; зато ти кличем: Слава
сили твојој Господе.
Онај који је небеса приклонио и са људима говорио, он је и главу твојој
десници, пребогати, приколонио, том десницом чувај ме и у смирењу сачувај
срце моје.
Ти си био становник непроходне пустиње, блажени Претечо, зато ти кличем:
душу моју пусту и без икаквог божанског, снабди тиме.
Законом Божијим си управљао, а безаконо си посечен био, зато те молим:
усмери мене, који увек вршим безакоње, јер сам демонским обманама преварен.
Саздао си, сам себе, као храм Владики и Цару, и у божанска насеља си
прешао Претечо, да и ми њих добијемо, моли Онога, који је од тебе дом
пресвети начинио.
Богородичан: Погледај на мене јаднога, најнепорочнија и ослободи ме
страшних и неисцељивих страсти, да бих тебе величао, јер ти си узвисила цело
човечанство.
Песма 5.
Ирмос: Маглу са душе моје, Спаситељу мој, разагнај, светлошћу заповести
твојих, и обасјај ме као једини Цар света.
Безумно додајем грех на грех и одмора немам у смрти мојој, тешко мени
какав ћу се појавити пред Христом?
Беда је моја као брод на којем пропаде товар који си ми дао Милосрдни и сада
осиромашен кукам: Христе, не презри ме.
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Мученичан: Страдалници, ви сте приземну славу презрели и одбацили, а
небеске сте се удостојили и са Христом боравите.
Мученичан: Од љубави ка телу сте се, страдалници, одвојили, и са вером сте
муке прихватили, па сте са љубављу, од Христа, усвојени.
Богородичан: Узвишен духом, Данило те је, Богородице, видео као гору, од
које се камен одсекао и који је демонске идоле поломио.
Ини.
Ирмос: Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега света:
просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не знам.
У токовима Јорданских струја си Претечо Непропадљивога крстио, зато моли
њега, Христа, да токове мојих страсти исуши, па да потоке (рајске) сладости
наследим, као и дивно радовање праведних.
Већ кукам и дрхтим од страха, и збуњеност ме спопала, када помислим на
моја недела и будући суд ужаса, но ти милостиви Господе поштеди ме, ради
молитава твога Крститеља.
Кроз покајање Претечо, одредио си људима спасење, а ти стојиш сред закона
благодати, зато те молимо: жељом за покајањем и нас просветли.
Ја сам немарно живео, али ти ми подари време за покајање, Доброчинитељу,
за шта имам, ка теби, Речи (Божија), молитвеника: Јована, великога Претечу и
свеопштег покајања, проповедника.
Богородичан: Нападима и ловом лажљивога сам умтрвљен, али ти ме оживи,
најнепорочнија, Владичице, јер си свима родила Личност живота, па да бих
побожно појао теби најчистијој.
Песма 6.
Ирмос: У дубини греха држан сам, Спаситељу и у бури сам на пучини
живота, али као што си Јону, од звери избавио, тако и мене, од страсти избави и
спаси ме.
Зовем те Спаситељу, као некада Хананејка: Сине Божији, смилуј ми се и
помилуј, јер имам душу, која страда од зала, а сама неће да постане осећајна.
Збуњује ме бура, прекомерних, страсти, а ти, као што си некада мору
припретио и твоје свете ученике спасао, тако и мене извуци и спаси Христе.
Мученичан: Зачудише се зборови бестелесних ангела вашем трпљењу у телу,
и похвалише Онога, који вам је подарио такву силу и моћ, чесни страдалници.
Мученичан: И ако сте крв своју искапали и потоцима излили, а очи вам
ископане, и у страшним хладноћама промрзли сте, ипак ви ка топлоти Живота
пређосте и Христу појасте.
Богородичан: Тебе имамо као Родитељку Христа и Бога свију и истиниту
хранитељку, и као трпезу, у којој је замешен хлеб тајни, од којега, када једемо,
више не гладнимо.
Ини.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
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Ти си глас, који је (Бога) Реч проповедао, а Он је гласове свих (народа)
примио, зато га моли, да подари опроштај грехова свима, који ти са вером поју.
Сломљеност моје душе исцели, и бремена греха ме растерети и мимо сваке
наде спаси ме, блажени Претечо, молитвама твојим.
Исуса, којега си твојом руком крстио, моли, најславнији, Претечо, да ме
избави из руку греха, јер ка њему, увек, подижем руке.
Богородичан: Дремеж лењивости ме је спопао и сан греховни ми је срце
оптеретио, а ти Пречиста, у бденију твога заступања, подигни ме и спаси ме.
Песма 7.
Ирмос: Попут херувима младићи су, у пећи, радосно појали: благословен си
Боже, јер си, истином и пресудом, навео све ово, због грехова наших,
најопеванији и најславнији у све векове.
Одрекох се твојих закона Христе, а покорих се неразумним похотама, па
чиним што је ружно и у моме безумљу сујетан сам, као нико од људи на земљи,
ипак, због твога човекољубља, не остави ме, Спаситељу, да пропаднем.
У безакоњима сам зачет Господе, па ти се обраћам, као Давид и плачем као
она блудница и као слуга непослушни, разљутио сам тебе јединога истинитог и
благог Бога, па ипак, због твога човекољубља, не остави ме Спаситељу, да
пропаднем.
Мученичан: Сабор страдалних мученика, због мучеништва је, овенчан,
живоносном, десницом, јер је заиста Бога заволео, који је све, речју својом,
створио, и сада се на небу радују и божанског наслеђа, се наслађују.
Мученичан: Због праве вере, преславни беху очију ископаних и руку и ногу
одсечених и ка небу беху узнети, спречавајући замке најљућег противоборца;
њиховим молитвама спаси све Речи (Божија), који Тебе славе.
Богородичан: Херувими славе, а серафими, престоли, власти и господства,
увек поје, надразумни, Пород твој, Маријо најопеванија, јер си само ти, Бога у
телу родила; њега моли, Пречиста, да се, сви, спасемо, који тебе, са љубављу,
поштујемо.
Ини.
Ирмос: Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну; Зато је Он
благословен и највише прослављен.
Секиром твога покајања, из корена ишчупај ране, страсног срца мога, па
засади, Претечо, божанско бестрашће и најчистији страх Божији, који сваку
злобу удаљује.
У токовима Јордана крстио си, славни Претечо, Господа, који цео свет
покрива водама, њега моли, да дарује воду божанског смирења очима мојима.
Јагње Божије, које узима грехе света, ти си, славни, Претечо проповедао, њега
моли да ме од јарећег дела удаљи, а да ме његовим, десним, овцама приброји.
Богородичан: Неплодна утроба те је носила Дјево, а ти си, у утроби, носила
Реч, овапоћену, Њега је побожним играњем, велики Претеча, као најсветији
плод неплодне препознао, обрадовао се и поклонио му се.
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Песма 8.
Ирмос: Некада, на Синајској Гори, у купини, Мојсеју, беше чудо, које Дјеву
предсказиваше, зато појте и благословите и величајте га у све векове.
Из милости си се оваплотио, да би нас обожио, а ја никако не разумех то, јер
сам покорен страстима, но ти ме Христе, по твојој доброти обрати, јер си свима
спасење.
Ти Речи (Божија), као добри пастир, моју бедну душу, залуталу на гори
преступа, обрати и спаси, да не буде, до краја, жртва, лажљивога, противника.
Мученичан: Стојмо јуначки, говораху једни другом, храбри, страдалници,
жестоко рањавани, јер гле, Христос нам пружа венце победе, у све векове.
Мученичан: Моћним жилама жестоког вашег страдања, удависте змију, која
је вас хтела, лукаво, преварити и рајске хране постадосте наследници.
Богородичан: Бог се из, пречисте, твоје крви оваплотио, да би нас обожио, и
зато је, Богородице Дјево, човек постао, а ти га моли, увек, за све, који тебе
славе.
Ини.
Ирмос: У давнини пећ вавилонска је пламен разделила и Божијом наредбом
Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила када појаху: благословите сва дела
господња Господа.
Претечо, пружи десницу мени, који на земљи лежим, јер си десницу пружио и
неокаљанога си водом умио, и избави ме нечистоте телесне, па ме потпуно
очисти, мојим покајањем и спаси ме.
Још имаш душо времена да се покајеш, зато отреси тешки сан лености и орно
бдиј и кличи твоме Владики: смилуј ми се Милосрдни, ради молитава твога
Крститеља.
Потоци страсти и воде зала до душе ми дођоше, а ти блажени Претечо
пожури се да ме убрзо спасеш, јер си у токовима реке измио, најтишу, пучину
безстрастија.
Тешко мени, јер сам многа зла учинио! Тешко мени, јер нико, као ја, није
разгневио Бога, преблагога! Крститељу Христов, помози ми и дај ми разрешење
од мојих грехова и опроштај мојих дугова, заступништвом твојим.
Богородичан: Ти, која си Бога вишњег родила, подигни ме из сметилишта
страсти, које ме оптерећују и страшно ме унижавају, па ме обогати врлинама,
да бих се спасао и теби Пречиста појао.
Песма 9.
Ирмос: Од свих на земљи рођених, ко је чуо тако шта, или видео икада? Где
се нађе, да је Дјева, у себи, имала дечака и без болова га родила? Такво је твоје
чудо и зато тебе Пречиста Богородице величамо.
О, како ли је страшан суд твој, на коме чекам суђење, Христе, а ја, још увек,
не осећам страх од њега, па у лености проводим све године! Обрати ме једини
Творче, јер си и Манасију обратио, када је сагрешио.
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Заустави Христе, реке безмерних, мојих, зала, па ми даруј потоке суза, да
умијем моју нечистоту, коју створих безумљем и спаси ме Твојом милошћу, јер
си и блудницу спасао, када се из душе покајала.
Мученичан: Пресветли спомен божанских страдалника, као сунце нам је
засијао, и све крајеве света обасјао, а таму идолопоклоњења, божанским Духом,
прогнао, и мрак страсти, душепогубних, одагнао.
Мученичан: Пукови часни и војска победоносна и чете изабране, сабор
светих мученика, убројан је у хорове, бестелесних (сила); њиховим молитвама
Христе, све нас учини удеоницима царства твога.
Богородичан: Светлим зрацима, из твоје утробе Дјево и Мати, Маријо, нама
је засијао и ноћ безбожија је уништио, а све, који са вером, тебе поштују, је
просветлио и од таме, непрозирне, у часу осуде, је избавио.
Ини.
Ирмос: Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама се јавио, да просветли помрачене и сабере растурене, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Ради молитава Крститеља, који је Тебе, као јагњета Божијега, проповедао
целоме свету, избави ме из блата греховнога, једини безгрешни и
многомилостиви Господе, јер ти узимаш грехе човечанства.
Ти си ми Претечо Господњи, као ружа мирисна, као миомирисни чемпрес, као
неувели крин, као миро часно, па притичем твојој заштити, а ти ме, од мојих
злосмрадних дела, молитвама твојим избави.
Учини ме, Најблаженији (Претечо), неплодним за зла дела, а да, добре,
плодове врлина, увек приносим, па ме учини чедом Господа и учесника у
Царству Божијем и сажитељем сабора светих.
Нама који те волимо и са љубављу те поштујемо и који се, у твоме божанском
храму, радујемо, подај Претечо Господњи, са небеса, разрешење греха и
поправак живота и избављење од сагрешења.
Ти си се Пророче, поклонио Ношеноме у утроби Богоматере, а који све силом
својом носи; са њоме моли, да се спасе моја, смирена душа, јер свакодневно
упада, у многа сагрешења.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 2.
Све сам грехом превазишао а од кога да се учим покајању? Ако уздахнем као
цариник, мислим да ћу небеса оптеретити, ако заплачем као блудница, укаљаћу
земљу сузама, ипак ми даруј опроштај греха Боже и смилуј ми се.
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Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Презри моја сагрешења Господе, који си се из Дјеве родио, и очисти моје
срце, и учини га храмом Светога твога Духа, не одбаци мене од твога лица, јер
имаш неограничену милост.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Свети мученици су Христов крст узели као оружије непобедиво, и сву су силу
ђавола поразили, а венце су небеске примили, бедем су нам постали и за нас се
Христу моле.
Слава и сада, богородичан: Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви
и изнад свега светији, као што пише пророк: храм је твој свети и диван у
правди.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У уторак блажени, глас 2.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Приносимо ти речи разбојника и молимо те: Сети се нас Спаситељу у
царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Страстима сам превазишао разбојника и блудницу, али ми се смилуј
Спаситељу јер сам себе осуђујем.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Ти си Претечо у води погрузио Бездан милости, зато твојим молитвама
страсти моје укини.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Страдалници Христови, ви сте реке обмане течењем ваше крви исушили, зато
сте достојно прослављени.
Слава: Као што је писано, човеков разум певајући не може опевати, једну
суштину Божанства а у Три Лица.
И сада: Сви непрестано певајмо прехвалним песмама о Њој, која је неопаливо
родила Бога беспочетнога.

У уторак на вечерњи
На Господи возвах, стихире крста, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
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Када си на крсту као Сунце зашао Речи (Божија), светила (небеска) светлити
нису могла него су се помрачила; а земља се покренула и камење се распало и
украс храма се посредини расцепио; гробови су се отворили и мртви устали и
ад је све своје из дубине предао, а демони су побеђени и сан је свима уместо
смрти дарован.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Када је благонаравни разбојник угледао тебе Христе као родног винограда
постао је добар и са мало, али веома добрих речи, украо је опроштај за давна
сагрешења. Његовој ревности похитајмо, а ти помени и нас Човекољубче, сви
ти кличемо.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Заистину се блиста у цркви твој божански крст Христе као звезда са неба, и
демоне спаљује, а верне просветљује и лица оних који те разапеше посрамљује.
Дрветом у знаку крст извео си прародитеље из ропства и учинио да су у
пустињи мед из камена сисали.
Затим стихире из минеја. Ако ли нема минеј, тада стихире Пресветој
Богородице. Глас 2.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Тебе је Владичице Доброчинитељ показао као заступницу свих људи као
велико уточиште хришћана јер се из тебе обукао у нашу природу и због нас
распеће и смрт поднео. Зато непрестано моли Њега Богоневесто, да свима
низпошаље очишћење сагрешења.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
У давнини Дјева као јагње гледала из њене утробе на дрвету поропетога као
осуђенога са двојицом осуђеника па је нарицала и овако говорила: Сине и Боже
мој, чудна ли је и страшна ова тајна и бездан твоје мудрости неможе нико
испитати, зато појим о твоме дуготрпљењу.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Где је лепота твога лика? Где је Сине сакривена красота твоје доброте? Ти си
диван Боже по неизрецивој доброти коју си чинио за све људе, па зашто си без
славе и без части на дрво (крста) пропет те немаш више Чедо ни оног изгледа
ни оне доброте? Овако Предобра Дјева плакаше и кроз јецај нарицаше.
Слава и сада, крстобогородичан: Престала је зора (небеских) светила,
надјачана од духовног Светла обнаженога на крсту, јер увек јаче надјачава оно
што је слабије, и мање уступа место већем, па како да пред Христом који
блиста не сакрије зраке тварно светило? Оваквим доличним речима говорила је
Пречиста док је гледала тебе Светлости свима светилима.
Затим: Светлости тиха.. потом прокимен дана..Удостоји Господе.. и
јектенија.
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На стиховње, стихире крста. глас 2.
Спаси ме Христе спасе силом крста јер си спасао Петра у мору и помилуј ме.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
„Нека се разапне“, викали су они који се увек наслађиваху твојим даровима и
тражаху убице праведника да добију злочинца место Доброчинитеља, а ти си
Христе ћутао и њину суровост трпео, јер си хтео да пострадаш и спасеш нас
као Човекољубац.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Зборови мученика противише се мучитељима говорећи: ми
ратујемо за Цара сила, па ако нас и огњу и мукама предате ми се нећемо одрећи
Тројичне силе.
Слава и сада, крстобогородичан:
Подобан: Јегда от древа тја..
Многе си патње претрпела у распећу Сина и Бога свога Пречиста, јецала си,
плакала и нарицала: јао мени Чедо слатко! Зашто неправедно страдаш а хтео си
да избавиш све из Адама на земљи рођене? Зато са вером молимо тебе
Пречиста Дјево: учини Њега милостивим према нама.
Затим: Сада отпушташ.. и Трисвето. После: Оче наш.. тропар светоме,
јектенија и отпуст.

У уторак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који раздели море и
проведе људе које изведе из египатског ропства и јер се прославио.
Реч моја није достојна, да се назива похвалном песмом, Свечиста, јер ме
покрива мноштво грехова мојих, па ипак, о Богородитељко, у невољи ме прими.
На крају, притичем под твоје окриље, Пречиста, због безбројних мојих
грехова, а ти Пречиста, учини мога Владику и Бога, да буде благонаклон мени и
спаси ме.
Слава: Ти си мени Владичице, топло очистилиште, теби притичем и
избављам се и налазим душевно спасење; а ти све можеш, јер си Мати Бога
свију.
И сада: Обмањивач душа, одвуче ме у јаму пропасти, али ти пружи мени руку
твоју, Богородице Дјево и брзо ме на светлост изведи.
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Песма 3.
Ирмос: Утврди нас у теби Господе, као што си (крсним) дрветом грех
умртвио и страх твој усади у срца нас, који ти појeмо.
Запао сам, јадан, међу многе разбојнике и бејах обнажен, рањен и остављен,
али ти чиста, Богородице, не презри мене.
Раније змија обнажи Адама и превари га дрветом, а сада иста, лако, зароби
душу моју, зато се молим, Владичице, смилуј ми се.
Слава: Сада ти откривам моја, тајна, дела, истинској заступници мојој и
покровитељки, да не би њих обличио Син твој, на праведном суду његовом.
И сада: Помилуј нас Пречиста, помилуј, јер немемо дела, којима бисмо се
могли спасти, зато ти, са вером, вапијемо: помилуј слуге твоје.
Песма 4.
Ирмос: О теби певам, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене заблуделог
тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и зато те славим
Многомилостиви.
Болестан сам неизлечиво владичице и пропао сам, али ме не презри, него ми
даруј уље доброте твоје, Дјево и твојим старањем обогати ме, златом
непотрошивим које је од Бога.
Обнажен и без добрих дела, лежим у зло у обучен, више него сви, који од
давнине падоше, а сада ме украси као раније (у рају) и избави ме потоњих
падова Божија невесто.
Слава: Блудом сам превазишао блудницу, а лакомством цариника и речима и
делима, али ме пре краја (живота) удостоји да стекнем покајање од обојих,
Владичице моја.
И сада: Настаних се у пустињи туге и удаљих се од тебе Богородитељко и ко
ће ми дати крила да полетим и да дођем теби, надању моме и да ме спасеш
јадног и малодушног?
Песма 5.
Ирмос: Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе, за другога бога, не знамо.
Из твоје утробе Владичице, као светлост незалазна засијао је (Господ), свима
на земљи, па нека и моју смрадну душу обасја, Пречиста и нека одагна сваку
маглу, са срца мога.
Покрила ме је ноћ, мојих, најгорих и злих дела, али теби вапијем, Владичице:
упути ме Најопеванија (Дјево), ка божанској светлости Сина твога и Владике.
Слава: Прими и мене Пречиста, као што је Син твој и Створитељ свега
примио блуднога сина, и сада му и ја, са оним, вапијем: заиста сагреших и
спаси ме Владичице.
И сада: Рањено је срце моје нападима злога, а ти ме, Пречиста, као
милостива, исцели, јер си неизрециво родила Онога, који на крсту беше рањен.
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Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам, неиспитиви, бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
У јаму греха упадох а ка, незаборавноме, Богу не погледам, јер сам
обухваћен страхом, него теби притичем Богоневесто.
Срце је моје покривено таласима многих, потајних, греха, а ти ме Богородице
Дјево, управи, свесилном, молитвом твојом.
Слава: Удостоји ме да видим лепоту славе твоје, када ми дође време одвајања
душе од тела, јер ти си моја сигурност Владичице, да ћу тада добити опроштај.
И сада: Твојим молитвама избави од искушења, невоља и туге слуге твоје,
света Владичице, јер са вером теби притичемо.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 2:
Тебе величамо Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега бесемено Бог
изниче и погуби на дрвету смрт.
Песма 7.
Ирмос: Златноме идолу на пољу Деиру се клањаху, а твоја три дечака не
марише за ту безбожничку наредбу и зато бачени, усред огња, орошени појаху:
Благословен си Боже отаца наших.
Сада је демон зинуо и жури да мене, у утробу његову и са свих страна ми
поставља искушења и замке и да прекине напредак мој, али ти похитај Дјево и
Мати и избави ме, од његове зле намере.
Непријатељ ме прља и збуњује, и осећања моја и разум, и у понор очајања
жури да ме гурне; зато кличем, теби, јединој: ти си моје уточиште Богоневесто
и избави ме из руке овог лажљивца.
Слава: У давнини ти си три младића, из распаљене пећи избавио; ти, сам,
Христе мој и мене, ради молитава неискусобрачне Матере твоје, из пламена,
којега распалих, безбројним, мојим залима, избави ме и ороси.
И сада: Чулно срце моје пронашао је упропаститељ и умртвио га, но ти ме
твојом, божанском силом, ороси, неискусобрачна Мати и помогни ми да га
победим, јер ти са вером кличем: благословена си ти, која си Бога родила.
Песма 8.
Ирмос: Бога, који је у пећ огњену, јеврејским младићима, сишао и пламен у
росу претворио, појте Њега сва дела, као Господа, и величајте Га, у све векове.
Погрбих се веома, од многих, мојих, великих, зала и оптеретих се много и очи
моје, због тога, не смем, ка небу, подићи, зато, теби, вапијем: једина
Богородице, помилуј мене палога.
Када паднем у гнев Сина твога и Бога, избави ме Пречиста, и у час када ме
буде хтео испитивати, буди ми на помоћ, Пречиста, и од удела левих јаради
избави ме.
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Слава: Духовно сам умртвљен, због, безбројних, мојих зала, а ти ме
Богоневесто и Дјево подигни, и твојом молитвом ме избави од сваке обмане,
душепогубног, непријатеља и убице.
И сада: Од зла си неисправљена душо моја и како си страшно оцрнила прву
доброту твоју? Како ли си одбацила све завете, које си дала своме Творцу, а
примила злобу? Ипак, крени и притеци побожно Богородици.
Песма 9.
Ирмос: Бог Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови
Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; (Богочовек) се од свете Дјеве ради
нас неизрециво оваплотио, зато њега верни једнодушно песмама величајмо.
Заиста сам, тешким неделима, укаљао осећања своја и сав се испуних
бесрамношћу, али ти ме очисти, Пречиста, и измоли ми време покајања, да те
непрестано величам.
Оправдај ме ти, Богородице, када буду откривена свачија дела , јер ти заиста
имаш такву моћ и твојим молитвама избави ме таме и уведи у земљу светлости,
тамо где је радост неизрецива.
Слава: Молим тебе Речи Божија, пре краја (живота) мога, даруј ми топле и
умилне сузе, заједно целомудрије и смирење и божанску љубав, а стаду твоме,
поредак, ради молитава Родитељке твоје.
И сада: Ти си славом и чашћу, надмашила умне и телесне силе, само не и
Бога, ти (Дјево) не омрзни мене, који надмаших сагрешењима све, који некада и
сада сагрешише на земљи, него ме спаси молитавама твојима.
Затим: Достојно је..и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропари и остало по
обичају и отпуст.

У среду на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста. Глас 2.
Када си, Христе Боже, пречисте своје руке, на крсту, раширио, тада си
спасење, посред земље, извршио, и све си народе окупио, који кличу: Господе
слава теби.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом, јер
је свето.
На какав начин је враг заробио Адама: дрветом са плодом, тако си ти Господе
сам заробио врага: дрветом крсним и твојим страдањем, али зато си и дошао
као други Адам, да потражиш залуталога и оживиш умрлога, Боже слава теби.
Слава и сада, крстобогородичан:
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је Бог изникао
и на дрвету (крста) смрт погубио.

153

По другом стихословију, сједални. Глас 2.
Животворни крст твоје доброте, даровао си нама недостојнима Господе, па ти
приносимо ову молитву: спаси град твој и мир њему подари, ради Богородице,
једини Човекољубче.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Крстом си све на земљи просветио, а грешнике на покајање позвао, зато не
одвајај мене од стада твога Пастиру добри, него потражи мене заблуделога
Владико, и уброј у стадо твоје, јер си једини благ и Човекољубац.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Учинио си твоје свете светлијим од злата, и прославио твоје
преподобне као Благ, због њих се смилуј Христе Боже, па управи живот наш јер
си Човекољубац, и учини нашу молитву као кадило, једини који у светима
обитаваш.
Слава и сада, крстобогородичан:
Подобан: Милосердија сушчи..
Гледајући Мати твоја и Дјева Христе на крсту тебе разапетога и мртвога,
горко је плакала и говорила: Сине мој каква је ово ужасна тајна? Ти свима
дарујеш живот вечни, па како својом вољом умиреш на крсту срамотном
смрћу?
По трећем стихословију, сједални, глас 2.
Подобан: Милосердија сушчи..
Као милосрдни Бог и Човекољубац и по мноштву твоје милости, ради нас си
претрпео распеће и умирање Исусе Животодавче, да би творевину твојих руку
од смртне осуде избавио, јер си само ти безгрешан.
Као разбојник те исповедам и кличем теби благоме: помени ме Господе у
царству твоме, и сједини ме са њиме, јер си ради нас примио страдање.
Слава и сада, крстобогородичан: Чувани часним крстом Сина твога
Владичице чиста Богородице, сваки напад противника лако побеђујемо, због
тога те како доликује и славимо: као Матер Божију и једину узданицу душа
наших.
Канон часноме и животворноме крсту. Његов акростих је: Уздизање крста
је обарање демона. Дело Јосифово. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што је у давнини, сву, веома наоружану фараонову, војну, силу у
дубину послао, тако је оваплоћени (Бог) Реч, зло од греха целог света истребио,
најславнији Господ се славно прославио.
Првосаздани је давно, прву заповест прекршио, па је у врту, од смрти
обухваћен био, подигнути на дрво и Бесмртни је смрт окусио, а бесмртност
људима подарио.
Крстом подигнутом на земљи, оборена је и уништена, сплетка противника,
њиме се, раније, одбачени човек, опет, до раја, узвисио, зато, слава теби
јединоме Богу нашем, који си тако хтео.
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Мученичан: Прехвални мученици, ви сте као стадо и као разумни јагањци
сви заклани и на делове немилостиво сечени и за Жртвованог жртвовани и сада
свету Цркву првенаца просветљујете.
Мученичан: Велико трпљење сте, мудри, страдалници, увек, показали и зле
противнике, тако оборили, мачевима сте посечени и у огањ и воду бацани, па
сте се зато блаженога краја удостојили.
Богородичан: Сабор светих пророка те је Пречиста Владичице назавао
непролазним дверима и земљом изабраном и гором несеченом, јер си родила
Владику свију, који је својевољно распеће у телу примио.
Други канон, пресветој Богородици. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио а
људе провео које је из египатског ропства извео и тако се прославио.
Ходите сви верни, сложно, појмо о Богородици, јер нам је изнад разума
људско, родила Христа и непрестано се моли за спасење свију нас.
Он, који је лик очеве личности, из тебе је, Богородитељко, другу природу
примио и пропали лик (човеков) је прославио и њега новим учинио.
Ти си часнија од херувима и вишља од небеског свода, јер си Бога надразумно
у утробу своју безстрасно примила.
Ти си родила Господа, доброчинитеља и избавитеља од наших грехова, који је
изменио смртност Адама и тако си природу нашу до небеса уздигла.
Песма 3.
Ирмос: Доласком твојим процвала је пустиња као крин Господе, (раније)
незнабожачка неплодна црква, и у теби се утврдило срце моје.
Када си Речи (божија), разапет, био, ти си, сву, творевину поколебао, а верне
си утврдио, па запеваше о сили твојој и неизрецивоме, твоме снисхођењу.
Рај је, Tвојим, крстом, Владико, отворен и разбојника си увео, који је
препознао твоје царство и богатство, божанскога, твога милосрђа.
Мученичан: Процветаше мученици, као руже мирисне и духовне шуме и
смрадну обману одагнаше, а срца верних замирисаше.
Мученичан: Светитељи, ви сте васељени светила и спасиоци вернима, зато
светлим зрацима Духа,, све просветлите, који вас, како приличи, славе.
Богородичан: Патила је из дубине душе Најнепорочнија, када је гледала
подизање на дрво (крста) и како својевољно умире, Онај који свима живот
дарује.
Ини:
Ирмос: Утврди нас код тебе Господе, јер си (крсним) дрветом умртвио грех и
страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Тебе Дјево, са разлогом, називамо, као златну кадионицу и сасуд са маном и
Божију гору и палату божанску и прекрасну.
Ти си Дјево као Црква и (Бога) Речи свето станиште, зато ми буди Пречиста и
Увекдјево сагрешења очистилиште.
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Ни један језик на земљи рођени, нити ум бестелесних, не може објаснити твој
Пород, јер си надприродно и надразумно, Створитељ, родила.
Буди утврђење, уточиште и заклон Дјево Богородице, свима, који са вером,
теби притичу и који тебе, као Матер Божију, објављују.
Песма 4.
Ирмос: Дошао си из Дјеве, ни као посредник, ни као ангел, него си се, лично,
оваплотио Господе, и спасао си потпуно, мене, човека; зато ти кличем: Слава
сили твојој, Господе.
Када си на дрво (крста) подигнут, Tи си, једини Господе, темеље, љутога,
завојевача света, опустошио, и клетву си укинуо, па смо тобом спасени и зато
те славимо.
Када је Tебе Свесилни, сунце, разапетог на дрво, видело, светлост је своју
сакрило, горе и камење се распадаше, а храмовна завеса се раздираше.
Мученичан: Када сте мученици, за Госода, убијани, ви сте противника,
потпуно, умртвили, а када сте жељезом стругани, ви сте кожну природу свога
тела, свукли, а славом сте се обукли.
Мученичан: Када су главе мученицима посечене, страшно су главе злих сила
одсечене, а мученици, непролазну, славу наследише, радујући се.
Богородичан: Као Очев сјај, заблистао је, из твоје утробе, неискусобрачна
Дјево, Христос, и сав је свет просветлио, а демонску таму је уништио.
Ини. Ирмос, исти.
Капљу милости ми Владичице ороси и уклони сваку врелину срца мога и
помисли моје као мутне потоке заустави.
Мада сам оружијем сласти сам прободен и лежим рањен, ти ме не презри
Пречиста, него ме исцели копљем и крвљу распетога Сина твога и Бога нашега.
Владањем си обогатила сву твар Најнепорочнија, па ипак се божанском
благодаћу смилуј на мене веома пониженог да бих величао тебе као моју добру
зступницу.
Расхлади ме Дјево покајањем и ороси ми срце усахло врелином страсти па
излиј не мене уље и лекове милости твоје.
Песма 5.
Ирмос: Божији заступник био си људима, Христе Боже, и ти нас Владико
приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо из мрака
незнања.
Када си на крст прикован био, темеље земље си поколебао, а када си копљем
прободен био, змију си зачетницу зала заклао и реке спасења си Христе свима
излио.
Ниси издржао да гледаш у заблуди, онога, кога си својим рукама саздао, зато
си Речи (Божија) руке на дрвету (крста) раширио и усмрћен био, али си дрветом
и оживио (Адама), давно усмрћенога.
Мученичан: Пријатељи Христови и усрдни заступници људима, цветови
часни и најбољи сасуди Духа, мудри страдалници се, достојно, прослављају.
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Мученичан: Једини Законодавче, по закону је збор светих, твојих,
страдалника пострадао, а безаконике је, силом твојом посрамио, трку је
завршио и мученички се овенчао.
Богородичан: Показала си се Пречиста по порођају непропадљива, јер се Бог
из тебе оваплотио и родио; њега да гледаш, разапетог, ниси издржала, него си,
из дубине срца, за њим, болно нарицала.
Ини.
Ирмос: Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Ми верни смо препознали из тебе, Богородитељко, без семена оваплоћенога и
рођенога истинитог Сина и Бога, а по природи и човека, зато тебе прослављамо.
Под твоју заштиту Пречиста и заступништво, ми верни, увек, са вером,
притичемо, јер се тобом, Дјево, од сваке, велике, невоље избављамо.
Избави нас Пречиста, од искушења и буре помисли и свакога гнева и од
свакога греха, глада и помора и вечнога Дјево мучења.
Ти си Владичице нама хришћанима заступница, спасење и надање, зато увек
спасавај све, који, са вером, о теби, најопеванија, Дјево, песме поје.
Песма 6.
Ирмос: Из кита је Јона ка Господу вапио: изведи ме из дубине ада, молим те,
да бих ти, као избавитељу, гласом хвале, истине и из душе, жртву дао.
На младе главе је, некада, Јаков руке положио и тиме крст означио, на којем
си Ти Речи (Божија), руке раширио и из руку лажљивога нападача си, Христе,
човечанство избавио.
Због Тебе, својевољно, разапетог Царе свију, грех, који је царовао, је
уништен, а Адам, некада у давнини, изгани из раја је, тако и весело појући, у
њега, поново усељен.
Мученичан: Дивни беху у светим ранама и небеском побожношћу украшени,
истински вољени, Господњи мученици, којима несумњивим срцем појимо.
Мученичан: Божански мученици су своју светиљку неугашеном сачували,
мада су је богато, својом, крвљу натопили и улаз у божанску палату су, са
радошћу, добили.
Богородичан: Појимо теби свеопевана, јер си родила Бога, преопеванога,
који је на дрвету (крста), противнога, борца погубио и из пропасти, све који
поје о његовим страдањима, избавио.
Ини.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Својом вољом је све створио и да се усели у утробу неискусобрачне хтео да
би као милосрдан све заражене трулењем нетрулежношћу обогатио.
Ти си Најнепорочнија светија и виша од вишњих сила, јер си несместивога
(Бога) Реч надприродно у утробу твоју примила.
Лутам на путу живота и у беспуће греховно стално падам, а ти ме Владичице
упути ка стази покајања.
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Не презри Пречиста наше молбе, јер на тебе полажемо наду ми слуге твоје, а
ти си нам Владичице уточиште и душама нашим очистилиште.
Песма 7.
Ирмос: Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну; Зато је Он
благословен и највише прослављен.
Када Си, милостиви Господе, на крст подигнут и копљем прободен, тада
давнашње оружије, против мене леђа ми окрете, зато те величам, јер сам
твојим, часним, страдањем, стекао нестрадање.
Змија, коју је Мојсеј на дрво одигао, праобразоваше божанско Христово (на
крст) пропињање, тиме је, лажљиву змију, умртвио, а све нас, умртвљене
преступом, оживио.
Мученичан: Због ваших, славних, страдања, свети, попут сабеспочетнога
Сина беспочетног Родитеља, постали сте синови, божанским сједињењем, зато
вас он назива браћом и наследницима свога Царства.
Мученичан: Богоносни мученици су, радо, као и Владика, на крст
разапињани и копљем пробадани и мачевима сечени и у огањ и воду бацани и
точковима дробљени.
Богородичан: Када је Пречиста, видела на дрвету разапетога, сазрели грозд,
којега је необрађено родила, овако је нарицала: чедо моје слатко, ти (крв своју
као) слатко вино точиш, којим се пијанство страсти уклања.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Владичице моја сила и песма и спасење и сигурно заступање и бедем
необориви, зато ме од насртљивих демона одбрани јер стално траже да ме
умртве.
Бога си Дјево оваплотила од девствене твоје крви, а он је човечанство обожио,
зато мене страстима укаљаног и упропаштеног демонским преварама избави
твојим молитвама.
Пећ је била праобраз твога Порода Најнепорочнија јер није децу спалила као
ни неиздрживи огањ твоју утробу, зато те молимо: избави слуге твоје од огња
вечнога.
Песма 8.
Ирмос: У давнини пећ вавилонска је пламен разделила и Божијом наредбом
Халдејце спалила, а верне у њој, оросила када појаху: благословите сва дела
господња Господа.
Сва творевина је освештана крвљу изливеном из твојих, Дуготрпељиви,
непропадљивих ребара, а реке многобоштва су исушене и појавише се облаци
праве вере, да униште сушу обмане.
Сунце се, од твога распећа, застидело и зраке своје сакрило, а камење се
распадало и доњи ад се преплашио, но душе праведних се обрадоваше, чекајући
Речи (Божија), коначно, избављење.
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Мученичан: Остатци моштију страдалника, изливају исцелења вернима и
увек ране, од неисцељивих болести, исцељују, зато Ти, Господе, благодарно
кличемо, јер си диван у светим твојим мученицима.
Мученичан: Чељусти звериње и узавреле казане и измрзавање и студени и
тегобе жеге и чупање ноктију и тамнице и мучку смрт храбро сте страдалници
претрпели, па сте се зато са Христом прославили.
Богородичан: Тело из утробе твоје, је хтео примити и невидљиви постаје
видљиви и распеће је примио и проклетством је назван био, али је од сваке
клетве нас, Син твој, богорадована, Владичице избавио.
Ини.
Ирмос: Господа који је у давнини јеврејску децу у пламену оросио, а
Халдејце жестоко у њој спалио, појмо говорећи: благословите и величајте га у
векове.
Нескверна као јагње родила си Јагње Божије живо и независно спасење нама
земнороднима, зато не презри мене који кличем: благословите сва дела
господња Господа.
Божански пород твој Пречиста нас јеобновио и све нас чедима и синовима
дана и светлости показао па ми спасени кличемо: благословите сва дела
господња Господа.
Воду Живу си нам из твојих девичанских крила Пречиста родила, од извора
исцелења си је за опроштај и исцелење вернима излила, зато сви кличемо:
благословите сва дела господња Господа.
Из тебе је Пречиста као зрели грозд живота изникао, а ти си лоза која
заслађујеш земљу добрима зато кличемо: благословите сва дела господња
Господа.
Песма 9.
Ирмос: Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио, а
нама се јавио, да просветли помрачене и сабере растурене, зато тебе,
најопеванију, Богородицу, величамо.
Твојом раном, недокучива, Речи (Божија), исцели беду и јад мој и сахрањени
мој лик, од злих страсти, очисти твојим страдањем Господе, Боже спасења
мога.
Видели су Те Владико, пропетог на дрво кипариса, певка и кедра из Твоје
доброте, а Ти си један од Свете Тројице, имаш једну личност, а две природе, да
спасеш човечанство.
Мученичан: Обучени крстом, као штитом мученици, неповређени сте се
показали, мада сте били свим стрелама злобе стрељани, зато сте злога победили
и њему се, као бедној птици заувек наругали.
Мученичан: Земља је зинула и крв вашу мученици и страдалници примила, а
небо је, божанске, душе ваше примило и са огњеним чиновима сте стали пред
божански престо, као црквени стубови непоколебиви.
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Богородичан: Када си Творца целе природе, надприродно родила, ти си
пропалу природу праоца обновила, а Дјевом остала. Када си Сина разапетог на
крсту давно видела, матерински си Дјево, Пречиста, плакала.
Ини.
Ирмос: Бог Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови
Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; (Богочовек) се од свете Дјеве ради
нас неизрециво оваплотио, зато њега верни једнодушно песмама величајмо.
Божанског човекољубља ме удостоји млада Дјево, јер си само ти
човекољубивог Бога неизрециво родила. Он је од тебе тело позајмио, да би
мене будућег огња и сваких мука избавио, јер сам тебе са љубављу прославио.
Сви тебе имамо као моћну заступницу, као уздање и као бедем и наду и тврди
заклон, као необориву тврђаву и пристаниште без буре и као најмоћније
уточиште па се тако Свеопевана спасавамо.
Ти си родила божнску светлост, зато срце моје просвети млада Дјево
помрачено многим нападима страсти и замислима противника, и даруј ми Дјево
увек капи (суза) које ме чисте од нечистоте греха.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње стихире крста, глас 2.
Дрво твога крста Христе Боже показало се нама вернима као дрво живота, јер
си њиме поразио господара смрти а нас умртвљене грехом си оживио. Зато ти
кличемо: слава теби Господе, доброчинитељу свих нас.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Због унижења Адамовог, својевољно си се понизио Христе Боже: дошао си на
земљу и од Дјеве се оваплотио и распеће примио, да би нас од робовања демону
ослободио, Господи слава теби.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Сваки град и земља славе мошти ваше, о страдалници и
мученици. Ви сте због закона (Божијег) пострадали, и небеске венце примили, и
зато сте светима похвала а црквама красота.
Слава и сада, крстобогородичан: Када си на дрвету (крста) видела
пропетога као Грозд зрели, којега си Чиста у утроби носила, јецала си, јаукала и
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нарицала: излиј сладост, Чедо моје, којом се пијанство сваке страсти уклања,
умољен због мене твоје родитељке по својој доброти Доброчинитељу.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У среду блажени, глас 2.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Приносимо ти речи разбојника и молимо те: Сети се нас Спаситељу у
царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Када си вазнесен на крст Спаситељу, тада си са собом вазнео сву човекову
природу, која непрестано поји о теби.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Адамову меницу си Човекољубче твојим копљем покидао, а њега си у књигу
живих уписао.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Ви сте мученици били налик Ономе, који је распеће претрпео, и заједничари
његове славе сте се показали.
Слава: Нека се опевају заједно Отац беспочетни и Син сабеспочетни, у истој
слави са Духом Светим.
И сада: Када си на крсту видела Кога је безсемено родила, његово
дуготрпљење си Дјево са сузама опевала.

У среду на вечерњи
На Господи возвах, стихире светим апостолима, глас 2.
Подобан: Јегда от древа тја..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Као раздељене реке из Едема сву сте земљу напојили, па сте је преорали и
спасоносном проповеди засејали и добар клас сте пожњели, мудри: душе
спасених. Њих сте ученици Господњи у духовним ризницама као најскупље
богатство сакрили.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Ослободите од таме страсти и сласти многострасно моје срце, јер сте светила
духовнога Истока и просветитељи светлији од сунца. Ви свима јављате Онога
који је разорио лаж ноћи неверја, зато га умолите да и наше помисли просветли,
јер сте га лично гледали.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Ви сте као нове таблице благодати, Богом исписане, и били сте као тајници и
оживотворени рукописи, јер сте носили реч спасења исписану Духом и Очевим
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прстом, па прођосте све крајеве света и свима људима јасно објависте веру
православну и стазу која води ка небесима.
Затим стихире светоме из минеја, ако следе. Ако ли не, онда ине стихире
светоме и великоме чудотворцу Николају. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
У граду Миру си поживео телесно и заиста си се показао као миро; миром
духовним си помазан био, светитељу Христов Николаје и запахњујеш мирисом
бесмртности све који притичу под твоју заштиту, па их твојим молитвама ка
Гаосподу Оче разрешаваш од сваке невоље, тегобе и туге.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Обузела су ме многа искушења и снашла ме је ужасна животна бура, утапам
се у валовима невоља и тугом сам обузет, али у тебе полажем сву наду своју
блажени оче Николаје а ти ми даруј разрешење твојим молитвама ка Владики и
Богу нашем.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Обузет сам мраком и потамнелим помислима и демонским лажима и узбуркан
телесним страстима и законом греха надвладан, а ти ми притеци и озари ме
светлом благодати, јер ти си светлост у свету и просветљен си божанским
зрацима, свеславни Николаје.
Слава и сада, богородичан: Реч исте славе са Оцем и Духом у последња
времена је као велико сунце засијао на земљи из Дјеве Божије слушкиње, и
послао вас славни апостоли, као зраке, да светлошћу вере просветите све људе
у мраку обмане, и да их божанском науком ка њој приводете.
Затим: Светлости тиха.. потом прокимен дана..Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховње стихире апостолима. Глас 2.
Узвисио си Спаситељу по свему свету имена врховних апостола, јер су
небеским (животом) поживели и неизрецива исцелења подарили земнима. И
саме сенке њине су болести лечиле. Рибари су чуда чинили и они који су из
Јудеје су објавили Божију науку о благодати. Ради њих даруј и нама
Милосрдни велику милост.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Увек се против неправедних дела боримо али и ка теби истинитом Богу
притичемо, и глас твојих ученика ти приносимо, па велимо: Спаси нас
наставниче, јер пропадамо. Па те молимо: покажи и сада непријатељима нашим
како покриваш људе и спасаваш од беда; ради молитава апостола и због велике
доброте твоје, презри наше грехе, Господи слава теби.
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Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Велика је слава коју сте вером стекли, и не само у страдању да сте противника
победили, него и после смрти демоне прогоните и паћенике исцељујете. Лекари
сте за душе и тела, зато се молите ка Господу да се смилује душама нашим.
Слава и сада, богородичан: Као родна маслина, Дјева је родила Тебе плод
живота, да рађаш плод свему свету и велику и богату милост.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У среду на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио и
људе провео и из египатског ропства извео и тако се прославио.
Сви те Пречиста побожно и душом и срцем исповедају као Богородицу и од
тешких беда и невоља и сагрешења се сада спасавају, Пречиста.
Спознали смо сав бездан благодати, која у теби пребива, зато и притичемо,
усрдно, твојој, божанској, заштити и спасавамо се.
Слава: Пречиста, моли оваплоћенога од твоје пречисте крви, да се избаве
сагрешења и тешких болести, сви који теби поје.
И сада: Ти си свију верних похвала, уточиште и сигурност, радовање и душа
спасење, нада и утврђење, Богоблагодатна.
Песма 3.
Ирмос: Утврди нас у теби Господе, као што си (крсним) дрветом грех
умртвио и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Твојима молитвама ка Богу, којег си родила Пречиста, подај његову
наклоност ка слугама твојим, који притичу твоме покровитељству и верно се
клањају Рођеноме од тебе.
Чуј речи молитве моје Дјево које из дубине срца приносим теби, Свеопевана,
и од страсти и напасти избави ме.
Слава: Управи цео живот мој Дјево, узданицо моја и заступнице, и избави ме
од наиласка искушења и невоља Богоневесто.
И сада: Богомати, ти носиш на рукама Премудрост Божију оваплоћену и
моли се да би се ми избавили од незнања и заблуда.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе глас Твој, када си говорио, као глас вапијућег у
пустињи и када си над многим водама загрмео, сведочећи о твоме Сину свег
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испуњеног Духа који сиђе и када си узвикнуо: ти си Христос, Божија мудрост и
сила.
Подари Владичице исцелење, од мојих душевних рана и разрешење, од моје
телесне нечистоте, јер си ти Бога родила.
Иако су моје мисли упрљане страстима и животним колебањима, ти ме Дјево
и надо наша са вером утврди.
Слава: Од наиласка невоље и буре и од беда, избави ме твојим молитвама
Мати Божија, једина најопеванија.
И сада: Потапају ме буре и таласи живота, а ти ме Дјево избави и ка твоме
пристаништу упути.
Песма 5.
Ирмос: Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Ти имаш оружије непобедиво, против разних искушења демонских, тиме
избављаш од сваке злобе све, који тебе као чисту Богородицу, познају.
Ти си испуњење (Старог) Закона, и ти си виша од херувима, јер си родила
оваплоћену Реч Божију, Јединороднога Сина; њега умоли за слуге твоје.
Слава: Ти носиш на рукама твојим Створитеља свега, њега твојим молитвама
учини нама наклоњеним, јер ти сада из свег срца притичемо.
И сада: Из невоље и душевне туге приносим ти бедник молитву, јер ти си
једина родила Реч( Божију) и творца, њега умилостиви и спаси нас.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам бездан милости твоје: Боже,
из пропасти изведи ме.
Стекох тебе као пристаниште спасења, док пливам по мору живота пуним
туге, тебе призивам Владичице, кормилар моје душе буди.
Остадох као наг без одеће целомудрија и сав сам понижен, али Мати и
Увекдјево, која си Бора родила, подари ми одећу радости.
Слава: Отпао сам од чистог живота, јер сам живео у лености и стастима, али
ти ме извади благословена Владичице, и са наредбама Сина твога ме сједини.
И сада: Удостоји нас милости твоје Богородице, јер си премилостивога (Бога)
Реч родила и његовом крвљу, од пропасти, људе избавила.
Затим: Господе помилуј, трипут. Слава и сада..
Сједален, глас 2. Подобан: Божественаго бихом..
Твојим молитвама Увекдјево, удостоји ме Пречиста, да дођем код Бога, и
конопе страшних, страсти, растргни и будућег пламена ме ослободи.
Песма 7.
Ирмос: Златноме идолу на пољу Деиру се клањаху, а твоја три дечака
немарише за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња, орошени
појаху: Благословен си Боже отаца наших
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На крсту је прикован био Он који се из тебе Богородитељко оваплотио, и
Адамову обвезницу је раскинуо, њега сада моли Дјево, да се сваке муке
избавимо ми који са вером кличемо: Благословена си, јер си Бога у телу родила.
Ти си добра нада и заступница верних, Владичице, и сада те молим, даруј
бескрајну милост, свима који се у тебе надају и који ти кличу: Благословена си
јер си Бога оваплоћеног родила.
Слава: Мноштво се животних невоља, замотало око мене, а не нађох никог да
ме пожали и да нити да ме разуме; твојим светлом, Дјево, разреши таму мојих
сагрешења и обасјај ме, да појим теби благословена, јер си Бога оваплоћеног
родила.
И сада: Кршетењем се обукох у дивну одећу спаситељних заповести
(Божијих),али је бедник испрљах леношћу, зато сада притичем теби Дјево и
молим те, да ме опет оденеш у одећу спасења.
Песма 8.
Ирмос: Бога, који је у пећ, огњену, јеврејским младићима сишао и пламен у
росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га у све векове.
Ум мој сада малаксава, јер упаде у дубину срама и зато сам обузет разним
залима, али ти ме Дјево исцели и одени ме у светслост безстрастија.
Стекосмо ми верни тебе, као тврђаву и кулу чврсту и лествицу и чуварку и
заступницу и тобом се сада спасавамо, па певамо, Рођеноме из тебе Пречиста, и
њега величамо у векове.
Слава: Познасмо те Богородице као зрак и извор бесмртности, јер си родила
Реч Оца бесмртнога, који од смрти избавља, све који га величају у све векове.
И сада: Потоке исцелења увек точиш свима вернима, Пречиста, одатле и ми
примамо неисцрпну благодат и певамо Рођеноме из тебе Пречиста, и величамо
га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Бог Реч дође од Бога неизрецивом мудрошћу, да обнови Адама, који
због јела паде у пропаст, од свете Дјеве пак (Христос) се ради нас неизрециво
оваплотио, зато њега верни, једномислено у песмама величајмо.
Блажена Дјево, сву моју наду усрдно положих у тебе, спаси ме, јер си Мати
истинитог Живота (Христа) и моли Пречиста, да се наситим хране непролазне,
јер те са вером и љубављу у песмама величам.
Ти си Дјево као двери божанске светлости, зато маглу душе моје, твојом
надприродном светлошћу и сјајем озари, и удостоји ме Пречиста, да се твојим
заступништвом избавим огња вечнога, да бих те непрестано величао.
Слава: Погледај на болне и душом и телом, и на пале у тешка страдања, и
милосрђем твојим их Владичице исцели и ослободи, јер су сада у тешким
мукама, да би те сви са вером и љубављу у песмама величали.
И сада: У твоју се утробу уселио Син, којег је из себе превечни Отац родио, и
савршени човек је постао, и тебе Богомати, као извор благодати нама показао,
да се са вером, неизрециво Рођеноме из тебе, клањамо.
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Затим, Достојно је.. и поклон. Затим: Трисвето. После Оче наш.. тропари и
остало по обичају и отпуст.

У четвртак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални апостолима. Глас 2.
По твоме неизрецивом човекољубљу Христе Боже, ти си умудрио ловце више
од (учених) говорника и послао их као проповеднике по свој земљи. Ради њих
утврди твоју цркву, а вернима низпошаљи благослов твој, Једини који у
светима обитаваш.
Стих: По свој земљи изашла је њина благовест и до краја света речи њихове.
Божански апостоли, као ученици ви сте лично Премудрост Божију гледали, па
сте ученост мудраца и говорника као немудру понизили, а обичном проповеди
сте народе умудрили, да православно поје јединоме Створитељу и Господу.
Слава и сада, богородичан: Тебе величамо Богородице кличући: радуј се
облаче незалазне Светлости, јер си у својим недрима носила њега: Господа
славе.
По другом стихословију, сједални. Глас 2.
Мрежом Духа уловили су ловци народе, и научили све крајеве земље да се
клањају теби, са Оцем и Духом, Христе Боже. Ради њих утврди цркву твоју, а
вернима ниспошаљи твој благослов, једини Милостиви и Човекољубиви.
Стих: Господе, небеса проповедају твоја чудеса.
И опет певамо тај исти сједален. Затим,
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Страдалници Господњи, блажена је земља која се напила крви
ваше, и свети храмови који су примили тела ваша. На суђењу сте врага
изобличили, а Христа сте храбро проповедали. Молимо вас, да Њега као
Благога молите, да се спасу душе наше.
Слава и сада, богородичан: Тобом Богородице Увекдјево, постали смо
удеоници божанске природе, јер си нам ти родила оваплоћенога Бога. Зато те
како приличи побожно величамо.
По трећем стихословију, сједални. Глас 2.
Као светиљке блиставе, послао си Речи (Божија) ученике твоје у свет, и
просветио си све под сунцем, а све народе избавио из таме незнања. Ради
њиних молитава буди увек умољен, да моју душу у тами просветлиш
Човекољубче, и да ме спасеш.
Зрацима твојих чудеса Николаје, просветлио си све под сунцем и одагнао
мрак туге, ти одгониш и нападе искушења, јер си нам усрдан заступник.
Слава и сада, богородичан: Неискусобрачна и Пречиста, Света Богородице
безневесна, Сина твога којега си мимо пророде у телу родила, моли заједно са
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апостолима, за опроштај наших сагрешења и исправљење живота, и да свима
који ти поје подари одбацивање страсти.
Канон светим, славним и свехвалним апостолима.
Дело Теофаново. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу у
дубину послао, тако је оваплоћени (Бог) Реч зло од греха целог света истребио,
најславнији Господ се славно прославио.
Светли апостоли Спаситеља, ви сте вером сте постали муње божанске
светлости, зато ме свег обасјајте јер сам потамнео од страсти па у лењости сав
живот свој проводим. (два пута)
Ученици и пријатељи Христови, због мојих зала ја другујем са демоном, од
њега ме избављајте уздижући душу моју ка љубави Онога, који је из своје
доброте род човечији заволео.
Смирена душо моја похитај пре смрти да се покајеш и над собом умртвљеном
заплачеш, да тебе Милосрдни као Лазара четверодневног васкрсне, ради
молитава светих апостола.
Богородичан: Родила си благога Бога, добротвора свима трулежом
заробљенима, њега моли Најнепорчнија са пророцима, мученицима и
апостолима да све избави од искушења.
Ини канон светоме и великоме чудотворцу мироточивом Николају. Његов
акростих је: Прими Николаје усрдно молење. Дело Јосифово. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, а
људе провео које је из египатског ропства извео, и тако се прославио.
Увек стојиш пред престолом благодати Николаје, зато моли да дарује
благодат и милост слугама твојим које те са вером призивају.
Бог те је објавио на земљи као великог заступника свим у бедама, зато буди уз
мене и дан и ноћ и чувај ме од саблазни противника.
Угледавши тебе оче Николаје као звезду Даницу твојим блиставим зрацима да
се избавим таме искушења и беда и свакога греха.
Богородичан: Избави ме од телесних болести и исцели душе моје недокучиве
отворене ране и удаљи ме од вечнога огња, једина богоблагодатна.
Песма 3.
Ирмос: Доласком твојим процвала је пустиња као крин Господе, (раније)
незнабожачка неплодна црква, и у теби се утврдило срце моје.
Боговидци зачуђујући, ви сте Духом стекли као учитеља себи Очеву
Премудрост, па сте јелинскуу премудрост показали као лудост.
Ви сте најблаженији (Бога) Реч лично гледали, зато моју душу од
неплодности ослободите, и да врши врлинска дела као добра чеда њу учините.
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Доброчинитељу свима и Многомилостиви, ја сам сада страшно уједен
отровним уједом демона, а ти ме исцели ради молитава твојих апостола.
Богородичан: Умоли Пречиста преблагога Бога са свима апостолима, да од
сваке повреде и муке и беде избави оне који славе тебе.
Ини.
Ирмос: Утврди нас код тебе Господе, јер си (крсним) дрветом умртвио грех и
страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Ти си светитељу извор исцелења, зато излечи од страсти моју душу и живот
мој сачувај, и од свих повреда слугу твога чувај.
Ти си мој велики заступник Николаје, зато усмери ум мој ка победи и од
повреда видивих и невидивих нападача ме спасавај.
Онај који је једини Благи, даде тебе блажени за благог заступника људима, па
те зато молим: од свих ме зала ослободи.
Богородичан: Ти си Најнепорочнија моја сила радост и весеље и тврди бедем
и заступница, зато ме избављај од беда и искушења.
Песма 4.
Ирмос: Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се лично
оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти кличем: Слава
сили твојој Господе.
Једини Човекољубче насити ме увек гладног и глађу мученога јелом спасења,
ради божанских молитава апостола који су те у целом свету проповедали. (два
пута)
На море мирско навео си све славне твоје апостоле као коње Човекољубче, а
они ту узмутише горке и слане воде неверја.
Објавили сте свима у тами Сунце Христа, зато мене који лежим у тами греха
просветлите прехвални апостоли и спречите мојем срцу зле помисли.
Богородичан: Свеопевана која си родила најопеванијег Бога, моли са
апостолима за оне који ти поје, да се избавимо од грехова, беда и невоља.
Ини.
Ирмос: О теби певам јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене заблуделог
тражиш; велико је твоје снисхођење према мени и зато те славим
Многомилостиви.
Украсивши престо врлинама Николаје, постао си часни украс светитељима,
зато те молим: ругобу душе моје украси, и од светских саблазни ме спаси.
Поравнај ми стазу која води горе најблаженији, и од животних валова ме
одбрани, и ка пристаништу живота ме Николаје уздигни, јер смо тобом као
заступником нашим обогаћени.
Велики Николаје, слушаоче божанских речи, чуј моје речи и избави ме од
демонских саблазни и безаконих људи и сваке неприлике која наиђе.
Богородичан: Света Владичице Богородице освештај ме и по ноћи и по дану
и сачувај и упути ка спасењу, јер падам од мноштва греха и од напада
демонских пропадам.
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Песма 5.
Ирмос: Божији заступник био си људима, Христе Боже, и ти нас Владико
приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо из мрака
незнања.
Велики Пастир је вас своје божанске ученике послао као овце међу вукове, да
их преокренете божијом силом крштења и добрим проповедима. (два пута)
Богоблажени апостоли, ви сте срца свију у тами обмане божанском
светлошћу просветлили, зато вас молим да и мене просветлите потамнелог
мрачним страстима.
Бедна душо, похитај пре краја и покај се Господу вапијући: сагреших ти
Владико, опрости ми ради апостола и као милосрдан спаси ме.
Богородичан: Ти си станиште Светлости па обасјај твојом светлошћу мене
који у тами лежим и са апостолима моли се Најнепорочнија, да се од сваке
невоље избавим твојим молитвама.
Ини.
Ирмос: Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Свеблажени Николаје, ти си Божији закон испунио, зато моли благога Бога,
да сачувам божанске заповести, и избави ме од безаконих противника и
демонских повреда.
Као што си у давнини дошао и три младића избавио, тако и мене светитељу
од свакога греха избави, твојим молитвама ка Богу, Николаје богомудри.
Свештени делатељу Христов, грешних посредниче и велики чудотворче, моли
добротвора Бога, да не посрами мене у часу суда.
Богородичан: Пречиста Родитељко Господа, обузет сам многим страстима а
ти као блага дођи и избави ме од њих, да бих спасен свим срцем, душом и
грлом, теби појао.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Ви ученици Спаситеља „Воду Живота“ носите, зато вас молим, да моју душу
која пропада од жара греха, том водом напојите.
Богом обасјани апостоли, ви сте као духовна неба, јер сте проповедали
неизрециву славу Божију, зато се молите да и сви ми добијемо њу.
На пучини ужасно бурној ка теби Христе као свима кормилару прилазим, а ти
ме ради апостола твојих ка пристаништу спасења упути.
Богородичан: Моли Богоневесто Сина твога за све нас, са свима вишњим
силама, са пророцима, апостолима и светим мученицима.
Ини. Ирмос исти.
Ти си био првопрестоника житељима (града) Мира и замирисао си саборе
верних твојим добрим делима, зато и мене избави од смрада сагрешења.
Стекао си оче срце светлије од сунца, зато ме сасвим просветли и одагнај од
мене Николаје таму искушења и невоља.
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Избави ме Николаје од сваке тескобе, јер ти имаш пространство милости, и
оснажи ме да ходим ка Господу путем тесним.
Богородичан: У свако време призивам тебе Пречиста, да стекнем тебе као
помоћницу која ме од сваке невоље и страшне муке избавља.
Песма 7.
Ирмос: Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну; Зато је Он
благословен и највише прослављен.
Огњем Божанског Духа бисте апостоли унапред загрејани па жар обмане
угасисте а веру у Бога у душама свих верних запаисте зато вас великим гласом
славимо. (два пута)
Светски живот омрзнусте и све у њему а Христа заволесте који се са људима
у свету са телом својим помешао. Њега молите божествени апостоли, да ме од
свих зала у животу избави.
Праведни судијо и познаваоче срдаца, само ти знаш моја тајна сагрешења,
зато ме не осуди у часу суда нити ме пошаљи у огањ, ради молитава твојих
апостола.
Богородичан: Огњем божанства ниси спаљена када си Дјево неизрециво
родила а брачног живота ниси познала, зато се са апостолима моли Пречиста да
ме (Син твој) ослободи вечнога пламена јер ја тебе прослављам.
Ини.
Ирмос: Златноме идолу се на пољу Деиру служило, а твоја три дечака
немарише за ту безбожничку наредбу, и зато су усред огња бачени, али су
орошени и појали: Благословен си Боже отаца наших.
Сваки дан се дотичем огња искушења и између мрежа пролазим као птица али
под твоју самилосну заштиту притичем оче Николаје а ти моли благога Бога и
Господа да ме од повреде сачува.
Журиш да саслушаш речи моје оче Николаје, па похитај и дођи ми у помоћ,
јер ме сналађе животна бура и невоља и демонска злоба, да бих спасен од њих
појао о твоме заступању.
Ти си се оче Николаје у давнини јавио цару у сну и избавио невине од смрти,
зато и мене увек избављај од невоља и телесних болести и душевних патњи.
Богородичан: Само тебе Пречиста имам за помоћницу, тебе рачунам у свему
животу моме као заштитницу, зато не презри мене слугу твога једина
заступнице свега света него ме спаси када појим овако: благословен је Бог
отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: У давнини пећ вавилонска је пламен разделила и Божијом наредбом
Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила када појаху: благословите сва дела
господња Господа.

170

На видив начин је на вас божански апостоли (Бога) Речи сишао у виду огња
Свети Дух и учинио вас светлима која спалише безбожност а просветлише све
правоверне. (два пута)
Ради молитава твојих ученика молим те Милосрдни исцели страстима веома
узбуркано грешно срце моје, и душу моју просветли а ум мој склон ка злоби на
прави пут исправи.
Уздахни душо моја и из дубине заплачи и себе пре краја оплачи, и пре него те
снађе плач неутешни завапи Господу: спаси ме Милостиви ради молитава
твојих апостола.
Богородичан: Пећ која у давнини није спалила децу, твој пород
праобразоваше Дјево свенепорочна, зато те молим: са апостолима моли се и са
свима пророцима да се огња пакленога избавим.
Ини.
Ирмос: Бога, који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен у
росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га у све векове.
Од Бога си примио власт везивати и разрешити богомудри оче Николаје, зато
окове мојих зала разреши твојим молитвама, и привежи ме уз љубав Владике,
који је по својој вољи човек постао.
Божанским просветљењем твојим свети Николаје, дању и ноћу посећуј ме, и
поравнај стазу смиреној души мојој и неповређеним од напада лукавога сачувај
ме.
Дај ми руку ка Божијој помоћи Николаје и сачувај ме од страхота демонских
које ме чекају, јер си некада од страшне смрти младиће избавио, да бих те и ја
као доброг заступника славио.
Када будеш седео на страшном престолу да судиш свету, не терај суд са
слугом твојим, него ме ради молитава Николаја удостоји удела спасених.
Богородичан: Твојим надприродним породом си Богородитељко нас
понижене великим и безбројним залима узвисила, зато те молимо Пречиста:
умножи у нама твоје богате милости.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама се јавио, да просветли помрачене и сабере растурене, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Апостоли славни, апостоли блажени, ученици Спасови и проповедници
премудри, од сваке ме повреде избавите, и свакога гнева и свакога греха и сваке
невоље и свих искушења. (два пута)
Мене осуђеног, мене непоправивог, који не марим за твоје заповести него
лакоумно следим обмане демонске, поврати Господе ради молитава твојих
апостола.
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Приносим душу неисправљену и савест делима греха сахрањену, и срце
оскверњно и помисао укаљану, и вапијем ти Човекољубче: ради апостола
смилуј ми се по милости твојој.
Богородичан: Апостоли твога Сина Пречиста као Бога и Човека по целом
свету проповедаше, зато се моли са њима, да се у страшни дан суда избаве мука
сви који тебе са вером величају.
Ини.
Ирмос: Бог Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови
Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; (Богочовек) се од свете Дјеве ради
нас неизрециво оваплотио, зато њега верни једнодушно песмама величајмо.
Имамо тебе Николаје мудри као правило за свештенство и образац кротости, а
ти молитвама твојим буру страсти и беда укроти, која се свакога дана подиже и
сачувај ме неповређеним најсветији оче.
Ти си као најсветији сасуд са божанским миром, којега милостиво изливаш на
земљу, зато свима нама замириши срца, ти који си био првосветитељ грађанима
Мира, па одагнај смрадна искушења твојим молитвама.
Ти оче Николаје утеши моју душу веома озлојеђену невиђеним мноштвом, ти
ми укроти безмерна искушења, која лажљиви подиже на мене дан и ноћ, и
покажи се као добри заступник мој.
Страшни дан Господњи се пред врата прилижио, о, шта ли ћеш учинити тада
душо!? Ти имаш мноштво греха, зато пожури па пре краја усрдно завапи
Господу: ради молитава твога светитеља Николаја спаси ме.
Богородичан: Поштеди ме Господе, поштеди када будеш хтео судити, и не
осуди ме у огањ нити ме у твојој јарости изобличи, моли те Дјева, твоја
Родитељка и сво мноштво апостола и свети Никола.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан:
Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и предстојника Мира
Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од неправедне смрти, цару се
јавио са Авлавијем у сну, и укинуо неправедну пресуду.
Богородичан:
Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога Божанства, у
којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је Служитељко осенио, и
као Богородицу показао.
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире апостолима. Глас 2.
Узвисио си Спаситељу по целом свету имена врховних апостола, небеском
животу навикоше, а земнима неизрецива исцелења дадоше, и саме сенке њине
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болести су лечиле. Од рибара постадоше чудотворци, и од Јудеја богословци
благодатне науке. Ради њих Милосрдни, даруј и нама велику милост.
Стих: Испунићсмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Увек се са неправедним делима боримо, и ка теби истинитом Богу
прибегавамо, глас твојих ученика ти приносимо, па овако говоримо: спаси нас
наставниче, јер пропадамо. Молимо те, покажи и сада непријатељима нашим,
да своје људе штитиш и спасаваш од беда, и ради молитава апостола презиреш
грехе, из твоје велике доброте, Господе слава теби.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мноштво твојих стетитеља моли тебе Христе: да се смилујеш и спасеш нас
као Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а
ти ме сачувај под твојим окриљем.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У четвртак, блажени, глас 2.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Приносимо ти речи разбојника и молимо те: Сети се нас Спаситељу у
царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Све крајеве света сте прошли премудри апостоли и из таме обмане и
кривоверја сте народе избавили.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Мрежом благодати сте из дубине сујете све народе извукли, мудри ученици
Спаситељеви.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Трку живота сте завршили и веру сачували, страдалници Господњи, зато вам
ми верни сложно појимо.
Слава: Проповедамо Сина једнаког по дејству са Родитељем и са Духом, и
појимо о Тројици несазданој.
И сада: Ти си Пречиста Дјево похвала апостола и доброта страдалника, и
спасење целог света.
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У четвртак на вечерњи
на Господи возваx: стихире часном и животворноме крсту. Глас 2.
Подобан: Јегда от древа тја..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Спаситељу, на крст си прикован био а сунце те је угледало па се из страха од
тебе помрачило. Завеса се у храму подерала а земља се потресла и камење се од
страха распадало, јер трпети није поднело да им Створитељ и Бог на дрвету
својом вољом страда неправедно, намучен од безаконика.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Када си Човекољубче на дрво (крста) подигнут био, тада си најлукавијег као
змију скроз изранавио и сасвим на земљу оборио па лежи чудно. Адам раније
осуђени се од клетве разрешио и спасен био. Зато те и ми молимо: спаси нас све
Добри, и твога царства нас удостоји.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Када си био на крст подигнут и у ребра копљем прободен Безгрешни, тада се
сунце сакрило јер није то гледати хтело, Спаситељу. Због твојих мука земља се
пољуљала и камење се од страха распало. Сва творевина је узвикнула: слава
твоме распећу Речи (Божија) којим си све спасао Човекољубче.
Ине стихире КрстоБогородичне, глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Неискусобрачна те је Исусе гледала на дрвету крста подигнутога па је
плакала и говорила: слатко Чедо, зашто си ме оставио саму, родитељку твоју?
Светлости неприступна беспочетнога Оца, похитај и прослави се, да приме
божанску славу сви који славе страдања твоја.
Стих: . Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Када је Дјева видела како Живот умире на дрвету (крста) и ребра његова
копљем мучки прободена, кроз плач је нарицала: Сине и Боже мој, тешко мени,
како ти је узвратио безблагодатни сабор? Кида ми се утроба јер не могу
поднети патњу и да гледам тебе Владико како страдаш.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Када је неискусомужна Дјева видела како јој Сина скидају са дрвета (крста),
јадног и на земљу положеног без знака живота, загрлила га је и усне и очи му
целивала па је овако из душе нарицала: како тебе који све оживљаваш гледам
сада непокретног и безгласног? Заиста је ово чудо велико.
Слава и сада, крстобогородичан: Када је нескверна као јагње видела своје
јагње где га његовом вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила:
Зашто Христе сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто
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ово чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и речи
крајњу доброту Човекољубче.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире крста. Глас 2.
Спаси ме Христе спасе силом крста јер си спасао Петра у мору и помилуј ме.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
„Нека се разапне“, викали су они који се увек наслађиваху твојим даровима и
тражаху убице праведника да добију злочинца место Доброчинитеља, а ти си
Христе ћутао и њину суровост трпео, јер си хтео да пострадаш и спасеш нас
као Човекољубац.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Страдалници нису заволели наслађивање земним добрима, зато
су се небеских блага удостојили и сажитељи ангелима постали. Ради њиних
молитава помилуј и спаси нас Господе.
Слава и сада, крстобогородичан:
Подобан: Јегда от древа тја..
Када су те безакони људи Спаситељу и Животе свију на дрво (крста) пропели,
тада је чиста и најнепорочнија Мати твоја пред тобом стајала и кроз плач
нарицала: Тешко мени, Чедо моје слатко и светлости мојих очију! Како си
претрео да међу злочинце на крсту будеш прикован, ти који си земљу над
водама поставио?!
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У четвртак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу, у
дубину послао, тако је оваплоћени (Бог) Реч зло греха целог света истребио, и
најславнији Господ се славно прославио.
Као прекрасну и као предобру у целини и као непорочну међу женама, Бог је
тебе изабрао и у твоју утробу, Свенепорочна се уселио; њега моли Најчистија,
да се порока и греха избаве сви који ти поје.
По речима Псалма Пречиста, седиш са десне Божије као Царица; из твоје
утробе Цар је засијао, зато њега моли Свенепорочна, да и мене уврсти на десну
страну у дан исплате.
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Слава: Човечанство је усахло због неприличних дела, а ти си родила као
небеску росу (Христа) да све обнови , зато те молим: усахле бразде душе моје
покажи плодовитим, Богоневесто.
И сада: Усмрћени смо плодом (прародитељског) разума, а дрветом живота
Пречиста, призвани смо на живот вечни; то дрво је надразумно од тебе
Богородице изникло: Христос Бог; њега смело моли да спасе душе наше.
Песма 3.
Ирмос: Доласком твојим процвала је пустиња, као крин Господе, (раније)
незнабожачка неплодна црква, и у њој се утврдило срце моје.
Из утробе твоје Пречиста, Творац се у мене човека оденуо, и из тебе је
произашао, и одећом нетрулежном, обнажене од многих зала оденуо.
Владичице, родила си најчаснијег Бога Реч, и њега усрдно моли да се смилује
на убогу душу моју, јер због нечасних сладости мојих плачем.
Слава: Исцели ране душе моје Пречиста, и убого срце моје, што је огорчено
отровом змије, но ти ме твојом моћним леком оздрави.
И сада: Као Мајка имаш смелост, Владичице, ка сину твоме, зато моли помоћ
пониженоме народу, а обори силу безаконика.
Песма 4.
Ирмос: Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се лично
оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти кличем: Слава
сили твојој Господе.
Ороси ме Владичице, капима милости твоје, јер ти уклањаш сву жегу са срца
мога, и одгониш тугу моју и навале пакосника.
Погођен сам оружијем (телесних) сласти и лежим у ранама; не презри ме
Пречиста, него ме исцели, помоћу копља и крвљу распетога Сина твога и Бога
нашега.
Слава: Ти си обогаћена сваким Владикиним добром, а ја сам веома
сиромашан врлинама, зато ме удостоји божанске благодати, да бих те величао,
као моју добру заштитницу, Свенепорочна.
И сада: Из твоје утробе, неискусобрачна Дјево, заблистао је Христос као
Очев зрак и разапет је просветлио васељену и демонску таму је одагнао.
Песма 5.
Ирмос: Божији заступник био си људима, Христе Боже, и ти нас Владико
приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо из мрака
незнања.
Родила си Пут живота и зато ме упути сада на прави пут, јер ја сам бачен у
велики врлет и понор беспућа и неразумља.
Блудним животом мојим, удаљих се безумно од разума Божијег, у крајеве
далеке блудних страсти, али, ти ме Дјево чиста, врати и спаси твојом утехом.
Слава: Твојим животодавним водама напој мене слугу твога, Дјево и Мати
пречиста, јер ме пече огањ греха и спаљује ме навала демона.
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И сада: Гле, у твојој утроби Богородице пречиста, имала си
неизрецивоХриста Бога, као што Исаија предсказа и надприродно си Њега
(Сина Божијег) Богородитељко родила.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости
твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Немој дозволити, Владичице, да будем радост демонима на будућем
(страшном) суду, него милостиво погледај на мене и умоли за мене судију,
Сина твога.
Мојим помислима и мојим злим и нечистим делима разгневио сам тебе
Господе, али на молитву приводим ти твоју Матер и зато се смилуј и спаси ме.
Слава: Избави ме осуде,најопеванија Владичице, јер си Судију и Бога свију
родила, јер ја сам себе осудих мојим сагрешењима.
И сада: Умоли Исуса Спаситеља, Дјево и Мати пречиста, јер си Њега
надприродно телом родила, да се ми служитељи твоји избавимо од невоља.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада:
Сједален, глас 2. Подобан: Милосердија сушчи..
Гледала те је Дјева и Мати твоја Христе на (крсном) дрвету распетога и
плакаше горко и говораше: Сине мој, каква је ово чудна тајна? Ти си свима
живот вечни даровао и зашто си својевољно, на крсту срамном смрћу издахнуо?
Песма 7.
Ирмос: Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре не побожне младиће росу духовну; Зато је Он
благословен и највише прослављен.
Ти си снага моја и песма и спасење и јако заступање и бедем непобедиви
Владичице, зато победи демоне који ме нападају и који увек траже да ме
усмрте.
Ти си Бога оваплотила од твоје девичанске крви и тако се обожила човечанска
природа; зато те молим, да и мене, страстима упрљаног и демонским
измишљотинама исквареног, избавиш од њих, молитвама твојима.
Слава: (Вавилонска) пећ беше праобраз
рађања (Христа) од тебе,
Свенепорочна, и као што пећ не спали младиће, тако ни твоју утробу не спали
(Христос), као огањ неиздрживи, зато молимо тебе да избавиш слуге твоје од
огња вечнога.
И сада: Пречисто зачеће и непропадљиво рађање, ти си једина објавила и
Дјева остала, јер си Христа зачела Пречиста, над свима Бога и Човека, вернима
на спасење и избављење.
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Песма 8.
Ирмос: У давнини пећ вавилонска пламен је разделила и Божијом наредбом
Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила када појаху: благословите сва дела
господња Господа.
Ревнуј за све што је добро, а од зла се удаљи, душо моја и брини да чиниш све
што је по Богу, јер имаш Богородитељку да се моли за тебе, јер она је свима
непостидна заступница милостива и доброљубива.
Разрешила си свезе човечанске од древне осуде, па те зато и молим
Богородитељко: разреши од свих свеза злобе срце моје и провежи ме Пречиста,
уз божанску љубав Створитеља.
Слава: Богородице, ти си родила (Христа) као славу Очевог сјаја, те обасјај
срце моје жалосно због греха и учини ме учесником непролазне славе (Божије) ,
да бих те са вером славио.
И сада: Из тебе нам се Богородитељко јавио (Христос), као истинито сунце
правде, које све обасјава зрацима божанства, јер је он оваплоћени вишњи (Бог),
и њега песмама славимо.
Песма 9.
Ирмос: Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе, најопеванију
Богородицу величамо.
Окусивши Адам храну помешану са смрћу од дрвета оног, сав се огорчио, а
на дрвету приковани Син твој Пречиста, сладост бесмрности нам источи, па те
зато хвалимо.
Ти си Царица, која неизрециво роди Цара Христа и Господа; Он разори адово
царство,зато њега моли усрдно, Дјево, да удостоји вишњег Царства све који те
поштују.
Слава: Стишај Владичице понижено срце моје жалосно због мноштва сласти,
јер ти си Родитељка благога (Господа) и сва си доброта, и на добре двери
покајања доведи ме.
И сада: Када си мртав на крсту подигнут, тада си убио змију (смрти), па ти
зато кличем: Смилуј се на душу моју, умртвљену злим делима, и оживи ме,
ради молитава Родитељке твоје.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и после Оче наш.. тропари и остало по
обичају, и отпуст.

У петак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста. Глас 2.
Када си Христе Боже пречисте своје руке на крсту раширио, тада си спасење
посред земље извршио, и све си народе окупио који кличу: Господе слава теби.

178

Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
На какав начин је враг заробио Адама: дрветом са плодом, тако си ти Господе
сам заробио врага : дрветом крсним и твојим страдањем, али зато си и дошао
као други Адам, да потражиш залуталога и оживиш умрлога, Боже слава теби.
Слава и сада, крстобогородичан: Гледајући Мати твоја и Дјева Христе на
крсту тебе разапетога и мртвога, горко је плакала и говорила: Сине мој каква је
ово ужасна тајна? Ти свима дарујеш живот вечни, па како својом вољом
умиреш на крсту срамотном смрћу?
По другом стихословију, сједални. Глас 2.
Животворни крст твоје доброте, даровао си нама недостојнима Господе, па ти
приносимо ову молитву: спаси град твој и мир њему подари, ради Богородице,
једини Човекољубче.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Клањамо се пречистоме лику твоме Благи, и молимо опроштај сагрешења
наших Христе Боже, својом вољом си хтео да узиђеш на крст, да би спасао
своје саздање од робовања врагу. Зато ти благодарно појимо: радости си
испунио све, Спаситељу наш јер си дошао да спасеш свет.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Ти одеваш небо у облаке, а тебе су и светитељи су имали као одећу, па су тако
у свету муке од безаконика поднели, али су и обману идолску уништили. Ради
њиних молитава ослободи и нас Спаситељу од невидивога противника и спаси
нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Стојећи под крстом твојим, она која те је
безсемено родила Христе, није могла гледати како неправедно страдаш, па је
јецала и кроз плач говорила: Како страдаш када си по природи нестрадалан,
најслађи Сине? Појим о твојој крајњој доброти
По трећем стихословију сједални. Глас 2.
Као разбојник те исповедам и кличем теби благоме: помени ме Господе у
царству твоме и сједини ме са њиме, јер си ради нас примио страдање.
Крстом си све на земљи просветио а грешнике на покајање позвао, зато не
одвајај мене од стада твога Пастиру добри, него потражи мене заблуделога
Владико, и уброј у стадо твоје, јер си једини благ и Човекољубац.
Слава и сада, крстобогородичан: Чувани часним крстом Сина твога
Владичице чиста Богородице, сваки напад противника лако побеђујемо, због
тога те како доликује и славимо: као Матер Божију и једину узданицу душа
наших.
Канон часном и животворном крсту. Његов акростих: Када је крст устројен
пала је демонска обмана. Дело Јосифово. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Непрокрчену необичну неоквашено прошавши морску стазу изабрани
Израиљ клицаше: Господу појмо јер се прославио.
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Распеће си Речи (Божија) примио и срамно клиновима прикован био да би све
људе прославио који твоја својевољна страдања славе.
И ако си небо као кожу прострео ти си на крсту Спаситељу руке раширио, и
тако људе и народе пригрлио који твоја својевољна страдања славе.
Мученичан: Узели сте крст на раме и распетоме Христу одушевљено
следовали а његова божествена страдања сте подржавали.
Мученичан: Ангелске силе су појале, гледајући ваше победоносни мученици
и боговидци страдање, а мноштво демона је (поражено) заплакало.
Богородичан: Реч часнога пророка се испунила, јер је мач пробио срце твоје
Владичице, када си на крсту видела твога Сина прикованога.
Ини канон Пресветој Богородици. Глас 2.
Ирмос: Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, а
људе провео које је из египатског ропства извео, и тако се прославио.
Ти си родила Извор безстрастија зато исцели млада Дјево мене рањенога
страстима, и огња вечнога ме избави, једина богорадована.
Телесних патњи ме избави и небројене страсти душе моје исцели и огња
вечнога ме избави, једина богоблагодатна.
Под твоју доброту притичем сада Дјево и Мати Пречиста, а ти избави слугу
твога душевних патњи и телесних страсти и огња вечнога.
Ти си Владичице моје топло очистилиште, ка теби притичем и спасавам се и
налазим души спасење, а ти као Мати истинитог Бога можеш спасти све.
Песма 3.
Ирмос: Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста (да говоре)
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух па пева: нема светог као што
си ти Боже наш и нема никог праведнијег од тебе.
Као грозд непропадљиви виси на дрвету (крста) и капље божанску сладост и
весели срца људима а пијанство злобе благодаћу уништава, Исус избавитељ
наших душа.
Својом вољом уздигнут си на дрво (крста) Исусе, да би оборио све ђаволско
зло чињење, а људе пале у пропаст због ума развраћених, вазнео си
Многомилостиви.
Мученичан: Запаљени огњем божанске љубави ви као храбри се нисте огња
поплашили и нисте се од смрти ужаснули, него сте се надали да ћете бесмртне
дарове и незалазну светлост примити.
Мученичан: Од своје крви страдалници пресветлу сте ризу заруменили и
њоме се оденули, и у десној руци божански крст сте као скиптар носили, да би
са Господем заувек царевали.
Богородичан: Тебе славе чинови бестелесни млада Дјево и Богоневесто, јер
си родила телесног владику над свима, а он је све због дрвета (рајског) свезане
разрешио, и све верне ка љубави својој привезао.
Ини. Ирмос исти.
Родила си беспочетног Цара а он је из тебе Дјево и Мати тело примио, њега
пак као човекољубца моли, да спасе слуге твоје од сваке муке и будуће осуде.
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Твојом божанском силом недоумице мога срца разори, а ране исцели и
гнојење удаљи, па ми потоке покајања подари, јер си родила Извор непролазног
живота.
Исцели Пречиста Богородитељко моју душу која болује због навале демона и
клонулости, а сузе покајања моме срцу подари, и страх према Владики моме у
њега ми усади.
У лењости сам живот провео и страстима срце осквернио, али прилазим теби
Владичице душом покајаном и молим те: смилуј ми се и спаси ме и у
покајничком расположењу утврди ме.
Песма 4.
Ирмос: Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се лично
оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти кличем: Слава
сили твојој Господе.
Подигнут си на дрво (крста) а земљу си подигао над водама као свесилан, и
копљем си у ребра прободен и крв излио на земљу за избављење свију.
Прободеним твојим ребром моју си болест исцелио, а када си руком бијен по
образу ти си нам слободу даровао, када си жуч окусио тада си нас сладострасне
хране избавио.
Мученичан: Божански мученици вашом раном је рањена змија лажљива а
исцељене су ране срца наших, јер ви увек благодат изливате из извора
Спаситељевих.
Мученичан: Ви најславнији и Богом обасјани страдалници, својим ранама
крвавим сте рану целом телу противнику нанели, на крст када сте разапињани и
били живи одерани.
Богородичан: Пречиста, Онога који се оваплотио из твоје пречисте крви си
на дрвету (крста) неправедно разапетог гледала, за њим си плакала и нарицала,
и његову доброту си величала.
Ини.
Ирмос: О теби певам, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене заблуделог
тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и зато те славим
Многомилостиви.
Певам теби уистину свеопеваној јер си најопеванијега Бога Реч надприродно
родила и молим те патње моје смирене душе исцели и страшне ме осуде избави.
Као и увек ороси нас Дјево твојом богатом милости, и заустави болести, а
различите страсти наших душа разруши и узе греховне мога срца и патње
многих разреши.
Ја укаљах душу моју страстима, а ти си била најчистије станиште Пречистога,
зато ме очисти Богородитељко и ка светлости покајања упути ме и од огња који
долази избави ме.
Молим ти се: ум мој просвети Пречиста Владичице и утишај валове страснога
срца мога а телесне похоте ми уништи и у божанско пристаниште ме доведи.
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Песма 5.
Ирмос: (Господ) се Исаији као жар показао, и заблуделима у тами заблистао
као сунце из девствене утробе и даровао им божански разум и просвећење.
Из милосрђа си се сјединио са крстом да би мене из дубине зала отргао и
својевољно си понижен да би мене удостојио да седим са Оцем.
Трњем си овенчан а сам си сву земљу овенчао цвећем, трње мојих страсти из
корена сеци Речи (Божија) и засади у мени твој разум.
Мученичан: Свети мученици, ви сте се својом вољом у силу ваше телесне
немоћи омотали, али сте и укрепљени да сте сте силу демона победили.
Мученичан: Својим великим подвигом на земљи ви сте велику славу стекли
на небу, зато великих невоља избавите нас који вас славимо.
Богородичан: Заиста Пречиста на рукама твојим седи и Он Који је на леђима
херувима на небу божански лепо ношен и разапет беше да би све избавио од
пропасти.
Ини.
Ирмос: Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега света:
просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не знам.
Умртвљен сам нападима и ловом лажљивогаа ти ме најнепорочнија
Владичице Богородице оживи, јер си свима родила личност Живота, да бих
побожно појао теби најнепорочнија.
Постала си Дејво Матер Јагњета и Пастира, зато ме напасај, јер сам по нарави
луталица, па ме у дан суда удостоји да будем прибројан десним овцама, да бих
појао о твојој спаситељној благодати.
Од тамних страсти и саблазни које ми долазе, од нападаја противнога и од
будућих за грешнике вечних мука, молим ти се избави ме млада Дјево твојим
молитвама.
Невесто Божија у које се лично уселио Бог-Реч да просвети сав свет, засијај
ми зрак истинитог покајања и обасјај ме молим те зрацима спасења па разори
таму мојих страсти твојим молитвама.
Песма 6.
Ирмос: Услиши Владико глас молитвених речи из напаћене душе, и од зала
ме избави, јер си само ти нашег спасења узрочник.
Дао си своја плећа на рањавање и образе на ударање а лице твоје Спаситељу
на пљување, па ипак си ме спасао, мада сам ти много и у знању и у незнању
сагрешио.
Као јагње на заклање био си вођен Христе и Боже мој, а умртвљене отровним
уједом духовнога вука опет си ка животу подигао, зато слава твоме распећу.
Мученичан: Владикине законе сте сачували мученици а савете безаконика и
законопреступника сте одбацили и мада сте умрли ви сте будући живот већ
добили.
Мученичан: На противничке вође свети се са радошћу Божијим оружијем
наоружаше, па их победише и од Бога победничке венце примише.

182

Богородичан: Да обожи човека Бог се из тебе Дјево родио, разапет био и
смрт искусио, да убије крстом онога који је мене давно усмртио.
Ини.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Сада ка теби притичем Најопеванија, спаси ме и сачувај твојим молитвама,
јер све што хоћеш ти можеш јер си Мати Онога који све укрепљује.
Спопала ме је бура туге и потапа ме ужаним валовима, а ти Богородице Дјево
спаси мене слугу твога.
Удостоји ме твога милосрђа, јер ме спопала злоба и немилост, и од мука које
наилазе и огња вечнога избави ме.
Зачела си Најнепорочнија и родила пречисто Јагње које грехе света узима,
зато не престај да га молиш, да ми подари мојих греха опроштај.
Песма 7.
Ирмос: Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну; Зато је Он
благословен и највише прослављен.
Када сам пао у преступ подигао си ме а био си на крст подигнут ти који си
свима подизање и васкрсење. Оборио си противоборца који људе обара и
показао си га неспособним и умртвљеним зато слава твојој сили.
Клиновима си приковао Христе грехе праоца, трском си бијен а њоме си
исписао слободу свима људима, зато слава страдању твоме којим смо
избављени из таме страсти.
Мученичан: Док су им тела секле руке крволичних убица, храбри и
победоносни Христови великомученици су остали су духом нераздвојно уз
Бога. Секући мачем јунаке заклали су лажљивога противника.
Мученичан: Непобедива војска имала је непобедиву снагу од распетога
Христа па је војску губитеља до краја погубила, и мада су пострадали венце
победе су примили и живот блажени и непролазни.
Богородичан: Постала си Дјево духовна палата Царева и престол огњени, на
коме Онај који седи подиже од првобитног пада све људе и удостоји их да са
Оцем седе.
Ини. Ирмос исти.
Личност Живота си нам родила који је смрћу смрт погубио, зато умртви
страсти мога срца и даруј ми Пречиста извор суза, да бих те увек славио.
Непостидно надање и сигурно уздање и бедем необориви, заклон и
помоћница буди мени Најнепорочнија, јер се ја у тебе уздам, па ме упути
Пречиста ка светлу покајања и смирења.
Умоли Сина твога да се избавим ја твој слуга од сваке злобе демонске и беде
и осуде и огња вечнога, да бих те увек са вером славио.
Пречисто зачеће и нетрулежни Пород само си ти показала и Дјева остала када
си Пречиста Христа зачела, над свима Бога и Човека, вернима спасење и
избављење.
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Песма 8.
Ирмос: За златни лик троструко блажени младићи нису марили, јер су на
вечни и живи Божији лик гледали, па су сред огња певали: сва постојећа твар
нека поји Господу и велича га у све векове.
Људи непокорни који све чине безаконо и без страха, међу безаконе подигоше
на дрво и разапеше тебе Милосрдни који си хтео да оправдаш безаконе. А тебе
слави сва твар као Господа и Владику и пева о твоме дуготрпљењу.
Окрвавио си Христе руке својом крвљу када си на дрво прикован, и зауставио
си од давнина приношену крв демонима на пропаст онима који је приношаху,
зато те слави сва твар Боже свију и пева о твоме човекољубљу.
Мученичан: Вода животних сте пуни мученици па сте лијењем ваше
божанске крви потоке лажи исушили, са вером неуморно кличући: сва настала
творевина нека хвали Господа и велича га у све векове.
Мученичан: Небројено мноштво ваше крви свети огањ нечастиви је угасио а
грчку многобожачку обману разорио и све верне просветлио који поје: сва
настала творевина нека хвали Господа и велича га у све векове.
Богородичан: Непорочна као јагње, украс пророка и мученика видећи тебе
беспочетна Речи (Божија) као јагњета на дрво (крста) подигнутога плакаше
горко и нарицаше: сва настала творевина нека хвали Господа и велича га у све
векове.
Ини.
Ирмос: Бога, који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен у
росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га у све векове.
Уточиште и помоћнице хришћана, мене кога је зло обухватило не презри
Пречиста Дјево, јер ме невоље увек сналазе и мета сам многих злих духова.
Не заборави гласове твојих молитвеника заступнице велика, него их од сваке
муке и сваке невоље твојим молитвама избави, јер твоја материнска молитва
покреће и самога Бога.
Утишај сада буру мојих ужасних страсти чиста и благословена млада Дјево и
победи све бестелесне противнике, јер непоштедно нападају на моју слабост, да
бих теби са вером појао.
Од пећи искушења и пламена греха и од огња страсти и пакла и од напада
демона, избави ме у мом часу самрти једина Богородитељко, заступнице
верних.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Не уме ниједан језик да те похвали како приличи, нити се може
начудити ум целог света певајући ти Богородице; а пошто си добра прими
макар веру, јер знаш божанску љубав нашу, јер ти си заступница хришћана и
тебе величамо.
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Исак је био везан (на жртву) да би твоје страдање Речи (Божија) предсказао, и
на исти начин се дреши свезано јагње у Савековом врту опроштаја и престају
заиста као непотребне жртве због твога својевољног жртвовања и тако се сви
одрешисмо од зла.
По твојој дивној доброти ти си Христе виши од свих људских синова, а на
крсту разапет био си без те красоте, да би украсио сву ругобу рода човекова,
зато слава доброти твојој једини милосрдни Господе.
Мученичан: Божанствени мученици, ви сте постали житељи вишњега Сиона
и по части сте равни ангелима и суграђани њима, зато свети, цркву првородних
обасјавате светло сијајући сјајем божанским и украшени сте венцима
мучеништва.
Мученичан: Свети мученици за Господа и вољени другари, ја вас волим
одвише зато ме избавите телесног дружења са лажљивим, а измолите освећење
и просвећење и разрешење великих грехова свима који славе ваш спомен.
Богородичан: Када виде тебе Сунце Правде својевољно на крст подигнутог
стао је уобичајени добри ток светлости (дана), а Дјева са девственим учеником
јаукаше и плакаше, говорећи: тешко мени какво је ово ужасно виђење?
Ини.
Ирмос: Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама се јавио, да просветли помрачене и сабере растурене, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Надразумно си родила човекољубивога и јединога многомилостивога Реч
(Божију) и Господа, зато га моли Дјево да мене слугу твога у часу страшног
суда избави од огња вечнога.
Нама који ти са вером појимо и славимо те Богоневесто и ка божанској
заштити твојој увек притичемо, подари са неба разрешење зала и страсти које
муче и од суда и мука избави нас.
Био је леп на поглед али ме је огорчао плод греха који ме је усмртио, њега сам
се до ситости наситио па чекам страшни суд од којег ме избави Пресвета Мати
и Дјево.
Ублажи Пречиста смирено срце моје и затвори га за горке страсти, јер си
Благога Родитељка а блага си и сама, и поведи ме ка благим дверима покајања.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста. Глас 2.
Дрво твога крста Христе Боже показало се нама вернима као дрво живота, јер
си њиме поразио господара смрти а нас умртвљене грехом си оживио. Зато ти
кличемо: слава теби Господе, доброчинитељу свих нас.
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Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Због унижења Адамовог својевољно си се понизио Христе Боже: дошао си на
земљу и од Дјеве се оваплотио и распеће примио, да би нас од робовања демону
ослободио, Господи слава теби.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Због Христа сте до смрти страдали, о страдалници и мученици, а
душе су вам на небесима у руци Божијој, и по целом свету се славе мошти
ваше: свештеници им се клањају а људи сви са радошћу сложно певају: часно је
пред Господем уснуће и смрт преподобних његових.
Слава и сада, крстобогородичан: Када је нескверна као јагње видела свога
Јагњета као Човека вођеног на жртвовање, јецала је и говорила: сада хиташ
Христе да мене родитељку твоју оставиш без Чеда. Зашто чиниш ово
Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју крајњу доброту, надразумну и
неизрециву, Човекољубче.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У петак блажени. Глас 2.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Приносимо ти речи разбојника и молимо те: Сети се нас Спаситељу у
царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Када си дуготрпељиви Владико својевољно трнов венац носио, тада си трн
злобе искоренио.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када си Безгрешни на Месту Лобање разапет био, тада си главу злога
поломио а све људе спасао.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Када сте ви мученици били сламани, тада сте сву силу вражију сломили и
победничке венце примили.
Слава: Кропљењем ваше божанске крви ми смо верни просветљени, да Једно
Божанство у Три Лица славимо.
И сада: Када је Свенепорочна као Јагње видела Христа на дрвету (крста)
разапетога, тада га је кроз плач и јецаје величала.

186

У петак на вечерњи
на Господи возваx: стихире светим мученицима, светитељима и
преподобним. Глас 2.
Подобан: Јегда от древа тја..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Најславнији мученици, ви сте тело на ране предали и најтеже муке и грозну
смрт претрпели, али сте мучитеље посрамили и поштовање идола истински
уништили. Христа сте као Бога и јединога Владику проповедали, зато пред
њиме са хоровима ангела стојите, венцима славе окићени.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
И певамо опет ту исту стихиру: Најславнији мученици..
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Постали сте божански проповедници (Бога) Речи који се на земљи појавио, и
правој вери сте све научили а божанске речи сте православно објавили и њима
сте јерес далеко од цркве Христове одагнали. Зато и све нас уведите у обитељи
вечно живих, јер сте блажени свештеноделатници Тројице.
Ине стихире мученичне. Глас исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Страдалници нису заволели наслађивање земним добрима, зато су се
небеских блага удостојили и сажитељи ангелима постали. Ради њиних молитава
помилуј и спаси нас Господе.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Ради молитава светих мученика за нас, који Христу поје, укинута је свака
обмана а род човечији се вером спасао.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Зборови мученика су се противили мучитељима говорећи: ми ратујемо за
Цара (небеских) сила, па ако нас и огњу и на муке предате, нећемо се одрећи
Тројичанске силе.
Слава и сада, богородичан: Када је дошла благодат, тада је прошла сенка
(старога) Закона, као што купина горећи није сагорела, тако си Дјево родила и
Дјевом и даље остала. Уместо стуба огњенога, засијало нам је Сунце правде,
уместо Мојсеја, Хрстос, спасење душа наших.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире мученицима. Глас 2.
Велика је слава светитељи коју сте вером стекли, јер не само да сте
страдањима противника победили, него и после смрти (зле) духове прогоните а
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болесне исцељујете, јер сте лекари душа и тела. Зато се молите Господу да се
смилује душама нашим.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Мртвима: Као што цвет увене и као што сенка прође, тако одлази и пропада
сваки човек. А када се труба огласи тада ће опет сви мртви уз земљотрес устати
на сусрет теби Христе Боже. Зато Владико, све слуге твоје које си од нас
преставио, настани у окриљу душа твојих светих.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
Мртвима: Тешко мени, са колико муке се душа одваја од тела! Тешко мени,
колико ће тада плакати а неће бити никога да јој се смилује! Подиже очи ка
ангелима и узалуд их моли. Ка људима пружа руке и нема никога да помогне.
Зато вољена моја браћо схватимо краткоћу нашега живота и замолимо од
Христа покој престављенима а нашим душама велику милост.
Слава и сада, богородичан: Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје,
јер сви побожни теби притичемо као необоривом бедему и заштити.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У петак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио и
људе провео и из египатског ропства извео и тако се прославио.
Ти си извор живота, Дјево и Мати пречиста, јер си родила Осниваоца живота
и Господа; Он је свеопшти живот, који орошава све који га са вером
славослове.
Ти си наша тврђава и заступница којом се обогатисмо; ми који те као
Пречисту Богородицу исповедамо и тобом се свенепорочна Дјево од животних
бура спасавамо.
Слава: Ти си родила (Христа) као извор бесмртности, зато исцели Дјево
мене, рањенога страстима, и вечнога огња избави, јер си ти једина Богом
облагодаћена.
И сада: Ти си Увекдјево, уточиште верних и моћна помоћ свима који ти
притичу, зато нас спасавај од сваке невоље и демонске повреде.
Песма 3.
Ирмос: Утврди нас у теби Господе, као што си (крсним) дрветом грех
умртвио и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Ти си заиста, као златна кадионица и сасуд са маном и као Божанска гора и
прекрасна палата Божија, и ми те тако Дјево називамо,
Ти си као црква и свештени стан (Бога) Речи, Богородице, ти буди ми заувек
очишћење сагрешења, Пресвета Дјево.

188

Слава: Ни један народ на земљи, нити ум бестелесних (сила), може изрећи
рођење од тебе (Сина Божијег), јер то је надприродно и несхавтљиво,
Богородице, да си Творца родила.
И сада: Буди тврђава и уточиште и поровитељка Дјево и Богородитељко
свима који ти са вером притичемо и који те као Матер Бога исповедамо.
Песма 4.
Ирмос: О теби певам, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене заблуделог
тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и зато те славим
Многомилостиви.
Тебе Богородице стекосмо ми хришћани као помоћ велику, зато нас од
страшних беда избави.
Неискусобрачна Владичице, ти си Бога у утроби зачела, ти и нас избави од
сваке невоље и беде.
Слава: Ти си нам, Пречиста Богородице, непобедиви бедем и моћно надање,
које ми верни стекосмо у искушењима.
И сада: Твоју молитву Богородице, стекосмо као чврсту лествицу, којом се од
разних невоља избављамо.
Песма 5.
Ирмос: Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.
Ми верни спознасмо, Богородитељко, без семена оваплоћенога и из тебе
рођенога, Сина, а по природи Бога истинитога и човека, зато те (Дјево)
славимо.
Сви верни увек прибегавају твоме покровитељству и заштити, Пречиста и
тобом се избављају Богородице, од свакога тешког искушења.
Слава: Избави нас Пречиста Дјево, од искушења и буре помосли, од свакога
гнева и греха, од глади и погибије и од вечнога мучења.
И сада: Ти си Владичице, нама хришћанима, заступница наша и спасење и
надање, зато спаси све који са љубављу, увек и верно, певају теби, Дјево
свеопевана.
Песма 6.
Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости
твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Својом вољом си све саздао и у утробу неискусобрачне (Дјеве) се тако исто
уселио, и све који су патили због пропадљивости непропадањем си обогатио,
јер си милостив (Господе).
Узвишенија си од небеских сила и светија од њих, Свенепорочна, јер си
надприродно у себе несмистовога (Бога) Реч примила.
Слава: На животном путу сам залутао и у беспуће греха често падам,
Владичице, али ти ме упути на стазе покајања.
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И сада: Не презри Пречиста, мобе наше, јер у тебе полажемо наду, ми слуге
твоје, јер ти си нам уточиште, Владичице и душа наших очишћење.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 2.
(Бога) Реч си бесемено зачела и Сина уједно и Христа родила; родила га као
новорођенче а у ствари Створитеља твога, зато те Богородице величамо.
Песма 7.
Ирмос: Златноме идолу на пољу Деиру се клањаху, а твоја три дечака
немарише за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња орошени
појаху: Благословен си Боже отаца наших.
Силом Духа Пресветога оваплотила си Богоблагодатна Владеичице, Сина, по
природи истог са (Богом) Оцем; зато њега непрестано моли да се смилује на
све који (овако) поје: Благословена си, јер си Бога телом родила.
Ти си Дјево чиста, неискусобрачна, света и благословена, ти си подизање
свију који падају и грешнима избављење; ти и мене блуднога спаси, када се
Сину твоме обратим. Благословена си, јер си Бога телом родила.
Слава: Ти си моћно пристаниште, и силна заступница и бедем необориви,
свима у мукама и које витлају буре невоља. Ти се као Богородица, обрати
молитвом Сину твоме, да спасе од свију искушења слуге твоје.
И сада: Ти си Богородитељко, једино уздање и помоћ вернима, зато похитај у
помоћ слугама твојим потопљенима у тугу и са свих страна усколебанима и
онима који су у болестима и свима који притичу ка теби са љубављу у души.
Песма 8.
Ирмос. Бога, који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен у
росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га у све векове.
Дјево, Богоридце, ти си извор живота, јер си (Христа) као воду живота
родила, ти ороси душу моју која гори од пламена греха, да бих те славио у све
векове.
Само си ти подигла умртвљене и у прах смрти и труљења бачене, јер си
родила зачетника живота, Христа Бога нашега, Владичице, Дјево чиста и
благословена.
Слава: Избави ме Пречиста Владичице, осуде на вечни огањ и сачувај ме од
људи злотвора, и од свих који траже да ме спотичу, да бих те и ја увек називао
блаженом, јер тебе сва твар блаженом назива.
И сада: У телесном виду показао се из тебе, чиста Дјево, најбожанскији (Син
Божији); њега моли непрестано, да се смилује на нас, који у злобама живимо, а
од вечних мука стрепимо.
Песма 9.
Ирмос: Бог Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови
Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; (Богочовек) се од свете Дјеве ради
нас неизрециво оваплотио, зато њега верни једнодушно песмама величајмо.
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Удостоји ме Дјево,божијег човекољубља, јер си једино ти човекољубивоме
Богу тело позајмила и њега неизрециво родила; избави ме будућег (адовога)
пламена и сваке муке, да бих те са љубављу славио.
Ти си нам моћна заступница, ти си нами нада и бедем и темељ и снажна
заштита, ти си непобедиво утврђење и пристаниште без буре и намоћније
уточиште које стекосмо и тобом се сви спасавамо.
Слава: Родитељко Светлости и Дјево, одагнај облаке са душе моје и даруј ми
да те угледам пречиста Владичице, као спаситељну доброту, јер (Христос)
неизрециво заблиста из твоје пресвете утробе, да просветли цео свет,
Најпеванија.
И сада: Родила си Божанску Светлост (Христа), па просветли Дјево, срце
моје, помрачено навалом многих страсти и штетних помисли, и даруј ми
Дјево,увек капи суза, које ће опрати нечистоту мојих греха.
Затим: Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропар и остало по
обичају и отпуст.

У суботу на јутрењу
По првом стихословију сједални мученицима. Глас 2.
Ти одеваш небо у облаке, а тебе су и светитељи су имали као одећу, па су тако
у свету муке од безаконика поднели али су и обману идолску уништили. Ради
њиних молитава ослободи и нас Спаситељу од невидивога противника и спаси
нас.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Апостоли, мученици и пророци, светитељи, преподобни и праведни, добар сте
подвиг имали и веру сачували, зато имате смелост код Спаситеља, молимо вас
да њега као Бога молите за нас, да се спасу душе наше.
Подобан: Милосердија сушчи..
Као Бог владаш Животодавче свима и мртвима и живима, зато прими молитве
нас слуга твојих, па покажи Човекољубче твоје милосрђе, и због своје доброте
као Благи подари опроштај душама, свих који се у нади у тебе преставише.
Слава и сада, богородичан: Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје
преславне тајне Богородице, кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство,
показала си се као Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога, њега моли
да спасе душе наше.
По другом стихословију, сједални. Глас 2.
Твоје свете си обасјао више од злата, и као Бог прославио твоје преподобне,
зато нека те они моле Христе Боже: да као Човекољубац умириш живот наш, а
молитву примиш као кадило, јер једино ти у светима обитаваш.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Страдалници Господњи, блажена је земља која се напила крви ваше, и свети
храмови који су примили тела ваша. На суђењу сте врага изобличили, а Христа
сте храбро проповедали. Молимо вас, Њега као Благога молите, да се спасу
душе наше.
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Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Помени Господе као благ душе слугу твојих, и опрости им све што у животу
сагрешише, јер нико није безгрешан, само ти који можеш и преминулима дати
покој.
Слава и сада, богородичан: Богородице Дјево Маријо, ти си родила Христа
Спаситеља и Избавитеља, моли се његовој доброти са апостолима, мученицима,
прроцима, праведнима и свештеномченицима, да нам подари очишћење
грехова, и велику милост.
Канон светим мученицима, светитељима, преподобнима и уснулима.
Његов акростих је: Ближњим слугама Божијим приносим похвалу.
Дело Јосифово. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Прими Мојсијеву песму, па запевај душо: помоћник и покровитељ
беше мени за спасење, он је мој Бог и прославићу га.
Мученичан: Тешка прогонства и велика рањавања стрпљиво сте страдалници
поднели, али сте сваку обману са свих страна света силом божанском прогнали.
Светитељима: Божије слуге и светитељи, духовном светлошћу сте јасно
обасјани и ка светлости врлина сву пуноћу правоверних сте упутили.
Преподобнима: Горди ум сте преподобни смирили и ка доброј сте земљи
прешли, уздигли сте се божанским ликом својим па увек помажете свима
смиренима.
Слава, покојни: Све верне слуге твоје преминуле од привремености, покажи
као Бог учесницима најсветлије светлости и вечнога весеља, Боже наш
преблаги.
Богородичан: Часне жене су се силним постом подвизавале и трпљењем су
противника обориле па пред тобом Богородитељко стоје и радују се.
Други канон уснулима.
Њега појимо по реду, када нема минеја, или при последовању уснулима
над кољивом. Акростих му је: Уснулима друго певање плетем. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Непроходно и валовито море, својом божанском заповести је исушио
и пешице кроз њега израиљски народ провео, зато појмо Господу јер се
прославио.
Припев: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев.
Твојом срмћу смрт је побеђена, а изливен божански живот непролазни, њега и
опроштај греха даруј, Благи, душама уснулих, ради молитава твојих мученика.
Припев: Упокој Господе душе уснулих слуга твојих.
Ти, Владико, увек, изливаш богату милост, свима, који те побожно примају,
зато у дому твоме, Христе, у дивној скинији твојој, подај место одмора слугама
твојим јер си милостив.
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Слава: Био си јачи од смрти, па си њу свезао, а нас избавио, и сада избави од
тамнице уснуле, јер си благ и подари им заједницу у твојој светлости.
И сада: Утврди мој колебљиви ум Мати Божија, и оснажи ме божанским
заповестима, Рођенога из твоје, освештане, утробе, који је испразнио
Владичице мрачно адово царство.
Песма 3.
Ирмос: Неплодни мој ум плодоносним покажи, Боже делатељу добри и
засадитељу добара, милосрђем твојим.
Разгаљени огњем љубави Христове, ви сте, о страдалници, жар мука угасили
орошени Духом сведелатним.
Најсветији Христови светитељи и часни сабори преподобних, за све нас,
човекољубивога Бога умолите.
Најсветији сабор божанских пророка се велича, а мноштво жена, храбро,
пострадалих, су славу примили.
Слава: Усмрћен, на крсту, Христе, даровао си умрлима бесмртност, њу да
задобију удостоји оне, који су ка теби са вером отишли.
И сада: Са свима светим пророцима и светим женама моли сада Дјево усрдно
Бога из тебе рођенога, да се смилује на нас.
Ини.
Ирмос: Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста (да говоре)
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух, па пева: нема светог као
што си ти Боже наш и нема никог праведнијег од Тебе.
Допусти да се, својом лепотом, озаре, у вери уснули, са мученицима твојим,
јер си богат у милости, јер си ти Бог наш и нема праведнога као што си ти.
У месту освежења и недрима Авраама твога изабраника, удостоји да се
настане слуге твоје, јер си милостив свима, који овако поје: ти си Бог наш и
нема праведнога као што си ти.
Слава: У небеске дворе да се настане, са мудрим дјевама, које са тобом
уђоше, прими твоје свећеносце, које си твојом вољом преставио од
привременог живота, једини Човекољубче.
И сада: Усмрћенога и на земљу баченога, подигла си ме, родивши
Животодавца, и извела си ме из преисподњег ада, јер те са вером славим и
поштујем, Пречиста и најопеванија.
Песма 4.
Ирмос: Пророк је видео твоје рођење од Дјеве и проповедајући је узвикнуо:
чуо сам глас твој и уплаших се, јер са југа и из горе свете и осењене дошао си
Господе.
Ви сте се преславни стадалници потпуно изједначили Христовим страдањима,
а стављани сте на разне муке, али сте гледали на вечна добра, која сте примили
и слављени сте увек.
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Првосвештеници ви сте сачували законе Духа и премудро пастирствовасте
људе, те као изузетни кормилари окренусте се од животног метежа ка
божанском пристаништу, па у тишину вечнога живота дођосте.
Оци, ви сте били дошљаци на земљи и заменили живот овај за небески, као
што се пише, па сте са побожном мудрошћу и подвигом уздржања са
Христовом помоћи телесне страсти обуздали.
Велико мноштво које си превео Владико од временог живота а који су ти у
православној вери послужили уброј у оне који се спасавају и вечнога живота их
Речи (Божија) удостој.
Слава: Часне жене су смрт желеле ради живота бесконечног твојим
заступништвом Пречиста Владичице и Богородитељко, и тога се живота
удостојише молећи Сина твога и Бога за нас.
И сада: Као гору осењену врлинама, видео је тебе пророк Авакум,
Богородице, из које се неизрециво Бог јавио и врлинама небеса покрио, а род
људски од пропасти спасао.
Ини.
Ирмос: О теби певам, јер сам чуо и сазнао, да уз мене идеш и мене
заблуделог тражиш; велико је твоје снисхођење, према мени и зато те славим,
Многомилостиви.
По твоме великом човекољубљу, ради молитава изабраних мученика,
удостоји Христе, надумне славе Твоје, све слуге Твоје, који су у нади и љубави
поживели и умом православним.
Ти имаш реку сладости која увек тече и њоме напајаш твоје изабране
Господе, са ње и сада, упокојене, ка теби Христе, по неизрецивом Твоме
милосрђу, храниш на водама опроштаја.
Слава: Ти господариш над живима Владико и владаш умрлима, ти
Спаситељу, из праха земље, силом твојом васкрсаваш, зато преминуле, ка Теби,
у Твоје дворе, усели.
И сада: Када си родила Творца, који може исправити нас, пале у грехе, тада
си исцелила Евину пропаст и древну клетву, Богородитељко Мати и Дјево.
Песма 5.
Ирмос: Маглу са душе моје, Спаситељу мој разагнај, светлошћу заповести
твојих, и обасјај ме као једини Цар света.
Када су храбри страдалници, Тебе, Милосрдни заволели, тада су све житејско
омрзнули, па су се својих тела одрекли и мукама приступили.
Светитељи, пророци и преподобни богоносци, ви духовним зрацима свет
просвећујете, а таму страсти одгоните.
Преподобни оци, пророци и првосвештеници и увек часне жене, за нас се теби
Владики свију приљежно моле.
Слава: Молимо те Речи (Божија) за све, које си, од нас примио, да их у збор
изабраних твојих убројиш и заједничарима бољег живота покажеш.
И сада: Пречиста Дјево Мати, похвало мученика, преподобних и праведника,
сачувај нас од сваког мучења демонскога.
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Ини.
Ирмос: Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
Твојих упути нас, јер сем Тебе, за другога бога не знамо.
Нас умртвљене и у пропаст бачене, отео си Благи и извео из мрачних адових
ризница и убројао са војском светих ангела.
Дошао си Христе да би нас спасао, зато прими сада, као једини Благи, све,
који се ка Теби, побожно, преставише и усели их у недра Авраама и са Лазарем.
Слава: Ти си Владико, као молитвеник и заступник измирења, прекратио,
моју, дугогодишњу и дугу борбу, и сада се на твоје слуге смилуј и упокој их.
И сада: Под окриљем твојим Мати Божија, сви се надамо спасењу, јер си нам
Животодавца родила, који све својом вољом оживљава.
Песма 6.
Ирмос: У дубини греха држан сам, Спаситељу и у бури сам, на пучини
живота, али као што си Јону од звери избавио, тако и мене, од страсти избави и
спаси ме.
Храбрим срцем се страдалници против непријатеља наоружаше, па га
надвладаше и венце победе од Бога примише, и сада се усрдно моле за све на
земљи рођене.
Божије светитеље са вером славимо и његове преподобне прослављамо, јер
смо њиним молитвама спасени од сваког гнева и невоље и насртаја
противниковог.
Збор жена који је пострадао и постом Богу угодио, царство небеско је примио,
њиним молитвама смилуј се Боже на свет твој.
Слава: Ти си животодавче Христе од земље саздао човека, ти упокој оне које
си од нас преставио и подари им опроштај од греха, јер си милосрдан и
човекољубив.
И сада: Богородице света, освештај наше помисли и разум укрепи и спаси нас
неповређене од стрела злога, јер славимо узвишеност твоју, најопеванија.
Ини.
Ирмос: У бездану греха, ваљајући се, призивам, неиспитиви бездан, Твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.
Неизрецива божанска светлости, по Твојој, свемогућој, вољи, удостоји све,
које си преставио са земље, да буду где су зборови мученика,Човекољубче.
Слава: Удостоји оне, који оставише овај живот, да буду обасјани добротом
Твоје славе, и у Твојој неизрецивој светлости, Владико, упокој преминуле.
И сада: Јави се и избави усрдно, све који тебе призивају Пречиста
Владичице, јер си родила Бога, који животом и смрћу влада.
Песма 7.
Ирмос: Попут херувима младићи су у пећи радосно појали: благословен си
Боже, јер си истином и пресудом навео све ово, због грехова наших,
најопеванији и најславнији у све векове.
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Трпљењем су свети надјачали врага, трпећи свако искушење страшних
мучења јер уистину заволеше Бога који је страдао ради наших греха. Њиним
молитвама спаси све нас који те славимо Речи (Божија) од искушења и беда.
Блистави светитељи и преподобни и пророци и свештеномученика
прослављено мноштво и жена светих свештени збор, са страдалима и у посту
веома заблисталима, увек за нас молитве чините ка Богу да нас помилује.
Мноштво мученика моли тебе Христе добротворе за све у тугама, невољама и
тешким искушењима и мене спаси Речи (Божија) од свих сагрешења и повреда,
јер иначе пропадам.
Слава: Настани све, ка Теби, преминуле душе, Човекољубче, тамо, одакле
одбеже болест, уздисање и туга и где сија светлост лица твога Христе, и где
сада ликују сабори светих и презри сва њина сагрешења, јер си једини
милостив.
И сада: Умоли Пречиста са мученицима и преподобним оцима и свима
пророцима и светим женама, Јединога, који у светима почива, да освешта нас,
који светим гласовима, тебе Пречиста, славослове у све векове.
Ини.
Ирмос: Богопротивна заповест, безаконога, мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће, росу духовну; Зато је Он
благословен и највише прослављен.
Ти си свуда, а сишао си Господе да спасеш, одавно, преварени човечији род,
зато те мученици моле: све које си преставио од земље, у земљи кротких
упокој.
Умртвљење и смрт одбацио си Христе, јер си био међу мртвима, само Ти,
слободан, зато и сада, избави слуге Твоје, Владико, умртвљења греховног и
покажи их наследницима Царства Твога.
Слава: По Твоме великом и неизрецивом милосрђу, и неизмерној дубини
човекољубља Твога, Христе, подари престављенима опроштај сагрешења и
благодаћу твојом их очисти.
И сада: Била си светилник божанске славе, носећи Сјај од Духа Дјево, који се
нама у телу показао, и адову маглу је, Богорадована, светлом Свога божанства
уништио.
Песма 8.
Ирмос: Некада, на Синајској Гори, у купини Мојсеју, беше чудо, које Дјеву
предсказиваше, зато појте и благословите и величајте га у све векове.
Течење ваше крви страдалници Господњи освештало је сву твар и скроз
исушило разливање обмане, а душе верних је богато напојило.
Збор испосника и сабор светитеља, светих жена и славних пророка, показао се
исте славе са ангелима, јер су као ангели духом на земљи поживели.
Избавите од стрела вражијих све нас страдалници за Господа:
првосвештеници, и пророци и мноштво преподобних и жена светих, јер вас
прослављамо.
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Слава: Све које си од нас примио Спаситељу, настани у недрима Авраама и
упокој их, са свима изабранима дајући им свих грехова разрешење, јер си
милосрдан.
И сада: Богородитељко чиста, са свима светима пророцима, мученицима,
праведнима, светим женама и свештеномученицима умоли Спаситеља да се
смилује на нас.
Ини.
Ирмос: У давнини, пећ вавилонска је пламен разделила и Божијом наредбом
Халдејце спалила, а верне у њој оросила, када појаху: благословите сва дела
господња, Господа.
Показао си нам смрт противника, силажењем Твојим, као бесмртан, а
божанском силом Твојом, показао си улазак у живот бесмртан, њега су сада
мученици Твоји, достојно примили.
Удостоји да се престављени насладе Твојих духовних добара, а зли и срамни
грех, као човекољубив, очисти, јер Си се, само Ти Владико, показао без греха.
Слава: Подигни нас Христе, пале у прах смртни, јер си нам, Твојом смрћу,
даровао живот и храну непролазну, ње сада, престављене удостоји, као
Милостив.
И сада: Велика је и страшна тајна твога Порода, Богомати, јер си родила
Бога, кога смрт није поднела и гроб га не распаде, зато тебе, Пречиста, славе
сви народи.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Ону, која је надприродно, телом, од Оца зачела, надвремено засијалог
(Бога) Реч, у неућутним песмама је верни величајмо.
Страдалници, ви сте се показали јунаци у страдању и силни на противника,
освојили сте победу, страдајући због вере и овенчани сте од Бога.
Као Божији свештеноделатељи, били сте налик на пастира доброга, напасасте
преподобно стадо његово, архијереји славни од Бога.
Са преподобнима, са испосницима и светим пророцима, поштујемо мноштво
жена пострадалих, које су и постом противника победили.
Слава: Преславно мноштво, светих, Твојих Христе, моли Тебе, непрестано:
да све које си преставио у вери, Господе, заједничарима вечног живота
покажеш.
И сада: Родила си Бога у телу, љубитеља милосрђа; њега моли увек са свима
светима, да нас спасе од беда, Мати и Дјево Пречиста.
Ини.
Ирмос: Из тебе нам је Дјево, (Христос) као светило од Бога, пре сунца,
засијао и у телу нам дошао, и из бока твога се, неизрециво, оваплотио, зато те,
свечиста, Богородице величамо.
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Даваоче живота, ти имаш власт над живима и мртвима, зато подари, Владико,
наслеђе небеско, свима, који су од земље ка теби прешли, као и светлост светих
и преславних Твојих страдалника.
Ти си Реч животворна, који си ми давно дао да постанем, и који опет дарујеш
добра, ти усели у жељеним недрима, праоца Авраама, преминуле слуге Твоје,
јер си Милосрдан.
Слава: Сав Си, Спаситељу мој, сладост блистава, сав Си жеља ненасита,
потоцима твоје хране и водом опроштаја, напој преминуле, јер Те они
непрестано славе.
И сада: Тебе Богородице, верни сада, достојно славе, следујући Твојим,
богонадахнутим речима, јер си, само ти, родила Бога земнима, који је силу
смрти разорио, Мати и Дјево.
Затим: Достојно јест.. и јектенија и светилен:
Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан:
Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу код Бога, пружи
твоју руку необориву, и порази противнике наше, и низпошаљи, твојим
слугама, помоћ од Светога.
Затим: Уобичајени псалми.
На хвалитне стихире, мученицима. Глас 2.
Мученичан:Због Христа сте до смрти страдали, о страдалници и мученици, а
душе су вам на небесима у руци Божијој, и по целом свету се славе мошти
ваше: свештеници им се клањају, а сви људи са радошћу сложно певају: часно
је пред Господем уснуће и смрт преподобних његових.
Мученичан:Сваки град и земља славе мошти ваше, о страдалници и
мученици. Ви сте због закона (Божијег) пострадали, и небеске венце примили, и
зато сте светима похвала а црквама красота.
Мученичан:Свети мученици су Христов крст узели као оружије непобедиво,
и сву су силу ђавола поразили, а венце су небеске примили, бедем су нам
постали и за нас се Христу моле. Тешко мени, са колико муке се душа одваја од
тела!
Покојнима: Тешко мени, са колико муке се душа одваја од тела! Тешко мени,
колико ће тада плакати а неће бити никога да јој се смилује! Подиже очи ка
ангелима и узалуд их моли. Ка људима пружа руке и нема никога да помогне.
Зато вољена моја браћо схватимо краткоћу нашега живота и замолимо од
Христа покој престављенима а нашим душама велику милост.
Слава и сада, богородичан: Ходите сви и неућутним песмама прославимо
Мајку Светлости, јер је она родила Спасење наше, и принесимо јој (поздрав)
„Радуј се“, као јединој родитељки Господара свију, који је Бог пре свих векова.
Радуј се јер си опет Еву обновила, радуј се Пречиста Дјево и неискусобрачна.
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На стиховње, стихире покојнима. Глас 2.
Подобан: Јегда от древа тја..
Твојом живоносном смрћу си напад смрти и пропасти оборио Владико, и
свима си живот вечни излио, а умрлим земнима си васкрсење подарио. Зато те
Спаситељу молимо: све који су са вером у тебе Човекољубче уснули упокоји, и
непролазне славе их удостоји.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Да би људе заједничарима твојега божаског царства учинио, ти си Хртисте
распеће претрпео и својевољно смрт примио. Зато те молимо: по твоме
милосрђу покажи заједничарима царства твога све који се са вером у тебе
преставише, и твоје слатке доброте их удостоји Човекољубче.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
По заиста великој и страшној тајни твога промисла, а из жеље да спасеш оне
које си саздао, радујући се ти си га скупо извршио, јер си цео свет твојом
часном крвљу искупио, зато те молимо: све који се код тебе са вером
преставише удостоји спасења са свима светима.
Стих: А спомен је њихов из нараштаја у нараштај.
Стојећи пред твојим страшним, задивљујућим и узвишеним престолом
Христе, сви од века умрли очекују изрицање праведне и божанске твоје
пресуде, тада Спаситељу слуге твоје који се са вером ка теби преставише,
упокоји где су хорови светих и где је радост неизрецива.
Слава и сада, богородичан: Када се буде моја душа раздвајала телесне везе и
од живота, тада ми дођи Владичице и разори намере безтелесних непријатеља, а
њине чељусти поломи, којима безпоштедно траже да ме прождеру, да бих
Богоневесто без препреке прошао мимо кнезова таме који у ваздуху стоје.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У суботу блажени глас 2.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Приносимо ти речи разбојника и молимо те: Сети се нас Спаситељу у
царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Христовим страдањима сте мученици следили, зато сте заувек од разних
страсти људе исцелили.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Са пророцима, апостолима, и преподобним учитељима, су Створитељу свих
добро угодили.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Уврсти као човекољубив Господе са свима твојим светима, све слуге твоје
који се са вером преставише.
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Слава: О Тројицо надсуштаствена, смилуј се на све који те славе, и увек их
све избављај од обмане вражије и страсти.
И сада: Не презри молбе слугу твојих Свенепорочна, спасавајући нас од свих
невоља и туга.

Крај другом гласу
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ГЛАС 3.
У суботу на малој вечерњи
на Господи возвах, узимамо 4 стиха и певамо стихире васкрсне
осмогласника 3, понављајући прву. Глас 3.
Дело преподобног оца нашег Јована Дамаскина.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Твојим крстом Христе Спасе сила смрти је порушена, а ђавоља обмана
уништена, човечански род је са вером спасен и зато теби увек песму приноси.
Твојим васкрсењем Господе све је просветљено и рај опет отворен, сва
творевина хвали те и увек ти песму приноси.
Славим Оца и силу Сина, и певам о власти Светога Духа, о неразделивом и
несазданом Божанству, о Тројици јединосушној, која царује у све векове.
Слава и сада, богородичан, догматик. Глас 3.
Превеликог ли чуда! Дјева рађа а њен Пород је превечни Бог; предсказано
рођење се надприродно догодило. О, страшне ли тајне! Смишљено неизрециво
остаје, а видиво се не појми. Блажена си ти Пречиста Дјево, земнога Адама
кћери а постала си Бога вишњега Мати. Њега моли да спасе душе наше.
Затим: Светлости тиха, Прокимен: Господ се зацари, у лепоту се обуче, са
стиховима: Обуче се Господ у силу и опаса се. А после: Удостоји Господе,
Свештеник не говори јектенију, него певамо на стиховњама васкрсну
стихиру, глас 3.:
Због твога страдања Христе, помрачило се сунце, а светлом твога васкрсења
просветлио си све, зато прими нашу вечерњу молитвену песму, Човекољубче.
И друге стихире Пресветој Богородици. Глас 3.
Стих: Спомињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.
Познали смо тебе Чиста као ковчег духовни, који носи као таблице
богонаписане, нашег Законодавца и Саздатеља; њему се моли да спасе душе
наше.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
На земљи је тебе Чиста као небо показао Бог Реч када се у твоју утробу
уселио и тело примио, а по природи је неизрецив остао; а ти Неискусобрачна
орошаваш све росом бесмртности.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни.
Твојим молитвма имамо спасење; њима Дјево увек беде, буре и искушења
избегавамо, и зато непрестано молимо: да се молиш за нас, да се спасу душе
наше.
Слава и сада, богородичан. Глас 3.
Ново назидање човекове природе и други живот познали смо тобом Пречиста
Маријо, кроз Створитеља свега у твојој утроби смештенога; он је нас из ада и
смрти васкрсао и живот вечни даровао, нама који теби Увекдјево кличемо:
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радуј се јер си саставила доњи свет са небеским, радуј се надање свих крајева
земље и заступнице и заступање наше, радуј се јер си васкрсењем Сина твога
све просветлила и велику милост свету подарила.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. Тропар васкрсни. Слава
и сада, његов богородичан. Јектенија мала и отпуст.

У суботу на великој вечерњи
после предначинатељног псалма, уобичајене катизме псалтира.
На Господи возвах.. узимамо 10 стихова и певамо стихире васкрсне из
Осмогласника 3, и Анатолијеве 4, и из Минеја 3 (или 6, а тада само 1
Анатолијеву).
Ако се празнује свети: Слава, минеј: И сада, богородичан 1.-и владајућег
гласа.
Стихире васкрсне Осмогласника, глас 3.
Стих: Изведи из тамнице душу моју, да се исповедам твоме Имену.
Твојим крстом Христе Спасе сила смрти је порушена, а ђавоља обмана
уништена, човечански род је са вером спасен и зато теби увек песму приноси.
Стих: Мене чекају праведници, докле ми не узвратиш.
Твојим васкрсењем Господе све је просветљено и рај опет отворен, сва
творевина хвали те и увек ти песму приноси.
Стих: Из дубине вичем теби Господе, Господе, услиши глас мој.
Славим Оца и силу Сина, и певам о власти Светога Духа, о неразделивом и
несазданом Божанству, о Тројици јединосушној, која царује у све векове.
Ине стихире Анатолијеве, глас 3.
Стих: Нека буду уши твоје пажљиве, на глас мога молења.
Твоме часном крсту клањамо се Христе и васкрсење твоје певамо и славимо,
јер се раном твојом ми сви исцелисмо.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Певајмо о Спаситељу од Дјеве оваплоћеноме, јер се ради нас разапео и велику
нам милост подарио.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Христос је ка свима у аду сишао и баговестио: храбрите се говорио је, јер сам
сада победио, јер сам ја васкрсење; ја ћу вас извести и врата срти развалити.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Недостојни у твоме пречистом дому стојимо и вечерњу молитву ти из дубине
срца узносимо и теби Христе Боже кличемо: ти си Човекољубче својим
тридневним васкрсењем цео свет просветлио, зато избави свој народ из руке
противника.
Ине стихире Пресветој Богородици. Дело Павла Аморејског, певамо их
када није минеј. Глас 3.
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Подобан: Днес бдит Јуда..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Буди ми Дјево милостива, добронамерна и спремна да саслушаш када
призивам твоју од Бога благодат, у свим незгодама које ми се догоде, јер сву
наду душе моје на твој од Вога промисао полажем, а ти ме и будуће славе и
живота божанског удостоји.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Жар страсти се Богородице у мени разгорео, од гнева и беса, пијанства и
блуда, од лености и збуњености, од празнословља и гашења савести, а ти од
тога избави душу моју Владичице и спаси ме.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Сви са чистом савести паднимо пред Богородицом и завапимо из дубине срца:
Владичице Света, спаси све нас од зловоље и гнева, од невоља и падања, јер
смо тебе стекли као бедем и тврђаву, тобом се спасавамо и под твој заклон
притичемо.
Слава, минеј. И сада, богородичан (догматик):
Како да се не дивимо рађању из тебе Бого-Човека Пречасна? Јер искуства са
мушким ниси имала Најнепорочнија а родила си без оца Сина у телу, од Оца
рођенога пре свих векова без матере. Никакве промене није претрпео, ни
мешање нити разделивање, него је суштину обе природе сачувао. Зато Мати
Дјеви и Владичице, моли њега да спасе душе свих, који тебе као Богородицу
православно исповедају.
Вход. Светлости тиха. После входа учини одређени чтец уобичајени наклон
настојатељу и пева дневни прокимен глас 6.: Господ се зацари у лепоту се
обуче. Стих: Обуче се Господ у силу и опаса се. Стих: Дому твоме Господе
доликује светиња докле дани трају. Стих: Јер је утврдио васељену која се неће
поколебати.
Затим уобичајена јектенија. Удостоји Господе.. Допунимо вечерњу.. и
остало. После возгласа певамо стихиру светога обитељи. Литију чинимо у
припрати и на њој певамо стихове Павла Аморејског или шта настојатељ
изволи.
После уобичајених (литијских) молитава улазимо у храм појући на
стиховњим стихире васкрсне, глас 3.
Због твога страдања Христе, помрачило се сунце, а светлом твога васкрсења
просветлио си све, зато прими нашу вечерњу молитвену песму, Човекољубче.
Ине стихире, по алфавиту.
Стих: Господ се зацари у лепоту се обуче.
Оживљење твоје и устајање сву је васељену просветлило, а твоју твар је из
трулежи призвало, тиме је клетва Адамова скинута па зато кличемо: Најсилнији
Господе слава теби.
Стих: Јер је утврдио васељену, која се неће поколебати.
Као Бог си непроменив, а телом си пострадао и тако се изменио, творевина
немогући да те гледа разапетога у страху се приклонила, и плачући о твоме
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дуготрпљењу појала; ти си у ад сишао и тридневан васкрсао, свету си живот
подарио и велику милост.
Стих: Дому твоме Господе доликује светиња, докле дани трају.
Смрт си претрпео, да би род наш од смрти ибавио, и тридневан си из мртвих
васкрсао, и све који су те као Бога познали са собом си саваскрсао, и свет си
просветлио, Господе слава теби.
Слава, из Минеја ако је има. Ако ли не,
Слава и сада, богородичан:
Вољом Очевом си без семена од Божанског Духа зачела Сина Божија, од Оца
постојећег без матере пре свих векова, ради нас је из тебе без оца настао, телом
си га родила, и као детенце си га млеком својим хранила, зато не престај
молити да се избаве од невоља душе наше.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш..
Тропар васкрсан, глас 3.
Нека се весели све на небесима и нека се радују сви на земљи, јер је Господ
својом мишицом начинио своју моћ, смрћу је смрт победио, и првенац из
мртвих постао, из утробе ада нас избавио, а свету велику милост подарио.
Слава и сада, богородичан: Теби заступници спасења рода нашега појимо
Богородице Дјево, тело је од тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је
примио страдање и избавио нас од пропасти, као Човекољубац.

У суботу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Тебе пречиста Богоневесто која си Духом Божанским и вољом Бога Оца
постала Матер Божија, верни чистим песмама овенчајмо и са архангелом због
нашег спасења певајући целивајмо.
Од ребра Адамовог би саздана Ева, давнашњим стварањем; из утробе
Богородице постао је Христос, Он је Бог наш, без измене се оваплотио и
превечни у времену постао.
Слава: (Бог) је Евину утробу, да са муком и у боловима рађа плод осудио;
Бог наш се у утробу твоју Дјево Пречиста уселио и у телу се неизрециво
појавио и дуговање праматере (Еве) укинуо.
И сада: Упадосмо неочекивано у дубину тешкоћа и усрдно те Богородитељко
зовемо: Помози Владичице јер се злим делима давимо, а тебе као једину наду
од Бога имамо.
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Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
Тебе је Богородице Пречиста жезал Аронов предсказао, јер је без заливања
процветао, а тако се и оваплоћени Бог непромењен бесемено из тебе родио.
Пророк те је Пречиста, Духом предсказао, као да носиш божански огањ и као
Светлост, јер си у свет донела, као миомирис и живот вечни, (Бога Христа).
Слава: Приступајмо ка архангелу Гаврилу јављајући Дјеви песму «Радуј се»,
јер њоме се разрешавамо осуде од клетве прадедовске.
И сада: Да би се спасли, имамо тебе, Пресвета Богородице ми грешни као
бедем спасења, и зато не презри Владичице нити посрами наша молења.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
У давнини те је Духом од Бога Авакум видео, и о теби Пречиста проповедао:
Да са југа, из тебе, (Бог) Реч долази и тело од тебе прими.
Као гору велику и несечену, Данило те је Духом видео; несечену, значи
девства твога Владичице чистоту; од ње се, као камен, Христос Реч одсекао, и
над идолском лажи победу однео.
Слава: Тебе је Давид као гору чудну и богату прорекао, јер у тебе се
Пречиста својевољно Јединородни Син од Оца уселио и оваплотио; зато ти у
Духу «Радуј се» кличемо.
И сада: Ти си блага и топла заступница грешнима и смиренима
Богородитељко Владичице Пречиста; ти од беда и невоља и греха слуге твоје
спасавај.
Песма 5.
Ирмос: Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео сам
оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као владара свету».
Као што је из жезла Јесејевог цвет неувели изникао, тако се из Дјеве Марије
безсемено беспочетни Бог од Духа Божанскога и (Бога) Оца (родио); моћни Цар
је народима овладао, и на њега се ми племена људска надамо.
Кнез тишине је на престо Давидов дошао, и из тебе се оваплоћени Бог
зацарио. О, чудеса! И (некада) у борби са кнежевима Моавским а и сада, тебе је
као родитељку и Царицу објавио.
Слава: Тебе Дјево, као непорочну доброту од које се Христос бесемено у
тело обукао, Исаија је објавио и клицао: Господ славе на облаку лаком долази и
таму обмане одгони, да све нас просвети.
И сада: Од Духа Светога се Дјево (Бог) Реч јединосуштан Оцу у теби зачео и
двоструки природом родио: савршени Бог и савршен човек; и ми са вером
његово телесно јављање поштујемо.
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Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи, и као Петра, тако мене наставниче спаси.
Премудри (пророк) те је, Свеопевана, предсказао: као одар на којем, из тебе
оваплоћени у личности Бог почива, и прославио те је рођен (Бог Син) који се
несливених природа открива.
Ти си Дјево најопеванија, била (Богу) Речи изабрана одећа, у њу се Он као у
прфиру оваплотио, зацарио и у Божанску лепоту оденуо.
Слава: Богоневесто, ти си постала станиште Божанског сједињења, сјајније
од злата; тобом је Бог као човек постао и Бог је људима као човек говорио.
И сада: Умртви зле јереси који те свеопевана Дјево не поштују, јер они из
зависти лик преславне иконе твоје крију.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада,
Сједален, глас 3.
Из топле вере вапијем ти Богородице, устима недостојним и оскверњеним
срцем: спаси ме јер тонем у грехе, смилуј ми се умртвљеног очајем, да бих се
спасао и теби клицао: Радуј се Дјево, хришћана помоћнице.
Песма 7.
Ирмос: У давнини идолу златноме, персиској светињи, младићи се не
поклонише, него тројица усред пећи запеваше: Боже отаца благословен јеси.
Као што се купина и пламен сјединише и неоштећени обоје осташе, тако они
тебе Дјево предсказаше, јер си Бога родила и Дјева остала.
Руно и роса се Гедеону наизменце показаше, и рођење (Христа) од тебе
предсказаше; јер ти си једина божанску Реч у себи, као росу, носила и Дјева
остала.
Слава: Огањ мога греха више пече него геенски; а ти га Пречиста твојом
милошћу угаси и покајањем ме на светло упути.
И сада: Твоју светлу икону Богородице Пречиста, поштујемо као и сами твој
лик; свагдашњу заступницу и уточиште прикладно пред Богом имамо те сви.
Песма 8.
Ирмос: Вавилонска пећ није младиће сагорела, нити је огањ Божанства Дјеву
уништио; зато верни са младићима запојмо: благословите дела господња
Господа.
Тебе као невесту неискусобрачну хтео је Отац (небески) Сину своме за
станиште, јер си ти као крин усред трња процветала, и Духом божанским
светлошћу доброте заблистала.
Тебе, светију од вишњих сила, Дјево Свенепорочна, без двоумљења славим
јасно, јер си Створитеља у утробу својој носила; Он је непомешаним
сједињењем тело од тебе примио.
Слава: Неукрадиво девство чуваш Дјево, па си заиста Мати Сина Божија
постала, и вољом Очевом невеста, и станиште славе Духа остала.
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И сада: По природи Бог је нематеријалан и невидив, а чисто и неизрециво се
и надприродно од свете Дјеве родио, и човек постао; и мада двострук природом
у једној личности се јавио.
Песма 9.
Ирмос: Новога ли од Бога и лепога чуда: девичанске двери затворене прошао
је Господ, Бог без тела при уласку а у телу по изласку, и двери осташе
затворене, зато њу као неизрециву Богоматер величамо.
Од светог корена свет је плод, а неплодна посвећена Божијим законом
Очевим неувели нам је живот, Богородицу Дјеву процветала; радује се Ана, јер
је дете у старости добила: Матер Божију коју прослављамо.
Ново и божанско је рађање из свете и богоносне утробе твоје Пречиста, на
(Христу) се Очевим прстом нацртао лик човека; Син оваплоћени и свет Духом
Светим; њега несливеног као Бога и као човека величамо.
Слава: На страшном суду биће повика на мене, јер дела вапијућа греховна
прете ми и душа моја биће због њих осуђена и већ дрхти од геенског пламена;
од свега ме тога ме избави Владичице, твојим молитвама.
И сада: По рађању остала си непромењена и чиста, без измене си Богородице
Створитеља свију (Христа)у телу родила; родила си Бого-Човека надприродно а
Он од Очеве суштине није одступио, а тебе је као Дјеву, Духом Божанским
сачувао; зато тебе славећи песму завршавамо.
Затим: Достојно је..Трисвето. После Оче наш.. кондак гласа и остало по
обичају и отпуст и праштање.

У недељу на полуноћници
Јереј: Благословен Бог наш.. а ми одговарамо: Амин. Слава Теби Боже
наш, слава Теби. Царе небесни.. Трисвето. Пресвета Тројице.. Оче наш..
Јереј: Јер је твоје царство.. Господе помилуј 12. Слава и сада: Ходите
поклонимо се.. (три пута) Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Канон Светој и животворној Тројици. Дело Митрофаново. Његов акростих
је: Хвалим те Тројице, јединог боговладатеља. Митрофаново. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је, у давнини, воде у, једно, збориште скупио, а
Изаиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Недокучиви, једини врховни Господаре и једини тројичански боговладатељу,
удостоји ме трисветле светлости да бих ти појао, јер теби ангелска уста
непрестано поје трисвете песме.
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Као Творцу јединственом, трисветлом и врховном, увек му јасно и свештено
певају сви нетелесни чинови. Њему сложно пева и мноштво народа и верно га
славимо земним устима.
Слава: Богослови те, како доликује, називају: Разум, Реч и Дух, па истичу
безстрасно рађање Сина од Оца, Боже, врховни господаре, над свима, уједно и
исходниче Духа божанскога.
И сада: По природи си Човкољубац па си примио човекову природу, Речи
Божија и тројичански си заблистао, једино господарећа светлости, јединога
Божанства, и објавио си свима најславнију родитељку Твоју, Дјеву Пречисту.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио и мене у љубави твојој утврдио.
У давнини је Илија заповедио, да се утростручи вода на површи,
знаменовавши тиме тројичанску ипостас јединственог Бога господовладатеља.
Теби пева пропадљива природа на земљи рођених, Јединога, Трисветлога и
Неизменивога, Саздатеља и кличе ти Владико: избави ме од сваковрсних мука и
спаси ме.
Слава: Складно јављајући пророчким речима славних апостола и
проповедника вере, и ми верни славимо тебе Истосилну Тројицу, Боже свију.
И сада: Са високога престола сишао је Христос кроз тебе Пречиста и узвисио
је човека, јер је Човекољубац, па је Трисунчану светлост свима заблистао.
Господе помилуј. (три пута)
Сједален, глас 3.Подобан: Красотје девства..
Надсуштаствени и Једини Господе Христе и породе Пребеспочетнога Оца, и
Душе најбожанскији, смилуј се на слуге твоје, јер смо сви сагрешили, али
нисмо од Тебе одступили. Зато те молимо Триипостасни Господе, јер Ти имаш
власт, да спасеш од сваке невоље оне, које си саздао.
Слава и сада, богородичан: Надсуштаствени Бог и Господ по својој доброти
се из тебе оваплотио и по суштини постао као ми, а остао је (Бог) као што је и
раније био. Зато њега, као Богочовека хвалимо, Свечиста, а тебе
неискусобрачну Богородицу славимо и проповедамо превелико чудо твога
безсеменога Порода.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и Јединороднога Сина
Твога, за нас си на смрт дао, зато Ти кличемо благодарно: слава сили Твојој
Господе.
Двоструки изданак је од Оца као из корена изникао: Син и Дух прави,
истоветне природе изданци и Богом засађени цветови и сабезпочетни. Они су
као три светила божанства. (два пута)
Слава: Мноштво духовних бића непрестано певају о Теби, као недокучивом
Богу. Са њима Те и ми славимо и говоримо: Тројице пресуштаствена, спаси
слуге твоје, јер си Човекољубац.
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И сада: Запалио си нас твојом љубави, многомилостива Речи Божија, јер си
се, ради нас неизмењен (из Дјеве), оваплотио и трисветлој тајни божанства нас
научио, па те зато славимо.
Песма 5.
Ирмос: Када је видео Исаија, у виђењу, на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, „тешко мени јадном“ завапио је, „видео сам
оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као владара свету“.
Када је Исаија видео лик јединога врховног Господара, у три лица
слављенога, пречистим гласовима серафима, одмах је послан да проповеда
Трисветло Биће и Јединицу Трисунчану. (два пута)
Слава: Јединице Трисунчана, Која си раније створила сва видива и невидива
бића из небића, удостоји Твоје славе, све који Теби, Јединоме Богу, са вером
певају, избављени од сваког искушења.
И сада: Ти си Дјево постала чист и светао дворац Божији, а ми ти са љубављу
певамо и зовемо те блаженом, јер се из тебе родио Христос у двострукој
природи и вољи. Он је један од Тројице, Он је и Господ славе.
Песма 6.
Ирмос: Најдубљи Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али
Владико твоју високу мишицу пружи и као Петра, тако и мене Наставниче
спаси.
Дошљак, Авраам се удостојио примити, у виду и лику три човека, Јединога и
Надсуштаственога Господа. (два пута)
Слава: О, Трисунчани Господе, упути срца Твојих слугу, ка светлу
неприступном и подари блистање Твоје славе, душама нашим, да бисмо били
обасјани Твојом, неизрецивом, добротом.
И сада: Отвори ми двери светлости, Рођенога из твоје утробе Пречиста, да
бих видео зрак Трисунчанога Божанства и прославио тебе, најсветлију
Владичицу.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 3.Подобан: Божественија вјери..
Певам о сили Божанске природе, Јединосушнога и Трисунчанога и трисветим
гласом, кличем: Ти Си Свети Оче Пребеспочетни, Ти Си Свети Сине
Сабезпочетни и Душе Свети, једини Нераздељиви Боже наш и Творче свих и
Човекољубче.
Слава и сада, богородичан: О превеликог ли чуда! Како се Несместиви
настанио у твоју утробу, млада Дјево Свечиста, и оваплотио се и показао као
Човек не претрпевши мешања, или разделивања божанске и неизмениве
природе?! Зато тебе као Богородицу, са вером, увек проповедамо и
прослављамо.
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Песма 7.
Ирмос: Као што си у давнини три божанска младића, у пламену халдејске
пећи, оросио, тако си и нас, светлим огњем божанства Твога, озарио, па Ти
кличемо: Благословен Си Боже отаца наших.
Покажи ме Владико као храм, Твога Трисијаног Божанства, свега обасјаног,
већим од страшне греховне таме и страсти, светлоподатељним Твојим
блистањем, јер Си благословен, Боже отаца наших.
Проповедамо један зрак у три личности и разделених особина, Оца и Сина и
Духа, кличући: благословен Си Боже отаца наших.
Слава: Триипостасни Бог се јавио Аврааму, код дуба, у Мамрији и због
гостољубља, као плату, подарио му Исаака, због милости. Њега сада славимо
као Бога отаца наших.
И сада: На божански леп начин, појавио се на земљи Творац свега и постао
Човек из девствене и печисте твоје утробе и нас је обожио, Богородице
благословена Свечиста и Пречиста.
Песма 8.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела Господња Господа и величајте га у векове.
Од Безпочетног Оца, као из корена, постоје Реч и Дух Сабеспочетни, као
изданци Надсуштаствене Божанске власти и показаше једину силу и славу
Тројице. Њој певајмо верни у све векове. (два пута)
Слава: Оче, Речи једнака и Душе, Ти управљаш Твојим светлим небеским
чиновима, који неућутно певају божанске трисвете песме, о Твојој Трисветлој
моћи и једнакој сили. Зато Теби појимо у све векове.
И сада: Пророчка предсказања су твој Пород Богородице, из далека видели и
прославили, о Рођеноме без семена, и надприродно, Владичице. Њему сложно
појмо, као Господу и величајмо га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Новога ли од Бога и лепога чуда: девичанске двери затворене прошао
је Господ Бог, без тела при уласку, а у телу по изласку, и двери осташе
затворене, зато њу као неизрециву Богоматер величамо.
Боговидиоци бестелесни чинови, желе се крилима узнети горе, да јасно виде
Славу Троструко Сјајну, па непрестано и веома побожно, певају о
Неприступној Светлости. Са њима и ми сложно Тебе славимо, Јединствена
Тројице. (два пута)
Слава: Ми на земљи смо свесну и разумну душу од Тебе примили, па
незаситом љубављу, из свега срца, Теби певамо Владико и Боже свију, заиста
јединственој природи, мада, тројичној лицима.
И сада: Покажи ме као храм Теби Најјачем и Трисветлом Боговладаоцу, да
светлосан и чист служим Теби, Творче свих, и да умним очима сагледам Твоју
неизрециву славу, ради молитава једине Богородице, коју, као преславну,
достојно величамо.
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Затим припеви Григорија Синаита, које говоримо после тројичних канона
сваке недеље: Достојно је заиста.. а који су писани у прилозима Октоиха.
Затим остало из полуноћнице и отпуст.

У недељу на јутрењу
Након шестопсалмија, Бог Господ на глас 3. и певамо тропар васкрсни,
два пута, и богородичан једном, писани на великој вечерњи. Затим
уобичајено стихословије Псалтира.
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 3.
Христос је устао из мртвих, као почетник од умрлих, прворођен од твари и
Творац свега што постоји, иструлелу природу рода нашега је самим собом
обновио, нећеш више смрти владати јер Владар свих твоју моћ разори.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој нека се уздигне десница твоја, не заборави
твојих убогих до краја.
Телом си смрт окусио Господе, и горчину смрти си прекратио устајањем
твојим и човека си против ње оснажио, и призвао га да првој клетви одоли,
заштитниче живота нашега, Господе сава теби.
Слава и сада, богородичан: Лепоти твога девства и пресветлој чистоти
твојој Гаврило се зачудио и кликтао ти Богородице: Какву достојну похвалу да
ти принесем? Како да те назовем? Збуњен сам и уплашен! Зато како ми је
наређено кличем ти: радуј се благодатна!
По другом стихословију, сједални васкрсни, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Неизменивог твога божанства Господе и твога својевољног страдања ужаснуо
се ад и у себи ридао: стрепим од нетрулежног тела и видим Невидивог, како ме
тајно напада, зато и они које држим кличу: слава Христе васкрсењу твоме.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
Несхватљиво распеће и неизрециво устајање богословимо верни, тајну
неизрециву, данас се смрт и ад пороби, а род људски се у нетрулежност обукао,
зато благодарно ти кличемо: слава Христе васкрсењу твоме.
Слава и сада, богородичан:
Недостижног и непојмљивог јединосушнога Оцу и Духу тајанствено си
уселила у твоју утробу Богородице. Рођеним из тебе познали смо једино и
несливено Тројице Божанство, и у свету га славимо, зато и благодарно кличемо:
радуј се благодатна.
Затим: Блажени непорочни.. (17.катизма). После, тропари: Ангелски
сабор..писани у прилогу октоиха. Затим мала јектенија, и
Ипакој, глас 3.
Мироносице су биле зачуђене виђењем и орошене речима блиставога ангела
који им је рекао: зашто га тражите у гробу? Устао је и гробове испразнио.
Верујте у непроменивога Променитеља трулежи па реците Богу: Колико су
страшна дела твоја, јер си спасао род наш човечански.
Степена: А н т и ф о н 1. глас 3. стихови се понављају:
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Ти си извео сионско робље из Вавилона, и мене из страсти ка животу приведи
Речи (Божија).
У време југа који сеју са божественим сузама, пожњеће класје радости
вечнога живота.
Слава: Светоме Духу свака благодарност припада, као и Оцу и Сину, јер са
њима блиста, њиме све живи и покреће се.
И сада: исто.
А н т и ф о н 2.
Ако Господ не сазида дом врлина узалуд се трудимо, а када нам он чува душу,
нико неможе разорити наш град.
Твоји свети су Христе плодом Духа усиновљени, они су увек твоји као и
Очеви.
Слава: Светим Духом познаје се свака светиња и премудрост, јер Он приводи
у постање сваку твар. Њему да послужимо, као Богу исто као и Оцу и Речи.
И сада: исто.
А н т и ф о н 3.
Блажени који се боје Господа, јер ходе путем заповести, и јешће свакојаке
плодове живота.
Развесели се Началниче пастира гледајући около твоје трпезе твоје потомство
како носе гране добрих дела.
Слава: Од Светог Духа је сво богатство славе, од њега је благодат и живот
свакој твари, зато је са Оцем опеван и са Речју.
И сада: исто.
Прокимен, глас 3.
Реците свим народима да се Господ зацарио и да је васељену утврдио која се
неће уздрмати. (Пс.95,10)
Стих: Запевајте Господу песму нову. (Пс.95,1)
Све што дише.. Еванђеље јутарње по реду.
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу,
јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење
твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име
твоје прослављамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом васкрсењу
Христовом. Јер гле, крстом дође радост целом свету. Свагда благосиљајући
Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас претрпевши крст, смрћу смрт
разруши.
Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
Затим глас 6.: Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву
милосрђа твојих очисти безакоње моје.
Потом стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је
живот вечни и велику милост.
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Ђакон: Спаси Боже народ твој..
Свештеник возглас: Милошћу и милосрђем и човекољубљем...
Канони: васкрсан на 4; крстоваскрсан на 3; и богородичан на 3; минеја
на 4.
Ако се празнује свети на 6, крстоваскрсан на 2 и богородичан на 2.
Канон васкрсан, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Припев: Слава Господе светоме васкрсењу твоме.
Бог наш који је због преступника осудио земљу да рађа трње, примио је на
тело венац од трња из руке законопреступника, порушио је проклетство и
прославио се.
Примивши страдално и одуховљено тело (као човек) се смрти плашио, али се
и показао као победитељ и одолитељ смрти, Бог наш. Борио се са мучитељем и
све је саваскрсао и прославио се.
Ини канон, крстоваскрсан.
Песма 1. глас исти. Ирмос: Пјесан новују појим људије..
Род људски, поробљен грехољубивим мучитељем, Христос је божанском
крвљу искупио, обожио и обновио, јер се прославио.
Христос, ризничар живота, као смртан смрт је зажелео и окусио, а као
бесмртан по природи мртве је оживио те се прославио.
Ини канон, Пресветој Богородици.
Његово крајесрочије је: Теби Богородице певам треће певање.
Песма 1. Глас и ирмос исти.
Свако биће небеско преклања колена Дјево оваплоћеноме из тебе и са
земнима лепо како приличи и подземље, јер се прославио.
О, каквога ли измирења у теби! Својевољни даваоц добара, који је као Бог
даровао Духа божанскога нама, тело је од тебе млада Дјево примио те се
прославио.
Затим минеј. Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
Од твога крста застидео се нечастиви и у јаму коју је ископао сам је упао.
Твојим васкрсењем Христе ти си снагу смирених подигао.
Проповед праве вере народима покрила је као вода море, Човекољубче.
Васкрсавши из гроба открио си нама Тројичну светлост.
Богородичан: Преславне приче говориле су се о теби Владичице, као о
одуховљеном граду вечно царујућега (Бога). Тобом Владичице је са свима на
земљи поживео Бог.
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Ини. Ирмос: Лук сокрушил јеси..
Ти си пречасни крсте постао очистилиште од идолских нечистота, јер је Исус
пребожествени на теби руке раширио.
Теби се животопријемни гробе сви верни поклањамо, јер је у тебе Христос
истинити Бог наш погребен и из тебе устао.
Ини. Ирмос исти.
По пророштву је процвела тебе Христе Дјева, као жезал из корена Јесејева.
Заблистао си нам, свет си Господе.
Да би земнородне учинио заједничарима божанства, од Дјеве си тело наше
примио и себе понизио, свет си Господе.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Модрице и ране си милостиво поднео, срамоћење и по образима ударце си
трпио и дуготрпељиво си пљување подносио и тиме си мени спасење учинио,
слава сили твојој Господе.
Због страдања понижених и уздисаја твојих убогих ти си Животе смртним
телом смрт окусио и упропаститеља си упропастио. Најславнији све си
саваскрсао и тако се прославио.
Богородичан: Помени Христе стадо које си стекао страдањем твојим, и
милостиве молитве најпрослављеније твоје Матере прими и посети нас
страдалне и твојом силом избави нас Господе.
Ини. Ирмос: Страна и неизречена..
Саздао си човека по твоме лику и спасао си га умртвљеног грехом због
преступа и због њега си разапет на Месту Лобање, Човекољубче.
Смрт је вратила мртве које је прогутала и разорено је трулежно царство ада,
када си васкрсао из гроба Господе.
Крстобогородичан: Маријо пречиста, златна кадионице, један од Тројице је
несливено у тебе сишао и оваплотио се Бог-Реч и свет је замирисао.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Владико поставио планине и горе по мери твога божанског разума и као
камен одсечен си од Дјеве, али не рукама, зато нека је слава сили твојој
Господе.
Нашу страдалну природу си исцелио Владико, када си се са њом у Дјеви брзо
сјединио и исцелио, твојим пречистим божанством, Речи (Божија).
Ти си Господе удео мој и жељено наслеђе. Ти си ме сјединио са твојим лицем
кроз Дјеву Речи (Божија), поставши личност у телу.
Песма 5.
Ирмос: Од раног јутра притичем теби, Творцу свију, који ум целог света
надмашује, јер су твоје заповести светлост, и у њих упути и мене.
Због зависти Јевреја био си предан неправедном судији, Свевидећи, а по
правди судиш цеој земљи и Адама си избавио древне осуде.
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Када си васкрсао из мртвих подарио си мир твој црквама, непобедивом силом
твога крста, Христе, зато спаси и наше душе.
Богородичан: Скинија си света и шира од небеса, јер си примила у себе БогаРеч, кога цела творевина не може сместити и постала си једина Увекдјева.
Ини:
Ирмос: Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео да
поживиш, недостижни (Боже), и зато од раног јутра теби појим, Човекољубче.
Био си прободен копљем у ребро, о Христе мој и ослободио си клетве
узрочницу пропасти целог човечанства, која беше саздана од (Адамовог) ребра.
По суштини си једнак са Оцем и васкрсао си из мртвих свештени храм твога
пречистога свечеснога тела Христе, Спаситељу наш.
Ини. Ирмос исти.
Бог-Реч а Син твој Дјево, творац је Адама првосазданога, а сам није саздан и
ако је своје тело са душом од тебе саздао.
Бог-Реч и Син твој Дјево, једнак је са Оцем. Он је савршена личност у две
природе, Исус Господ је савршени Бог и Човек.
Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи и као Петра, тако и мене наставниче спаси.
Милостивим силаском твојим посетила ме је бездан милости и милосрђа
твога, када си се оваплотио Владико и постао на изглед слуга и обожио ме и са
собом прославио.
Убица је постао умртвљен видећи да је умртвљени оживио. То су пречисти и
победнички примери твога страдања и васкрсења Христе.
Богородичан: Помоли се Пречиста,јер ти си једина надумно издејствовала
људима заступништво код саздатеља и Сина твога, да буде милостив грешним
слугама твојим и и да нам буде заштита.
Ини.
Ирмос: Јона настањен у најдубљем аду био је природни праобраз и клицаше:
Избави из пропасти живот мој Човекољубче.
Страдањем на крсту претрпео си ране од ада рањених и саваскрсао си их, зато
ти кличем: избави из пропасти живот мој, Човекољубче.
Са страхом ти се отварају врата адова Христе и сасуди вражији су отети, зато
када су те жене пресреле уместо плача су радост примиле.
Ини. Ирмос исти.
Од непропадиве Дјеве, постао је, налик на нас, Онај, који је од лика (Очевог)
неодвојив. Постао је човек ликом и у стварности, а без измене свога божанства.
Избави ме, Пречиста, буре страсти и греховног бездана, јер ти си
пристаниште и бездан чудеса, свима који ти са вером притичу.
Кондак глас 3. Подобан као: Дјева днес..
Васкрсао си данас из гроба Милостиви и нас си узео од врата смрти.
Данас се Адам весели и радује се Ева, и пророци заједно са патријарсима
певају непрестано, Божанску силу власти Твоје.
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Икос: Нека данас ликују и небо и земља и нека једним умом певају Христу
Богу, јер је у гробовима утамничене васкрсао. Радује се скупа цела творевина и
приноси достојне песме створитељу свију и нашем избавитељу, јер је данас као
животодавац из ада људе са собом извео и на небеса их са собом узнео.
Оборена је врагова гордост и врада адова су поломљена божанском силом твоје
власти.
Песма 7.
Ирмос: Као што си у давнини три божанска младића у пламену халдејске
пећи оросио, тако си и нас светлим огњем божанства твога озарио, па ти
кличемо: Благословен си Боже отаца наших.
Расцепила се светла црквена завеса због распећа Творца, истину сакривену у
Писмима јављајући вернима, који кличу: Благословен си Боже отаца наших.
Капима животворне и богоизливене твоје крви Христе, које су по твоме
промислу из твога прободеног ребра капљале на земљу, обновио си саздане од
земље и који кличу: Благословен си Боже отаца наших.
Тројичан: Са Оцем прославимо и Духа благога и са Сином јединородним,
једно биће поштујмо верни у Тројици и једно Божанство, кличући: Благословен
си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Гордиј мучитељ био је као игрчка за децу која су у прах претворила
седмоструки пламен и певаху: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Помрачило се сунце гледајући како на крсту виси не обичан човек него
оваплоћени Бог. Њему и појимо: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Плашљиви ад је примио божански моћног и даваоца нетрулежи па је душе
праведних избљувао, који су ускликнули: Благословен си Господе Боже отаца
наших.
Богородичан: Постала си скупоцена ризница благослова, Пречиста, свима
који чистим срцем исповедају тебе као Богородитељку, јер се из тебе оваплотио
Бог отаца наших.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Господ славе и ти држиш горње силе и са Оцем седиш, а ношен си на
рукама Дјеве, благословени Господе Боже отаца наших.
Смрт се гневи, али ти си њу која је теби говорила погубио, када си постао од
Дјеве боголики човек, благословени Господе Боже отаца наших.
Сви смо те познали као Богородицу која си родила Бога, једнога од Тројице,
који се из тебе оваплотио, благословени плод твоје утробе, Пречиста.
Песма 8.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Расцепила се црквена светлост када је твој крст постављен на (Месту)
Лобање, а творевина се поклонила са страхом појући: Благословите сва дела
господња Господа и величајте га у векове.
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Васкрсао си из гроба Христе и превареног и палог си дрветом (крста) и твојом
божанском силом подигао, да кличе и говори: Благословите сва дела господња
Господа и величајте га у векове.
Богородичан: Постала си храм и станиште Духа и ковчег. Ти си Пречиста
Богородитељко помирила Творца са човеком па ти достојно сва дела појимо и
величамо те у све векове.
Ини.
Ирмос: Пламен створенога огња учинии су нествореним, младићи боговидци
те појаху: Благословите сва дела господња Господа.
Нестрадални (Бог)-Реч, нестрадалнога божанства страдао је телом. Њему
појимо: Благословите сва дела господња Господа, појте му и величајте га у
векове.
Уснуо си као смртан, а васкрсао као бесмртан, Спаситељу и спасаваш од
смрти све који поје: Благословите сва дела господња Господа, појте му и
величајте га у векове.
Тројичан: Служимо побожно триипостасном божанству неизрециво
сједињеном и појмо: Благословите сва дела господња Господа, појте му и
величајте га у векове.
Ини. Ирмос исти.
Превазишла си чинове духова Мати, и стигла си у близину Бога. Благосиљамо
благословена Дјево Рођенога из тебе и величамо у све векове.
Твоју најлепшу природну доброту показала си обасјавши тело божанства.
Благосиљамо благословена Дјево Рођенога из тебе и величамо у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Гопода.. са припевом:
Часнију од херувима..
Песма 9.
Ирмос: Новога ли од Бога и лепога чуда: девичанске двери затворене прошао
је Господ, Бог без тела при уласку а у телу по изласку, и двери осташе
затворене, зато њу као неизрециву Богоматер величамо.
Страшно је видети тебе Творца подигнутог на (крсно) дрво, Речи Божија!
Телом си страдао као Бог за слуге и у гробу без даха лежао и мртве си од ада
одрешио, зато те Христе као најмоћнијег величамо.
Када си у гроб положен, спасао си Христе праоце из трулежи. Живот си
процвао и мртве васкрсао и довео на светлост човекову природу и обукао га у
божанску непропадљивост, зато тебе као вечно живи извор светлости величамо.
Богородичан: Постала си храм и престо Божији у који се уселио Онај који је
на висинама. Родио се неискусомужно Најчистија, а није никако отворио пролаз
из твога тела. Зато Пречиста, твојим непрестаним молитвама брзо и коначно
покори нам безбожнике.
Ини.
Ирмос: Погођена си слатком стрелом твога порода Пречиста и твојој доброти
се дивимо и са ангелским песмама достојно те као Матер Бога величамо.
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Свима си људима част уместо безчасне смрти источио, њу си распећем твојим
Спаситељу окусио, а мени, по суштини смртном, даровао си нетрулежност
Христе, као човекољубац.
Када си васкрсао из гроба, спасао си ме Христе. Васкрсао си ме и привео ме
твоме Оцу и Родитељу и поставио ме са његове десне стране због превелике
милости твоје Господе.
Ини. Ирмос исти.
Побожни и верни не могу да се насите твојих похвала Дјево. Са жељом увек
жељено духовно Божанство примамо и тебе као Матер Бога величамо.
Одредио си нам непостидну молитвеницу, твоју Родитељку Христе. Њеним
молитвама дарујеш нам милостивог Духа, даваоца благости, који нам од Оца
због тебе исходи.
После катавасије мала јектенија. Затим: Свјат Господ Бог наш.. три пута,
ексапостилар јутрења.
На хвалитним, стихире васкрсне, глас 3.
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Дођите сви народи и разумите страшне тајне силу: Христос Спаситељ наш
који је из почета (Бог) Реч, ради нас се својевољно разапео и погребен био, и из
мртвих васкрсао, да би све спасао, зато се њему поклонимо.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Твоји стражари Господе причали су сва чудеса, али сабор сујете је испунио
митом њину десницу, хотећи да сакрије васкрсење твоје, које свет слави, а ти се
смилуј нас.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства
његовог.
Када су сви за васкрсење сазнали, радошћу су се испунили; Марија
Магдалина је на гроб дошла и ангела на камену у блиставој одећи затекла па јој
је казао: зашто тражите Живога код мртвих? Није овде него устаде као што је
рекао, и чека вас у Галилеји.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
У светлости твојој Владико видимо светлост Човекољубче, јер си из мртвих
васкрсао и спасење роду људском подарио, па те сва творевина слави, као
јединога Безгрешнога а ти се смилуј на нас.
Ине стихире, Анатолијеве, глас исти.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
Јутарњу песму са сузама су ти Господе жене мироносице принеле, и још су
миомирне мирисе донеле, на твој су гроб дошле и журиле да помажу пречисто
тело твоје. Ангел је на камену седео, и њима благовестио: зашто тражите
Живога код мртвих? Смрт је победио и као Бог васкрсао, и свима велику
милост подарио.
Стих: Хвалите га уз јасне кимвале, хвалите га уз кимвале са поклицима. Све
што дише нека хвали Господа.
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Ангел се на животворном твоме гробу блистао, и мироносицама је говорио:
Избавитељ је ад поробио а гробове испразнио и као једини свесилни Бог је
тридневан васкрсао.
Стих: Воскресни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави
убоге твоје до краја.
У једну од субота је Марија Магдалина дошла, и у гробу те је тражила, али те
није нашла па је плакала и нарицала: Тешко мени Спаситељу мој и Царе, јер си
украден. Пар живоносних ангела је унутра у гробу кликтао: зашто плачеш, о
жено? Плачем рече, јер су из гроба узели мога Господа, и незнам где га
положише. Ово рекавши се осврнула, и тебе угледала и одмах узвикнула:
Господе мој и Боже мој, слава теби!
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса
твоја.
Јевреји су гроб живота затворили а разбојник је покајањем (рајско) наслађење
отворио, када је завапио и говорио: Овај који је самном и због мене разапет, и
самном на дрво уздигнут, јавио се мени на престолу са Оцем седећи, тај је
Христос Бог наш и има велику милост.
Слава, јутарња еванђелска стихира.
И сада: Пребагословена си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из тебе ад
поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је ослобођена, и смрт
умртвљена, а ми смо оживели, зато певајући рецимо: благословен си Христе
Боже који си тако одлучио, и слава теби.
Славословље велико. Затим тропар васкрсни:
Данас је спасење свету, појмо Васкрсломе из гроба и оснивачу живота
нашега, јер је смрћу разорио смрт, дао нам победу и велику милост.
И отпуст.
На Л и т у р г и ј и изобразитељна, блажена, глас 3.
Стих: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.
Када се праотац Адам твоје заповести Христе одрекао, ти си га из раја
изагнао, а разбојника који те је са крста исповедио у рај си уселио када је
завапио: помени ме Спасе у царству твоме.
Стих: Блажени чисти срцем, јер ће видети Бога.
Када смо сагрешили осудио си нас Животодавче и Господе клетвом смрти, а
када си телом твојим безгрешни Владико пострадао, ти си смртне оживио, који
су вапили: помени и нас у царству твоме.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Када си из мртвих васкрсао ти си твојим васкрсењем Господе и нас од
страдања саваскрсао, и сву си смртну силу Спаситељу погубио. Зато ти са
вером кличемо: помени и нас у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Твојим тридневним погребењем све у аду умртвљене си као Бог оживио и са
собом подигао и нетрулежност си нам као благ излио, јер ти са вером увек
кличемо: помени и нас у царству твоме.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
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Први си се женама мироносицама јавио Спаситељу када си из мртвих
васкрсао и њима си рекао: радујте се! Преко њих си пријатељима твојим
објавио твоје васкрсење Христе. Због тога ти са вером кличемо: помени и нас у
царству твоме.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мојсеј је на гори руке раширио, и тиме крст назначио и Амалика је победио, а
ми смо са вером (крст) као моћно оружије на демоне примили, и сви кличемо:
помени и нас у царству твоме.
Слава: Певајмо верни Оцу и Сину и Духу Светоме, јединоме Богу и једином
Господу, јер као од једнога сунца блиста Тројица и просветљује све који кличу:
помени и нас у царству твоме.
И сада, богородичан: Радуј се двери Божије кроз које је прошао оваплоћени
Саздатељ и запечаћену сачувао; радуј се лаки облаче, који носиш божанску
кишу Христа, радуј се лествице и престоле небески, радуј се часна горо Божија,
богата и несечена.
Прокимен, глас 3.: Певајте Богу нашем, певајте, певајте Цару нашем,
певајте. (Пс.46,7)
Стих: Сви народи запљескајте рукама, кликните Бгу гласом радовања.
(Пс.46,2)
Алилуја:
На тебе се Господе поуздах, да се не постидим до века. (Пс.3о,2)
Стих:
Буди ми Боже заштитник и дом уточишта да ме спасеш. (пс.3о,3)

У недељу на вечерњи
на Господи возваx: стихире покајне Владики. Глас 3.
Подобан: Велија мучеников твојих..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Веома сам грешио и тебе добри мој Владико разљутио, а ти си по природи
милостив, зато ме покајаног као блуднога прими, и учини ме једним од
најемника твојих, Оче небески.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Својим животом прешао сам сваку меру лењости, и већ сам се бедан
примакао крају, али не помишљам на суд који ме очекује, и на одбацивање од
Бога, ипак ме обрати Спаситељу и од свега тога ме избави.
Стих: . Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Избави преблаги Господе смирену душу моју од пакла и шкргута зуба и сваке
друге вечне муке, да бих са вером појао теби милостивом Богу и по природи
Човекољубцу.
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Затим из минеја стихире светоме. Ако ли није минеј, онда ине стихире
светим бестелесним ангелима. Глас исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Начинио си Господе зборове бестелесних, који јављају свима богатство твоје
доброте, и привео си их из небића у биће, те прослављају сада надразумну
славу твоју гласовима неућутним.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Велика је Христе сила твојих ангела, јер као бестелесни лете кроз свет и
чувају цркве силом која је од тебе Владико, и моле се теби за цео свет.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Трисунчану и сједињену твоју доброту гледају силе (небеске) и теби служе, а
постали су као друга светила свима у свету, па заједно сијају и дарују нам
божанску светлост.
Слава светоме, и сада, богородичан од малих. Ако свети нема славу, онда:
Слава и сада, богородичан: Ти владаш свима тварима Пречиста, зато твојим
топлим заступањем и материнском молитвом, ослободи ум мој поробљен
страшним страстима, и учини ме слугом Сина и Бога твога.
Затим: Светлости тиха.. по том прокимен, затим: Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховњим стихире покајне. Глас 3.
Вечерњу песму ти приносимо Христе са кадилом и песмама духовним, а ти се
смилуј и спаси душе наше.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Спаси ме Господе Боже мој, јер ти си свима спасење, обузела ме је бура
страсти а терет мојих безакоња ме потапа. Дај ми руку помоћи и изведи ме на
светлост покајања, јер ти си једини Милосрдан и Човекољубац.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Велика је Господе сила твога крста, постављен је на једно место а делује по
целом свету и учинио је од рибаре апостоле а од безбожника мученике који се
моле за душе наше.
Слава и сада, богородичан: Владичице и заступнице свих који те моле,
тобом се храбримо и тобом се хвалимо и у тебе је сво наше уздање, а ти моли
Рођенога из тебе за непотребне слуге твоје.
Затим: Сада отпушташ.. трисвето.. После: Оче наш.. тропар светоме. Слава
и сада, богородичан по гласу тропара. Затим јектенија и отпуст.
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У недељу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште сакупио, а
Израиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Једина најчувенија, Пресвета Дјево Маријо, ти си кћерка Давидова, славнија
од херувима, ти си доброта Јаковљева и Мати Бога нашега; узвисила се веома
слава твоја и ми те сви са вером прослављамо.
(Бога) који је речју разапео си небо као кожу, носила си на рукама као човека;
њега моли ти која си увек чиста, да избави душу моју од неразумних страсти и
од сваке невоље.
Слава: Ти си Дјево, проречена пре свих векова, као пречиста порфирна одећа
Цара Славе; у њу се Он обукао у последња времена, исти који је покрио Адама
праоца кожним ризама и мене је сада покрио.
И сада: Грех је донео роду људском пропаст, а ти си Дјево Христа родила,
као огањ неиздрживи, зато потоке страсти душе моје исуши, молитвама твојим.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и духом довршио и мене у љубави твојој утврдио.
Владика и Господ, који влада над огњеним силама назвао се Сином твојим,
Пречиста; зато ме твојим молитвама избави Владичице страсних дела.
Избави брзо, мене слугу твога, од буре телесних страсти, Пречиста, јер ти си
родила (Христа као) тишину спасења и извор бестрастија.
Слава: Ти си као обасјани свећњак незалазне светлости, Пречиста, јер си
њиме цео свет осветлила; зато зрацима твојим одагнај облак (греха) са душе
моје.
И сада: Већ сам умртвљен душом од мноштва злих страсти, а ти ме оживи
Владичице, јер си неизрециво родила животодавца Христа.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: слава сили твојој
Господе.
Напала ме је страсна помисао и поробљава ми душу, а ти која си родила
(Христа) као мир који превазилази сваки ум, ти ми Владичице подари тај твој
мир.
Духовни миомир си из утробе твоје источила целом свету, зато од прљавих
страсти ослободи душу моју и даруј ми Пречиста, твојим молитвама, миомир
бестрашћа.
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Слава: Тебе сам препознао као златну посуду, која носи ману живота, Богочовека Христа, па те молим: нахрани душу моју која пати од глади и потоком
Духа је напој.
И сада: Ева је у давнини неуздржањем увела смрт, а ти си Дјево, твојим
чистим девством увела истинити Живот. Зато ме твојим молитвама избави
греховне смрти.
Песма 5.
Ирмос: Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео да
поживиш, недостижни (Боже) и зато од раног јутра теби појим Човекољубче.
Син твој нам је избављење Дјево, јер све нас од пропасти избави, стога и мене
избави телесног умовања и страсних насртаја.
Твојим молитвама као огњем попали Богородице трње мојих страсних мисли,
јер ти си (Сином твојим) као кљештима и жеравицом човечанство очистила.
Слава: Ти си Божија младица, а (Син твој) се из човекољубља ради нас
жртвовао, као Божански теоц; његовом Божанском крвљу очисти и моје срце.
И сада: Имао сам некада одећу украшену врлинама, али је мојом леношћу
свукох; ти пак Дјево твојим молитвама, обуци ме сада у најсветлију (одећу
спасења).
Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али владико
твоју високу мишицу пружи, и као Петра тако и мене спаси
Поколебаше храм душе моје велике и подмукле злоб (демонске), а ти која си
родила Христа, који је утврдио земљу на водама моли, га да и мене ( у
добру)утврди.
Укинула си дуговање на земљи рођених, јер си најскупљи бисер родила, зато
разреши убрзо, Пречиста, и свезе мојих сагрешења, страсти и невоља.
Слава: Ти си вернима дарована као уточиште, и Божански заклон, јер се из
твоје утробе родио преблаги Бог, зато, Пречиста, и мене покриј твојим
длановима и сачувај.
И сада: Таласима живота мога безумнога, често сам ја бедни потапан, и
делима врага увек сам узбуркан, зато сада зовем: Богородице, помози ми.
Затим, Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 3. Подобан: Божественија..
Ти си била као Божанска сенка (Бога) Речи, једина пречиста Дјево Мати, и
чистотом си ангеле надмашила; а ја сам више од свих укаљан телесним
сагрешењима, зато ме очисти молитвама твојим, као Божанским водама и
подари ми Пречиста, велику милост.
Песма 7.
Ирмос: Као што си у давнини три божанска младића у пламену халдејске
пећи оросио, тако и нас светлим огњем божанства твога озари, јер ти кличемо:
Благословен си Боже отаца наших.
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Сабори лукавих демона опколише ме и чете телесних страсти, а ти, која си
снажног у борби Христа родила, избави ме од сталних невоља и великих напада
њиних.
Једини за херувиме неприступан и страшнији од чинова ангелских, у тебе се
Пречиста, уселио и нас обновио; са њиме Владичице покажи ме страшним
невидивим непријатељима.
Слава: Ти си као умни рај Дјево, јер си нам процветала дрво живота
(Христа), од којег је Адам јео и смрти се избавио; зато и мене сада њиме услади
и искушења страсних избави.
И сада: Избави ме из блата телесних страсти и искушења ђаволских, јер си
људима родила Избавитеља и била Вишњему станиште и храм освећен, Богу
отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Ти си Дјево, као светли облак (Бога), који је велика светила у свемиру
створио, и дневна и ноћна, ти свако помрачење мојих страсти и сагрешења
разагнај твојим сјајем, Богородитељко, и покажи ме сином светлости.
Сишао је са небеса као киша у утробу твоју, Богородице, зато душу и срце
моје просветли и ороси, а пламен страсти и туге угаси, да бих те топло славио у
векове.
Слава: Неизрециво си пречиста а у Премудрости Божијој си сву природу из
небића, и небеску и земну сјединила и родила; његовим речима подари ми
мудрост и разум, да бих песмом објавио Божанско рађање из тебе.
И сада: Молим тебе и преклињем, Владичице свега света, да ми твојим
молитвама оросиш и душу и тело и да ме од страдања греховних и злобних
страсти убрзо избавиш, јер ти си свима људима исцелење.
Песма 9.
Ирмос: На Гори Синају видео те је Мојсеј у купини како си у утроби
неопаливо огањ Божанства зачела; Данило те је видео као гору несечену; а
Исаија као жезал процветали из корена Давидова.
Ти си као од Бога изаткана постава Христова, од које телесну одећу својом
Божанском влашћу Дух припреми; и мене Пречиста, обуци у одећу
целомудрија, твојим молитвама.
Ти си (Дјево) као духовни виноград који изнедри Божански грозд, од којег се
напајамо водом непропадања, зато твојим молитвама источи и мојој души
смерност и вино очишћења.
Слава: Ти си као чисти и свети ковчег, од твоје природе Бог уневести
човечију природу, па те молим: помоли се да ме присајединиш Сину твоме и
божанском животу.
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И сада: На испаши пропале људске природе, родила си насупрот томе, Дјево,
Христа, као извор непропадања, зато твојим молитвама умртви огањ страсти
који ме пеку и буру која ме обухвата.
Затим, Достојно је.. и остало по обичају и отпуст.

У понедељак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни. Глас 3.
Док живиш на земљи душо моја покај се, јер прах у гробу не поји, нити се од
сагрешења избавља. Завапи Христу Богу: сагреших теби који познајеш срца
наша, а ти ме пре осуде поштеди Боже и смилуј ми се.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Докле ћеш душо моја боравити у сагрешењима? Докле ћеш одлагати
покајање? Узми на ум суд који предстоји, па завапи Христу Богу: сагреших
теби безгрешни Владико који познајеш срца наша, а ти ми се смилуј.
Слава и сада, богородичан: Красоти девства твога и пресветлој чистоти
твојој се Гаврило зачудио и теби Бгородице ускликнуо: Какву достојну похвалу
да ти принесем? Како да те назовем? Збуњен сам и устрашен, зато како ми је
наређено кличем ти: радуј се Благодатна.
По другом стихословију, сједални, глас 3.
На страшном суду бићу без тужилаца разобличен и без сведока осуђен. Тада
се књиге савести отварају а сакривена дела откривају. Пре него на оном
свеопштем призору будем испитиван о свему што сам учинио, очисти ме Боже
и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Ти Господе знаш дубину мојих сагрешења, зато ми пружи руку помоћи као
Петру и спаси ме.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Страдалници прехвални, ваше храбро трпљење је свладало
злобу зачетника зла и противника, због тога сте се удостојили вечнога
блаженства. Зато се молите Господу, да спасе стадо христољубивих људи, који
су сведоци Истине.
Слава и сада, богородичан: Радуј се Маријо, Дјево и Мати, горо света и
Едемски рају, из којега се родио Хрстос Бог, безсемена Реч (Божија), којим је
живот свету изникао.
По трећем стихословију, сједални, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Када станемо на твоме неумитном и божанском суду и силе небеске са
трепетом теби приђу, какав ћу се пред тобом показати о Судијо најправеднији,
јер имам само дела достојна осуде и огња? Али ради молитава твојих ангела,
поштеди ме тада и спаси ме.
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Све си на небу и на земљи својом речју као Свемогући створио. Хорови
ангела са трепетом стоје пред тобом и непрестану ти хвалу приносе Владико, а
ти обасјаваш светлошћу све крајеве света. Са њима ти и ми кличемо: спаси нас
по твоме милосрђу.
Слава и сада, богородичан: Као необрађивана лоза Дјево, најлепши си грозд
уродила, који нама вино спасења излива, и весели свима и душе и тела. Зато
тебе Дјево као узрока добра увек славимо, и са ангелом кличемо: радуј се
благодатна.
Канон покајни Господу нашем, Исусу Христу и његовим светим
мученицима. Дело кир Јосифа. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Фараонове кочије си Господе, морском дубином покрио, а море си
разделио и народ Израиљев си спасао, који је у песми теби појао.
Избави ме Безгрешни од мноштва сагрешења мојих које безумно учиних, па
ми подари сузе покајања као некада блудници.
Неумесним делима био сам као пећина разбојничка, а ти ме Човекољубче
покажи да сам као храм твој, јер си зато хтео да се родиш у пећини.
Мученичан: Богонадахнути мученици, ви сте вођени Духом Божанским кроз
буру мучења прошли, и ка божанском пристаништу сте достигли.
Мученичан: Најхваљенији мученици просветљени благодаћу Светога Духа,
најдубљу таму идолскога неверија избегоше радујући се.
Богородичан: Најсветија и Пречиста, грешнима помоћнице, палима
подизање, даруј и мени многогрешном вољу за покајање.
Други канон светим бестелесним ангелима. Његов акростих: Чиним треће
певање бестелеснима. Дело Теофаново. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Нову песму запевајмо људи, Рођеноме од Дјеве, за спасење наше, и
који је спојио небо са земљом јер се прославио.
Ти си Христе Боже мој беспочетна светлост и даваоц блистања, зато моје
мисли просветли заступништвом сила твојих.
Хорови ангела радују се ангелски због учешћа у твојој Спаситељу изобилној
светлости, и од ње и они тајанствено сијају.
Дух доброчинитељ који од Оца исходи као добри животодавац утврдио је
небеске силе неприкосновеним божанским врлинама.
Богородичан: Гаврило, началниче Божијих бестелесних војски и сада
пребогати, запевај радосним гласом Обрадованој: радуј се свенепорочна!
Песма 3.
Ирмос: Утврди ме Господе једини многомилостиви, и пружи ми руку као
Петру и спаси ме.
Као што си Човекољубче спасао Петра када је тонуо, тако и мене изведи из
дубине мојих сагрешења.
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Лажљивац ме је усмртио и страстима убио, а ти ми Живодавче дај осећај
покајања и оживи ме.
Мученичан: Огњем створеним мученици су неправедно спаљивани, а желели
су да се запале нествореним огњем од Нестворенога.
Мученичан: Када су мученици комадани, тада су комадање и замке
лажљивога уништили и венаца се удостојили.
Богородичан: Маријо Господарицом називана, мене којега заробише
душепогубне страсти, ослободи твојим молитвама.
Ини.
Ирмос: Поломио си лук противника и штитове си му изломио Владико
Христе, ти си наше утврђење, ти си свети Господе.
Зборове ангела показао си Благи као токове и реке благодати, јер се они сијају
скривеним твојим тајанственим зрацима.
Умне силе си створио Владико Христе као заједничаре твоје славе, да јасно
покажеш ризнице твога богатства твога и силе.
Са трепетом теби на услузи стоје пред тобом ангели светлости, и певају
Христе о твојој неизмерној сили.
Богородичан: Из тебе је Богомати Господар свега примио без промене
човека, и тебе је показао као извор благодати.
Песма 4.
Ирмос: Зар ћеш се на реке гневити Господе? Зар је на рекама јарост твоја?
Или је на море срџба твоја?
Разреши ме од окова мојих страсти Господе, а привежи ме покајању, и
покажи ме заједничарем твојих добара.
Ти си Христе сунце, зато ме обасјај светлом покајничког осећања те одагнај
дубоку ноћ мојих зала.
Мученичан: Мудри страдалници, показали сте се као жеравице које
безбожност спаљују и све који су у тами просветљују.
Мученичан: Када сте разне патње трпели, ви сте мученици били налик
Христовој смрти, али сте зато и божански живот наследели.
Богородичан: Подари ми Пречиста искрено покајање и утишај метеж мојих
страсти, јер ти си грешних заступница.
Ини.
Ирмос: Чудна је и неизрецива тајна твога рођења! А ја сам чуо глас твој и
поплашио се али ти ипак весело кличем: сили твојој слава Човекољубче.
Управљани силом Духа принели сте себе Божијој вољи, па сте постали као
облаци који примају трисунчану светлост и украс сте Светој Тројици.
Ангели се шаљу у свет свима који хоће веровати у Тебе и као чувари спасења
вернима да чувају Спаситељу слуге твоје.
Чистим приступањем и богоствореним твојим блистањем ангели се
просветљују тајно па кличу: слава сили твојој Човекољубче.
Богородичан: Као молитвеници за слуге, притичем сада под твоју заштиту
Најнепорочнија: избави ме Богородитељко од страсти које ме збуњују јер си
родила Зачетника безстрастија.
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Песма 5.
Ирмос: Твојом незалазном светлошћу Христе, обасјај смирену моју душу, и
упути је на страх твој, јер су твоје заповести светлост.
На твоме суду Човекољубче немој ме оставити обнаженим без добрих дела,
него ме обуци у божанску одећу покајања.
Као оружијем рањен сам страстима и падох у понор очајања, али ти ме не
презри Владико него ме исцели биљем обраћења.
Мученичан: Били сте мученици ужасно ноктима стругани и мачем убијани и
ранама изнуривани али нисте пред идолима колена приклонили.
Мученичан: Вашим страдањима свети мученици свет је заувек украшен, али
сте зато стекли надсветско са ангелима пребивање.
Богородичан: Само си ти могла на земљи (Бога) Реч у телу родити и Дјева
остати, зато ме од неразумних дела избави, да бих те могао чистим речима
опевати.
Ини.
Ирмос: Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео да
поживиш, недостижни (Боже) и зато од раног јутра теби појим Човекољубче.
Трисијаним светлом просвећени верни опевајмо са војскама ангела једно
Божанство: са Оцем Сина и Духа.
Ангелски чинови као светила саобразна незалазној светлости и њоме јасно
обогаћени највеће Божанство проповедају.
Серафими поучавају један беспочетни Почетак поштовати, кличући трисвету
песму просвећени јасно Духом Божанства.
Богородичан: Архангел Гаврило је са неба сишао и теби млада Дјево
благовестио да ћеш без семена родити Животодавца, Богородице свечиста.
Песма 6.
Ирмос: Све који су дошли до крајњих времена, не презри Човекољубче, јер
страдају у бурама искушења и вапију ти: спаси нас Спаситељу, као што си и
пророка од звери спасао.
Надмен сам мишљу као давни фарисеј и падох због страшнога греха, а
лажљиви видећи ме весели се Христе: ти си њега крстом смирио, зато сада и
мене смиренога помилуј.
Био сам у животу грехољубив као нико други Владико и проћердах ја бедни
твоје дуготрпљење и још сам увек безосећајан, али ме ти обрати твојом
добротом.
Мученичан: Својом јарошћу законопреступници осудише богомудре на
огањ, спаљивање и (мачем) пробадање но ови други се стварно показаше
светлији од злата и као Христови санаследници.
Мученичан: Прошли сте страдалници кроз судилиште пуног борбе и
превеликих подвига и надприродних рана и кнеза таме сте победили и од Бога
сте венце примили.
Богородичан: Истинитој Матери Створитеља певамо као о ковчегу завета,
правој светој трапези и златном свећнику.
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Ини.
Ирмос: Усељени Јона најдубљем аду беше очити пример, па вапијаше: изведи
из пропасти живот мој Човекољубче.
Као прво сијање свемоћнога Творца и Бога, архангели и ангели силно кличу
са началима, властима и силама, и хвале Господа неућутним гласовима. (два
пута)
Онај који је свет духовни на себи сличан начин невидивим чиновима украсио,
њему подобно је изволео уредити часну Цркву добрим чином.
Богородичан: Када се Реч (Божија) као извор који не престаје у тебе уселио,
тада је Богородице Дјево ране душе моје исцелио.
Песма 7.
Ирмос: Три младића у (вавилонској) пећи (Свету) Тројицу праобразоваху, и
претњу огња савладаху и у песми појаху: благословен си Боже отаца наших.
Моје време душо пролази и пред вратима је крај, а ти покајања плодове
покажи док се врата не затворе и узвикни ка Христу: Господе спаси ме!
Обновимо срца раоником истинитог познања и посејмо пшеницу покајања, да
клас правде пожањемо Христу делатељу душа наших.
Мученичан: Светила побожности неверја противници, сиромашних богатећи,
мученици за Господа, најбеднију моју душу лишену врлина обогатите њима.
Мученичан: Спасао си цариника када је из дубине душе уздахнуо зато прими
и моје мало уздисање и спаси ме ради страдалника, који су тебе прославили
својим телима.
Богородичан: Изворе који воду опроштаја извиреш, ток мојих сагрешења
исуши и подари ми облак суза, да теби као Богородици увек појим.
Ини.
Ирмос: Горди мучитељ беше деци као играчка, јер у прах уништише
седмоструки пламен и појаху: благословен си Господе Боже отаца наших.
Ангелски сабор чврсти умом и бистрим оком гледа првобитну Светлост и
сами од ње постају друга светила, кличући: благословен си Боже отаца наших.
(два пута)
Сабор ангела несусталом жељом и непролазном љубављу вођени и добротом
Творца, постављени су за друга светила кличући: благословен си Боже отаца
наших.
Богородичан: Родила си Богородице оваплоћенога и беспочетнога (Бога) Реч,
у превечном божанству рођенога од Оца без Матере, зато је благословен плод
утробе твоје Владичице.
Песма 8.
Ирмос: Господа који се јавио и у пламен ка деци јеврејској у божанској сили
сишао, свештеници благословите и величајте га у све векове.
Очевом пресудом слуга постадох храм за подсмех (демонима). Шта ћеш
учинити душо моја јер си се покорила страстима и безобразном смејању и не
стидиш се Небескога Оца?
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Кајин се безумно противио и постао братоубица. Њему си постала налик
душо моја и ниси убила другога но саму себе, сластољубљем и животом у
лажима.
Мученичан: Страдалници за Христа су изабрани бисери Господњи, часни
сасуди, бистава светила од зрака божанске благодати, зато сабрани са вером
њих достојно славимо.
Мученичан: Крв мудрих страдалника примаш Речи (Божија) више него
кађење, зато њиним молитвама спаси све који са покајањем теби притичу јер си
само ти милостив.
Богородичан: Превише блудним животом сада сам се ка аду приближио, а ти
се млада Дјево смилуј и спаси ме јер имаш превелику доброту и јер си
неизрециво родила благога Бога.
Ини.
Ирмос: Стварни пламен огња нетварно угасише Боговидци младићи, и
појаху: благословите сва дела господња Господа.
Као Творац свију замислио си ангеле који стоје пред тобом са страхом и
кличу: благословите сва дела Господња Господа и величајте га у векове.
Додиром божанскога огња као пламен беху небески духови па кличу овако:
благословите сва дела Господња Господа и величајте га у векове.
Нетварне духове ангела створио си пре свега видивога а они непрестано
кличу: благословите сва дела Господња Господа и величајте га у векове.
Богородичан: Богородитељко и Дјево, ти си изнад наших речи родила
оваплоћену Реч Очеву, а њега благосиљају сва дела као Господа и величају га у
све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: На Гори Синају видео те је Мојсеј у купини како си у утроби
неопаливо огањ Божанства зачела; Данило те је видео као гору несечену; а
Исаија као жезал процветали из корена Давидова.
Због уздржања Јаков је некада примио првенство. Исав му је препустио
старешинство, јер није могао своје удове обуздати. Колико је зло неуздржање, а
како је величанствено уздржање! Бежи о душо од неприкладнога а заволи
стицање доброга.
Непорочни Јов је овенчан јер је много пропатио. Наиђоше реке искушења на
њега али му не поколебаше чврстоћу карактера. Њему ревнуј увек о душо, и
немој се преварити смицалицама лукавога.
Мученичан: Страдалници Христови, постали сте као мачеви наоштрени
огњем Божанскога Духа, па секосте чете противника због чега сте великим
победама прослављени и свесилном руком Цара свију сте овенчани.
Мученичан: Непорочно мноштво мученика молите Владику и Бога да очисти
прекомерно мноштво мојих зала, јер он је неизрециве ваше трудове примио и
вас у бестелесне војске убројао.
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Богородичан: Светла палата Владике учини мене домом светлости.
Непроходна двери отвори ми пут покајања. Земљо света, настани ме у земљи
кротких Владичице и сваке власти страсти ме ослободи.
Ини.
Ирмос: Слатком стрелом из пречистога твога Порода смо рањени Пречиста, и
твојој жељеној доброти се дивимо, и песмама ангелским те достојно, као Матер
Божију величамо.
Зборови који сада стоје пред првобитном и великом светлошћу, најмоћнији
сте молитвеници за све нас који вас колико можемо величамо о, најсветији
ангели Божији. (два пута)
Удостојили сте се славити једнако моћну Тројицу јер сте њеним сијањем
првобитно освештани, зато удостојите и нас да се осветлимо као други од ње,
који вас побожно величамо.
Богородичан: Тебе сви имамо као основу нашег спасења; твој пречисти
Пород спасао је крвљу доброчинитељском све који теби поје и верно те славе
Богородице.
Затим: Достојно јест: поклон до земље. Мала јектенија и светилен:
Небо си украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, спасавај који ти поје.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне. Глас 3.
Сабери Господе мој расејани ум, и очисти моје охладнело срце, и даруј ми као
Петру покајање, и као царинику уздисање, и као блудници сузе, да ти из свег
гласа завапим: Боже спаси ме, јер си само ти милосрдан и Човекољубац.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Много пута ти песмом служим али уз то и грех чиним, језиком пак песму
јављам, а душом неприлично маштам, али ти ми дај да покајањем исправим
обоје Христе Боже и спаси ме.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Ходите људи да прославимо спомен светих, јер беху на углед и
ангелима и људима. Победничке венце су примили, па Христа моле за душе
наше.
Слава и сада, богородичан: Ти си света и прва по части похвала небеских
чинова, ти си апостолско појање и пророка испуњење, зато прими Владичице и
наше молитве.
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Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У понедељак, блажени, глас 3.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Када се праотац Адам од твоје заповести Христе одрекао, ти си га из раја
изагнао, а разбојника који те је са крста исповедио у рај си уселио када је
завапио: помени ме Спасе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Мноштво мојих зала по мноштву милости твоје Христе презри и спаси ме, а
судњега дана избави ме Спаситељу од осуде и вечне муке, да бих опевао твоју
доброту.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Херувими и серафими, престоли, архангели, силе и начала и господства,
ангели и све власти, умолите Створитеља, да када буде судио земљи презре
моја сагрешења, као Човекољубац.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Својом светом крви су плашт свој омочили Христови страдалници, и заиста
су се од Бога дивно удостојили, да царују са Царем сила, а нама моле опроштај
сагрешења, јер их достојно прослављамо.
Слава: Побожно и ангелским гласом појмо верни неућутно Триличном и
једном Божанству: Оцу и Речи и Светом утешитељу Духу: свети, свети, свети
си Боже, који сапасаваш душе наше.
И сада: Ти си као облак светли па си Светлост од Светлости родила, зато
мене помраченога страстима и животним сластима, ка светлу упути и управи
Чиста, и моли се да добијем славу, коју сада добише сви који врлински
поживеше.

У понедељак на вечерњи
На Господи возвах, стихире покајне. Глас 3.
Подобан: Крстообразно..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Змија, што је у мени, има много лица, па, видећи моју лењост, за добра дела и
тежњу ка злим делима, прерушава се и показује сладост греха, свој горки посао,
противан божанским заповестима. Зато се прави као добра, по природи, да
прихватим зло, од злога, Христе.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Ходио сам усрдно сваким путем безакоња и греха а потпуно сам напустио
прави пут. Сада сам се приближио вратима смрти па у паници вапим: обрни
Спаситељу правац нашег живота ка ширини искреног покајања и даруј ми да се
пре смрти поправим па ме удостоји твога божанскога опроштаја.
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Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Усмрћен сам мојим разним гресима и мноштвом сагрешења и великим
залима, па лежим као мртав и стварно беспомоћан. Моја нада живи једино од
твоје доброте Христе, јер мртвима дајеш дах уједно и живот, а умртвљујеш
страсти нас обамрлих, зато похитај па ме и вечне смрти избави.
Затим из минеја стихире светоме. Ако ли нема из минеја,
онда ине стихире светом и великом Јовану Претечи. Глас исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Рођењем твојим Претечо ти си разрешио материну јаловост и очеву немост,
зато се усрдно моли милосрдном Очевом Сину и Вадици свих и Богу, да
разреши јаловост мога срца и немост моје душе, јер он је бестрасно рођен као
Реч из Ума па ме укрепи да му говорим и чиним оно што је њему драго.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Ти си Христу стазе припремио и правац прокрчио, пред његовим лицем си
послан био, зато твојим молитвама и јављеном помоћи и моје срце на добром
путу покажи, јер си се његових светих ногу достојан показао, а мене удостоји
да по земљи небеским путем ходим којим ходе ноге кротких, да бих те са
љубављу славио као заштитника.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
На земљи си ревновао ангелском животу, био си свршетак пророка, и
првомученик Новога Завета. Ти си од Христа засведочени први проповедник
онима под земљом о силаску тамо Бога Речи. Друже Јагњета и Избавитеља,
твојим молитвама Крститељу Јоване изави слугу твога од свих саблазни демона
и разноврсних искушења његових.
Слава и сада, богородичан: Ти си као облак незалазног сунца, Богом
обрадована Дјево и благословена Маријо, зато ме обасјај светлом покајања, јер
сам као безуман мраком греха захваћен и твојим молбама избави ме огња
пакленога и таме без светла, и покажи ме Дјево учесником незалазног дана, јер
под твоје окриље притичем Пречиста.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и јектенија, а потом: Удостоји
Господе..
На стиховње, стихире покајне. Глас 3.
Вечерњу песму ти приносимо Христе са кадилом и песмама духовним, а ти се
смилуј и спаси душе наше.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Спаси ме Господе Боже мој, јер ти си свима спасење, обузела ме је бура
страсти а терет мојих безакоња ме потапа. Дај ми руку помоћи и изведи ме на
светлост покајања, јер ти си једини Милосрдан и Човекољубац.
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Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Велика је Христе сила твојих мученика: јер мада у гробу леже они прогоне
демоне и побожношћу и вером Тројичном покретани руше власт противника.
Слава и сада, богородичан: Богородице, света међу женама и мати
безневесна, моли Онога кога си родила: Цара и Бога, да нас спасе као
Човекољубац.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У понедељак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште сакупио, а
Израиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио
У лености сам свој живот прошао и крај се мога живота приближио; али ти
сама, макар на послетку дај ми покајање, молим те Пречиста, да заплачем горко
због мојих безбројних сагрешења.
Укаљах безумно божанску лепоту страстима тела мога Дјево, и бојим се
божијега гнева и страшне претње огња; али ти ме сама помилуј када ти
притекнем.
Слава: На коленима молим бедан твоју помоћ, Пресвета Дјево: ти услиши
боли душе моје и облак туге моје који се надвио над мене разори, зрацима
молитава твојих.
И сада: Дај ми да натопим изобилним сузама бразде страсне душе моје и
донесем плод стоструки и срце моје испуни сваке радости да бих те славио
Владичице.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
Подари ми облак суза, блага Владичице, да њима угасим пећ страсти мојих и
да умијем сву нечистоту душе моје.
У безакоњима укаљах племенитост душе моје и стрепим од казне, која ме
чека по заслузи по (Божијој) речи.
Слава: Бура сагрешења ме је обухватила сада да би ме у понор очајања
бацила; али ти ми пружи руку Пречиста да би ме на покајање упутила.
И сада: Избави мене, слугу твога,Свенепорочна, од ада и сваке друге казне у
час суда и учини ме житељем царства Сина твога и Бога.
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Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твогаза нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: слава сили твојој
Господе.
Надошла су као поплава зла дела моја до бедне душе моје, а не напуштам моје
прљаве помисли, па ти са тугом вапијем: не презри мене слугу твога
Владичице.
Духовне звери сада ме немилостиво нападају, и труде се да беспоштедно
поробе душу моју, али ти Најнепорочнија, скрши душепогубне чељусти њине.
Слава: Буди милостива слузи твоме Владичице, и молим те избави народ
твој од наилазеће казне, да би ти благодарно клицали: слава теби свих нас
Царице.
И сада: Када у ноћи дође (Христос као) женик, да суди свима на земљи, тада
учини Пречиста, да му и ја са светлом свећом у сретање изиђем и да се
његовом доласку поклоним.
Песма 5.
Ирмос: Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео да
поживиш, недостижни (Боже), и зато од раног јутра теби појим, Човекољубче.
Обузеше ме заиста, гомиле злих демона као пси, али ти Пречиста њине
намере сада разори.
Сада ми је јаму ископао зли дух да би ме у њу гурнуо, али ти Владичице
учини својом десницом да он упадне у јаму коју ми је спремио.
Слава: Да не будем осуђен срџбом Сина твога у време доласка његовог нити
да ме казни у гневу своме, него ме спаси твојим молбама, Најопеванија.
И сада: Погледај Пречиста, моју немоћ, види смирење бедне душе моје, али и
побуне безтелесног непријатеља и његових повреда избави ме.
Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи и као Петра, тако и мене наставниче спаси.
Заповешћу Творца свију, кад се буде раздвајала душа моја од тела, ослободи
ме Најнепорочнија из руку мојих непријатеља, Богородице најопеванија.
Токовима твоје милости Богородитељко, исуши мутне реке мојих зала и у дан
суда упути ме на воду олакшања.
Слава: Ти знаш Пречиста,немоћ душе моје и слабост ума мога и немоћ
телесну, зато спаси мене слугу твога, јер те стекох као заштитницу непобедиву.
И сада: Подари ми Најнепорочнија, потоке духовних суза, да њима Дјево,
измијем сагрешења мојих прашину и вреву страсти и телесну прљавштину.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален: подобан: Красотје девства.
Ти си у утроби носила милостивога (Бога), зато под твоју заштиту притичем и
из душе за твојом божанском помоћи вапијем: смилуј се Владичице и удостој
ме милости, када приступим Господару свих створења, и избави ме Пречиста
огња вечнога и сваког осуђења.
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Песма 7.
Ирмос: У давнини идолу златноме, персиској светињи, младићи се не
поклонише, него тројица у сред пећи запеваше: Боже отаца благословен јеси.
Излише се на мене до душе моје воде сасгрешења и најдубљи бездан мене
снађе, али ти ме Пречиста избави из ове буре највеће.
По мноштву милости твоје Пречиста, окропи ме крвљу из ребара од тебе
Рођенога, и опери ме ливењем суза мојих и од сваке нечистоте ме очисти.
Слава: Подари Најчистија, скрушеност души мојој и смирење срцу моме, да
се избавим од сваког лукавства, која стално и беспоштедно вребају мене.
И сада: Ти си милостива Мати Божија, зато удостоји милости слуге твоје,
Владичице, који са вером Сину твоме кличу: благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Снагом Сина твога поломи стреле оних који ме гађају и њина неправда нека
дође на главу њину, да бих (овако) појао:сва дела господња Господа појте и
величајте га у векове.
Твојом светлошћу обасјај Дјево помрачено срце моје и светлим оружијем
отвори ми двери светлости да бих клицао: благословите сва дела господња
Господа и величајте га у векове.
Слава: Уснуо сам смрћу и у гробу очајан лежим, али ти ме Дјево одатле
подигни и охрабри ме да верно појим: благословите сва дела господња Господа
и величајте га у векове.
И сада: Не престај, Пречиста да молиш за све који те смерно поштују, и да их
избављаш од замки ђаволских, јер они Сину твоме овако певају: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: У сенкама (старог) Завета видимо ми верни твој предзнак, где је сваки
мушки прворођени посвећен Богу; стога величамо од Оца прворођеног (Бога)
Реч, беспочетног Сина и од (Бого) Матере бесемено прворођеног.
Бура страсти и метеж скверних помисли колебају ме и бура злих људи стално
ме смућује, али ти човекољубива Дјево избави брзо мене обухваћеног
невољама.
Смирена душо, удаљи се од твојих злих дела и прекини зло чинити, јер то
гневи Бога; него усрдно прими заповести његове, а имаш Богородицу да те
упућује.
Слава: Ти као Родитељка Господа свију, ослободи ме страсти и великих
грехова и по милости твојој обогати ме добрим делима, да радосно и са
љубављу величам тебе, Свенепорочна.
И сада: Ближи се крај душо, и суд је већ пред вратима, зато одступи од
срамних дела и хватај се живота по Богу, јер имаш као саборца Богородицу,
која те избавља од свију твојих невоља.
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Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и остало по обичају и отпуст.

У уторак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни. Глас 3.
Док боравиш на земљи душо моја покај се, јер прах у гробу не поји, нити се
од сагрешења избавља. Завапи Христу Богу: сагреших теби који познајеш срца
наша, а ти ме пре осуде поштеди Боже и смилуј ми се.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Докле ћеш душо моја боравити у сагрешењима? Докле ћеш одлагати
покајање? Узми на ум суд који предстоји, па завапи Христу Богу: сагреших
теби безгрешни Владико који познајеш срца наша, а ти ми се смилуј.
Слава и сада, богородичан: Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице,
снажна помоћнице свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке
невоље, једина благословена.
По другом стихословију, сједални. Глас 3.
На страшном суду бићу без супарника разобличен и без сведока осуђен. Тада
се књиге савести отварају а сакривена дела откривају. Пре него на оном
свеопштем призору будем испитиван о свему што сам учинио, очисти ме Боже
и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Ти Господе знаш дубину мојих сагрешења, зато ми пружи руку помоћи као
Петру и спаси ме.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Светитељи, ви вером блистате као светила пресветла, ви сте
лекари немоћнима, страдалници прехвални, рана од мучитеља се нисте
уплашили, него сте идолско зловерије оборили, на победу сте имали
непобедиви крст истинити.
Слава и сада, богородичан: Прими Владичице мене који са вером притичем
под твој заклон, и немој ме Блага омрзнути нити презрети, када се упокајању
молим. Прими молбу из недостојних уста мојих, и твојим заступањем избави ме
замки, да ти смело појим: радуј се обрадована.
По трећем стихословију, сједални. Глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Под твоју заштиту притичемо и са вером из дубине душе вапијемо:
богоблажени Пророче и Претечо, утишај валове болести, невоља и искушења и
патњи, па учини залуднима сплетке и зле намере противника, и моли за нас
велику милост.
Покајањем одбаци твоју чамотињу бедна душо пре изласка твога, и са плачем
се обрати и завапи ка незлобивоме Човекољубцу Исусу: сагрешио сам ти
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Владико, а ти ме као милосрдан спаси, ради молитава светога Претече, јер си
само ти безгрешан.
Слава и сада, богородичан: Велика је, недокучива и недостижна Божија
тајна, која се у теби догодила Владичице богообрадована: јер си Необухватнога
зачела и родила, и од твоје пречисте крви га у тело обукла. Њега увек моли
Чиста са Претечом, да спасе душе наше.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и његовим светим
мученицима. Његов акростих је: Божија Речи, пази на моје јецаје.
Дело Јосифово. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Дивно и славно чинећи чуда, ти си Боже бездан открио а кочије
потопио и људе спасао, који ти поје као цару нашем и Богу.
Сами над собом од све душе плачимо верни пре краја, јер се женик
приближава, запалимо добра дела као свеће, да бисмо сви божанску палату
заслужили.
Манасија се спасао када се из дубине душе покајао, и свезан је од срца ка
јединоме Владици завапио. Њему ревнуј душо и наћеш потребно спасење.
Мученичан: Ослепљење очију и лишавање руку и одсецање језика, кидање
ногу, бедара и ломљење тела, су божански страдалници претрпели и Исусу
Христу су благодарили.
Мученичан: Ковчег ваших моштију свети мученици је свима вернима као
лечилиште из којега црпимо исцелења душа и тела и вас увек како доликује
славимо.
Богородичан: Христа си носила као манну бесмртности, сасуде разумни, зато
ме свеопевана Дјево избави горчине душегубних страсти, да тебе побожно
славословимо.
Други канон светоме великоме пророку Јовану Претечи. Глас исти.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Ти си неплодне утробе божански плод, зато се моли Богу да и ја уродим
плодовима врлина и разрешим неплодство греха мога и одагнам мрак ума свога
Господњи Претечо.
Вером си се на земљи јавио као велика звезда предходница Сунца који је сву
земљу просветлио; њега пак моли да душу моју помрачену злим помислима
просветли Претечо.
Духом божанским си се онима у аду приближио, и Живот им Пророче
наговестио, зато твојим молитвама моју умртвљену душу оживи, и из грехова
као из гроба је молим те Претечо славни подигни.
Богородичан: Молимо те Дјево, моли из тебе јављенога нам Господа са
архангелима и ангелима и са свима светима за све који верују у тебе као
истиниту Богородицу да се избавимо од беда.
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Песма 3.
Ирмос: Неплодна душо и без потомства, стекни плод славни и веселећи се
запевај: Ти си ме утврдио Боже и нема праведнога мимо тебе Господе.
Закон Божији одбацих неразумно и зато ћу бити осуђен и не знам шта да
чиним? Ипак Судијо најправеднији смилуј се и спаси ме твојим милосрђем.
Ти си Човекољубче Исток истока, зато ми засијај светлост правде, молим те, и
избави ме од мрака страсти и таме мучења, Многомилостииви.
Мученичан: Ви сте свети мученици постали житељи духовне земље и као
плодна дрвета рајска, и као извори божанске воде који пуне чаше пића светога.
Мученичан: Мученици и страдалници, ви једну нарав у многим телима
носисте, и мноштво противника господара света победисте и Тројицу
неразделиву проповедасте.
Богородичан: Дјево и Мати Пречиста, нама који се кајемо и ка Христу
притичемо и опроштај наших греха желимо, милостивим њега учини
Владичице свију.
Ини.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
Ти си Крститељу био глас (Бога) Речи, зато гласове оних који тебе славе
управи сада ка њему и опроштај сагрешења заступништвом твојим нам подари.
Теби сам Спаситељу сагрешио и безакоње чинио, јако сам сагрешио и душу
окаљао, зато те молим: ради твога Крститеља смилуј ми се.
Залутао сам у пустињи сласти, зато молим тебе Претечо као пустињског
васпитаника и наставника нових људи: ка путу покајања и мене упути.
Богородичан: Моли Пречиста са апостолима и светим пророцима,
мученицима и вишњим силама Сина твога да се смилује на нас који о теби
појимо.
Песма 4.
Ирмос: Као гору осењену, Авакум је видео пречисту твоју утробу Пречиста,
зато је узвикнуо: Господ долази са југа и светац из горе осењене и хладовите.
Ти си Христе у давнини излио непокорном народу из камена воду која жеђ
исцељује, зато усахлој души мојој излиј Боже капи покајања да се њима умијем.
Лекару болесних, исцели страсти мога срца заповешћу твојом добром, и
преви га Спаситељу фластером покајања као божанским биљем јер си благ, да
бих те са вером славословио.
Мученичан: Добри страдалници, ви помисли пријатељства ка телу одбацисте
и ономе који је хтео вас мучити сами себе предасте, зато и ближњи пријатељи
Створитеља постасте.
Мученичан: Дубоке ране од многих страдања разним мукама сте
страдалници за Христа поднели, и благодат духовних дарова да наше патње од
дуговремених страсти прогоните сте примили.
Богородичан: Многоимена млада Дјево радуј се, јер се из тебе Бог Реч родио
и нас од неразумних нагона и неумесних дела разрешио, радуј се облаче светли
који разгониш облаке наше мрзовоље.
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Ини.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Тебе Претечо који си се појавио у телу као глас (Бога) Речи молим: избави ме
од скотских дела мојих, јер те овим речима славим и како доликује са вером те
хвалим.
Уздахни, о душо и завапи твоме Богу и Творцу: сагреших, а ти ме очисти
Христе и избави ме страшних мука беда и патњи ради молитава божанског
Претече.
Тонем у многим валовима ужасних страсти, јер ме страшна бура захватила и
увек ме потапа, а ти ме Крститељу избави и ка пристаништу покајања упути.
Богородичан: Мати Божија ти си виша од херувима, и као кола са
бестелесним служитељима и са свима светима, моли Најнепорочнија Христа
кога си родила да спасе мене очајнога.
Песма 5.
Ирмос: Од раног јутра појим теби (Божија) Речи и Сине Божији јединородни,
твој мир дај нам и помилуј нас који ти појимо и верно ти се клањамо.
Окропи ме исопом покајања очисти ме од нечистоте страсти да се појавим
пред тобом чист када будеш хтео да судиш свима Исусе праведним твојим
судом.
Иструлеше ране моје најбединје душе, Спаситељу и исцелитељу болних и
даваоче добара, а ти исцели и мене и спаси ме због твоје велике милости.
Мученичан: Сломише се сасуди страдалника на земљи али се моћ душе
многоструко утврдила и силом Христовом просветлила.
Мученичан: Изливена крв светих сву је земљу осветила и душе верних
напојила а мутне потоке сујете исушила.
Богородичан: Твој пород је онеплодио прародитељску клетву и излио реке
благослова свима који тебе благосиљају и са вером прослављају.
Ини.
Ирмос: Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео да
поживиш, недостижни (Боже) и зато од раног јутра теби појим Човекољубче.
На земљи си блажени као ангел са телом јасно поживео зато те молим:
телесних мудровања душу моју ослободи.
У дубину греха сам упао и сластима душу моју осквернио и патим се
Господњи Претечо, ал ти ме спаси јер сам теби притекао.
Ти си се Пророче показао већи од свих пророка јер си сам видео
проповеданога, њега моли непрестано да просветли душе наше.
Богородичан: Усељењем у тебе (Бога) Речи показала си се шира од небеса
Богообрадована, зато ме тескобе греха ослободи.
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Песма 6.
Ирмос: Дубина страсти диже се на мене и бура противних ветрова, а ти ми
похитај Спаситељу и спаси ме, и избави од пропасти, као што си спасао
пророка из звери.
Помрачен сам маглом греха и лежим сав немоћан, а ти који си због мене био
копљен рањен Христе Боже, смилуј ми се по твоме милосрђу.
Јаучем јер у злу боравим, плачем и од суда стрепим, јер сам безосећајан, а ти
Речи Божија смилуј ми се и спаси ме по твојим добрим расуђивањима.
Мученичан: Страдалци најславнији, када сте на клање и рањавање као
јагањци били привођени, без плакања, нити сте реч нити гласа испустили него
сте о Христу појали.
Мученичан: Зверима сте за храну предани били, и са радосном душом сте
морску дубину искусили, зато вас је страдалници Христос украсио венцима
непропадљивим.
Богородичан: Ти си двери вернима који се спасавју и врата кроз која је
Оваплоћени за нас прошао, зато отвори врата правде свима који ти са вером
поје.
Ини.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али ти Владико
твоју високу мишицу пружи, и као Петра тако и мене спаси.
Онога који је пун потока сладости, када је приклонио (главу) под твоју руку у
водама крстио си, њега мудри (Претечо) моли, да ми низпошаље воду покајања,
јер сам много сагрешио.
Као бездан милосрђа си Претечо у реци умио Онога, који је свет водама
покрио: Исуса човекољубивог. Њега моли да ми излије опроштење.
Викао си Претечо: покајте се јер се приближило царство небеско! Да њега
задобијемо удстоји све који те са љубављу славе и који под твоју часну заштиту
притичу.
Богородичан: Пречиста, која си своје тело Саздатељу на зајам дала, моли се
са вишњим силама пророцима и свима апостолима и мученицима да се смилује
и спасе ме.
Песма 7.
Ирмос: Ти који си пламен у пећи оросио, и три младића неспаљене спасао,
благословен си у векове Господе Боже отаца наших.
Обнажен сам и без одеће непропадљивости а обукох се у дела срама, зато ти
вапијем: Боже милостиви просветли ме одећом врлина.
Укаљах се очима блуда и додиром неуздржања се оскверних и пред тобом
Исусе омзнут бих, а ти ме и као блуднога прими.
Мученичан: Христови војници и божански светилници, ви сте вишњи живот
заволели и многа страдања претрпели и зато сте нама вернима блажени.
Мученичан: Свети мученици, ви сте зрацима мучења просветљени и
блистате више од сунца и мрак безбожија сте одагнали.
Богородичан: Богородице чиста Увекдјево, ти си родила свију Сведржитеља,
зато ме избави од мрака незнања и од греха који ме је обухватио.

42

Ини.
Ирмос: Три младића у пећи беху праобраз (Свете) Тројице, они претњу огња
савладаше па појући клицаше: благословен си Боже отаца наших.
Светилниче Сунца просветли душу моју помрачену леношћу и ослепљену и
на стазе покајања упути ме, Крститељу Христов и Претечо.
Сав уздрхтим када помислим на судњи час јер у мноштву непристојних дела
лежим, а ти Крститељу Господњи дођи и избави ме огња који ми предстоји.
Чувару живота мога, заступниче мој Претечо, покриј ме и сачувај ме
неповређеним од врагова видивих и невидивих, и учини ме заједничарем
царства небескога.
Богородичан: Дјево Богородице, моли Сина твога са пророцима, апостолима
и мученицима, да избави будућих мука нас који те увек славимо.
Песма 8.
Ирмос: Бога којег ангели неућутно славе, нека благослове у песмама и
небеса, земља, брда и планине и дубине и сав род човечији као створитеља и
избавитеља, и нека га величају у све векове.
Пошто неимадо страха да живи у срцу моме окончах без савести сву телесну
сласт и дрхтим због твога суда Царе свију, ипак не гнушај се мене јер се сада
кајем.
Удостоји ме Многомилостиви да пређем у свету земљу у којој кротки живе и
уми ме покајањем од земног греха, јер Ти си на земљи безгрешно од Дјеве
рођен.
Мученичан: Свеславни страдалници за Христа свију Бога, од сопствене крви
су вам црвене ноге па чине спотицање противнику а ход ваш преподобни ка
небу.
Мученичан: Славни страдалници, ви сте се усрдно свукли ка страдању и
великим борбама, па врага обнажисте и у стид га обукосте, и зато као
венценосци на небу ликујете.
Богородичан: Тебе као доброту Јаковљеву је Господ, красни добротом
заволео и у твоју се Најнепорочнија утробу уселио, па је човекову природу
добротом и надразумним даровима просветлио.
Ини.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Јоване, божански Претечо, проповедао си о јагњету Божијем који грехе људи
на себе узима, њега моли да разреши бреме мојих грехова и удостоји ме
спасених удела.
Молим тебе беспочетна Речи Божија: ради славнога и божественога твога
Крститеља, избави ме пећи пламеном распаљене и крајње несветле таме, јер
сам сав обузет тамом мојих зих дела
Ти си Господњи божествени Пророче пустим и неплодним душама покајање и
доношење добрих плодова проповедао, зато моју трновиту душу од свих сласти
очисти, да бих уродио класјем добрих дела.

43

Богородичан: Као Мати Божија моли са светим ангелима и пророцима,
апостолима и мученицима да се беда и невоља и свих будућих мука избаве они
који тебе као Богородицу увек исповедају.
Песма 9.
Ирмос: Нека је благословен Господ и Бог Израиљев, јер нам је подигао снагу
спасења у дому Давида слуге свога, из своје милости и милосрђа, зато нас је и
посетио као Исток са висине и упутио нас на пут мира.
Ево погодног времена и дана очишћења, најзад заволи душо да се обратиш и
дела покајања чиниш, да те не нађе неплодну страшна секира смрти, па те као
ону давну смокву посече и у онај огањ пошаље.
И ја се као онај богаташ веселим у сладостима и имам велико немилосрђе ка
ближњима а огња неугасивог се не бојим, зато Владико омекшај ми
окамењеност душе моје да на крају и мене помраченог просвети милосрђе
твоје.
Мученичан: Ви сте мученици знаменовани божественом крвљу Христовом и
вером па страдајући страшно неверне противнике победисте и од скверне
обмане многе људе избависте, ка Богу их усмеристе и светлом Богоразумија их
просветлисте.
Мученичан: Божански мученици Христови, ви сте се као наоштрени мачеви
који секу чете демона показали, и као сасуди који носе зраке Свете Тројице, и
као свећњаци који вернима светле светлошћу побожности и као духовног
Сиона истински војници.
Богородичан: Пророк те је као светли облак предсказао, из којега нам се
Христос Бог као велико сунце показао и оне најпре омрачене просветлио. Њега
умоли Блага, да облаке мојих страсти одагна и божанском ме светлошћу обасја.
Ини.
Ирмос: У сенкама (старог) Завета видимо ми верни твој предзнак где је сваки
мушки прворођени посвећен Богу; стога величамо од Оца прворођенога (Бога)
Реч, беспочетног Сина и од (Бого-) Матере бесемено рођеног.
Ти си Пророче у сенку закона завирио и изобиље зрака божанске благодати
видео, и све крајеве света си Мудри просветлио а таму незнања прогнао, зато те
сада славимо.
Као Христов мученик и као божански Крститељ и као светионик покајања и
као јутро побожности и као заступник и старог и новог (Завета), душу моју
похабану злобом ти божанским разумом обнови и просветли.
У часу ужасном и часу страшном и часу пресудном, избави ме Мудри од
осуде и претње која ме тамо очекује, јер тебе имам као онога који молбе слуша
и као друга Женика и Спаситеља душа наших.
Богородичан: Као Мати Божија, као Мати из тебе телом рођене Речи Божије,
моли га увек Пречиста са бестелеснима, апостолима и пророцима, светитељима
и мученицима да умири свет Пречиста Мати и Дјево.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
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Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне. Глас 3.
Сабери Господе мој расејани ум, и очисти моје охладнело срце, и даруј ми као
Петру покајање, и као царинику уздисање, и као блудници сузе, да ти из свег
гласа завапим: Боже спаси ме, јер си само ти милосрдан и Човекољубац.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Много пута ти песмом служим али уз то и грех чиним, језиком пак песму
јављам, а душом покварено маштам, али ти ми дај да покајањем исправим обоје
Христе Боже и спаси ме.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Војници Христови су одбацили претње царева и мучитеља и добром
смелошћу су њега мужествено исповедили, као Господа Бога свега, и Цара
нашега, и моле се за душе наше.
Слава и сада. богородичан: Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти
кроз славословље појимо: радуј се Дјево Пресвета.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У уторак, блажени, глас 3.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Када се праотац Адам од твоје заповести Христе одрекао, ти си га из раја
изагнао, а разбојника који те је са крста исповедио у рај си уселио када је
завапио: помени ме Спасе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Животним сластима сам стекао укаљану душу, али ка твоме милосрђу
долазим очајан, и усрдно те зовем Хрсите, који једини знаш све тајне: очисти
ме твојим милосрђем Господе.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Божански Крститељу, ти си био заступник старога и новога (Завета), зато ме
обнови остарелог у сагрешењима, и подари ми твојим молитвама најхваљенији,
да идем без спотицања по стазама покајања, које добро воде у царство
Христово.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Добрим подвигом сте се подвизавали добри страдалници, јер сте безбројно
мноштво страдања поднели, и због тога сва страдања увек олакшавате, а штетне
духове прогоните, зато вас са вером славимо светитељи.
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Слава: Прославимо светлост и живот и Творца, Триличну Јединицу како
заиста и јесте: Оца и Сина и Духа, јединицу сведржитељну, Владику и Господа
и јединог Бога у три лица пројављенога.
И сада: Грешим стално и гневим Бога благога Дјево и Мати, а ти се смилуј па
као блага утврди сада у мени осећај покајања, да избегнем будуће муке и
усрдно певам Дјево о молитви твојој.

У уторак на вечерњи
На Господи возвах, стихире крста, глас 3.
Подобан: Велија креста твојего..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Твојим распећем Речи (Божија) творевина се изменила, сунце је зраке своје
сакрило, завеса у храму се расцепила и сваки се верни спасао. Зато славимо
твоје неизмерно богатство.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Из милосрђа је Бог и Владика наше тело примио, и на дрвету (крста) прикован
био. Оборене је подигао и телом се вазнео како је и хтео по својој доброти и
милости.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Капима божанске твоје крви и воде проливене из твојих ребара обновљен је
свет: водом да опереш свима грехе милосрдни Господе, а крвљу да напишеш
опроштење.
Затим из минеја стихире светоме, а ако ли нема минеја, онда ине стихире
Пресветој Богородици. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Лежим на постељи немара и време живота мога у лењости скончах а бојим се
часа одласка мога, ипак, твојом молитвом подигни ме на покајање и спаси ме
млада Дјево.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Исцели Пречиста патње мога срца и заустави обману мога разума, па ме
удостоји да ти чистим срцем певам и измолим благодат и стекнем милост у дан
суда.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Одбаци смирена моја душо несносно бреме злобе и приђи са плачем и вапајем
па реци: удостоји ме Чиста Дјево да носим лаки јарам Сина и Бога твога.
Слава и сада, крстобогородичан: Оружије је прошло кроз твоје срце
Пречиста, када си видела Сина твога на крсту па си закукала: немој ме показати
бездетном Сине мој и Боже мој, јер си ме и по рођењу сачувао као Дјеву.
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Затим: Светлости
јектенија.

тиха..потом

прокимен

дана..Удостоји

Господе..

и

На стиховње, стихире крста, глас 3.
Клањамо се твоме часном крсту Христе, као заштити свега света и спасењу
нас грешних, великоме очишћењу и похвали целог света.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Дрво непослушности процвало је свету смрт а дрво крста живот и
непропадање, зато се клањамо разапетом Господу: нека се знаменује на нама
светлост лица твога.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Пророци и апостоли Христови и мученици научише нас певати о Тројици
јединосушној и просветише народе у заблуди, а синове човечије уврстише у
друштво ангела.
Слава и сада, крстобогородичан:
Подобан: Велија креста твојего..
Када те је Христе мој видела твоја Родитељка и Мати твоја као јагње
непорочна на крсту подигнутога, јецала је и кроз плач је нарицала: немој ме
показати бездетном, јер си ме и после рађања сачувао чистом.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У уторак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште сакупио, а
Израиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Ти си нам извор милосрђа и милости Мајко Божија и прилазим ти и молим се
твојој доброти да ми се смилујеш, и дарујеш ми Најчистија Владичице, да због
сагрешења мојих плачем и тугујем.
Даруј ми капље душевних суза да њима оперем прљавштину дела мојих и
злих помисли и очистим нечистоту душе моје и учиним њу храмом Духа
Божијег.
Слава: Снашла ме је снажна бура грехова мојих и делима злим мога
противника тонем, и у дубину пропасти сада сам потопљен, па теби
Најнепорочнија (Дјево) вапијем: спаси ме!
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И сада: Из милости твога милосрђа, Владичице свију, помилуј бедну душу
моју и избави ме огња вечнога и демонских напада, јер под твој покров
Богородице притичем и сада.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене си у љубави твојој утврдио.
Божанском светлошћу обасјај Најопеванија (Дјево) мој ум, злим мислима
помрачени, јер ти си родила Светлост (Христа), савечнога Оцу из којег
заблиста.
Спотиче ми душу непријатељ праведника и на земљу обара ме, али ти
Владичице чиста твојом десницом подигни ме.
Слава: Речима (еванђелског) цариника ја бедни призивам те: очисти ме
Владичице и твојом молитвом подари и мени слузи твоме од грехова
опроштење.
И сада: Исцели Владичице, ране душе моје, и утишај веома мутну буру
помисли мојих и даруј ми смирење.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Укаљах тело гресима и сладострашћем и ум мој помрачих и душу моју
запрљах скверним мислима , па ипак, не презри Владичице слугу твога.
Ти ми Пречиста буди избавитељка и уточиште и снага, и моћ спасења и
заступница; и увек ме избављај од сваке ме невоље и посрами све моје
непријатеље.
Слава: Ја сам јадник обухваћен многим напастима и демонске ме злобе
стално даве, али теби притичем сада: твојом топлом молитвом спаси слугу
твога и избави ме.
И сада: Мркла ноћ од страсти је мене бедног спопала, али твојом благом
светлошћу разагнај облаке са душе моје, и на светлост заповести Божијих
Свенепорочна упути ме.
Песма 5.
Ирмос: Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео сам
оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као владара свету».
Време мога живота је као дим изчезло и ка вратима смрти сам се приближио,
а ужасавам се напада бесовских; јер њихова дела сам увек чинио, па ипак ми се
смилуј Свенепорочна да бих се тобом спасио.
Исуши Дјево бездан мојих зала и даруј ми реке суза и угаси сав пламен
страсти мојих и удостоји ме, да се од (вечног) огња избавим и од свих других
мука у дан судни (спаси ме).
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Слава: Раслабљену душу моју због греха исцели, Пречиста, твојом милошћу
и удостоји ме да увек вршим заповести Сина твога у смирењу, и да задобијем
благост његову.
И сада: Одевена је Сине мој божанска Црква твоја у одећу невесте, светом
крвљу из твојих ребара, а ја патим гледајући на крсту муке твоје; тако је Мати
(Бога) Речи кроз плач говорила.
Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи и као Петра, тако и мене наставниче спаси.
Тебе је Син твој као велико уточиште грешницима показао, јер се Богоневесто
од чисте крви твоје оваплотио, зато милостива буди слугама твојим.
Обасјај твојим зрацима Блажена, помрачене очи срца мога неподобним
помислима и ка светлости Сина твога ме упути и у место светло ме усели.
Слава: Буре страсних помисли мојих ме стално спопадају и буре злих духова
ме потапају, али ти ме, Пречиста, утврди на стени безстрастија.
И сада: Уснух душевном смрћу и у гробу очајања лежим, али ти ми пружи
руку и подигни ме, молим те. и на живот у покајању упути ме.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 3.
Жезал силе смо стекли: крст Сина твога Богородице; њиме обарамо навале
демона а тебе са љубављу непрестано величамо.
Песма 7.
Ирмос: У давнини идолу златноме, персиској светињи, младићи се не
поклонише, него тројица у сред пећи запеваше: Боже отаца влагословен јеси.
Опаши ме снагом Пречиста, јер ми је душа изнемогла због греха и вапије
Сину твоме да ме спасе, јер он је Бог отаца наших и благословен.
Бојим се часа смрти и непрестаног и вечног мучења, али теби Богородитељко
притичем: спаси ме Дјево од замки које ме лове.
Слава: Ти си Богородице, необухватног Бога у утробу примила, ти и мој ум
притешњени мноштвом греха мојих ослободи и (вечне) осуде.
И сада: Цео род људски те моли Богородице: помилуј Владичице слуге твоје,
јер Сину твоме верно кличемо: Боже отаца наших, ти си благословен.
Песма 8.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Позавидео сам блудноме сину и сав живот свој у греху проведох, али сада
вапијем: сагрешио сам ти Дјево, но ме ипак прими за једног од најамника Сина
и Творца твога, да бих те славио у векове.
Испунила се зала душа моја и убројан бејах са свима у понор палима, али ти
ме Богородице Дјево из јаме страсти изведи и од смрадног блата мојих зала
очисти.
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Слава: Моли се Христу Богородице, јер си га родила из свете утробе твоје, да
ми дарује опроштај многих грехова мојих и да му овако појим: сва дела
господња, Господа појте и величајте га у векове.
И сада: Када по Божијој наредби буде моја душа пошла из овога живота,
сачувај је, Пречиста, од замки (демонских) које је вребају, јер ти кличемо: сва
дела господња, Господа појте и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: У сенкама (старог) Завета видимо ми верни твој предзнак где је сваки
мушки прворођени посвећен Богу; стога величамо од Оца прворођенога (Бога)
Реч, беспочетног Сина и од (Бого-) Матере бесемено рођеног
Људски род је сада обогаћен твојом непобедивом молитвом, Свенепорочна,
па ти дан и ноћ кличе: не престај да се увек молиш Творцу и Сину твоме, да се
смилује на оне који ти поје.
Као стреле, тако неприличне страсти ранише душу моју наговором демона, и
богопротивним стрелама смућују увек ум мој, па ипак ти Дјево, исцели
неисцелне ране моје.
Слава: Одагнај хитро, Пречиста Богоневесто, од мене нападе демона, јер
њино насртање и велику злобу и навалу, ја бедан поднети не могу, зато се
пожури, па ме од њих избави.
И сада: Ти знаш немоћ смиренога тела мога, као и ране душе моје, и срца
мога јауке и ума заблуде и обмане, зато твојим милосрђем подари ми и душевно
и телесно здравље.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропари и остало по
обичају и отпуст.

У среду на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста. Глас 3.
Крст је на земљи постављен а дотакао се небеса. То није само као дрво које је
достигло висину, него си на њему био ти Господе, који све испуњујеш.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
На кипарису, певку и кедру, подигнут си Јагње Божије, да спасеш све који се
са вером клањају, твоме својевољном распећу; Христе Боже, слава теби.
Слава и сада, крстобогородичан: Стекли смо као жезал силе: крст Сина
твога Богородице. Њиме рушимо намере демона, а тебе са љубављу непрестано
величамо.
По другом стихословију, сједални крста. Глас 3.
Шамаран си био за род људски, а ниси се гневио, зато ослободи из пропасти
живот наш, Господе, и спаси нас.
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Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Подобан: Красотје девства..
Гледајући твоју неизмерну власт и својевољно распеће, чудиле су се војска
ангела: како невидив телом ране примаш, а желео си да избавиш човечанство
од пропасти? Зато ти као Животодавцу кличемо: слава Христе доброти твојој.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Наоружани свеоружијем Христовим, и оклопљени оружијем
вере, страдањем сте хорде вражије поразили, са усрдном надом у живот, сте све
страхоте мучења и ране претрпели, зато сте венце примили, мученици
Христови, трпељиви.
Слава и сада, крстобогородичан: Неискусобрачна и Чиста Мати твоја
Христе, гледајући тебе на крсту мртвога, матерински је плакала и нарицала:
Како ти је узвратио безакони и неблагодарни јеврејски сабор? А наслађивао се
Сине мој многим и великим твојим даровима! Ја пак појим о твоме божанскоме
снисхођењу.
По трећем стихословију, сједални крста. Глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Распеће и смрт си примио, а живот бесмртни си нама Христе Сапсе излио, и
од пропасти си свет ослободио, зато Животодавче и Човекољубче твоја
спаситељна страдања славимо, јер се њима спасавамо, јер часни крст твој као
непобедиво оружије света имамо.
Ти си Владико изнад свега створенога, а крст си срамни претрпео, да би мене
у поштовање привео, јер сам раније тешко обешчашћен био. Копљем си у ребра
прободен Дуготрпељиви, јер си хтео да мене, своје саздање, из пропасти
избавиш. Појим о твојој великој доброти и благости Човекољубче.
Слава и сада, крстобогородичан: Када те је Владико видела
Неискусобрачна и Најнепорочнија на дрвету (крста) подигнутога, Чиста Дјева и
Мати твоја је закукала и овако казивала: О Сине мој најслађи! Зашто је тебе
Творца и Господара свију безакони сабор на дрво (крста) осудио? А ја појим о
твојој крајњој доброти.
Канон часном и животворном крсту. Његов акростих је: Страдањем твојим
Речи (Божија) престало је страдање људима. Дело Јосифово. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Часним страдањем твога тела зауставио си многострадалне страсти Речи
(Божија), а људе си спасао које је од давнина противник ранио и који се
побожно клањају недокучивоме промислу твоме.
Када си се ти Господе својом вољом оваплотио и свезан био, тада је
неодрешивим оковима био свезан онај који је у рају лагањем свезао човека
преступом заповести, и тада си Човекољубче и наша сагрешења разрешио.
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Мученичан: Страдалници су гледали творевину где страда потапањем од
демонске обмане, па су вернима као мирна пристаништа постали, и сву силу
гордога су токовима крви своје потопили и велико име стекли.
Мученичан: Збор мученика је горе славно сакупљен и увек обасјан
блистањем од несазданога Божанства, и свакога на земљи обасјава, когод са
вером његова чудеса прославља.
Богородичан: Када си Пречиста Бога Реч на земљи родила, тада си виша од
горњих чинова постала, а Он је нас својим страдањем и часним крстом по
доброти својој ка небесима уздигао.
Ини канон Пресветој Богородици. Његов акростих је: Треће певање
приносим Богородици. Ирмос исти.
Песма 1.
Молим тебе Пречиста коју је као осењену гору духом предсказао пророк
Аввакум, осени мене страшћу прободеног, да се од сенке смрти и од ропства
страсти ослободим. (два пута)
Кропљењем божанског тока који је источен из ребра Сина твога, уми ране
срца мога, да бих те величао и како доликује славио: као Увекблажену и
Најнепорочнију.
Равномоћнога Родитељу родила си (Бога) Реч који је обожио човекову
природу. Њега Пречиста моли, да мене збуњеног и изнемоглог од вражијих
замки божанске утехе удостоји.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
По божанској природи Нестрадалани по доброти је телом страдалан постао, и
дрветом је од јеврејског сабора усмрћен, да би нас обесмртио.
На водама океана је копно поставио, а на дрво (крста) је и сам својевољно
дигнут био, да би мене упалог у дубину злобе ка небесима уздигао.
Мученичан: Украшени ранама Христови свехвални мученици, ви пред
Господем стојите и од њега богатога руком уздарје примате.
Мученичан: Радосном душом су мученици на рањавање ишли, и тиме су
првобитној змији плач учинили, а ангелске зборове су радости испунили.
Богородичан: Неискусобрачна је Христа подигнутог на крст гледала и кроз
плач је овако говорила: Сунце славе ти си од очију мојих зашао, а све у тами си
просветлио.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Најсветија милостива и у милости си неизрецивој код милосрђем
богатог, зато га моли да се смилује на нас несрећне.
Ти си Пречиста Дјево била дом Творца свих постојећих, зато моли да се у
мени Утешитељ настани, мада сам био као разбојничка душепогубна пећина.
У наручју носиш Богородице Онога који својом божанском заповешћу све
носи, зато погледај на мене и избави ме од свега страснога и размишљања
неумеснога.
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Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Ти Владико који си изнад сваке славе заиста си претрпео ругање, и по глави
си Христе трском шибан, да би мене који сам због преступа остао без части
опет почаствовао Човекољубче.
Као прави цар био си трновим венцем овенчан и трноносни грех из корена си
ишчупао, зато Спаситељу о твоме страдању појимо.
Мученичан: Остали сте од нанетих вам рана несломљени, али сте
противникову обману поломили и ногама вашим изгазили, и мада се он
прекомерно хвалисао, у своме безумљу је сасвим увенуо.
Мученичан: Свехвални мученици, ви сте пролазним телима божанску
непролазност стекли, а храбрим страдањима сте подражавали часно страдање
Нестрадалнога, зато сте међу бестелесне убројени.
Богородичан: Тебе је Пречиста некада пророк видео као свитак у којем је
прстом Очевим написана Реч оваплоћена а обвезница праоца беше копљем
подерана.
Ини. Ирмос исти.
Ране си Христе и заклање својевољно претрпео, зато рањену душу моју од
разбојничких напада демона исцели, ради молитвама твоје Родитељке, једини
Многомилостиви.
Тело сам и дело твојих руку Саздатељу, а због злобе змијине и животних
сласти пропадох, но због божанских молитава твоје Родитељке Христе, ме
сазидај поново.
Очеву Реч си изнад (људских) речи родила, а он је свакога човека разрешио
незнања, њега усрдно моли једина Увекдјево да ме ослободи, јер ме заробише
неразумне страсти.
Из дланова твојих нам увек изливаш исцелења, јер ти си сва као сенка
Светиње и сва си светлости пуна, и стално изливаш миро мирисно, Пречиста
Богоневесто.
Песма 5.
Ирмос: Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео да
поживиш, недостижни (Боже) и зато од раног јутра теби појим Човекољубче.
Као јагње био си подигнут на дрво (крста), и као жртва принео си себе Оцу за
нас Благи, и жртве идолске зауставио си свесилни.
Копљем си прободен у ребра Животодавче и два извора спасења нам изливаш,
себе као једнога од Тројице објављујеш, а два дејства имаш.
Мученичан: Тебе Исусе као снажну тврђаву и камен непоколебиви снажни
страдалници вером нађоше, и као часно камење себе ту узидаше.
Мученичан: Силом Божијом сте били укрепљени у вери, и сву сте јаку силу
обмањивача победили, зато сте светлом овенчани, страдалници и мученици.
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Богородичан: Због преступа нашега природа је (људска) пропала, а ти си нам
родила непропадљиво Христа и обновила си нас Пречиста Владичице, душа
наших заступнице.
Ини.
Ирмос: Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео сам
оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као владара свету».
Патње мога тела и душевни бол окрени, и облак лењости моје одагнај Дјево
јер ти си као облак светли, и здравље ми подај и зло у мени промени, јер те
молим и са љубављу те славим.
Као заступницу и молитвеницу те Рођеноме из тебе сада приводим, и мада
сам свакога греха сам пун ти ми Дјево посредница и исправљење мога живота
буди, и ка стазама божанског познања ти ме руководи.
Освештај мој ум и душу просветли Дјево и учини ме заједничарем божанске
славе, јер гле ја сам пун зла и свима сластима робујем и моју прљаву савест ти
приносим.
Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи, и као Петра, тако мене наставниче спаси.
Змија ме извела из Едема, и лажним јелом ме лажљива преварила, а Христос
је на дрво (Крста) својевољно подигнут, и опет ми даје на старо место (у рају)
улазак.
Твојим рањеним ребром доброчинитељу Господе, рањен је онај који је нас
ранио и неисцељен је остао; ти си својевољно рањен а ми се верни твојим
ранама исцелисмо.
Мученичан: Када сте сред огња били као јагњад печени, тада сте премудри
Христови војници Богу и цару свих принети и зато сте неизрециво весеље
наследили.
Мученичан: Ви страдалници дајете реке исцелења које црпите из неисцрпних
ризница, и исушујете повреде од страсти, и напајате саборе верника.
Богородичан: Гледала си Мати и Дјево убијање од твоје крви оваплоћене
Речи, Владиице Најнепорочнија, и матерински си нарицала а узрочника живота
си величала.
Ини.
Ирмос: Све који су дошли до крајњих времена, не презри Човекољубче, јер
страдају у бурама искушења и вапију ти: спаси нас Спаситељу, као што си и
пророка од звери спасао.
Гордећи се увек, ја сам фарисеја најгордијег превазишао, и у провалије сам се
мојим безбројним сагрешењима сурвао, а ти ме једина Чиста тешко пониженог
помилуј. (два пута)
Пречудно си зачеће и рађање имала, а ти на мени бедном учини сада чудо
твоје милости, јер у безакоњу сам зачет и рођен и сластима поробљен.
Јаучем, пачем и наричем када споменем страшно судилиште, јер дела зла
имам, а ти ме у часу страшном заступи, нискусомужна Дјево и Мати Божија.
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Песма 7.
Ирмос: У давнини идолу златноме, персиској светињи, младићи се не
поклонише, него тројица усред пећи запеваше: Боже отаца благословен јеси.
Страдањем твојим зауставио си наша страдања Човекољубче, и сада си Боже
свију ка животу нестрадалном привео све који се верно клањају часним
страдањима твојим.
Када је творевина видела тебе распетога Христе, негодовала је и уздрхтала:
земља се затресла, камење се распадало а сунце је свој ток сакрило.
Мученичан: Заповестима Христовим сте се покорили, а ласкања безаконика
сте мученици одбацили, због закона сте на сред судилишта страдали и славом
се овенчали.
Мученичан: Нисте огњем спаљени јер сте топлију од огња ревност стекли,
страдалници за Господа и венценосци и још сте клицали: Боже благословен си!
Богородичан: Стојала си и гледала на крст подигнутог Христа кога си родила
Пречиста и нарицала си: не остављај ме бездетну, јер си ме и по рађању сачувао
чисту.
Ини.
Ирмос: Три младића у (вавилонској) пећи (Свету) Тројицу праобразоваху, и
претњу огња савладаху и у песми појаху: благословен си Боже отаца наших.
Немам дела спасоносна Владичице, него грех на грех и зло на зло додајем,
али твојом молитвом Пречиста смилуј ми се и спаси ме. (два пута)
Суд је пред вратима и судилиште спремно, припреми се смирена душо и
завапи: када будеш судио Речи (Божија) не осуди ме, ради молитава твоје
Родитељке.
Обухваћен сам плодовима греха и усмрћен, и приносим душу која је
неплодна, али ти кличем: плодном је покажи, јер је плодом твојим (Дјево)
пропаст уништена.
Песма 8.
Ирмос: Вавилонска пећ није младиће сагорела, нити је огањ Божанства Дјеву
уништио; зато верни са младићима запојмо: благословите дела господња
Господа.
Због твога распећа опет је рај отворен и оружије уперено на нас леђа нам
окреће, а копље се застидело које је твоја света ребра проболо, многомилостиви
Христе.
Копљем својим противник је рањен и пао, а пали Адам се у живот враћа и
кличе ти: својевољно жртвовани Христе, благосиљам те и славим Боже мој
многомилостиви.
Мученичан: Свет се просветљује вашом борбом и изузетни страдалници, и
небројеним чудесима од мноштва патњи избавља се са вером кличући:
благословите дела господња Господа.
Мученичан: Подсмејивач се види како лежи под вашим ногама, који се
раније хвалио да ће уништити и земљу и море, а Христос живоносном
десницом украшава неувелим венцима вас увек славни.
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Богородичан: У времену си родила оног изван времена који је својим
оковима разрешио времене окове Адама првосазданога и везао га уз себе ужем
своје љубави.
Ини:
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Сва си доброта Богородице и близу си Цару свих, зато ме добрим делима
испуни, јер сам у злу проживео и у лености живот завршио, да бих те у све
векове славио.
Као што си Речи (Божија) од китове утробе у давнини преславно избавио
пророка тако избави моју душу у дубину пропасти запалу јер имаш Спаситељу
молитвеницу ка теби, неискусобрачну Родитељку твоју и Дјеву.
Богорођењем се у красну одећу Богородице обукао и мене је нашао а ја сам
њу чинећи зло свукао, но ти ме украси божанским одећама покајања и
молитвама твојим Дјево.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Купина и огањ на Синају законодавцу Мојсеју беху слика Божија у
утроби неопаливо зачетога огња најсветлије и неугасиве светлости зато
истиниту Богородицу песмама славимо и величамо.
Да пронађеш драхму коју си изгубио Христе запалио си на крсту твоје тело
Благи, и нас да учиниш заједничарима радости са твојим горњим силама, са
којима те као доброчинитеља певајући песме величамо.
Када си подигао Христе твоје руке на крст, тада си моје од пре раслабљене
руке многим страстима укрепио, и твојом силом си и колена моја ослабљена, на
хитање ка божанству уистину утврдио, зато те величамо.
Мученичан: У небројеним ранама и пламеном сагоревајући тебе као росу
освежења су стекли Христе твоји храбри и задивљујући страдалници, зато са
радошћу иђаху путем жељни твоје почасти и песмама тебе непрестано
величајући.
Мученичан: Мноштво страдалника и сабор светих моли те Христе за сабор
народа, много понижених, а ти Милосрдни мноштвом твоје милости мноштво
безакоња наших очисти јер си човекољубив.
Богородичан: Родила си Дјево сијање Очево који је земни изглед носио, њега
подигнутог на крст сунце да га гледа није издржало па се помрачило, а мрак
идолопоштовања се умањио, зато тебе са Сином величамо.
Ини.
Ирмос: У сенкама (старог) Завета видимо ми верни твој предзнак, где је сваки
мушки прворођени посвећен Богу; стога величамо од Оца прворођеног (Бога)
Реч, беспочетног Сина и од (Бого) Матере бесемено прворођеног.
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Ја сам се показао пропао умом, пропао душом и са савести злобом укаљаном
и наг без икаквог добра али ти непорочна и неизменива Дјево не презри мене,
него ме украси делима вере.
Испуних се зала, испуних се помислима које ме удаљују од тебе
Човекољубца, због тога јецам и вапијем: прими ме Добротворе
Многомилостиви када се кајем и не одбаци ме, ради молитава Родитељке твоје.
Да се твојим молитвама свенепорочна Дјево млада избавим од свакога гнева,
смртоносних страсти, од ужаса пакла и огња, од људи неправедних и демона
лукавих јер притичем твоме покрову и призивам тебе у помоћ.
Као Мати Божија моли из тебе рођенога Господа Цара и Бога, да се избавим
слуга твој од сваке невоље и зле навике, јер се у тебе уздам још из утробе мајке
моје, Пречиста Владичице.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста. Глас 3.
Завишћу и сладошћу сам био изагнан и сурвао се и страшно пао, али ти ме
ниси презрео Владико, него си моју (природу) примио, разапет био, спасао ме и
у славу увео. Избавитељу мој, слава теби.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
У знаку крста је Мојсеј руке на гори ка висини раширио, и Амалика је
победио. Ти си Спаситељу руке на часном крсту раширио, мене пригрлио и од
робовања врагу ме спасао. Даровао си ми (крст) као знамење живота, да од њега
као од лука беже моји противници. Зато се Речи (Божија) клањамо твоме крсту
часноме.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Ви мученици као светила у свету и после смрти блистате, јер сте
се добрим подвигом подвизавали, зато имате смелост код Христа па га молите,
да се смилује душама нашим.
Слава и сада, крстобогородичан: Гледајући тебе Христе мој преблаги, како
висиш на дрвету (крста), Свенепорочна је плачући матерински нарицала: Сине
мој најдражи, како те је безакони сабор на дрво (крста) осудио?!
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Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У среду блажени, глас 3.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Када се праотац Адам од твоје заповести Христе одрекао, ти си га из раја
изагнао, а разбојника који те је са крста исповедио у рај си уселио када је
завапио: помени ме Спасе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Разапет си мене ради и прободен у ребра Исусе мој, и два си извора
спасоносна мени излио, зато спасен твојим страдањем Христе певам и славим
твоју доброту: помени мене твога појца у царству твоме.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Уврштен си у безаконике а безакоња свих нас узео си Исусе, и трњем си
овенчан као цар свију, али си из корена исчупао трње греха праоца Адама, зато
сада са вером славимо твоје страдање.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Најславнији мученици и храбри страдалници, ви сте Христовим страдањима
следовали и божанском силом сте демонску обману оборили, а небеску славу
сте добили и молите се свети за све нас.
Слава: Триипостасна јединице и свестваралачка и нераздељива Тројице,
једна суштино и сило, заклони појце твоје од сваке повреде вражије, и удостоји
нас твога царства, које су добили сви који су врлински поживели.
И сада: Гледајући Богородитељко на крсту Онога кога си из чисте крви
оваплотила, кроз плач си нарицала: Зашто ти Чедо овако узвраћа сабор злих, и
хоће да те усмрти, тебе који си живот и васкрсење свих.

У среду на вечерњи
На Господи возвах, стихире светим апостолима, глас 3.
Подобан: Велија мученик..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Ради молитава часних и божествених апостола твојих, милосрдни
Човекољубче, и једини милостиви, даруј смирење слугама твојим и спаси од
беда све који ти поје и који ти се са вером клањају.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Када седнете на дванаест престола са Судијом свију да судите свакој твари,
оставите мене неосуђеним и избавите ме од таме и свих мука, моји
доброчинитељи, Божији апостоли.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
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Ви сте Бога видели, па ме зато избавите ме од стрела нечастивога и угасите
његова лукавства, а мене оросите духовном росом, молим вас мудри моји
доброчинитељи, Божији апостоли.
Затим стихире светоме из минеја, ако следе. Ако ли не, онда ине стихире
светоме и великоме чудотворцу Николају. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Ја сам бедник рањен змијиним уједом и лежим оборен мртав и без даха, а ти
ме убрзо подигни твојом бодром молитвом најблаженији светитељу, да бих
славио твоју брзопослушну благодат.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Мој разум је помрачен злима помислима и лежећи слути да никако неће
престати лов на мене од лажемудрога, али ти се као Бог смилуј и спаси ме, ради
молитава (светог) Николаја.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Ти си нам се свима показао као велико спасење преблажени Николаје, јер
избављаш твој народ од свих невоља, искушења и болести и неприлика и
невидљивих противника.
Слава и сада, богородичан: Велика је сила твојих чудеса Пречиста, јер ти
избављаш од невоља и од смрти спасаваш и чуваш од изненадних искушења и
од туге ослобађаш а сагрешења људи отклањаш.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире апостолима. Глас 3.
По свој земљи се разгласила ваша благовест свети апостоли, ви сте обману
идола уништили а божанску мудрост проповедали. Доброг ли вашег подвига
блажени! Зато вам појимо и славословимо ваше празнике славимо.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Славни апостоли, ви сте лозе живоносног чокота, и као плод правоверја сами
сте себе Богу принели, зато имате смелост пред њиме да молите, да подари мир
и велику милост нашим душама.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученици твоји Господе вером су се охрабрили а надом се оснажили,
љубављу ка твоме крсту духовно се сјединили а демонско мучење су поразили,
зато су венце добили и са бестелеснима се моле за наше душе.
Слава и сада, богородичан: На велико сам грешио млада Дјево, а ти ме
твојим великим молитвама избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути
ме Пречиста на стазе спасења, материнским твојим молитвама.
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Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У среду на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште сакупио, а
Израиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Да заридам у скрушености, подари ми Богородице, и сузе из душе, да оплачем
сагрешења моја и искварене помисли и да измолим, Дјево твоје милосрђе.
Моје (грешне) помисли ме обарају и падам у понор пропасти, па зато сада
молим твоју заштиту: утврди раслабљени ум мој на непоколебивом камену
Божијих заповести.
Слава: Као бесплодна смоква, тако се бојим посечења и (Страшног) суда, да
ме не пошаље Творац мој и Бог у пламен огњени, зато похитај Владичице и
учини да вршим дела плодоносна и да те прославим.
И сада: Ти си као непорочни храм Царев, зато те молим Пречиста: очисти
моје, великим страстима укаљано срце и обогати ме делима целомудрија и
чистог живота, Богоблагодатна.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене си у љубави твојој утврдио.
Много је оних који ми се противе и озлеђују ме, и нема ми помоћи нити
избављења од оних који ми неправду чине , зато ти не презри молитву моју,
Пречиста.
Толико сам оптерећен мноштвом зала и многим мојим сагрешењима, да не
могу гледати ка (небеској) висини, зато ми ти, Пречиста подари опроштај.
Слава: Свакодневно покушава лукава змија да смирену душу моју растргне,
али ти Богородице, поломи његове зубе душепогубне.
И сада: Избави мене, слугу твога, Богородице, од сваке беде и буре греха која
ме сналази и твојим молитвама пристаништу спасења и мене упути.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Дрхтим мислећи на бескрај грехова мојих и на моје богопротивне помисли и
(душевне) буре, али ти ме управљај и до спокојства, Пречиста доведи ме.
Безумље тешко снашло је сада душу моју због неразумности моје и
заборавности злих дела мојих које сам кроз живот учинио, али ти Пречиста,
води ме ка покајању за све што сам сагрешио.
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Слава: Бујицом суза мојих угаси ми огањ страсти и потопи мој ум захваћен
животним бурама, и попали огњем Духа трње (греха мојих) Богородитељко, јер
си ти моја заштита и похвала.
И сада: Гомила напасти и страшна бура злих помисли мојих потапају ме и
увек ме вуку у дубину очајања, али ипак теби овако вапијем: Владичице, смилуј
се на слугу твога и спаси ме.
Песма 5.
Ирмос: Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео сам
оваполоћенога Бога, као светлост незалазну и као владара свету».
Душевне патње моје и немоћ тела мога знаш Владичице, као и поквареност
ума мога и непостојаност, па ипак ме удостоји милости твоје и благодати, да се
спасем под твојом заштитом и да те славим.
Немој затворити мени милости твоје и милосрђе Владичице свенепорочна,
него ми подари милости твоје и ужасних грехова опроштење, када са покајањем
теби прилазим , да бих са благодарношћу појао о твојој величини.
Слава: Више него косе на глави мојој, умножише се Дјево Пречиста, они који
ме мрзе низбогчега и који ми сада наносе боли, и траже да ме растргну и учине
ме храном њиховом, а ти им срамом узврати.
И сада: Ти дарујеш мир и спасење свету, јер си Божански мир родила, Дјево,
и нападе страсти душе и тела мога умири Пречиста, страхом и љубављу
Спаситеља мога Христа.
Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи и као Петра, тако и мене наставниче спаси.
Нема на земљи да је ко поживео а делим и речима и понашањем да је више
него ја сагрешио, ипак молим Владичице твоје човекољубље, да и ја твоју
милост добијем.
Грешна дела и сагрешења рађају свакоме невоље, а ја сам сада најтежим
искушењима спопаднут, помагај свима нама једина хришћанима избавитељко.
Слава: И родила си и чиста по рађању остала, Богородице Дјево, зато моли
свагда Рођенога из тебе, да се слуге твоје избаве сваке непријатељске повреде.
И сада: Молитвама пречисте Мајке Твоје и свију пророка, мученика и светих
твојих ученика, подари нам Речи Божија мир и очишћење од грехова.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 3
Сав живот свој сам провео у лености, Пречиста, и сада се ближи крај мога
временог (живота) и бојим се, Свенепорочна (Дјево) непријатеља мојих, да не
растргну душу моју и да је не сурвају у понор пакла, зато се смилуј слузи твоме
и избави ме од њихових зала.
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Песма 7.
Ирмос: Као што си у давнини три божанска младића у пламену халдејске
пећи оросио, тако си и нас светлим огњем божанства твога озарио, па ти
кличемо: Благословен си Боже отаца наших.
Молим тебе Матер Божију, ја, укаљан душом и телом, уклет од нечистих дела
мојих, да нађем и ја милост твоју и твоје милосрђе.
Много је сагрешења мојих, а искушењима ме зли на неумесна дела ме
наговара и баца ме у дубину очајања, ипак, ти Пречиста Владичице, спаси мене
страдалника од страшног (у аду) потапања.
Слава: Мноштвом твога милосрђа и доброте, презри Благи мноштво греха
наших и имај наклоност нама, који неућутно вапимо: благословен си Господе
Боже отаца наших.
И сада: Каљави смо од страсти и у понору смо мука и искушења животних,
али ти нас Пречиста извуци на бестрашће, да у радости и весело кличемо теби
Благословеној: једина си ти Богом благодатна.
Песма 8.
Ирмос: Стварни пламен огња нетварно угасише Боговидци младићи, и
појаху: благословите сва дела господња Господа.
Прошао сам сву горчину страсти и сва телесна уживања и душу сам своју
прекомерно укаљао и у смрт је натерао, али ти ми буди спасење, Владичице
свега света.
У тебе се уздам и душом и телом и срцем, јер нема наде да од кога другог
милост добијем, осим од тебе Владичице, и зато твојом милошћу и благодаћу
обдари ме.
Слава: Змија која пузи је отровом телесних страсти бедну душу моју жестоко
умртвила, али ти ме Пречиста, оживи молитвама твојим као против-лековима.
И сада: Ти си родила Бога и Спаситеља и зачетника свега света и зато га
моли, да убрзо мир свету низпошаље, да бисмо у миру њега, (Бога нашег)
прославили.
Песма 9.
Ирмос: Тебе као неспаливу купину и Свету Дјеву и Матер Светлости и
Богородицу, и наду свих нас величамо.
Очисти ме, Пречиста, од страсних помисли мојих и ума мога прљавштине, и у
ризу светлу и безстрашћа одени ме.
Отвори ми Дјево божански улаз у покајање, а загради улазе мојих страсти и
сладости, и твојом силом их заустави.
Слава: Услиши глас јецаја мога као и глас мога плача, и даруј ми очишћење и
спасење бедној души мојој, Свенепорочна Дјево.
И сада: Стварно и истинито предсказао је Данило пророк рођење (Бога) од
тебе Дјево, и Њега је на престолу (небеском) видео као «старог данима», па га
је тако и објавио.
Затим, Достојно је.. и поклон. Затим: Трисвето. После Оче наш.. тропари и
остало по обичају и отпуст.
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У четвртак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални апостолима. Глас 3.
Ходите сви да похвалимо апостоле као кормиларе, јер су обману идола
уништили и ка светлу живота све извели и веровању у Твојицу их научили. Зато
данас часни спомен њихов вршимо а Христа Бога нашег славимо.
Стих: По свој земљи изашла је њина благовест и до краја света речи њихове.
Спомен твојих апостола си обасјао Господе, и као свемоћан њих си укрепио,
да се страдањима твојим уподобе, и да вражију силу храбро победе. Зато си
примили благодат исцељивања. Ра ди њиних молитава Човекољубче подари
мир народу твоме.
Слава и сада, богородичан: Недостижног и необухватног и јединосушног
беспочетном Оцу тајно си примила Богородице у твоју утробу. Једно и
непомешано од Тројице Божанство схватамо и твоје рођење у свету славимо, па
ти благодарно кличемо: радуј се обрадована.
По другом стихословију, сједални. Глас 3.
Сву земљу су апостоли рекама Божијих речи напојили, па је израстао клас
вере и крајеве васељене испунио. Сву су плеву посекли и тако све народе
Христу Богу привели, крстећи их у име Тројице несаздане.
Стих: Господе, небеса проповедају твоја чудеса.
И опет појимо исти сједален.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Свети страдалници, молите милостивога Бога, да подари опроштај сагрешења
душама нашим.
Слава и сада, богородичан: Пророци су проповедали, апостоли поучили,
мученици исповедили, а ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и
величамо твој Пород Пречиста.
По трећем стихословију, сједални. Глас 3.
Твоје апостоле Христе послао си као милосрдан у све крајеве света, и као
оштре и моћне стреле да погубе свако неверје и злу сујету, а да засаде
спаситељну науку. Ради њиних молитава Милосрдни, мир подари душама
нашим.
Теби проповедниче Истине и пресветлога светионика свету певамо и тебе
николаје хвалимо и са вером у молитви кличемо: као што си невине спасао од
смрти, тако светитељу и нас, од беда и невоља и сваког страшног страдања
избави.
Слава и сада, богородичан: Оживи Свенепорочна Владичице моју душу
умртвљену многим гресима, јер ти имаш смелост Мајке код Сина твога, јер си
једино ти родила надразумну и несхватљиву Реч, сабеспочетнога Оцу и Духу,
који увек дарује живот и непропадање свету и велику милост.
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Канон светим, славним и свехвалним апостолима.
Дело Теофаново. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Као стубове Цркве, основ вере, побожности учвршћење, и који све верне
утврђују, ходите да славимо свете апостоле, јер се њиховим молитвама
спасавамо. (два пута)
Поплашен сам и сам себе блудник пре суда осуђујем, јер сам безброј злих
дела стекао, зато те молим праведни Судијо: спаси мене очајнога, ради
божанских молитава твојих апостола.
Ви сте непромениви стубови православља, а ја сам спутан обманама
противника и на земљи лежим и патим, но ви мене у недоумицама исправите,
да бих нашао опроштење од свега што сам сагрешио.
Богородичан: Са светим пророцима и апостолима и мученицима моли
усрдно Пречиста из тебе овапоћенога Господа да наше телесне страсти умртви
и живот вечни нам подари.
Ини канон међу светима оцу нашем Николи чудотворцу.
Дело Јосифово. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Појмо Господу који је створио дивна чудеса у Црвеном Мору,
Понтом је покрио противнике, а Израиља је спасао, само њему појмо јер се
прославио.
Николаја савимо и љубављу хвалимо као пресветлога и неугасивога
светионика на земљи, као стуба који ка пристаништу божанском призива све
који смо валовима животним увек потапани.
Ти си свеблажени силом Божијом укрепљен и по разуму си ревност у
побожности стекао, па си и неправедно осуђене на смрт избавио, због тога те
молимо, да би и нас као благи сваке неправде избавио.
Молитве Оче Господу неуморно приноси, да нас греха и пламена вечног
мучења и искушења избавиш као једини добри.
Богородичан: Марију Пречисту сагласно опевајмо, као божански ковчег који
је Животодавца примио и сва наша безакоња узео, ради милосрђа божанскога
као неизрециве пучине великога.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
Ви сте све крајеве света учењем божанским испунили, зато душу моју
испуните делима врлина и добрих помисли Христови самовидци. (два пута)
Од многих саблазни лукавога и од сваке невоље и сваке беде и од сваке
неприлике, ученици Христови мене избавите.
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Јао душо бедна и смирена, ти често грешиш и Бога гневиш, па како иштеш
опроштај од зала која не престајеш да чиниш?
Богородичан: Божанска лествице коју Јаков виде и по којој Бог сиђе и нас
узнесе, моли Њега усрдно са апостолима да се смилује на нас.
Ини.
Ирмос: Неплодна душо и без потомства, стекни плод славни и веселећи се
запевај: Ти си ме утврдио Боже и нема праведнога мимо тебе Господе.
Као наоштрен мач духовни показао си се мудри, који злу плеву јеретика
сечеш а стазе врлина и спасења вернима крчиш, оче Николаје.
Молимо тебе свети, као извор који извире потоке исцелења: уми нечистоту
страсти нас свију, и молитвама твојим од беда и невоља нас избави.
Моћним твојим молитвама обара се враг, зато сада против њега укрепи
онемоћале од напада страсти мисли наше, призивањем светих молитава твојих
оче Николаје.
Богородичан: Ум разумети не може надразумно рођење твоје и чудеснога
рођења твога Богородитељко свенепорочна, зато те молим: ум мој облагодати
да бих те увек славио.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Као муње и као зраке незалазног сунца, послао си апостоле Речи (Божија) у
све крајеве света и они су све просветлили а мрак безбоштва одагнали. (два
пута)
Море страшног греха диже се на мене и валови срамних помисли збуњују
моју душу, а ти Господе као кромилар, ради молитава ученика твојих спаси ме.
Ужасавам се мислећи на твој страшни долазак Владико и имам пре суђења
моју савест која ме изнутра осуђује, а пре стављања на муке безосећање моје.
Богородичан: Речи Божија рођени од Дјеве богомладице, њеним светим
заступањем и премудих апостола твојих, избави Спаситељу сваке невоље и
сваке муке душе наше.
Ини.
Ирмос: Као гору осењену, Авакум је видео пречисту твоју утробу Пречиста,
зато је узвикнуо: Господ долази са југа и светац из горе осењене и хладовите.
Заступника ка Богу сваки верни свагда приводи те Николаје, зато те молимо:
од напасти страшних и падања греховних избави нас оче.
Имао си свеблажени у срцу благодат Господњу као воду живу и увек
орошаваш мудри оне који пате у ватри мука и који од суше грехова јадни
пропадају.
Ти си избавио некада неправедно вођене на смрт, свеблажени, зато сада и нас
спаси од злочестих људи који нас угњетавају и од сваке демонске лажи.
Богородичан: Оваплоћеног (Бога) Реч изобилног добротом неизрциво си
родила, њега моли Пречиста да од телесних страсти и нечистоте избави све и од
свих животних невоља.
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Песма 5.
Ирмос: Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео да
поживиш, недостижни (Боже) и зато од раног јутра теби појим Човекољубче.
На земљи си се оваплотио и ученике сакупио, небеса причају Христе о слави
твојој, ради њих Господе душе наше помилуј. (два пута)
Од страсти и од сваке невоље, и од страшних неприлика избави Речи (Божија)
слуге твоје, ради угодних ти молитава твојих апостола.
Тешко мени душе свестрасна, како ћеш на страшни суд изаћи када си
бесплодна? Пожури се, покај се и плодовима врлина уроди.
Богородичан: На земљи се неизрециво у телу јавио од чисте крви твоје
Пречиста, зато моли увек Сина твога да нам очишћење дарује.
Ини.
Ирмос: Твојом незалазном светлошћу Христе, обасјај смирену моју душу, и
упути је на страх твој, јер су твоје заповести светлост.
Пред чистом Светлости стојиш и зрацима који од ње увек излазе си
просветљен,
зато измоли оче свима мир и очишћење.
Смилуј се на мене Преблаги мада сам те више од свих људи неразумним умом
прогневио, ради топлих молитава Николаја.
У мрзовољи сам проживео живот мој, али се ипак молим теби оче Николаје,
уздигни ка покајању, моју мисао окаљану.
Богородичан: Само си ти ангелима радост, Богом радована, зато испуни
радошћу мисао моју сетну и у лењост потопљену.
Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи, и као Петра, тако мене наставниче спаси.
Апостолски сабор је бездан премудрости духовне источио, и реке светскога
мудровања исушио а саборе побожних је напојио. (два пута)
Уздахни и засузи смирена душо моја, и завапи ка Господу говорећи: сагреших
ти Вадико а ти ме Добри очисти, ради молитава апостола твојих.
Потекоше потоци страсти и потопише мој душевни дом, а реке духовне бесте
апостоли, зато мене сломљенога обновите за живот.
Богородичан: Тебе Христе моли сабор апостола са Родитељком твојом:
очишћење да низпошаљеш и мир слугама твојим, као Човекољубац и
помирљиви Бог.
Ини.
Ирмос: Дубина страсти диже се на мене и бура противних ветрова, а ти ми
похитај Спаситељу и спаси ме, и избави од пропасти, као што си спасао
пророка из звери.
Уздржањем си умртвио уде и стекао си живот нестарели, заједничарима тога
и нас твојим молитвама учини мудри, да би зло грехова избегли.
Једрима твојих светих молитава од пучине разних искушења и дубине грехова
нас избави, и ка пристаништу живота нас мудри светитељу приведи.
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Украсио си престо у Миру Ликијском и показао се као лепота
првосвештеника, зато молитвама твојим светитељу спасавај нас неповређене од
мирских искушења.
Богородичан: У твоју се утробу (Бог) Реч уселио Мати Пречиста, па је
пропадљивост давно у људе усељену због преступа, као једини Бог изагнао ван,
из милостивог милосрђа.
Песма 7.
Ирмос: У давнини идолу златноме, персиској светињи, младићи се не
поклонише, него тројица усред пећи запеваше: Боже отаца благословен јеси.
Христос као светлост свету показао је вас светлоносни апостоли као светлост
која разгони таму обмане, а мисли верних просветљује. (два пута)
Богогласници апостоли, све на нас вражије мреже раскините, и нама који вама
притичемо, стазе покајања поравнајте.
Моју залуделу душу од телесних страсти очистите, ви који сте као со
богоречити апостоли Господњи и ка вери је оживите.
Богородичан: Доброто Јаковљева, добрим ме зрацима просветли молим те,
па се моли сада са апостолима, Рођеноме од твоје крви чисте.
Ини.
Ирмос: Три младића у (вавилонској) пећи (Свету) Тројицу праобразоваху, и
претњу огња савладаху и у песми појаху: благословен си Боже отаца наших.
Безумнога Арија који је у давнини погубио људе Господње, удавио си жилама
речи твојих, као пастир и началник истинити оче Николаје.
Свето си прошао твој свети живот и са светима живиш оче Николаје,
светитељство шаљеш и просветлење свима који те побожно славе.
Као спремнога избавитеља и као топлог заступника, увек те призивамо оче
Николаје, да нас избавиш од страсти и неочекиваних искушења које наилазе на
нас.
Богродичан: Просветли Пречиста мене, који сам немаром душу помрачио,
јер ти си светост родила, па запали срца мога светилник, да бих те са великим
усрђем славио.
Песма 8.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Рањен сам оружијем страсти, и дубоко раних срце, безумно зло чинећи, а ви
апостоли славни исцелите ме скроз збуњенога, јер сте душа и тела лекари. (два
пута)
По свој земљи изиде божанска вест проповедника, учећи православно
поштовати Свету Тројицу као јединствено биће, једне природе и заиста једног
господства и једном царству у све векове.
Ја сам многогрешан и дуготрпљење твоје божанско сам проћердао боравећи у
гресима, а ти ме Владико врати (себи), јер знаш моју немоћ и лењост и злобу
Речи (Божија).
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Богородичан: Ти си Богородице као божанска клешта, јер си неизрециво
примила божанску жар, зато страсти мојих разгорелу жар угаси Пречиста,
росом твојих и свеславних и божанских апостола молитвама.
Ини.
Ирмос: Бога којег ангели неућутно славе, нека благослове у песмама и
небеса, земља, брда и планине и дубине и сав род човечији као створитеља и
избавитеља, и нека га величају у све векове.
Ти си преподобни кротак био па си земљу кротких наследио, зато те са вером
молим: укроти молитвама твојим стално насртање на мене злога.
Као што си избавио војводе који су неправедно требали умрети, тако
Николаје моли Спаса да нас избави од људи злих и злоба њиних, и од свакога
демонског напада.
Прави пут спасења си показао људима, на њега твојим молитвама Николаје
упути и нас који кроз живот идемо, да заједно кроз врата живота уђемо.
Богородичан: Сила и песма моја је Онај који је из тебе Пречиста рођен, њега
усрдно моли Дјево, да оснажи мене од страсти онемоћалог, да вршим његове
заповести спасоносне.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: У сенкама (старог) Завета видимо ми верни твој предзнак, где је сваки
мушки прворођени посвећен Богу; стога величамо од Оца прворођеног (Бога)
Реч, беспочетног Сина и од (Бого) Матере бесемено прворођеног.
Ти си речима твојих ученика беспочетна Речи Очева, утврдио све крајеве
земље, њиховим молитвама смилуј се на мене, јер пузим у скотским страстима
и демонске преваре ме даве. (два пута)
Душо моја поробљена насртајем страсти, пострадаломе нас ради принеси
молитве, да би те избавио страшних зала, молитвама пројављених светих
ученика који по страдању личе на Њега.
Христови ученици када са њим седнете да судите кривцима, неосуђену душу
моју сачувајте мада је укаљана непримерним делима, јер сте моји благи
заштитници и целог света заступници.
Богородичан: Дјево чиста, Дјево пречиста, палато Христова, Дјево пресвета,
међу светима светога Бога и Реч његову си неузроковано родила, зато се моли
за све, са светим апостолима.
Ини.
Ирмос: На Гори Синају видео те је Мојсеј у купини како си у утроби
неопаливо огањ Божанства зачела; Данило те је видео као гору несечену; а
Исаија као жезал процветали из корена Давидова.
Свет је тебе стекао као божанску ограду и тврђаву и безбедно уточиште, и
заступањем твојим увек се избављамо од сваког искушења и невоље, оче
Николаје, зато те верно хвалимо и славимо.
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Притешњен сам многим неприликама па прибегавам свеблажени ка
пространству топлих молитава твојих: измени патње душе моје вапијем ти, и
валове очајања ми укроти, а збуњени мој разум умири.
Предстоји долазак Творца да суди свој земљи, а ја бедник неспреман сам и
сав се бојим кад помислим на мноштво зала мојих, но ти Господе дуготрпљиви,
смилуј се и спаси ме ради божанских молитава, преподобног твога Николаја.
Богородичан: Показала си се као спасоносно моје просветлење, јер си
Светлост родила и облаке мрачне и зле са душе моје разагнала, да бих
молитвама твојим син дана постао и дела преподобна чинио, а тебе у
преподобним песмама славио.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан:
Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и предстојника Мира
Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од неправедне смрти, цару се
јавио са Авлавијем у сну, и укинуо неправедну пресуду.
Богородичан:
Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога Божанства, у
којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је Служитељко осенио, и
као Богородицу показао.
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире апостолима. Глас 3.
По свој земљи изашла је ваша благовест свети апостоли, идолску сте обману
уништили, а божанску науку проповедали. Гле као је добар ваш подвиг
блажени, зато појимо и славословимо ваш спомен.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Свети апостоли, ви сте заповести Христове непорочно сачували, на дар сте
добили, на дар и дајете, и страсти душа наших и тела исцељујете. Пошто имате
смелост код Њега молите да се смилује душама нашим.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Свети мученици ви и после смрти сијате у свету као светила, добрим сте се
подвигом подвизавали, зато имате смелост код Христа, па га молите да се
смилује душама нашим.
Слава и сада, богородичан: Без семена си зачела од Духа Светога, зато те
славословимо и зато ти појимо: радуј се Пресвета Дјево.
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Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У четвртак, блажени, глас 3.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Када се праотац Адам твоје заповести Христе одрекао, ти си га из раја
изагнао, а разбојника који те је са крста исповедио, у рај си уселио када је
завапио: помени ме Спасе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Ви сте апостоли крстом као трском извели из дубине незнања народе, и
јелинску сте обману са земље одагнали, и заиста сте нелажни спаситељи
вернима били, зато сте блажени.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Као тајни зраци и светиљке Сунца Правде сте били славни апостоли, па сте
таму кривоверја одагнали и ка светлу богопознања све народе упутили, зато
сте и прослављени.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Огањ мука сте страдалници претрпели, јер сте са висине росу
благодати примили, и људске страсти као Христови угодници увек побожно и
мудро исцељујете, зато вас свети са вером славимо.
Слава: Свети проповедници Тројице: Петре и Павле, Марко и Луко, Симоне,
Јакове, Аандреје, Јоване, Томо, Ватроломеје, и мудри Филипе, Тројицу увек
усрдно молите да се избавимо од сваке невоље.
И сада: Богоблагодатна Владичице, ти си доброта апостола и радовање
светих страдалника, зато моли за све нас Спаситеља и Бога: да добијемо
опроштај сагрешења и постанемо удеоници божественог живота.

У четвртак на вечерњи
на Господи возваx: стихире часном и животворноме крсту. Глас 3.
Подобан: Поставиша..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Ти си Господе по природи нестадалан а страдање си претрпео по човечанској
природи својој, на крст си прикован и копљем прободен био па си мени две
реке излио, а из њих тајне неизрециве.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Овенчан си венцем од плетеним трња као круном и исмејаван Царе свију,
тиме си Спаситељу казну трновног греха искидао, у своје руке си трску примио
и њоме си све нас у вишњу књигу уписао, који у тебе поверовасмо.
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Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Никако није престала неправедна завист Јудеја, нити оних који тебе
Незлобиви Христе разапеше и умртвише, него и после тога клеветаху тебе као
лажљивца, па искаху од Пилата стражу код гроба твога. О проклетства
неисцељивога!
Ине стихире КрстоБогородичне, глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Гледала си Сунце које је из твоје утробе засијало где на крсту залази, а који
даје зраке сунцу, па си закукала из очајне душе неизмерном тугом: ти који си
својевољно зашао, опет засијај, на моје просветлење и целога света.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Владичице која си родила будућег Судију живима и мртвима, моју јадом
умртвљену моју душу оживи покајањем и божанском крвљу која је истекла из
ребара Сина твога, па учини ме вршиоцем његових живих заповести.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Када је тебе као Чедо безболно родила Мати твоја као јагње је говорила:
избегла сам патње сам и маглу туге, али сада гледајући тебе на крсту пропетога
душо моја, срце мије је као стрелама избодено и у неизмерну тугу потопљено.
Слава и сада, богородичан: Твојим распећем је цео свет помилован Речи
(Божија), творевина је просветљена а народи нађоше спасење Владико, тако је
Пречиста нарицала, а ја сада се кидам јер гледам своје својевољно страдање.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире крста. Глас 3.
Часноме крсту твоме клањамо се Христе као заштитнику света и спасењу нас
грешника, великоме очишћењу и похвали целе васељене.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Мојсеј је у виду крста на гори руке раширио и ка небу уздигао и тако је
Амалика победио, а ти си Спаситељу руке твоје на часном крсту раширио и
мене од робовања врагу отргао, па си ми даровао знаке живота и да утекнем од
лука мојих противника. Зато се Речи (Божија) клањамо крсту твоме часноме.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Велика је Господе сила твога крста, јер је на једном месту постављен а по
целом свету делује па је учинио рибаре апостолима а безбожнике мученицима,
да се моле за наше душе.
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Слава и сада, крстобогородичан: Гледајући тебе Христе мој преблаги
Најнепорочнија подигнутога на дрво (крста), плакала је и матерински нарицала:
Сине мој најбољи, како безакони сабор тебе на ксрт подиже?
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У четвртак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште сакупио, а
Израиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио
Тебе Пречиста видео је Духом пророк Авакум, као гору (Богом) осењену, па
те молим: да ми јарост страсти мојих прохладиш и да ме сенке смрти избавиш.
Кропљењем божанске крви и лијењем крви из божанских ребара Сина твога,
Пречиста, умиј ране срца мога, да бих те величао и како пристоји увек
блаженом и најнепорочнијом те славио.
Слава: Родила си (Бога) Реч, равног по сили са Оцем, Он је собом човечију
природу обожио, зато моли њега Пречиста, да би мене збуњеног и од
непријатељевих злоба изнемоглог, божанске утехе удостојио.
И сада: Твојим божественим молитвама, подари Дјево очишћење сагрешења
мојих, јер је моћна молитва твоја Владичице, и зато избави од сагрешења,
страсти, туге и невоља све који ти поје.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене си у љубави твојој утврдио.
Ти си, Пречиста, милостива суштином твојом, па умоли (Сина) твога, пуног
неизрециве милости и богатог милосрђем, да се смилује и на нас страдалне.
Ти си Пречиста Дејво, постала храм Творца свега, зато се помоли, да се и у
мене Утешитељ усели, јер до сада бејах као пећина разбојничка.
Слава: (Бога-Сина), који заповешћу својом носи цео свет, њега си на рукама
твојим носила Богородице, па зато погледај на и мене и избави ме, иако сам се
сав претворио у изглед страсти недоличне.
И сада: Отвори ми, молим те, милосрђе милости твоје, Богородице Пречиста,
и у напастима буди ми спасење и топла помоћница.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
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Иако си и Бог, својевољно си претрпео ране и заклање, Христе, зато и моју
изранављену душу од разбојничких напада демона исцели, по молитвама
Родитељке твоје, Једини Многомилостиви.
Створење сам и дело рука твојих Творче, а злоба змијина сластима живота
оборила ме је, ипак, Христе Речи (Божија) обнови ме, ради молитава,
Родитељке твоје.
Слава: Неизказано си родила (Бога) Реч који ослобађа сваког безумља људе,
зато њега, једина Увекдјево, приљежно моли, да мене заробљеног безумним
страстима ослободи.
И сада: Са твојих дланова нам увек точиш исцелење, (Дјево) и сени
свеосвећена, и сва си светлошћу испуњена, и свима точиш миомирисно миро,
Богоневесто најчистија.
Песма 5.
Ирмос: Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео сам
оваплоћенога Бога, као светлост назалазну и као владара света».
Прекрати моја душевна страдања и душевну тугу, те одагнај од мене облак
унинија Дјево, (јер ти си као Израиљу) светли облак, па ми даруј здравље и
ослобођење од страдања, јер теби појим и са љубављу те славим.
Тебе имам као заступницу и молитвеницу пред (Христом) Рођеним из тебе
Дјево, и мада сам пун греха, буди ми водиља кроз живот и упути ме на стазу
божанског разума.
Слава: Освештај ум мој Дјево и душу моју просветли и учини ме учесником
божанске славе, јер гле, ја сам пун зала и савладан сам сластима и могу само
укаљану савест моју да ти принесем.
И сада: Света Дјево, Божији винограде, ти си прекрасни грозд (Христа)
родила, а он даје душама нашим пиће чистоће; ти ме напој сладости његове а
пијанство страсти удаљи и спаси ме.
Песма 6.
Ирмос: Дошао си до последњих крајева света Човекољубче и зато не презри
оне који страдају у бурама искушења и који ти вапију: спаси нас Спаситељу,
као што си и пророка од звери спасао.
Увек се гордим и умом сам већ превазишао фарисеја, а мојим безбројним
сагрешењима сјединих се са понором, у злу не мирујем, па ипак, ти ме једина
Пречиста избави и смилуј ми се.
Пречудно је зачеће (Божијег Сина) у теби и рођење, али и милости твоје на
мени бедном су зачуђујуће, јер у безакоњима сам зачет и рођен и сластима сам
поробљен.
Слава: Плачем, јецам и наричем, када на Страшни суд помислим, јер сам зла
дела стекао, ипак, ти ми неискусомужна Дјево и Мати Божија, у часу страшном
дођи и одбрани ме.
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И сада: Ниједан ум не може разумети нити исказати, Дјево Пречиста,
необично и преславно чудо које се на теби збило: како си родила и опет чиста
остала? Бог у суштини (из тебе) се родио.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 3.
Неискусонбрачна и Пречиста Мати твоја Христе, гледала те, на дрвету мртвог
повешеног, и матерински плакала и говорила: Чиме ти је узвратио безакони
јеврејски сабор неблагодарни? А великих се и многих твојих дарова насладио,
Сине мој! Појим о твоме снисхођењу божанскоме.
Песма 7.
Ирмос: Три младића у (вавилонској) пећи (Свету) Тројицу праобразоваху, и
претњу огња савладаху и у песми појаху: благословен си Боже отаца наших.
Нема мени спасења Владичице, јер грех на грех и зло на зло додајем, ипак
Пречиста, похитај са молитвом твојом и спаси ме.
(Страшни) суд је пред вратима и судница је спремна, припреми се смирењем
душо моја и завапи: када ми будеш судио (Божија) Речи не осуди ме, ради
молитава Родитељке твоје.
Слава: Обузет сам плодовима греха и умртвљен њима, и приносим душу
бесплодну, али те Пречиста, призивам: покажи и мене плодоносним, јер ти си
твојим плодом пропаст света укинула.
И сада: О, да чудне ли тајне! О, страшног ли разума! Како се Бог на земљи
као човек појавио? И као Бог има знање, вољу и дејство и чини како жели по
доброј вољи својој.
Песма 8.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Ти си најбоља и најближа Цару свију, Богородице, а ја сам до сада зло чинио
и у лености до сада живео, зато ме испуни добрим делима, да бих те у све
векове славио.
Речи Божија, ти си у давнини преславно из китове утробе пророка избавио, па
тако избави, Спаситељу, сада и душу моју у у дубину пропасти потонулу, јер
имам као молитвеницу неискусобрачну Дјеву и Родитељку твоју.
Слава: Душом бејах у прекрасну одећу одевен, али ме снађоше чинитељи
злобе и то ми свукоше; ипак ти ме сама Богородитељко и Дјево одени сјајном
одећом покајања, ради молитава твојих, Богородице.
И сада: Имала си на рукама (Бога) од којег стрепи свако биће, а он из
милосрђа према нама као дете постаде; њега моли Пречиста, да спасе све који
верно кличу: величамо те Пречиста у све векове.

74

Песма 9.
Ирмос: У сенкама (старог) Завета видимо ми верни твој предзнак, где је сваки
мушки прворођени посвећен Богу; стога величамо од Оца прворођенога (Бога)
Реч, беспочетног Сина и од (Бого-)Матере бесемено рођенога
Исквареног сам ума и душе и савест ми је злобом укаљана, и наг сам и без
икаквог блага сам, Дјево, неизменива и непорочна, па ипак, не презри ме него
ме украси добрим делима.
Испуних се зала и помисли против тебе Човекољубче и зато ридам и вапијем:
прими ме покајника и због молитава Родитељке твоје, добри и многомилостиви
(Господе) не одбаци ме.
Слава: Хоћу да се избавим, Свенепорочна Дјево, твојим молитвама, од
свакога гнева, и смртоносне страсти, и страшног огња у геени, и од људи
неправедних и од демона злих, па зато тебе у помоћ зовем и твојој заштити
притичем.
И сада: Лепотом душе, помисли и стасом, нашао те је Најпрекраснији(Син)
твој и из твоје девствене се утробе оваплотио, као што и је и обзнанио, и наш
искварени лик је Дјево украсио, зато њега моли да би нас све спасио.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и после Оче наш.. тропари и остало по
обичају, и отпуст.

У петак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 3.
Крст је на земљи постављен а дотакао се небеса. То није само као дрво које је
достигло висину, него си на њему био ти Господе, који све испуњујеш.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер је
то свето.
И крст и смрт си хтео, и да пострадаш, и то си међу створењима твојим
претрпео; када си дозволио Спаситељу да твоје тело прикују, тада је сунце
зраке своје сакрило, а када је разбојник ово видео, на крсту ти је побожно
певајући појао: „сети ме се Господе“ и због ове вере је рај примио.
Слава и сада, крстобогородичан: Неокаљана као јагње (Бога) Речи, и
непроменива Дјева и Мати, гледала је на крсту разапетога, Онога који је из ње
без мука изникао, па је овако матерински јецала и нарицала: Тешко мени Чедо
моје! Зашто својом вољом страдаш? А хтео си да избавиш од страдања и
безчашћа човека.
По другом стихословију, сједални, глас 3.
На кипарису, певку и кедру, подигнут си Јагње Божије, да спасеш све који се
са вером клањају, твоме својевољном распећу; Христе Боже, слава теби.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
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Гледајући твоју неизмерну власт и својевољно распеће, чудиле су се војска
ангела: како невидив телом ране примаш, а желео си да избавиш човечанство
од пропасти? Зато ти као Доброчинитељу кличемо: слава Христе доброти
твојој.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученици прехвални, ваше храбро трпљење је свладало злобу зачетника зла и
противника, због тога сте се удостојили вечнога блаженства. Зато се молите
Господу, да спасе стадо христољубивих људи, који су сведоци Истине.
Слава и сада, крстобогородичан:
Твојим распећем Милосрдни ти си срамну смрт претрпео, а гледајући ово
твоја Родитељка је пропатила. Ради њених молитвама и из милосрђа и милости
твоје, једини преблаги Човекољубче и Господе, смилуј се и спаси свет, јер си ти
узео на себе грехе света.
По трећем стихословију, сједални, глас 3.
Из неизрецивог милосрђа Безгрешни, ти си крст претрпео као оруђе клетве,
тиме си првосазданога првобитне клетве осободио. Зато се клањамо твојим
часним страдањима, и славимо твој свети промисао, којега си само ти, из
милости и милосрђа испунио, и твоје саздање спасао.
По образу си ударан за род људски, а ниси се разгневио, ипак ослободи из
пропасти живот наш Господе, и смилуј нам се као Човекољубац.
Слава и сада, крстобогородичан:
Крст Сина твога Богородице смо стекли као жезал силе, њиме гордост
ротивника обарамо, а тебе непрестано са љубављу величамо.
канон петак глас 3.
Канон часном и животворном крсту. Његов акростих: Крст је вернима
похвала и слава. Дело Јосифово. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Копно на дну дубине земље сунце је некада угледало, јер се као зид
згуснула са обе стране вода, народу које је пешке прешао преко мора, и
богоугодно појао: појмо Господу јер се славно прославио.
Када је валове морске жезлом згуснуо и народ провео, твој крст је
праобразовао, којим си воду лажи пресекао и ка земљи богопознања милостиви
све си спасао, који са вером Милостиви о твојој сили појимо.
Твојом заповести си бездан створио и његовим водама поднебесје силно
покриво, и мада си копно над водама поставио ипак си на дрво (крста) стављен
био и заповешћу твојом сву творевину затресао, а срца свих верних у страху
твоме утврдио.
Мученичан: Божански мученици Христови, ви сте заједништвом синови
постали и вишњега Сиона наследници и житељи у њему и венце носите и
радосно кличете: појмо Господу, јер се славно прославио.
Мученичан: Одсецање руку и ногу сте мученици поднели и страшно сте
стругани и у огањ бацани, али се Христа Бога свуда прсутнога нисте одрекли,
него сте усхићено клицали: појмо Господу, јер се славно прославио.
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Богородичан: Предобра Дјево и Владичице, гледала си Сина којег си родила
на дрво својевољно пропетога и плачући си нарицала и у патњи вапила: Добри
Боже свих и Господе славе, одкуда да овако страдаш Владико?
Ини канон Пресветој Богородици. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу море је разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Твојим божанским молитвама дај ми Дјево очишћење од сагрешења, јер
силну молитву имаш Пречиста и све који тебе славе, ти од сагрешења, од
страсти, од туга и невоља избављаш.
Молитвама твојим Дјево као водама, ороси смирену душу моју, јер пати од
жеге безмерних мојих страсти и сагрешења, да освежење божанско добијем и
песмама те величам као топлу заступницу.
Сав сам у гресима потопљен и зато очајавам, а ти чиста Вадичице пружи руку
твога милосрђа и ка висини покајања ме привуци и даруј ми извор суза.
Твојим молитвама Пречиста подери обвезницу мојих греха и сагрешења, јер
имаш код Сина твога смелост да се за нас молиш усрдно, а ми хришћани само
тебе као заступницу имамо.
Песма 3.
Ирмос: Ти си утврђење свима који се у тебе надају, зато утврди Господе
Цркву, коју си стекао твојом часном крвљу.
Само ти Речи (Божија) имаш сложен састав а претрпео си нечасно распеће,
зато удостоји части оне који те поштују.
Када си Вадико клетву на себе примио ти си све рођене на земљи од клетве
разрешио и крстом нам благослов излио.
Мученичан: Дошљаци сте сви на земљи били и заиста сте небески грађани
постали и Христови санаследници свехвални.
Мученичан: Крст сте као најјаче оружије мученици стекли, и сву силу
погубнога врага сте до краја њиме победили.
Богородичан: Ти си се сачувала и по рађању Дјева, јер си Пречиста
оваплоћенога Бога родила свјевољно на крст прикованога.
Ини.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
Молим те да Пречиста Богородице да ми убрзо отвориш доброту милосрђа
твога и покажеш ми се као усрдна помоћница у искушењима и спасење.
Избави Пречиста мене слугу твога од сваке страшне буре греха која ме снађе,
и молитвама твојим ка спасоносном пристаништу упути ме.
Спаси ме Дјево Пречиста од изливања мојих мутних страсти које сада
обухватају моју смирену душу и пате је.
Облак суза дај ми добра Богородице и њима угаси прећ страсти мојих и
удаљи моје душевне нечистоте.
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Песма 4.
Ирмос: Доброта је твоја Христе надвисила небеса, јер као из светиње кивота
си изашао из твоје неизмениве Матере, и у храму славе твоје, појавио си се као
дете ношен на рукама, и све се испунило твоје похвале.
Адамов пад само си ти Христе подигао, када си као нови Адам постао и на
крсту си руке приковао, а на шибање трском си пристао и оцта и жучи окусио,
узвишени царства твога величином.
Као јагње на заклање тебе је пророк предсказао и као јагње Речи Божија ниси
се томе противио нити вапио, јер си хтео да распеће претрпиш да би све
милосрдни Господе који су својевољно сагрешили избавио и спасао.
Мученичан: Мученици Христови, ви сте ралом вере душе обновили и муке
као семе посејали и класје мучења богато примили а саборе верних тиме
нахранили, зато сте заувек слављени.
Мученичан: Док су били притешњени трпљењем неиздрживих зала чекали
су лепоту ширине вишњега царства, тамо су стварно мученици достигли, да би
и наша уста отворили и да бисмо непрестано о њиховим борбама певали.
Богородичан: Божанску жар је примила али као клешта се од Њега није
спалила, него је њиме бесемена и божанска утроба Мати и Дјеве орошена, а
када је својевољно на дрвету (крста) пропет, она га је гледала и песмама
славила.
Ини.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Су наду сам на тебе Владичице положио па ти из све душе притичем и молим:
избави ме смртоносне болести и ка животу спасења ме изведи јер ти си Живот
родила.
Пречиста Вадичице и моћна свету помоћнице, не одбаци мене од себе нити ме
врати посрамљенога од лица твога, нити ме покажи као радост злим дусима.
Ја бедни бејах сав обнажен и без побожних дела и рањен оштрим стрелама
сладости и сав у ожиљцима, али ти вапијем Владичице спаси ме Пречиста.
Достигоше дела срамотна као воде до бедне душе моје и блатне помисли ме
спопале, али теби са тугом вапијем: не презри слугу твога Владичице.
Песма 5.
Ирмос: Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео сам
оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као владара свету».
Када си Владико на дрвету (крста) починуо, тада си мене оптерећеног гресима
Речи (Божија) успокојио, а када си Исусе срамно пострадао тада, си срамоту са
мене скинуо, зато појим о твојој моћи и божанском страдању.
Твоје тело на крсту беше као запаљени свећњак, јер си тако хтео да потражиш
изгубљену драхму Човекољубче, и када си је нашао позвао си све силе
(небеске) као другове твоје, зато певамо о моћи царства твога Христе.
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Мученичан: Лажљивац је оборен крај ногу нелажних Христових
страдалника, и види се као мртав и непокретан, а они су нелажно ангелима
прибројани и неизрецивом радости су испуњени.
Мученичан: Светитељи су у мразу и страшним мукама и невољама и
великим ранама и промрзли, заиста ка божанској топлоти у небеском царству
прешли и топли заступници вернима се увек показали.
Богородичан: Када је Пречиста Дјева видела на дрвету (крста) разапетог и у
ребра копљем прободеног Онога који је у давнини Еву од ребра саздао, овако је
нарицала матерински: како умиреш Сине мој и животе бесмртни?
Ини. Ирмос исти.
Винограде божествени која си красни грозд узрела и душама божанско пиће
Дјево подала, избави душу моју од горког напајања пијанством страсти и
сласти и огња вечнога.
Изчупај ме из муља грехова Пречиста Богоневесто јер сам запао у блато
страсти и твојим молитвама као водама умиј ме од те прљавштине па ме у
светлу одећу спасења обуци.
Када си божански Мир Дјево Пречиста родила ти си свету мир и спасење
свима подарила, зато садашњи рат страсти душе моје и тела мога умири,
страхом и љубављу ка Христу Спасу.
Исцели милосрђем твојим Пречиста оболелу душу моју од грехова, и удостоји
ме и упути да у смирењу увек вршим заповести Сина твога, да бих примио
свако добро од њега.
Песма 6.
Ирмос: Када је старац видео својим очима спасење, које је људима дошло од
Бога, узвикнуо је теби: Христе ти си Бог мој.
Као јагње жртвован си Христе својевољно, да би онога који је својевољно јео
са дрвета и умро, опет ка животу подигао.
Када си подигнут на крст оборена беше демонска обмана а уздигнуто беше
мноштво верних који о тбеи поје Животодавче.
Мученичан: У плашту украшеним вашом крвљу мученици пред Царем свију
сада стојите и венцима светлим украшени сте.
Мученичан: Мошти светих мученика изливају исцелелење свима који им
прилазе и потапају мноштво страсти.
Богородичан: Људски ум не може млада Дјево да разуме тајну надприродног
порода твога, јер си надразумно родила Бога.
Ини.
Ирмос: Бездан грехова ме је спопао и дух је у мени исчезао; али Владико
твоју високу мишицу пружи, и као Петра, тако мене наставниче спаси.
Као блага даруј мени слузи твоме избављење од сагрешења, јер са вером
молим твоје заступање Пречиста и избави ме од суда који долази.
Владичице и мати Избавитеља, дођи ми у час мога одласка (из овог света) јер
ће ме истјазавати духови због неразумних дела која само и мислима учиних.
Показао сам се скроз јадан, јер сам увек нечистотама обухваћен, а већ видим
за мојим петама смрт, па те тражим Богородице да ми помогнеш.
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Валови страсних помисли увек ме смућују и бура злих духова ме потапа, али
ти ме Пречиста утврди на камену безстрашћа.
Песма 7.
Ирмос: Певамо о теби Богу Речи који си у огњу оросио богословне младиће,
и у Дјеву непропадљиву се уселио, и побожно појимо: благословен је Бог отаца
наших.
Уздигнут си Владико на (крст) од кедра, певка и кипариса мада си један од
(Свете) Тројице, и подигао си оне упале у дубину многих сладострашћа, зато си
благословен Боже отаца наших.
Твојом часном крвљу Господе очистио си творевину од крви приношене
мрским демонима и укинуо си нечисте жртве Речи Божија када си сам себе
жртвовао као јагње незлобиво, зато слава моћи твојој.
Мученичан: Страдалници су пред мучитељима као стубови непомично
стајали али су зато обману (идолску) поколебали а срца верних утврдили, па су
овако појали: благословен си Господе Боже отаца наших.
Мученичан: Страдалници за Христа ви нисте огњем спаљени јер сте топлију
ревност стекли, па сте венценосци постали и овако појали: благословен си
Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Неупоредиво зачеће и неизрециво рађање имала си само ти
Пречиста, јер си телом Владику оваплотила, а он се разапео за нас који му
појимо: благословен си Господе Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Као што си у давнини три божанска младића у пламену халдејске
пећи оросио, тако и нас светлим огњем божанства твога озари, јер ти кличемо:
Благословен си Боже отаца наших.
Молим се теби Мајки Божијој и непорочној мада сам укаљан и душом и телом
и делима нечистим али се Владичице надам на милост твоју, ти ми се Пречиста
смилуј.
Мноштво мојих сагрешења и од злих искушења недоумицама ме наговарају и
у дубину очајања ме гурају, а ти пречиста Владичице спаси ме јер тонем и јако
пропадам.
Помилуј као добра моју душу и смири је од злих дела и на пут покајања ме
упути па да чиним вољу Сина твога ти ме обрати, и од мука ме избави.
Мноштвом милосрђа твога и твоје доброте презри Блага мноштво наших
греха, и обрати нас на добро јер ти неућутно кличемо: благословен је Пречиста
плод утробе твоје.
Песма 8.
Ирмос: Сједињени са неиздрживим огњем, побожни младићи (у пећи) стајаху
и пламеном неповређени бејаху, па божанску песму певаху: Благословите сва
дела господња Господа и величајте га у векове.
Непокорни и неразумни народи осуђују на смрт Тебе који си покоран и из
добре намере хтео бити разапет, а ти си хтео да умртвљене оживиш, који ти
поје и величају те у векове.
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Раширио си руке на крсту због онога који је без уздржања пружио руке ка
дрвету ради јела и првосазданога си исцелио Владико, а гледајући (те
разапетог) сунце је од страха своје зраке сакрило а творевина се затресла.
Мученичан: Зрацима свете борбе страдалници су изливене реке идолског
безбожија исушили а изворе исцелења су излили, да би прљавштину страсти
умили и срца верних богато напојили.
Мученичан: Страдалници, ви сте слично часним страдањима (Христовим)
Божије заповести испунили, па сте суграђани бестелесних постали, зато сада
Бога молите за све који вас славе, да се запишу у вишњем граду у све векове.
Богородичан: Као сасуд златни и свећњак и трпезу и жезал, и као божанску
гору и облак, и као палату цареву и престо огњени, Богородицу сви верни
називамо, по рађању Дјевом сачувану.
Ини.
Ирмос: Господа који се јавио и у пламен ка деци јеврејској у божанској сили
сишао, свештеници благословите и величајте га у све векове.
Горчина сласти кроз сва моја телесна чула пролази и моју душу нагрђује и
каља и у смрт одвлачи, а ти Владарко свега света буди ми спасење.
Пред тебе положих Владичице срце, душу и тело, и немам друге наде сем
тебе, да кроз њу добијем милост зато ми дај твоју богату благодат.
Змија ми је допузала са отровом и телесном сладошћу је моју бедну душу
страшно усмртила, али ти је Пречиста оживи леком противним, а то је
молитвама твојим.
Покрила ме је страшна ноћ сагрешења и немам свећу да просветлим душу
уљем добрих дела, па сам зато Света Владичице избачен из вишњега двора.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: У сенкама (старог) Завета видимо ми верни твој предзнак, где је сваки
мушки прворођени посвећен Богу; стога величамо од Оца прворођеног (Бога)
Реч, беспочетног Сина и од (Бого) Матере бесемено прворођеног.
Прикован си на крсту Исусе а из ничега си створио сву земљу, зато мени који
сам због моје зле нарави заглибљен у калу греха ти као добар смилуј се Христе
па ме извуци.
Виђен си био телом (на крст) подигнут мада си као Бог невидив по природи,
да би од демона невидивих избавио свет видиви, и свима доле небески пут
начинио Христе, да сви славослове моћ твоје власти велике.
Мученичан: Војска светих изабрана попут ангела, има насред раја дрво
живота Христа; страдалници Спасови од Бога украшени постали сте сабор
свети и најславнији.
Мученичан: Нас на земљи који вас помињемо, помињите свети док пред
престолом Владике радосно стојите и зрацима оданде богато просветљени
просветлите нас да бисмо разрешење грехова примили.
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Богородичан: Светила (небеска) су зашла гледајући Сине мој твоје распеће а
како није неверни јеврејски сабор тако зашао када је тебе зачетника живота на
смрт предао? Тако је Богородица нарицала а ми је непрестано величамо.
Ини.
Ирмос: Тебе као неспаливу купину и Свету Дјеву и Матер Светлости и
Богородицу, и наду свих нас величамо.
Нечистоту страсних помисли мога ума очисти Пречиста, и у светлу ризу
безстрашћа одени ме.
Отвори ми божанске улазе покајања Дјево, а затвори улазе страсти и сласти
мојих, и твојом силом их забрани.
Услиши глас мога јецаја и глас мога плача Дјево свенепорочна, па подари
очишћење и спасење бедној души мојој.
Сав сам бедник у очајању и збуњен сам због мојих злих помисли и дела, а ти
ме бадава очисти Владичице и спаси ме.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста. Глас 3.
Дрво преступа је свету смрт уродило, а дрво крста живот и непропадање, зато
молимо тебе распетога Господа: да се на нама засветли светлост лица твога.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Завишћу и сладошћу сам био изагнан и сурвао се и страшно пао, али ти ме
ниси презрео Владико, него си моју (природу) примио, разапет био, спасао ме и
у славу увео. Избавитељу мој, слава теби.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Ходите сви народи да прославимо спомен светих страдалника, јер су били за
дивљење ангелима и људима, и венце победе су од Христа примили, и моле се
за душе наше.
Слава и сада, крстобогородичан: Свенепорочна је гледала из ње Рођенога
на двету (крста) разапетога и јецајући говорила: Чедо моје слатко, где је зашла
твоја доброта светлоносна, а добро си чинио роду људском?
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
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У петак, блажени. Глас 3.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Када се праотац Адам твоје заповести Христе одрекао, ти си га из раја
изагнао, а разбојника који те је са крста исповедио, у рај си уселио када је
завапио: помени ме Спасе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Гледајући тебе на крсту као Сунце незалазно, сунце је своје зраке потамнило,
камење се Владико распадало, и сва се земља зањихала, а завеса храмовна се
посредини расцепила, видећи тебе Спаситељу свима несхватљивога.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Ради свих ти си Исусе на смрт вођен, Животе живих, да би твојим божанским
страдањима као Бог спасао онога, који је у давнини због јела умртвљен, и
покажеш их житељима раја, зато сада са вером славимо твоја страдања.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученици су својим страдањима били налик Ономе, који је својевољно за нас
пострадао, и срамоту са људи скинуо, многим мукама су врага оборили, а силу
са висине примили, зато су боголепно прослављени.
Слава: Сви се верни поклонимо Оцу и Сину и утешитељном правоме Духу,
једнога почетка славу побожно појмо, и православном вером кличимо: помени
нас у царству твоме.
И сада: Свенепорочна је гледала Сина свога где на крсту својевољно трпи
страдања, сва збуњена и кроз плач је Чиста нарицала: тешко мени Чедо моје,
зашто си умртвљен а хтео си зло умрлима да подариш живот?

У петак на вечерњи
на Господи возваx: стихире светим мученицима, светитељима и
преподобним. Глас 3.
Подобан: Велија мученик..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Храбро су страдали, хапшени и рањавани и на разне муке одвођени, и све су
то претрпели и до истинитог и блаженог и без бола наслеђа достигли, због свих
патњи које су поднели.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Ви сте (Бога) Реч побожно и божанствено објавили, светитељи Господњи, и
сва јеретичка противљења разорили, а свима вернима сте предходници постали,
због тога сте и прослављени.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
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Били сте налик на чинове духовних и бестелесних, оци богоносни, јер сте свој
живот попут њиног показали, зато сада у њиним обитељима живите.
Ине стихире светим мученицима. Глас и подобан тај исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Велика је Господе сила твога крста, постављен је на једно место а делује по
целом свету и учинио је од рибара апостоле а од безбожника мученике који се
моле за душе наше.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Велика је Христе сила твојих мученика: јер мада у гробу леже они прогоне
демоне и побожношћу и вером Тројичном покретани руше власт противника.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Пророци и апостоли Христови и мученици научише нас певати о Тројици
јединосушној и просветише народе у заблуди, а синове човечије уврстише у
друштво ангела.
Слава и сада, богородичан: Како да се не дивимо рађању из тебе БогоЧовека Пречасна? Јер искуства са мушким ниси имала Најнепорочнија а родила
си без оца Сина у телу, од Оца рођенога пре свих векова без матере. Никакве
промене није претрпео, ни мешање нити разделивање, него је суштину обе
природе сачувао. Зато Мати Дјеви и Владичице, моли њега да спасе душе свих,
који тебе као Богородицу православно исповедају.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире мученицима. Глас 3.
Мученици твоји Господе вером су се охрабрили а надом се оснажили,
љубављу ка твоме крсту духовно се сјединили а демонско мучење су поразили,
зато су венце добили и са бестелеснима се моле за наше душе.
Мртвима: Сва сујета човечанска не остаје после смрти: ни богатство, ни
слава, јер када смрт наиђе све ово пропада. Зато завапимо Христу бесмртноме
Цару: упокој престављене од нас тамо где је станиште оних који се код тебе
радују.
Мртвима: Људи, што се узалуд бунимо? Пут је кратак којим идемо живот је
као дим, пара и прах и пепео. За мало се појави и одмах нестаје. Зато овако
певајмо Христу бесмртноме Цару: упокој престављене од нас, тамо где је
станиште оних који се код тебе радују.
Слава и сада, богородичан: Ти си света међу женама, Богородице и Мати
безневесна, зато моли Онога кога си родила: Цара и Бога нашега, да нас спасе
као Човекољубац.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У петак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Божанском заповешћу је у давнини воде у једно збориште сакупио, а
Израиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најслављенији, њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Зачетника спасења нашега и животодавца (Христа) родила си на начин који
сваки ум превазилази, и разрешила си нас свезане осудом Еве праматере, зато
те сва створења називају блаженом, Богородитељко Пречиста.
Оптерећен сам страшним страдањима и душом и телом, Пресвета Дејво, а ти
ме избави из дубине безнадежи, јер ти избављаш све који страдају, јер ти си
Пречиста, извор милосрдни.
Слава: Свукох са себе одећу радости и западох у тугу и страдања и тешко
патим због тога, али ти похитај и избави ме, од обмане која ме је спопала, јер ти
си Владичице уточиште и надање моје.
И сада: Тебе имам као поуздану заступницу, Богоневесто, и ка твојој заштити
притичем и молим те: не презри мене слугу твога, јер сам оптерећен многим
патњама и страдањем, зато Мати Божија твојим молитвама исцели ме.
Песма 3.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
У колебању сам и патњама бедник, а за собом смрт видим, зато ме спаси,
Пречиста, твојим молитвама.
Сав живот мој проћердах злим и блудним делима, која ме оптужују, и падам у
очајање, али ти Пречиста дођи и спаси ме.
Слава: Ти си бездан милосрђа, које само из доброте твоје свима изливаш,
Владичице, које као (лековито) уље помазује све који ти увек поје.
И сада: Син твој и Господ, Богоневесто, од тебе је примио почетак наше
људске природе, и твојим молитвама сједињује са собом све који ти поје.
Песма 4.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Сву моју наду полажем на тебе Владичице, и молим ти се из душе и клањам:
избави ме смртоносне болести и подигни ме ка животу спасења, јер си (Христа)
Живот родила.
Исцели мене, слугу твога, Пречиста, твојим молитвама, јер сам очајан због
мојих зала и рана од разврата, а ти си лекара родила богатог милошћу: Бога
нашега.
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Слава. Запао сам у тешка страдања, али ме ти Дјево ипак избави, и даруј ми
твојом божанском посетом одећу радости, јер си никла радост, која сваки ум
превазилази.
И сада: Ти си Богородице као друго небо, и ти си нас Пречиста на земљи
неизрецивим Сунцем правде обасјала, и њиме је нама богоразума светлост
вечна засијала.
Песма 5.
Ирмос: Од раног јутра притичем теби, Творцу свију, који ум целог света
надмашује, јер су твоје заповести светлост, и у њих упути и мене.
Себе умртвљујем и ка страстима идем и безмерни су греси моји, али ти Мати
Божија, буди ми ибављење многих зала мојих, усрдно те молим.
Из душе моје пружам руке ка теби Пречиста, јер телесно сам јадан и
раслабљен, али ти ме од многих рана избави, и даруј ми да и ја будем исцељен.
Слава: Свукох са себе одећу здравља и обукох одећу плача и страдања, ипак,
тебе молим Владичице, обуци ме поново у здравље.
И сада: Богородице, мученика и апостола освештана красото, вернима си
заступница, зато те сви славимо достојно.
Песма 6.
Ирмос: Изведи из пропасти живот мој, Господе и Боже, тако Јона вапијаше, а
и ја ти Спаситељу вапијем: избави ме из дубине зала мојих, и на светлост твоју
упути ме, молим те.
Упропаститељ (људи) притиска ме мноштвом страдања, све због безбројних
сагрешења мојих и мртвилом ме одева, али ти сама Богородице од њих ме
избави и сваку невољу од мене удаљи.
Бачен сам у дубину сагрешења и патње и туге превелике, и оне ме сада даве,
али ти Богородитељко, пружи мени руку спасења и из те дубине избави ме.
Слава: Ти си мени чврст ослонац, Богородице, и моћна си помоћница свима у
невољи; зато и притичем покрову твоме па те молим: од љутих беда и тешких
страдања ме избави.
И сада: Ти си Дјево, као њива која нам роди клас (Христа), Он вером храни
срца верних, и духовну глад утољава, зато појмо Дјеви, као (старозаветном)
Божијем ковчегу и као Богомајки.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 3.
Од божанске природе се није одвојио, а у твојој утроби је тело примио, Бог је
тако човеком постао и исти остао, мада се од тебе Дјеве Матере родио; тебе је
једини Господ, као и пре порода, непорочном сачувао, зато њега моли, да би
нам велику милост своју подарио.
Песма 7.
Ирмос: Као што си у давнини три божанска младића у пламену халдејске
пећи оросио, тако и нас светлим огњем божанства твога озари, јер ти кличемо:
Благословен си Боже отаца наших.
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Буди милостива мени Богоневесто Дјево, јер сам у дубину очајања пао, а ти
ме успокоји, молим те Пречиста, јер си пристаниште спасења свима који су
увек у невољама.
Ти си неизрециво и надумно родила Христа, Божију мудрост и силу, и зато је
милост твоја моћна јер си пуна милосрђа, стога ми подари твоје спасоносно
излечење, Богородице, свих верних надање.
Слава: Сви крајеви света обогатише се непролазном сладошћу, рађањем Бога
из тебе, зато и мене Преславна Мати Божија ослободи од патњи које ме
упрапашћују, и од горких страсти спасење ми даруј.
И сада: (Бог) те је узео себи као тајне двери и као дивну заступницу на земљи
свима, и тебе је Пречиста подарио као двери за улаз у живот вечни свима
људима, јер Он је Бог милосрдан свима.
Песма 8.
Ирмос: Вавилонска пећ није младиће сагорела, нити је огањ Божанства Дјеву
уништио; зато верни са младићима запојмо: благословите дела господња
Господа.
Стекао сам бесконачну пучину сагрешења и сам себе давим потопљен
страдањима, али ти ми Пречиста, пружи руку помоћи и из дубине патњи ибави
ме, молим те.
Ти си престо Божији на земљи али и двери небеске, Пречиста Увекдјево,
Богородице најопеванија, и зато и мени отвори двери спасења, Богомати и
мноштва мојих страсти ме ослободи.
Слава: Ти си Пречиста, као виноград родила (Христа), грозд необрађивани,
који точи вино душама и весели верно све који му поје, Најнепорочнија.
И сада: И по рађању (Христа) остала си непромењена, Најнепорочнија, па те
молимо, Пречиста: избави од пропасти слуге твоје, јер сви они једнодушно
поје: благословите сва дела Господа и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: На Гори Синају видео те је Мојсеј у купини како си у утроби
неопаливо огањ Божанства зачела; Данило те је видео као гору несечену, а
Исаија као жезал процветали из корена Давидова.
О, преблага Дјево! О, наша радости и уточиште наше! О, чуварко верних и
избавитрељко тужних! Ти ми дођи у часу моје смрти и избави ме демона који
траже да ме униште.
Ти си Бога и Творца у утроби зачела, Дјево и Мати Пречиста, зато силом која
је и теби, сатри демонска насртања, и подигни моћ свију који поје о божанској
моћи твојој и верно ти се клањају пред иконом твојом.
Слава: Обновио је нашу природу, Рођени из тебе, Дјево Пречиста, и због
материнских молитава твојих, све ново чини и обнавља, зато тебе светлу и
бодру заступницу и истиниту Богородицу у песмама непрестано величамо.
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И сада: Ти си радост ангела, ти си праведнима доброта, ти си верних надање,
ти си и наша чуварка, ти си мост који преводи ка животу у којем се не стари, а
за све врне који те са вером и љубављу величају.
Затим: Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропар и остало по
обичају и отпуст.

У суботу на јутрењу
По првом стихословију, сједални мученички. Глас 3.
Страдалници свехвални, ваше храбро трпљење је свладало злобу зачетника
зла и противника, због тога сте се удостојили вечнога блаженства. Зато се
молите Господу, да спасе стадо христољубивих људи, јер сте ви мученици
сведоци Истине.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Вером блистате као пресветла светила и болесне лечите, страдалници
прехвални, рана од мучитеља се нисте уплашили а идолску безбожност сте
оборили јер сте имали оружије непобедиво: крст истинити.
Слава и сада, богородичан: Теби заступници спасења рода нашега појимо
Богородице Дјево, тело је од тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је
примио страдање и избавио нас од пропасти, као Човекољубац.
По другом стихословију, сједални. Глас 3.
Наоружани најоћнијим оружијем Христовим, и оклопљени оружијем вере,
страдањем сте хорде вражије поразили, са усрдном надом у живот, сте све
страхоте мучења и ране претрпели, зато сте венце примили, храбри мученици
Христови.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Страдалници свети, молите милостивога Бога, да подари опроштај сагрешења
душама нашим.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Када по заповести твојој станемо пред твој неподмитљиви суд Господе, немој
посрамити оне који у тебе Спаситељу наш вероваше, јер сви сагрешисмо али од
тебе не одступисмо, зато те молимо: у насељима твојих праведних Христе
упокој све које си примио, јер си само ти безгрешан.
Слава и сада, богородичан: Пророци су проповедали, апостоли поучили,
мученици исповедили, а ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и
величамо твој Пород Пречиста.
Канон светим мученицима, светитељима, преподобнима и уснулима.
Дело Јосифово. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Дивно и славно чинећи чуда, ти си Боже бездан открио а кочије
потопио и људе спасао, који ти поје као цару нашем и Богу.
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Мученицима: Сви ви премудри страдалци сте кроз мучење славу стекли, јер
сте разна мучења храбро претрпели, и зато сте непрестано слављени.
Светитељима: Премудри свештенотајници, ви сте узвишени живот имали па
сте се као божествени служитељи оваплоћенога (Бога) Речи показали, и силом
божественом сте Господње стадо добро напасали.
Преподобнима: Преподобни, ви сте се за свет разапели, јер сте се свих сласти
одрекли, и сасуди сте Духа постали и заједно са божанском силом сте духове
обмане погубили.
Слава: Господе милосрдни, све који по твојој заповести са земље са вером
побожно преминуше удостоји живота бесконачног и светлости незалазне и
упокој их јер си благ.
Богородичан: Наравом побожним и са часним женама које су кроз пост
заблистале и страдањима противника победиле, славимо те непрестано
Пречиста, јер си Бога телом родила.
Други канон уснулима. Њега појимо по реду, када нема минеја,
или при последовању уснулима над кољивом. Глас 3.
Песма 1.
Ирмос: У давнини је море пресекао жезлом, па Израиљ пређе као кроз
пустињу и у знаку крста припрема стазе, због тога појмо похвале чудноме Богу
нашем, јер се прославио
Припев: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Погребом твојим Христе смрт си умртвио а ада мучитеља си оборио, и на
небеса си као наш предходник узишао и збор страдалника си са собом подигао,
зато сада душе ка теби преминуле упокој.
Припев: Упокој Господе душе уснулих слуга твојих.
Ти си божанске мученике укрепио и преко њих си (идолску) обману уништио,
ради њиних молитвама као Бог, скончалима у теби Спаситељу, дозволи да
добију блажено наслеђе и бесмртност.
Слава: За слуге твоје Владико си се као милосрдан жртвовао и крв твоју
излио и тиме си њихов дуг одужио, због тога Милосрдни тебе молимо:
преминуле слуге твоје код тебе упокој.
И сада: Певајмо о Чистој Богородици која је Бога родила, а он је својом
смрћу нашу смрт савладао и живот без старења нам излио, као и у векове
непролазно блаженство.
Песма 3.
Ирмос: Неплодна душо и без потомства, стекни плод славни и веселећи се
запевај: Ти си ме утврдио Боже и нема праведнога мимо тебе Господе.
Силом Божијом сте славни мученици укрепљени, па сте погубну силу
моћнога и злобног противника до краја победили, и божанске венце победе сте
примили.
Ти си Владико Христе показао преподобне као победнике над противником и
свете си помазањем пресветим освештао, ради њиних молитава освештај и
просветли све који ти певају.
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Са свима пророцима похвалимо божански збор жена, које су кроз пост
заблистале и са вером пострадале а најлукавију змију победиле.
Слава: Све које си од нас по божанској вољи Христе преставио са светима
настани их, а све што су у животу сагрешили ти им Милосрдни превиди,
молимо те ради молитава твојих светих.
Богородичан: Сви спасени Пречиста твојим светим Породом Гавриловим
гласом ти верно кличемо: радуј се, и још те молимо: твојим молитвама, измоли
опроштај сагрешења свима нама.
Ини.
Ирмос: Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео и Речју
саздао и Духом довршио; и мене у љубави твојој утврдио.
Ти си мене од земље саздао и у земљу ме беднога вратио, али си ме и светлом
обновио, зато ради молитава мученика, душе уснулих упокој.
Умољен буди због мученика страдалих, тучених, везиваних и рањаваних, па
душе слуга твојих Милосрдни у насељима светих учини.
Слава: Избави Човекољубче од геени и огња и мрачних места у аду, све слуге
твоје Владико који уснуше са вером и надом.
И сада: Ти си Пречиста Богородице најсветија Мати Створитеља твари, који
је силу смрти разорио и нетрулежност нама подарио.
Песма 4.
Ирмос: Као гору осењену, Авакум је видео пречисту твоју утробу Пречиста,
зато је узвикнуо: Господ долази са југа и светац из горе осењене и хладовите.
Мудри страдалници, ви сте као овце својевољно приведени и као јагањци
заклани због Божије Речи, који је одлучио да као јагње на дрвету крста буде
заклан за род човечији.
Са преподобнима прослављамо славне првосвештенике, који су вернима били
светилници и дубоку таму страсти и јереси су разрушили и ка незалазној
светлости су са вером прешли.
Лепотом речи пророци као божији гласници просветљују душе верних и
светлошћу подвига и чудесима као истоком озарују срца богоносних жена.
Слава: Све који су живот оставили покажи Речи Божија заједничарима
надсветске славе, и даруј им Благи избављење од сагрешења, која на земљи
учинише у знању и незнању.
Богородичан: Певајмо најопеванијој Матери Господњој, као слави светитеља
и мученика и доброти преподобних и утврђење верника, и јављање пророка.
Ини.
Ирмос: Поставио си нама своју снажну љубав Господе, и јединороднога Сина
твога за нас си на смрт дао, зато ти кличемо благодарно: Слава сили твојој
Господе.
Ти си се Владико у гроб за нас милостиво уселио и гробове си као Бог
испразнио а мученике си као победоносце објавио,ти настани у месту одмора
уснуле слуге твоје.
Велике подвиге страдалника и ране и удова одсецање које за тебе претрпеше
Владико са радошћу прими, а (верне) које си примио од мучења избави.
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Слава: Законом твојим одређујеш свима меру живота, зато удостоји
бесконачног твога живота и непропадљиве славе све који су ка теби преминули
и границу греховну разори.
И сада: Заиста си постала Мати и Дјева најнепорочнија, јер си само ти
истинито зачеће и рођење са девством сјединила и Бога си родила који је силу
смрти разорио.
Песма 5.
Ирмос: Твојом незалазном светлошћу Христе, обасјај смирену моју душу, и
упути је на страх твој, јер су твоје заповести светлост.
Ваше ране и повреде страдалници Господњи посташе демону ране
неисцељиве, али зато сада ране свих верних исцељују.
Певајмо о мноштву преподобних и славимо светитеље Христове и поштујмо
његове пророке који се сада за нас моле.
Најславније жене из љубави према оваплоћеноме Богу беху постиле и храбро
пострадале и сада на небесима бораве.
Слава: Тамо где је рајска храна Господе, у земљи живих где сија твоја
светлост Христе усели које си преставио од земље верне слуге твоје.
Богородичан: Из тебе се Пречиста Бог оваплотио, и сада те је вишом од
ангела показао, ти си Владичице узвишенија од свих створења па зато теби
појимо.
Ини.
Ирмос: Од раног јутра притичем теби, Творцу свију, који ум целог света
надмашује, јер су твоје заповести светлост, и у њих упути и мене.
У цркви првенаца Благи, све који су од нас (ка теби) прешли са праведнима
сједини, ради молитава мученика и часних страдалника.
За избављење од многих сагрешења пресвету си крв твоју Христе излио и
сада ради молитава твојих мученика Спаситељу побожно уснуле упокој.
Слава: Упути Речи (Божија) душе преминулих у место вечне и надразумне
сладости твоје, и удостоји их божанске светлости светих.
И сада: Славимо тебе као блажену Дјево јер си неизрециво у утроби
необухватну Реч зачела који мртвима живот дарова.
Песма 6.
Ирмос: Дубина страсти диже се на мене и бура противних ветрова, а ти ми
похитај Спаситељу и спаси ме, и избави од пропасти, као што си спасао
пророка из звери.
Светионици часне цркве, Христа као јагњета и пастира свети и најславнији
страдалници нека се славе светим песмама.
Узнео се сабор преподобних који је смирењем узнео Бога, и прославило се
мноштво светих у добрим делима прославивши Свету Тројицу.
Јављањем божанских чудеса и трпљењем до крајности страдања, збор светих
жена је безаконог противника ранио, и храбро је чинио оно што је добро.
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Слава: Све које си у вери са земље примио сједини Христе са саборима
светих, и у недрима Авраама их учини, да би велику доброту твоју увек
славили.
Богородичан: Ти си Пречиста похвала мученика, пророка и преподобних и
свих од века праведника, зато те јасним и радосним гласовима славимо
Богородице са њима.
Ини.
Ирмос: Изведи из пропасти живот мој, Господе и Боже, тако Јона вапијаше, а
и ја ти Спаситељу вапијем: избави ме из дубине зала мојих, и на светлост твоју
упути ме, молим те.
Молитвама страдалника окрени на радост у вери уснулих ридање и опаши их
лепотом Христе и весељем, и ка светлости твојој усмери их и упути.
Упокој Боже по мноштву милосрђа твога у недрима патријарха преминуле,
где сија светлост лица твога Христе и презри сва њина сагрепења.
Слава: Задиви Христе на преминулима одавде и из животних зала
избављенима чудну милост човекољубља твога, и насити их твоје радости и
кротости.
И сада: Твојим преславним Породом Богомати избавили смо се мртвила,
трулежи и смрти, јер ти си нам Пречиста извор непропадљивости родила, и
твојом светлошћу си сав свет просветлила.
Песма 7.
Ирмос: Три младића у (вавилонској) пећи (Свету) Тројицу праобразоваху, и
претњу огња савладаху и у песми појаху: благословен си Боже отаца наших.
Посред огња сте преславни Господњи страдалци стајали, и божанску сте росу
са небеса примили, и мада сте мукама умртвљени, ви сте најлукавијег врага
мртвим учинили.
Божански светитељи су Христову Цркву као брод провели и њу од
непотопљену сачували, и заиста су обману злих валова избегли.
Истински подвижници су тело светим подвизима умртвили па су живот без
страсти и старења наследили и овако су појали: благословен си Господе Боже
отаца наших.
Слава: Не покажи кривима на суду верне слуге твоје које си преставио, него
их упокој Речи (Божија) у светлости твојих светих, да би појали доброти твојој.
Богородичан: Ти си Најнепорочнија заиста слава мученика и преподобних и
пророка и светих жена и свих првосвештеника који су свето поживели и са
њима славимо те и ми.
Ини.
Ирмос: Као што си у давнини три божанска младића у пламену халдејске
пећи оросио, тако и нас светлим огњем божанства твога озари, јер ти кличемо:
Благословен си Боже отаца наших.
Ти си свима животворни узрок и стваралачка сила Речи Божија, зато удостоји
обећане хране мученика и душе преминулих твојих слуга, јер си благословен
Боже отаца наших.
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За своја пропадљива тела нису марили храбри и славни мученици Христе,
зато сада са смелошћу те моле, да упокојиш душе престављених слуга твојих,
Боже отаца наших јер си благословен.
Слава: Трском крај крста подписао си опроштај грехова свима вернима, због
њега сада душе које си преставио ка теби удостоји заједнице твоје, и да ти са
весељем поје: благословен си Боже отаца наших.
И сада: Реч Очева који је све својом вољом створио, природу човекову
погребену страстима као Бог је обновио, благословен је Пречиста плод утробе
твоје.
Песма 8.
Ирмос: Бога којег ангели неућутно славе, нека благослове у песмама и
небеса, земља, брда и планине и дубине и сав род човечији као створитеља и
избавитеља, и нека га величају у све векове.
Наношењем рана и у великим патњама ви се Господњи страдалници нисте
одрекли истинитог Живота, нити идолима дадосте почасти као обмани од злога.
Као светила на свећњаку запаљени часним врлинама, ви сте страдалници
обасјали душе свима, и сваку сте таму одагнали, свештени делатељи и небеских
умова сажитељи.
Пророци похвала достојни и сабор преподобних, и мноштво свих жена
побожних и славе достојних, нека буду достојно опевани, јер се за нас моле
Спасу и Богу.
Слава: Ти који владаш живима, све верне које си са земље преставио,
настани у светлу лица твога са свима светима, и због многог милосрђа твога
Спасе, опроштај сагрешења подари њима.
Богородичан: Многоопевана Дјева, као објава пророка и као доброта светих
и страдалника и преподобних и као радост светих жена, треба у све векове да се
опева.
Ини.
Ирмос: За музичке свирке (идолу) младићи у Вавилону нису марили, него
само да служе живоме Богу, за то су трпели и у сред пламена стојали , али су
божанску песму појали и говорили: благословите сва дела господња Господа.
Ти си ризница бесмртности, ти си животодавче мртвима нетрулежност
објавио, а то си Христе и твојим мученицима подарио, који побожно и са вером
поје: благословите сва дела господња Господа.
Духовном мудрошћу и трпљењем храбри страдалници за муке не марише
него за душе престављених од Христа опроштај моле, па кличу: благословите
сва дела господња Господа.
Слава: Копљем твојих ребара очисти Благи и покидај меницу ка теби
престављених и препреку сагрешења уклони па одлучи Спасе те их прими да ти
певају: благословите сва дела господња Господа.
И сада: Познасмо те Дјево Чиста као облак духовни преморенима и од жеђи
умрлима, јер изливаш живу воду опроштаја и бесмртност сада дајеш умрлима,
који са вером кличу: благословите сва дела господња Господа.
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Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: На Гори Синају видео те је Мојсеј у купини како си у утроби
неопаливо огањ Божанства зачела; Данило те је видео као гору несечену; а
Исаија као жезал процветали из корена Давидова.
Као овце доведени сте закланоме нас ради и божанске саборе ангела
испунисте радости, страдалници Христови, зато вашим молитвама све утврдите
и од штетних обмана демонских све избавите.
Као светила имате реч живота па сте душе просветлили, најсветији
првосвештеници Христови и божанске славе причасници, ви сте преподобни
Духа као огањ примили и страсти попалили а идолско спаљивање уништили.
Са светим пророцима славимо мноштво преподобних, пре Закона и у Закону
чистим животом заблисталих, и саборе светих жена хвалимо и кличемо:
Господе њиним молитвама спаси све нас.
Слава: Погреб твој Христе и васкрсење свима живот беше, стога смело
кличемо: са свима изабранима упокој верне слуге твоје које си и сва сагрешења
њина опрости као Бог преблаги.
Богородичан: Ово је страшно место узвикнуо је Јаков када је нелажно видео
лествицу као праобраз Богородице. Т си слава мученика и похвала
преподобних, украс ангела и свих пророка а вернима спасење.
Ини.
Ирмос: Купина и огањ на Синају законодавцу Мојсеју беху слика Божија у
утроби неопаливо зачетога огња најсветлије и неугасиве светлости зато
истиниту Богородицу песмама славимо и величамо.
Као једини благи и човекољубиви Бог престављене сада ка теби усели у
области и земљи кротких, ради молитава мученика, и ради молитава њиних дај
им разрешење сагрешења, да те сви непрестано величамо у песмама.
Све које си примио Христе уброј са праведнима твојим у насељима светих и
недрима Авраама, где сија неизрецива и божанска светлост лица твога, и траје
заиста у векове непролазно радовање.
Слава: Слуге твоје које си хтео да преставиш Животодавче, удостоји у твом
животу блаженом, где је непрестана храна вечних добара и истинско весеље, у
месту освежења и на водама упокојења.
И сада: Као свети ковчег и скинија сведочанства примила си Свенепорочна у
утробу Бога законодавца и Творца твога, који је стару клетву и закон смрти
својом смрћу уништио.
Затим: Достојно јест.. и јектенија и светилен:
Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан:
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Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу код Бога, пружи
твоју руку необориву, и порази противнике наше, и низпошаљи, твојим
слугама, помоћ од Светога.
Затим: Уобичајени псалми.
На хвалитне стихире мученичне, глас 3.
Мученичан: Ходите људи да прославимо спомен светих мученика, јер беху
на углед и ангелима и људима. Победничке венце су примили, па Христа моле
за душе наше.
Мученичан: Војници Христови су одбацили претње царева и мучитеља и
добром смелошћу су њега мужествено исповедили, као Господа Бога свега, и
Цара нашега, и моле се за душе наше.
Мученичан: Безтелесне силе светих ангела зачудише се страдањима
мученика, јер мада у смртно тело обвијени за муке нису марили, налик
страдњима Христа Спаса, и моле се за душе наше.
Мученичан: Свети мученици ви и после смрти сијате у свету као светила,
добрим сте се подвигом подвизавали, зато имате смелост код Христа, па га
молите да се смилује душама нашим.
Покојни: Зашто се људи узалуд бунимо? Пут је кратак похитајмо, јер живот
је као дим, као пара, прах и пепео, за мало се појави и зачас нестане, зато
запевајмо Христу бесмртноме Цару: престављене од нас упокој, тамо где је
станиште свих који се код тебе радују.
Слава и сада, богородичан: Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти
у славословљу појимо: радуј се Пресвета Дјево.
На стиховње стихире покојнима. Дело Теофаново. Глас 3.
Подобан: Велија креста твојего..
Славим крст твој часни, којим си живот даровао и наслађење (рајске) хране,
свима који ти са вером и љубављу поје, једини Многомилостиви, зато ти
кличем Христе Боже: престављене од нас упокој, тамо где је станиште свих
који се код тебе радују.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Једини милостиви и милосрдни, ти имаш недостижну пучину доброте, ти
познајеш природу човека јер си је створио, зато те молим Христе Боже:
престављене од нас упокој, тамо где је станиште свих који се код тебе радују.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
У гробу си уснуо као човек, а непобедивом силом си као Бог васкрсао све
уснуле у гробовима, који ти приносе неућутну песму, зато те и ми молимо:
престављене од нас упокој, тамо где је станиште свих који се код тебе радују.
Слава и сада, богородичан: Тебе Богородице знамо, и ти си нама као
светиљка која носи светлост Божанства, сједињеног са телом и природом
човека, зато моли сина твога и Бога, да престављене од нас упокоји, тамо где се
сви радују.
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Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У суботу, блажени. Глас 3.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Када се праотац Адам твоје заповести Христе одрекао, ти си га из раја
изагнао, а разбојника који те је са крста исповедио, у рај си уселио када је
завапио: помени ме Спасе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Због задобијених огњених рана страдалници Христови, небеску сте росу
стекли, која вас хлади и снажи да трпите страшне телесне патње, зато ви увек
олакшавате сваку патњу душа наших.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Светитељи свети и пророци славни, и мноштво преподобних, и сабори жена
побожних, са вером пострадалих, они су обману демонску савладали, а славу
небеску примили, ради њиних молитава Спаситељу смилуј се на слуге твоје.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Настани Исусе оне које си од нас преставио, тамо где светли твоја светлост, у
храму твојих изабраних Боже, где је храна непролазна, и презри им Спаситељу
сагрешења, да те Владико увек славимо.
Слава: Клањамо се верни несазданој Тројици: Оцу и Сину и Духу
божанском, у три лица и једном божанству, коју увек бестелесне силе верно
кроз трисвето славослове.
И сада: Из тебе се богорадована Владичице појавио свима Избавитељ, као
просветлење и очишћење, њега моли усрдно да на будућем страшном суду,
избави од сваке осуде све који ти Пречиста са вером увек певају.

Крај трећем гласу
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ГЛАС 4.
У суботу на малој вечерњи
на Господи возвах, узимамо 4 стиха и певамо стихире васкрсне
осмогласника 3, понављајући прву. Глас 4.
Дело преподобног оца нашег Јована Дамаскина.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Животворном твоме крсту непрестано се клањамо Христе Боже, и твоје
тридневно васкрсење славимо, јер си њиме Свесилни обновио човекову
трулежну природу, и нама си обновио улажење у небеса, као једини благ и
Човекољубац.
Ти си Спаситељу забрану због дрвета непослушности укинуо, када си на
дрвету крсном својевољно прикован био, ти си Силни и у ад сишао, окове
смрти си као Бог поломио, зато се клањамо твоме из мртвих васкрсењу и
радосно кличемо: Свесилни Господе слава теби.
Господе ти си врата адова поломио, и твојом смрћу си царство смрти
разрушио, а род људски си од трулежи ослободио, живот си и нетрулежност
свету подарио и велику милост.
Слава и сада, богородичан, догматик:
Зачела си безсемено и родила неизрециво Онога који је силне са престола
оборио а смирене уздигао и снагу својих верних као рог подигао јер славе
Христов крст и погребење и славно васкрсење. Зато тебе Богородице као
заступницу толиких добара неућутним песмама славимо, јер се увек молиш да
се спасу душе наше.
Затим: Светлости тиха, Прокимен: Господ се зацари, у лепоту се обуче, са
стиховима: Обуче се Господ у силу и опаса се. А после: Удостоји Господе,
Свештеник не говори јектенију, него певамо на стиховњама васкрсну
стихиру, глас 4.:
Када си Господе на крст уздигнут био, нашу прадедовску клетву си уништио,
и у ад си сишао, и од века оковане си ослободио, нетрулежност си човечанству
подариво, због тога појимо и славимо животворно и сопасоносно твоје
васкрсење.
И друге стихире Пресветој Богородици. Глас 4.
Подобан: Званиј свише..
Стих: Спомињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.
Из беспочетног Оца по снисхођењу је надвремени Син и Бог за спасење људи
Човеком постао, да сада подари првосазданоме рај; сада се сва природа од
змијине обмане избавила а пали лик је спасао Доброчинитељ; Тиме је Чисту и
нескверну Матер учинио невестородитељком, а њу као котву и пристаниште
сви славимо.
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Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
У твојој утроби си имала оваплоћенога Саздатеља свих Богоблажена, Он је
обновио човека раније палога због преступа змијинога; Бога си нам неизрециво
родила телом и Породом твојим си из трулежи си ослободила нашу пропалу
природу. Зато појимо и славимо твоју благодат Дјево безневесна, а ти непрестај
молити се да се спасу душе наше.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни.
Све грехе слугу твојих избриши, да нам свима откријеш мноштво твоје
милости и неограничену пучину твоје доброте, јер имаш Свенепорочна као
Мати Божија власт саздавања и све водиш како хоћеш силом твојом, јер се
благодат Духа Светога у тебе јасно уселила и увек садејствује са тобом у свему
Најблаженија.
Слава и сада, догматик, глас исти: На висинама од серафима са Оцем и
Духом славословљени Син, хтео је обновити првосазданога, па је целог себе
неизрециво понизио, и у твоју утробу Богородице свеопевана се уселио, и из
тебе заблистао и цео свет својим Божанством обасјао и од идолског кривоверја
избавио и са собом обожио и на небеса човечанство узнео, Христос Бог и
Спаситељ душа наших.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. Тропар васкрсни. Слава
и сада, његов богородичан. Јектенија мала и отпуст.

У суботу на великој вечерњи
после предначинатељног псалма, уобичајене катизме псалтира.
На Господи возвах.. узимамо 10 стихова и певамо стихире васкрсне из
Осмогласника 3, и Анатолијеве 4, и из Минеја 3 (или 6, а тада само 1
Анатолијеву).
Ако се празнује свети: Слава, минеј: И сада, богородичан 1.-и владајућег
гласа.
Стихире васкрсне Осмогласника, глас 4.
Стих: Изведи из тамнице душу моју, да се исповедам твоме Имену.
Животворном твоме крсту непрестано се клањамо Христе Боже, и твоје
тридневно васкрсење славимо, јер си њиме Свесилни обновио човекову
трулежну природу, и нама си обновио улажење у небеса, као једини благ и
Човекољубац.
Стих: Мене чекају праведници, докле ми не узвратиш.
Ти си Спаситељу забрану због дрвета непослушности укинуо, када си на
дрвету крсном својевољно прикован био, ти си Силни и у ад сишао, окове
смрти си као Бог поломио, зато се клањамо твоме из мртвих васкрсењу и
радосно кличемо: Свесилни Господе слава теби.
Стих: Из дубине вичем теби Господе, Господе, услиши глас мој.
Господе ти си врата адова поломио, и твојом смрћу си царство смрти
разрушио, а род људски си од трулежи ослободио, живот си и нетрулежност
свету подарио и велику милост.
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Ине стихире, Анатолијеве, глас 4.
Стих: Нека буду уши твоје пажљиве, на глас мога молења.
Ходите народи и појмо о тридневном Спаситељевом васкрсењу, којим смо се
адових нераскидивих окова избавили, и нетрулежност и живот смо сви
примили па кличимо: разапет си, погребен и васкрсао, једини Човекољубче,
зато нас спаси твојим васкрсењем.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
И ангели и људи поју Спаситељу о твоме тридневном васкрсењу, њиме си
обасјао све крајеве света и избавио робовања врагу све који кличу: свесилни
Спаситељу и Животворче, спаси нас васкрсењем твојим, једини Човекољубче.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Врата тучана си Христе Боже поломио и окове изломио, а пали род људски си
васкрсао, зато сложно појимо: васкрсли из мртвих Господе слава теби.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Господе, твоје рођење од Оца је надвремено и вечно, а из Дјеве оваплоћење за
људе неизрециво и недокучиво, твој силазак у ад је страшан ђаволу и његовим
ангелима; смрт си уништио и тридневан васкрсао, а људима си нетрулежност и
велику милост подарио.
Ине стихире Пресветој Богородици, певају се када није Минеј или на
литији. (Нека је знано: у грчком преводу нема ових стихира на овом
месту). Дело Павла Аморејског. Глас 4.
Подобан: О, преславнаго чудесе!
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Тебе је вернима као заклон показао, и он као Бог свега што постоји се из твоје
крви Свечиста оваплотио, и објавио те као заступницу и саборца свима у
невољама и неприликама, и као тихо пристаниште у бурама, зато спаси од сваке
невоље и туге све који притичу ка божанском твоме покрову.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Хоћу да те прослављам и поштујем, и да увек појим и опевам твоје божанско
име, Преблажена Владичице, да ме не оставиш и не будем радост демона, јер ка
твоме покрову притичем, него ме закрили твојим часним молитвама и сачувај
ме увек неповређеним и од свакога искушења.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Радуј се Богомати Пречиста, радуј се верних надање, радуј се свега света
очишћење, радуј се твојих слугу од сваке беде избављење, радуј се, јер си смрти
рушитељка, радуј се живоносна, радуј се утешитељко, радуј се заступнице,
радуј се наше уточиште.
Слава, минеј. И сада, богородичан (догматик):
О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у песми предсказао и о
узвишености твога Створитеља је рекао: „стаде царица десно од тебе“, и тебе је
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као Матер и заступницу Живота објавио, јер Бог је хтео да без оца из тебе као
човек постане, да опет обнови онога по лику његовом, пропалог стастима и да
нађе овцу забуделу и у гори залуталу, да је узме на раме и Оцу принесе и по
својој вољи састави са небеским силама и да спасе свет, Христос који има
велику и богату милост.
Вход. Светлости тиха. После входа учини одређени чтец уобичајени наклон
настојатељу и пева дневни прокимен глас 6.: Господ се зацари у лепоту се
обуче. Стих: Обуче се Господ у силу и опаса се. Стих: Дому твоме Господе
доликује светиња докле дани трају. Стих: Јер је утврдио васељену која се неће
поколебати.
Затим уобичајена јектенија. Удостоји Господе.. Допунимо вечерњу.. и
остало. После возгласа певамо стихиру светога обитељи. Литију чинимо у
припрати и на њој певамо стихове Павла Аморејског или шта настојатељ
изволи.
После уобичајених (литијских) молитава улазимо у храм појући на
стиховњим стихире васкрсне, глас 4.
Када си Господе на крст уздигнут био, нашу прадедовску клетву си уништио,
и у ад си сишао, и од века оковане си ослободио, нетрулежност си човечанству
подариво, због тога појимо и славимо животворно и сопасоносно твоје
васкрсење.
Ине стихире, по алфавиту.
Стих: Господ се зацари у лепоту се обуче.
Када си најсилнији на дрвету разапет био, ти си сву творевину уздрмао, а када
си положен у гроб био, ти си становнике гробова васкрсао, нетрулежност и
живот си човечанству подарио, зато појимо и славимо твоје тридневно
васкрсење.
Стих: Јер је утврдио васељену, која се неће поколебати.
Безакони људи су те Христе Пилату предали и на распеће те осудили, за сва
твоја добра су се неблагодарни показали; ти си својом вољом претрпео
погребење и самовласно си тридневан васкрсао као Бог, дарујући нам велику
милост и бесконечни живот.
Стих: Дому твоме Господе доликује светиња, докле дани трају.
Жене су са сузама дошле на гроб и тебе тражиле, и не нашавши те са јецајем и
плачем нарицале и говориле: тешко нама, Спасе наш и Царе свих, зашто су те
украли? Које место држи твоје животворно тело? Ангел им је одговорио: не
плачите, рече, него идите и проповедајте да је Господ васкрсао, а нама као
Једини милосрдни радост подарио.
Слава, из Минеја ако је има. Ако ли не,
Слава и сада, богородичан:
Погледај на молења слугу твојих Свенепорочна, и ублажи страшне нападе на
нас, и сваку тугу удаљи од нас, јер само тебе као чврст и известан бедем имамо,
и твоје заступање смо стекли, зато да се не постидимо Владичице који те
призивамо, него похитај на молитву нас који ти верно кличемо: радуј се
Валдичице, свима помоћнице, радости и заклоне и спасење душа наших.
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Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш..
Тропар васкрсaн, глас 4.
Светлу проповед о васкрсењу, од ангела су дознале Господње ученице и
прадедовско осуђење одбацивши, апостолима су се хвалиле и говориле:
поражена је смрт, васкрсао је Христос Бог, и свету подарио велику милост.
Богородичан: Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазданога
васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

У суботу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на
исти начин у пустињи победио.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Ти си једина која заштићујеш у искушењима и невољама, и зато од свих, који
под твоју топлу и најбољу заштиту, Пречиста, притичу, прими ова из срца
молења.
Ти си мени неразумноме пристаниште тихо, које невоље и искушења одбија,
зато ти благодарно у песми кличем, Бого-Човекова Родитељко.
Слава: Твојим милостивим и кротким очима, Богородитељко, гледаш на мене
у мукама и невољама, па ме убрзо од њих ослободи, јер тебе у помоћ призивам.
И сада: На коленима сам Владичице, због тешких невоља и мука, а ти си
једина милостива и блага заступница слуга твојих, зато пружи твоју руку у
молитви и тешких ме невоља избави.
Песма 3.
Ирмос: Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Као моћно оружије и бедем имам тебе и тако војске противника побеђујем и
певам о узвишености твојој, неискусобрачна Богородице.
Ти разараш пећ невоље и гасиш јарост очајања, зато ко је као ти Дјево
Богородице, наша узданице?
Слава: Почуј Богомајко, глас слуге твога, коме треба помоћ твоја; узданицо
моја услиши ме и од искушења избави ме.
И сада: Због мноштва сагрешења, наишла је на нас мука, која доноси смрт
погубну, али ти спаси слуге твоје Богородице, јер ти то можеш.
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Песма 4.
Ирмос: Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току
своме, тада ти је достојно клицала: слава сили твојој Господе.
Побеђујеш све који ме низбогчега нападају и силно се труде да ми узму душу
моју, а ти ме Владичице спаси, сачувај и помилуј, јер теби притичем слуга твој.
Избави ме од језика лажљивог, добра моја заступнице, и учини без пакости у
делима живота, а ти много можеш, јер си Мати Творца.
Слава: Немоћан сам и имам тебе безболну лекарку, па те душом и устима
зовем: исцели ме Валадичице , помилуј и спаси ме, твој слуга теби притиче.
И сада: Не остављај ме преданог напастима, Мати Бога нашега, него од сваке
беде и невоље сачувај човека неповређенога, јер ти си помоћница свима
људима.
Песма 5.
Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости
из мрачног незнања обратио све који ти са вером певају.
Упути Пречиста, молитву слуге твога ка Господу и Сину твоме, да бих нашао
разрешење од многих мојих грехова.
Избави ме од страсти и невоља, Богоневесто, јер тебе је Бог поставио за
истинско очишћење моје и смирење.
Слава: Ти си моја заштита и непрестана похвала, о, Владичице Богородице, и
никада не презиреш оне који теби притичу.
И сада: Помилуј Пречиста, оне који поштују Рођенога из тебе, и избави их
мучења и горчине од људи, јер у тебе је све могуће.
Песма 6.
Ирмос: Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по твојој
милости.
Ти си мени снага, Пречиста Владичице у великим и изненадним невољама
мојим и зато ти кличем, јер си велика покровитељка слузи твоме.
Исцели моје душевне ране, Пречиста, и заступи ме и избављај слугу твога од
(демонских) клевета и напада и њине неправедне на мене побуне.
Слава: Сатри увек када ти притичем, неправедне сплетке против мене, и не
допусти да пропаднем, јер теби је све могуће, Пречиста, јер си Дјева Божанска.
И сада: Савладај у мени, Владичице, беснило буре, јер мноштво сагрешења,
искушења и мука дижу се на мене, а ти једина спаси ме.
Господе помилуј, трипут. Слава, и сада.
Сједален, глас 4.
Многим гресима сам ја блудни ум свој помрачио, и вапим ка твојој моћној
заштити, Богородице: просветли зенице душе моје, и обасјај њу светлим
зрацима покајања и обуци ме у оружије светло, Богородитељко Пречиста.
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Песма 7.
Ирмос: Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако правда праведнога лови, а ти си најопеванији Господе, Боже
отаца наших и благословен си.
Сатри убрзо мачем молитава твојих Маријо, насилнике агарјане, и народ и
паству твоју сачувај, да би Сину твоме клицали: Боже отаца наших благословен
си.
По лепоти си као (старозаветна) скинија, па ме прими када ти притичем, да ме
не уграби непријатељ, који хоће да ме погуби, па да и ја кличем: Узвишени
Боже отаца наших, благословен си.
Слава: Богородитељко Маријо, похитај убрзо слузи твоме, јер ме велике буре
потапају а помоћи друге немам, и зато теби вапијем: узданицо свих крајема
земље, смилуј ми се.
И сада: Људске помисли су узроци гресима и такве мисли одагнај сада блага
Богородице твојим божанским молитвама, а слуге твоје избави од и сваке
повреде и страдања.
Песма 8.
Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо
их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте Господа.
Навалише базакони народи на нас и хвале се да ће уништити слуге твоје, а ти
их победи Пречиста, и заштити све који овако поје: сва дела господња
благословите Господа.
Многа твоја милосрђа нас милостиво спасавају од греховне осуде и разних
искушења, једина Богомати, а ти си родила Бога и зато волиш и цео свет његов.
Слава: Ти си моја снага и помоћ и зато се не бојим непријатеља, него певам
теби Владичице и кличем Сину твоме: благословите сва дела господња
Господа.
И сада: Смилуј се сада на молбу моју и радост ми уместо туге подари, да бих
ти појао Владичице и Сину твоме: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Оштри на нас обострано оружије и зло смишља неки безакони агарјанин, а ти
Дјево Богородице, силом крста и молитава твојих, наоружј на њега слуге твоје,
да бисмо славу твоју проповедали.
Добила си моћ над непријатељима, Владичице и да ме од невоља избављаш, а
шта ја теби да принесем, не знам. Ипак, што имам то ти и приносим: моју
благодарност, а ти ово прими сада и спаси ме.
Слава: О, најсветлија Мајко Творца свега, ти си тужнима утеха, дављеницима
у греху заступница, и најслабијих заштитница, ти и мене до краја живота мога
сачувај.
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И сада: Притешњен сам многим гресима и бедама, али ти ме сада не презри,
Најопеванија, јер теби приносим као жртву похвале и усрдно кличем: света
Богородице, помози ми! Тебе славећи ову песму завршавам.
Затим: Достојно је..Трисвето. После Оче наш.. кондак гласа и остало по
обичају и отпуст и праштање.

У недељу на полуноћници
Јереј: Благословен Бог наш.. а ми одговарамо: Амин. Слава Теби Боже
наш, слава Теби. Царе небесни.. Трисвето. Пресвета Тројице.. Оче наш..
Јереј: Јер је твоје царство.. Господе помилуј 12. Слава и сада: Ходите
поклонимо се.. (три пута) Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Канон Светој и животворној Тројици, његов акростих је: Четврто певање
Богу. Дело Митрофаново. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на
исти начин у пустињи победио.
Припев: Пресвета Тројице Боже наш, слава теби.
Лица Тројице боговладајуће да пославимо и једну природу у Тројици,
саприсносушној и сапрестолној. Њој се помолимо и рецимо: Спаси нас који
тебе са вером прослављамо.
Помазао се Син богоделатним уљем од Оца, Духом радовања, и постаде
Човек и дао је науку о једином Божанству триипостасном.
Слава: Серафими не могу издржати да гледају доброту твоје неприступне
славе, Јединице трисунчана, па се покривају крилима и тебе непрестано славе
трисветим песмама.
Богородичан: Неизрециво си Пречиста родила Творца свих, да избави људе
од давнашње клетве и смртне пропасти и тобом смо познали јединога Бога
триипостаснога.
Песма 3.
Ирмос: Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као
Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што си ти,
Човекољубче.
Када си раније Христе са висине послао од Оца Утешитеља твојим
апостолима, објавио си Једину трисунчану природу.
Када си се јавио паријарху Аврааму у виду људи, Тројична Јединице,
неизмењено си показао твоју доброту и власт.
Слава: Ти си Бог једини у лику Тројице у кога верујемо, у свему си
необухватљив и свима недокучив, али ти избави душе наше од сваке беде.

104

Богородичан: Научени од твога Сина премудрим примерима, славимо
јединственог и трисветлог Боговладаоца, а тебе блаженом зовемо Увекдјево.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 4. Подобан: Скоро предвари..
Трисунчана и несаздана и јединосушна Јединице, триипостасна и недокучива,
смилуј се на слуге твоје и спаси их од беда, јер ти си милостиви Бог. Тебе
Господе имамо као јединога избавитеља и Владику па ти вапимо: буди нам
милостив.
Слава и сада, богородичан: Опкољени смо Дјево многим невољама и
страшним искушењима и у очајање увек падамо, али тебе имамо Богородице
као једино спасење, наду и бедем, и тебе како доликује са вером сада молимо:
спаси слуге твје.
Песма 4.
Ирмос: Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус
најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе сили
твојој.
Са серафимима славимо тебе Боже недокучиви, као надсуштасветну Тројицу
у јединици божанства и врховног Господара, и као неразделиву природу и
недоступну и једнаке славе.
Ти си неизрециво раздељен лицима Божанства а сједињен силом у једном
господству, једини неограничени и необухватни, и теби певамо Творцу све
твари.
Слава: Безпочетни (Бог) Ум, родио је неизрецивога (Бога) Реч и исходио
божанскога и равносилног Духа. Због тога проповедамо Тројицу јединосушну и
Владику свих и Бога.
Богородичан: Кроз знаке у старини виђен је био (Бог-) Реч, који су
предсказали његово оваплоћење из тебе (Дјево), али се на последку појавио као
Човек, и тако је заиста триипостасног и јединогосподственог (Бога) објавио.
Песма 5.
Ирмос: Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна Дјево,
имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога Сина, и свима који ти
певају мир си подарила.
Исповедамо веру у свемоћно Божанство, једно пак биће неприступно, а од три
лица састављено, па славимо Оца и Сина и Духа Светога, увек постојећа бића.
Трисучана Светлости, несаздана природо и светлоносни изворе сваке
светлоносне зоре, заблистај ми суштинску светлост твога јединственог
Божанства, да бих сагледао твоју неизрециву доброту.
Слава: Ти си једини прави Створитељ свега и Сведржитељ и мудри
Управитељ и истински даваоц живота, стога ти верно кличемо: Владико
трисунчани, сачувај твоје појце.
Богородичан: У давнини је хтео да обожи пропалога човека којега је Дјево из
доброте саздао, и да би му божански лик (опет) подарио Човек је из тебе
постао, и трисунчаног најузвишеније Бога је проповедао.
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Песма 6.
Ирмос: Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту
молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе (вишњих) сила.
Када се Христос крстио, Отац је Синовство објавио а Дух је видив био, зато
једино а тројично Богоначело славимо.
Када те је Исаија видео где на високом престолу седиш, трисветим гласима
опеван, познао је тројичанску личност Боговладара.
Слава: Покажи узвишено срце и нас слуга твојих, узвишени Царе
триипостасни, да јасно угледамо светлост твоје славе.
Богородичан: Син Божији је као Човекољубац хтео се из Дјеве у наш (лик)
уобличи, да би човека учинио учесником божанске славе.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 4. Подобан: Скоро предвари..
У Оца нерођеног и Сина рођенога и у Духа Светога исходећега од Оца
верујемо и њих проповедамо, као беспочетно царство и једно Божанство. Њега
сложно славословимо и вапијемо: Тројице јединосушна, Боже спаси нас!
Слава и сада, богородичан: Бога изван времена и пре свих векова, родила си
надприродно телом Пречиста, као Бога и Човека, зато тебе уистину Богородицу
и владарку сви исповедамо и усрдно ти кличемо: удостоји све нас вечне славе.
Песма 7.
Ирмос: У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него ли
пламеном запаљени беху, и овако клицаху: нека си благословен у храму славе
твоје Господе.
Сви ми на земљи рођени првославно подражавамо створена небеска бића и
духовне чинове па славимо једино Божанство у три равносилна лица. (два
пута)
Слава: Речи светих пророка одавно су наговестили твој лик као Творца свих
векова и неизрецивога Бога и Господа, боговладаоца у три лица.
Богородичан: Ти си по суштини невидива Реч и свемоћан, а јавио си се
људима као Човек од чисте Богоматере, да би човека призвао у заједницу твога
божанства.
Песма 8.
Ирмос: Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом певао:
благословите сва дела господња Господа.
Светлости јединотворачка и трисветлосна, Биће безпочетно и доброто
недокучива, усели се у моје срце и учини га стелим и чистим храмом твога
Божанства, јер кличем: благословите сва дела господња Господа, певајте му и
величајте га у векове. (два пута)
Слава: Тројице неразделива и јединице несливена, избави ме од
многоструких страсти и таме сагрешења, па ме обасјај зрацима твога
божанства, да бих објавио славу твоју и певао о теби, Господу славе.
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Богородичан: Оче као нерођени Ум и Речи подобна њему и Душе
сапрестолни, биће, сило и постојани, надсуштаствена, неизрецива и
великомоћна Тројице и Јединице, ради молитава Богородице сачувај стадо
твоје, јер си по природи Човекољубац.
Песма 9.
Ирмос: Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује
бестелесних бића свет, поштујући свештени празник Богоматере и нека кличу:
радуј се најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево.
Покрени ка теби Творче и Избавитељу сво срце моје и сву мисао моју и сву
вољу душе и тела, јединовладајући и Трисветли, јер ти вапијем: спаси слугу
твога од свих искушења и невоља. (два пута)
Слава: Узвиси наш ум и мисао ка теби Вишњи, и просветли га твојим
блистањем Оче, Речи и Утешитељу, јер живиш у светлости недоступној, јер си
ти светлодржитељу Сунце славе и славимо тебе јединовладајућег Бога
триипостаснога.
Богородичан: Спаси Господе све који у тебе верују и који проповедају тебе
као безпочетно и увекпостојеће једно Биће а три лица боговладајућа и подобна
твог господства, и удостоји нас твоје божанске славе, ради молитва часне
Богоматере.
Затим припеви Григорија Синаита, које говоримо после тројичних
канона, сваке недеље: Достојно је заиста.. а који су писани у прилозима
Октоиха. Затим остало из полуноћнице и отпуст.

У недељу на јутрењу
Након шестопсалмија, Бог Господ на глас 4. и певамо тропар васкрсни,
два пута, и богородичан једном, писани на великој вечерњи. Затим
уобичајено стихословије Псалтира.
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 4.
Погледале су на улаз у гроб и од пламена ангелскога нису страховале
мироносице, него су се са трепетом чудиле и говориле: Зар је украден Онај који
је отворио разбојнику рај? Зар је устао Који је и пре тога проповедао устајање
(из мртвих)? Заиста је васкрсао Христос и свима у аду подарио живот и
васкрсење.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој нека се уздигне десница твоја, не заборави
твојих убогих до краја.
Својевољном твојом одлуком крст си претрпео Спаситељу и у нови гроб су те
положили смртни људи, а ти си речју све крајеве света саставио, зато је свезан
био отуђени, смрт је страшно оплењена и сви у аду кликтаху живоносном твоме
устајању: Христос васкрсе, и као Животодавац остаје заувек.
Слава и сада, богородичан: Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно,
и схватио је да је твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као
купина несагорива и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник
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твој и заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после рађања као
Дјева опет остаје.
После другог стихословија сједални васкрсни, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Васкрсао си као бесмртан из гроба Спасе, и са собом си подигао силом
твојом цео свет Христе Боже наш, поразио си у снази моћ смрти, показао си
Милостиви свима васкрсење, зато те славимо једини Човекољубче.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
Са горњих висина је Гаврило сишао и ка камену приступио, где је Камен
живота лежао; он сав у белом је ка уплаканима кликтао: престаните да плачете
и јецате, јер и сада Милостивога имате, небојте се, јер кога са плачем тражите
заиста је устао. Затим објавите апостолима да је Господ васкрсао. Усталоме се
поклоните, јер сте радост примили. Небојте се а нека се и Ева не боји.
Слава и сада, богородичан: Сви хорови ангела зачудили су се Чиста страшној
тајни твога рађања: како је Онај који све држи само својом заповести, држан у
наручју твоме као Човек и Превечни примио почетак, и млеком се храни Који
све што дише прехрањује по неизрецивој доброти? Зато тебе као истиниту
Божију Матер хвале и славе.
Затим: Блажени непорочни.. (17.катизма). После, тропари: Ангелски
сабор..писани у прилогу октоиха. Затим мала јектенија, и
Ипакои, глас 4.
Мироносице су прве дотрчале и твоје Христе преславно устајање (из гроба)
апостолима проповедале, да си као Бог васкрсао, и свету велику милост
подарио.
Степена: А н т и ф о н 1. глас 4. стихови се понављају:
А н т и ф о н 1.
Од моје младости ме нападају страсти, а ти ме сам заступај и спаси
Спаситељу мој.
Ви који мрзите Сион застидите се од Господа, јер ћете као трава бити огњем
сагорени.
Слава: Светим Духом свака се душа оживљује, а чистотом се узвисује, и
блиста се од Тројичног јединства у светој тајни.
И сада, исто.
А н т и ф о н 2.
Завапих топло ка теби Господе из дубине душе моје и нека буде ка мени
обраћен на слушање твој божански слух.
Сваки ко се у Господа нада, узвишенији је од свију који пате.
Слава: Светим Духом изливају се реке благодати, које сваку твар напајају и
оживљују.
И сада, исто.
А н т и ф о н 3.
Срце моје ка теби Речи нека се уздигне, и да ме ништа ме заведе од светских
лепота по слабости.
Као што свако воли матер своју, а Господа смо дужни још топлије волети.
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Слава: Од Светога Духа је богатство богопознања, виђења и премудрости, и
Њиме се сва отачка предања Речју откривају.
И сада, то исто.
Прокимен, глас 4.
Васкрсни Господе и помози нам и избави нас ради твога имена. (Пс.43,27)
Стих: Боже својим смо ушима чули. (Пс.43,1)
Све што дише.. Еванђеље јутарње по реду.
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу,
јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење
твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име
твоје прослављамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом васкрсењу
Христовом. Јер гле, крстом дође радост целом свету. Свагда благосиљајући
Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас претрпевши крст, смрћу смрт
разруши.
Псалам 50: Помилуј ме Боже..
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
Затим глас 6.: Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву
милосрђа твојих очисти безакоње моје.
Потом стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је
живот вечни и велику милост.
Ђакон: Спаси Боже народ твој..
Свештеник возглас: Милошћу и милосрђем и човекољубљем...
Канони: васкрсан на 4; крстоваскрсан на 3; и богородичан на 3; минеја
на 4.
Ако се празнује свети на 6, крстоваскрсан на 2 и богородичан на 2.
Канон васкрсан, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на исти
начин у пустињи победио.
Припев: Слава Господе светоме васкрсењу твоме.
Тропар: Вазнео си се на пречистом дрвету крста и наше отпадање си
исправио и на дрвету си исцелио општу пропаст Владико као Бог и свесилни.
У гробу телом а у аду са душом као Бог био си и у рају са разбојником и на
престолу био си Христе са Оцем и Духом све испуљујући неограничени.
Богородичан: Вољом Оца и без семена од божанског Духа зачела си
Божијега Сина и телом га родила ради нас. Он је из Оца без матере и из тебе без
оца.
Ини канон, крстоваскрсан.
Песма 1. глас исти. Ирмос: Отверзу уста..
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Исцелио си слабост људи Господе, и обновио си је твојом божанском крвљу,
а оборио си силу моћнога који је у давнини оборио твоје саздање.
Ти си мртвима подизање јер си и сам био умртвљен, моћ умртвљења је
укинута, у рату са вечним Животом, оваплоћеним Богом, који влада над свима.
Богородичан: Лепотом си превазишла и небеске силе и постала божански
храм Духа, јер у утроби твојој носиш Дјево и горо света, Бога нашега.
Ини канон Пресветој Богородици. Његово крајесрочије:
Четврта песма Најславнијој младој Дјеви.
Песма 1. глас исти. Ирмос: Тристати крепкија..
Потресоше се народи и сметоше се безбожници а моћна царства су се
уклонила из страха од Рођеног из тебе. Дошао је мој Цар и оборио мучитеља и
избавио свет из трулежи.
Христос који живи на висинама сишао је ка људима и осветио тебе као свој
стан и непоколебиво објавио да си ти једина и после рађања Творца остала
ризница девства.
Затим минеј. Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага
Господе и уточиште и поуздање.
Дрво живота и заиста духовни виноград виси на крсту и свима точи
нетрулежност.
Он је велик и страшан јер је оборио адову гордост, а као Бог је нетрулежан и
сада је телом васкрсао.
Богородичан: Ти си свима на земљи једина посредница надприродних
добара, јер си постала Мати Божија па ти зато приносимо поздрав «Радуј се»!
Ини. Ирмос: Твоја песнословци..
Заринувши зубе змија ме је испунила отровом, Спаситељу. Њене зубе си
поломио Владико Сведржитељу клиновима из твојих руку, зато нема светога
као што си ти Човекољубче.
Видели су те мртвог твојом вољом и у гробу Човекољубче и врата адова си
провалио Животодавче свима од века умрлим душама, зато нема светог као што
си ти Човекољубче.
Богородичан: Ти си била као неорана бразда када си родила (Христа). Он је
клас живота свима који се њиме причешћују и посредник бесмртности.
Ини. Ирмос: С висоти снишел јеси вољеју на земљу..
Човеково биће је очишћено и преко тебе се сјединило са неиздрживим огњем
божанства. Као скривени хлеб се у теби испекао Пречиста Дјево, а и тебе је
сачувао неповређену.
Заиста, ко је ближи Богу од тебе? Јер ти си превазишла све чинове ангела, па
једино ти сјајиш добротом девства као Мати Сведржитеља.
Песма 4.
Ирмос: Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току
своме, тада је достојно клицала: слава сили твојој Господе.
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Узишао си на крст да би исцелио моје страсти, страдао са пречистим твојим
телом у које си се обукао, па ти зато кличемо: Слава твојој сили Господе.
Када је смрт окусила безгрешно и животворно твоје тело, умртвила се као
што и требаше, а ми ти кличемо: Слава твојој сили Господе.
Богородичан: Неискусобрачно си родила Дјево и после рађања поново си
девствена, зато ти неућутним гласовима и са вером без сумње кличемо: Радуј се
Владичице.
Ини. Ирмос: Неизследниј Божиј совјет..
Безакони Израиљ те је није познао Христе, а ти си их Богу узаконио, него те је
безаконо као законопреступника на крсту приковао, јер је недостојан
узакоњења.
Твоја обожена душа Спаситељу опленила је адове ризнице и саваскрсла душе
од века (утамничене), а живоносно тело твоје је свима нетрулежност излило.
Богородичан: Тебе истиниту увек Дјеву и Богородицу сви славимо, јер је
тебе Пречиста предсказала боговидцу Мојсеју купина несагорива, када се са
огњем спојила.
Ини. Ирмос: Сједјај во славје..
Са људима је поживео и невидиви је видив постао, када се лик несхватљивог
божанства из тебе млада Дјево у страно тело уобличио, да спасе све који су те
познали као чисту Богоматер.
У своје пречисто и створено тело примила је Дјева Нестворенога, који се
сјединио са створењима и из Дјеве дечак постао. Зато се познао у две природе
један телоносац Бог и Човек надсуштаствени.
Онај који се у тебе Дјево без семено уселио и родио, Бог и Реч је остао. У
рађању и по рађању је тебе као Дјеву сачувао, јер је Владика и Творац све
твари.
Песма 5.
Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости
из мрачног незнања обратио, све који ти са вером певају.
Ти си милостиви Господе на земљу сишао, ти си и пало биће човеково вазнео
када си на дрвету крста подигнут био.
Ти си Христе узео од мене осуду за сагрешења, ти си милосрдни и смртне
патње разрушио твојим божанским васкрсењем.
Богородичан: Тебе имамо као непобедиво оружије на непријатеље и тебе смо
стекли као тврђаву и наду спасења нашега Богоневесто.
Ини. Ирмос: Ужасошасја свјаческаја..
Безумни ад те је примио потпуно, када те је видео на крсту прикованог и
копљем прободеног, без даха Бога живог, мислећи да си обичан човек, а
разумео је и искусио снагу твога божанства.
Разрушени храм твога тела Човекољубче пресудио је онима у гробу и аду и
разделио на двоје: на једно душе твојих светих Бесмртни, а на друго тела
других одбацивши.
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Богородичан: Ево се испунише речи пророчанства: ти си неискусобрачна
Дјево примила у своју утробу Бога над свима и родила си безлетнога Сина и
свима који ти певају мир си подарила.
Ини. Ирмос: Ниње востану..
Када се Син твој у тебе уселио, тебе је као дом славе, као свету гору Божију,
Пречиста и као невесту и ковчег и храм освећења и као рај сладости вечне
учинио.
Тело бесемено, пречисто, ипостасно, разумно, духоносно, дејствено,
својевољно, самогоспотствено и самовласно примио си Христе од девствене
крви.
Разум мучитеља посрамила је девствена утроба. Дечак је душегубну рану од
аспиде руком осетио и гордога отпадника оборио и вернима га под ноге
покорио.
Песма 6.
Ирмос: Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по твојој милости.
Узишао си на крст опасан силом и сукобио си се са мучитељем као Бог и
оборио си га са висине и Адама си васкрсао непобедивим силом твојом.
Васкрсао си из гроба у сјајној лепоти Христе и разагнао си све непријатеље
твојом божанском силом и све си као Бог испунио весељем.
Богородичан: О најновијег ли чуда изнад свих чудеса! Дјева је у утроби
неискусомужно зачела онога који све држи и није му ( божанство ) скучила.
Ини. Ирмос: Придох во глубину морскија..
Ад је отворио своје чељусти и прогутао ме и душу ми је заробио, али Христос
се као човекољубив спустио и подигао живот мој.
Смрт је погинула од смрти јер је умрли васкрсао и нетрулежност ми подарио,
и бесмртни се женама јавио објављајући радост.
Богородичан: Твоја утроба је постала чисто боравиште неиздрживог
божанства, Богородице и на њу не могу без страха гледати небески чинови.
Ини. Ирмос исти.
У давнини ме је преварила змија и умртвила ме преко моје праматере Еве, а
сада ме је мој Саздатељ преко тебе Пречиста из трулежи извукао.
Показао те је изабраним безданом над безданима чудеса, по неизрецивом
милосрђу млада Дјево, када је из тебе, муњом божанства, као бисер заблистао
Христос.
Кондак глас 4. Под.: Јавилсја јеси днес..
Спаситељ и Избавитељ мој васкрсе из гроба као Бог, ослободи од окова
оне који су на Земљи рођени и врата адова разби и као Господ васкрсе
тридневно.
Икос: Опевајмо сви на земљи рођени тридневно васкрслога из мртвих Христа
животодавца, јер је данас својом силом врата смрти изломио и ад је умртвио а
жаоку смрти је сломио и Адама са Евом ослободио. Запевајмо њему са усрђем
хвалу,јер Он је једини као моћни Бог и Владика васкрсао после три дана.
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Песма 7.
Ирмос: У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више, него ли
пламеном запаљени беху, и овако клицаху: нека си благословен у храму славе
твоје Господе.
Умивено божанском крвљу Христовом човечанство је призвано ка
нетрулежности и благодарно кличе: Благословен си у храму славе твоје
Господе.
Гроб твој, Христе, извор васкрсења нашега, показа се као живоносан, као
лепши од раја, ваистину светлији од сваке царске одаје.
Богородичан: Радуј се освештани и божански доме Вишњега, јер је кроз тебе
Богородице дарована радост свима који кличу: Благословена си ти међу
женама, најнепорочнија Владичице.
Ини.
Ирмос: Не послужише твари више него Саздатељу, Богом умудрени, него
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се: најопеванији
Господе и Боже отаца благословен си.
Смирио си очи гордога и намрштене његове обрве и оборио га на земљу када
си пропет на дрво (крста) и спасао си човека, Господе и Боже отаца,
најопеванији и благословени.
Снагом твојом си узвисио моћ нас који ти служимо, Владико и васкрсао си из
мртвих и испразнио адово раније многољудно богатство, Господе и Боже отаца
опевани и благословени.
Тројичан: Следујући божанскм речима славимо једно Божанство као три
светла али неслијано, несечено и као вечни пламен који просвећује сву твар
која кличе: Благословен си Боже.
Ини. Ирмос: Јуноши три в Вавилоне..
Девствена љубав и огањ у срцу призивају ме да певам и кличем Мајки и
Дјеви: Благословена си и Господ сила је са тобом.
Ти си изнад целе творевине јер си родила Творца и Господа, зато ти кличем:
Благословена си и Господ сила је са тобом.
Тројичан: Поштујући једно господство у три светих (лица) нераздељено,
певам триличној природи и кличем теби благословеној (Тројици) која свиме
управља.
Песма 8.
Ирмос: Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом певао:
благословите сва дела господња Господа.
Када си раширио руке на крсту све си народе сакупио и основао једну Цркву
Неба и земље Владико. Она ти у хору кличе и пева: благословите сва дела
господња Господа, појте му и величајте га у векове.
Сав у белом и блистав јавио се ангел женама којима није била доступна
светлост васкрсења и питао их је: зашто тражите живога у гробу као да је
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мртав? Заиста је устао Христос и њему кличемо: Сва дела појте Господа и
величајте га у све векове.
Богородичан: Ти си се једина од свих поколења, Дјево Пречиста, показала
као Мати Божија. Ти си Најнепорочнија била станиште Божанства и ниси
изгорела од светлости огња недоступнога, зато те сви благосиљамо Маријо
Богоневесто.
Ини. Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Гледајући тебе неправедно закланог, сва се творевина помрачила и зајецала,
земља се узбунила а сунце се оденуло у мрак као у црни огртач, а ми ти
непрестано појимо и величамо те Христе у векове.
Сишао си ка мени чак до ада и свима си учинио пролаз у васкрсење; опет си
узишао узевши ме на твоје раме и привео си ме Оцу, зато ти кличем: Господу
појте (његова) дела и величајте га у све векове.
Тројичан: Славимо Оца као први ум и узрочника свих, јединога
неузрокованога и Реч беспочетну и Духа Утешитеља, једнога Бога свију,
Тројици у једноме се клањамо и величамо га у све векове.
Ини. Ирмос: Избавитељу всјех свесилне..
Господ свију који је од ребра Адамовог тебе саздао, од твојега се девства
оваплотио. Њему појимо кличући: Сва дела благосиљајте и опевајте Господа и
величајте га у векове.
Као сенку видео је Авраам тајну која се у теби збила Богородице, Сина твога
бестелеснога је примио појући: Сва дела благосиљајте и опевајте Господа и
величајте га у векове.
Праобраз твоје девствености спасао је (младиће) истог броја са Тројицом и
они у девственим телима победише пламен, млада Дјево кличући: Благосиљајте
и појте Господа и величајте га у векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима..
Песма 9.
Ирмос: Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи разасуте природе, зато се веселимо и тебе
Богородице величамо.
Несливеним сједињењем целог си ме примио и целоме си ми дао спасење кроз
твоје страдање, које си телом претрпио на крсту из твога великог милосрђа.
Гледајући твоји ученици отворени гроб твој и због твога васкрсења празне
богоносне плаштанице , са ангелом говораху: Ваистину је устао Господ.
Тројичан: Поклонимо се сви верни јединици по божанској суштини, али по
лицима тројици у несливеним лицима, једнако силним и једнаке части и
поштујући их лепо величајмо их.
Ини. Ирмос: Всјак земнородни..
Запленила ме је лажљиво пузећи змија из Едема, али ју је као накот на тврдом
камену Места Лобање разбио Господ сведржитељ и дрветом крста је опет
отворио улаз у (рајску) сладост.
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Сада си претворио трвђаве врага у пустош и твојом најмоћнијом руком си
његово богатство расуо и саваскрсао си ме из развалина адових Христе, а њега,
који се у давнини преко мере хвалисао, учинио си на подсмех и поругу.
Дођи и посети сироти и злостављани твој народ и твојом милостивом и
моћном руком оснажи народ наш против хулних непријатеља и избави твоје
изабрано наслеђе Христе, јер си човекољубив.
Ини. Ирмос: Сокровеноје Божије неизреченоје в тебје..
Гледам тебе пурпурном ризом божанскога Духа украшену као крин,
Пречиста, где блисташ усред трња и шириш миомирис онима који те искрено
величају.
Непропадиви је примио пропадљиво тело човеково из твоје најнепорочније
утробе и у себи га из милосрђа учинио непропадљивим, зато тебе као
Богородицу величамо.
Он који влада свима створењима, нека подари народу твоме да одоли, победи
и обори непријатеља, да би умирена Црква тебе као Богородицу величала.
После катавасије мала јектенија. Затим: Свјат Господ Бог наш.. три пута,
ексапостилар јутрења.
На хвалитним, стихире васкрсне, гас 4.
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Крст си претрпео и из мртвих васкрсао Господе, зато славимо твоје
васкрсење.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Твојим крстом Христе си нас од старе клетве ослободио, а твојом смрћу си
нашу природу од ђаволовог мучења разрешио, твојим устајањем си све радости
испунио, зато ти кличемо: Господе васкрсли из мртвих, слава теби.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства
његовог.
Твојим крстом Христе Спасе упути нас у твоју истину, и избави нас од мрежа
демонских, јер си васкрсао из мртвих, и ради молитава светих твојих пружи
руку твоју Човекољубче и Господе, па подигни нас пале у грех.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
Од недара Оца твога ниси се одвојио Јединородни Речи Божија, када си из
човекољубља на земљу дошао, и без промене Човек постао; крст и смрт си
телом претрпео, али си и бесмртност роду људском подарио као Најсилнији.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
Ти си Спаситељу смрт телом примио, а нама си бесмртност обезбедио, и у
гроб си се уселио, да би нас од ада ослободио и са собом васкрсао, као Човек си
пострадао, а као Бог си васкрсао; због тога кличемо: слава теби Животодавче
Господе и једини Човекољубче.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
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Камење се распадало Спаситељу, када је на Месту Лобање крст твој
постављен, уплашиле су се адове капије, када си мртав у гроб положен, јер си
моћ смрти савладао, и твојим васкрсењем Спаситељу свима умрлима
нетрулежност подарио, зато Животодавче Господе слава теби.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави
убоге твоје до краја.
Жене су желеле да виде твоје васкрсење Христе Боже, али их је Марија
Магдалина предухитрила, када је стигла камен је са гроба одваљен нашла, и
ангела где седи и говори: зашто тражите Живога код мртвих, васкрсао је као
Бог да би све спасао.
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса
твоја.
Реците Јудејци: где је Исус кога сте мислили да чувате? Где је Онај кога у
гроб положисте а камен запечатисте? Дајте мртвога ви који сте се Живота
одрекли, дајте погребенога или верујте у Васкрслога. Ако ви ућутите о
васкрњсењу Господњем проговориће камење одваљено са гроба. Велика је
милост твоја Спаситељу наш и велика тајна твога домостроја, зато слава теби.
Слава, јутарња евангелска стихира.
И сада: Пребагословена си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из тебе ад
поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је ослобођена, и смрт
умртвљена, а ми смо оживели. Зато певајући рецимо: благословен си Христе
Боже који си тако одлучио, и слава теби.
Славословље велико. Затим тропар васкрсни:
Из гроба си васкрсао и адове окове поломио, смртну пресуду си укинуо и све
из мреже ђаволове избавио, себе си твојим апостолима показао и на проповед
их послао, тако си твој мир целом свету подарио, једини Многомилостиви.
И отпуст.
На Л и т у р г и ј и изобразитељна, блажена, глас 4.
Стих: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.
Због дрвета је Адам из раја исељен, а дрветом крста се разбојник у рај уселио,
први је залогајем заповест Створитеља одбацио, а други саразапет је Бога
скривенога исповедио вапијући: помени ме у царству твоме.
Стих: Блажени чисти срцем, јер ће видети Бога.
На крст си подигнут и силу смрти си разорио и меницу (нашег дуга) си
намирио као Бог Господе. Покајање разбојниково даруј и нама једини
Човекољубче, јер ти са вером служимо Христе Боже наш и кличемо ти: помени
и нас у царству твоме.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Меницу нашу си копљем на крсту покидао, и међу мертве си се помешао, и
тамошњега мучитеља си завезао, а твојим васкрсењем си све од окова адових
избавио, тиме си и нас просветлио Човекољубче Господе па ти кличемо:
помени и нас у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
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Разапет си и васкрсао као моћан из гроба Тридневни, и првосазданога Адама
си васкрсао Једини бесмртни. И мене обрати на покајање Господе и удостоји ме
да ти од свега срца мога топло кличем: помени ме Спаситељу у царству твоме.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Он који је нестрадалан ради нас је постао страдални Човек, и својевољно је на
крст прикован; нас је са собом васкрсао, зато и славимо са крстом и страдање и
васкрсење, јер смо њима обновљени и њима се спасавамо, и зато кличемо:
помени и нас у царству твоме.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Умолимо верни Васкрслога из мртвих, јер је адову државу опленио и од жена
мироносица виђен био па им је „Радујте се“ рекао. Он је из трулежи душе наше
избавио и зато му увек са гласом благоразумнога разбојника кличимо: помени и
нас у царству твоме.
Слава, тројичан: Сви верни јединомислено да достојно славословимо Оца и
Сина и Светога Духа и да га молимо, јер је једно Божанство у три лица
несливено, просто, неразделно и недоступно; њиме се извбављамо од огњенога
мучења.
И сада, богородичан: Приводимо ти Владико многомилостиви Христе на
молитву твоју Матер, која те је телом без семена родила и по породу заиста је
непромењена Дјева остала; ради ње подари опроштај сагрешења свима који ти
увек кличу: помени и нас у царству твоме.
Прокимен, глас 4.: Као су величанствена дела твоја Господе! Све си
премудрошћу створио. (Пс.1о3,24)
Стих: Благосиљај душо моја Господа. Господе Боже мој узвеличао се јеси
веома. (Пс.1о3,1)
Алилуја: Јачај, напредуј и царуј ради истине, кротости и правде. (Пс.44,5
Стих: Заволео си правду а омрзнуо безакоње. (Пс.44,8)

У недељу на вечерњи
на Господи возваx: стихире покајне Владики. Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Сагрешио сам према теби Човекољубче па молим опроштај, јер сам по
природи човек, али сам грешио више од свих људи и преко природе и преко
опроштаја. А ти си виши од сваке природе, докле наше мисли немогу доспети,
и Човек си постао Спаситељу мој и имаш човекољубље надразумно, зато се
смилуј на мене који ти се обраћам.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Ти си Христе одредио покајање грешницима а не праведницима, као узор
имамо разбојника и блуднога, Манасију и блудницу, гонитеља и цариника и
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одступника, а ја очајавам мада знам твоје човекољубље и доброту, Спаситељу
мој, па ипак ти притичем у сузама и са добром надом да ћеш ме примити.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Подари ми покајање и отуђење од зала и скривено покајање, јер сада тонем у
телесним страстима и удаљих се од тебе Боже свих и Царе, па немам никакве
наде, а ти ме спаси блуднога због твоје велике благости, Исусе свесилни,
Спаситељу душа наших.
Затим стихире из минеја. Ако ли није минеј, онда ине стихире, светим
небеским бестелесним ангелима. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Својим божанским устројством Бесмртни, установио си војске ангела као
угодна станишта божанске светлости, и као уточишта свечасна, и као видиоце и
служитеље твоје славе, па си их одредио да у сили извршавају твоје речи, и
испуњавају твоју свемогућу и пресвету вољу.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Када си хтео објавити пучину своје доброте, јер си ти доброта Беспочетни,
прво си саздао твојом свемогућом заповести хорове ангела и јерархију
(небеских) сила. Заиста је требало да се твоја доброта излива, и да до свију
стигну мноштво твојих дарова Владико.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Шестокрили серафими и многооки херувими, са превишим престолима,
окружују тебе и непосредно примају твоје свемогуће блистање, а господства,
начала, власти, архангели, ангели и силе божанске, твоју славу Сведржитељу
хвале, и за нас се теби моле.
Слава светоме, и сада, богородичан од малих. Ако свети нема славу,
онда: Слава и сада, богородичан: Превазишла си чинове ангела
Најнепорочнија, зато са ангелима увек моли Господара ангела и све твари, да
подари нама опроштај сагрешења, и избави од страсти, и да нас учини
достојним појцима славе његове и наследницима непролазне хране.
Затим: Светлости тиха.. по том прокимен, затим: Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховњим, стихире покајне, глас 4.
Хтео сам да сузама оперем меницу мојих сагрешења Господе па да остатак
мога живота кроз покајање теби угодим, али ме демон вара и напада моју душу,
зато ме спаси Господе да небих до краја пропао.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Ко у бури да притекне твоме пристаништу и да се не спасе Господе? Или ко у
болести да притекне твоме лечењу и од тебе се не излечи, Створитељу свих и
лекару болесних? Зато ме спаси Господе да небих до краја пропао.
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Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Кроз спомен твојих светих прослављен си Христе Боже, и од њих си умољен,
да нама низпошаљеш велику милост.
Слава и сада, богородичан: Радуј се облаче светлости, радуј се свећниче
светли, радуј се сасуде са маном, радуј се жезле Аронов, радуј се купино
несагорива, радуј се палато, радуј се престоле, радуј се горо света, радуј се
уточиште, радуј се божанска трпезо, радуј се двери тајне, радуј се свима
радости.
Затим: Сада отпушташ.. трисвето.. После: Оче наш.. тропар светоме. Слава
и сада, богородичан по гласу тропара. Затим јектенија и отпуст.

У недељу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на исти
начин у пустињи победио.
Пречиста Владичице, прими из душе моје молитве, јер ти си Бога телом
родила и зато сам твојој силној помоћи притекао, и у нади мојој нисам се
преварио.
Притичем теби, Пречиста Богородитељко, као слуга твој, јер имаш смелост
велику, да ме избавиш од свих зала молитава твојих силом, и да ме заступаш
пред твојим Сином.
Слава: Потапа ме животна бура и снашле су ме многе велике невоље, и као
тихом пристаништу упутих се покрову твоме, а ти Богородице од свих зала
избави ме.
И сада: Тојим умилним и благим погледом види и мене, слугу твога, и кад ме
чујеш Блажена, похитај, да испуниш Пречиста молбе моје, и да уништиш
намере злога.
Песма 3.
Ирмос: Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага
Господе и уточиште и поуздање.
Ти си Владичице, вернима помоћ против непријатеља, и у борби подршка и
уточиште свима у невољама.
Моли Сина и Бога твога, којег си телом родила, да ми подари ослобађање од
зала мојих и животних неприлика.
Слава: Погледај милостиво на смирење наше Владичице, и да се избавимо ми
слуге твоје, од гнева који нам прети.
И сада: Твојом заштитом, Владичице блажена, од свих невоља се увек
спасавамо и зато Сину твоме хвалу приносимо.
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Песма 4.
Ирмос: Чуо сам глас твој и поплаших се, и разумех дела твоја Господе и
ужаснух се.
Ти имаш смелост, Пречиста Богородитељко код Сина твога, и зато ме
ослободи од садашњег искушења, и омети честе (зле)
намере мојих
непријатеља, који ме увек нападају.
Сви мученици, и праведници са апостолима и пророцима и преподобнима и
божанским саборима, заједно са Богородицом и Мајком хорови војске небеске,
за нас Христа молите.
Слава: Прими Христе, преславну Матер твоју, која се за цео свет моли и
умилно ти се обраћа: Сине мој, прими молитву моју, и стишај гнев који долази
на земљу.
И сада: Притичем ти Богородице и молим те из дубине срца мога: избави ме
искушења садашњега, да бих се спасао од зала великих, и принео песму твојој
светлости.
Песма 5.
Ирмос: Нечастиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни и
блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче појимо од ранога
јутра.
Ти си узданица свима на земљи и заступница Пречиста, зато те молимо:
смилуј се на наше смирење и садашњег гнева (Божијег) ослободи нас све.
Ти си бедем необориви, и стекосмо твоју молитву, па ти кличемо: смилуј нам
се о, Владичице и одагнај све непријатеље које видимо.
Слава: Да се не посрамимо ми, који тебе Пречиста увек са надом хвалимо, и
зато те са сузама молимо, и твојој се доброти полањамо.
И сада: Твојом пречистом руком, Најопеванија (Дејво), одагнај непријатеље
који су на нас устали, и нека схвате бедници, да смо се у тебе уздали.
Песма 6.
Ирмос: Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту
молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе (вишњих) сила.
Ради молитава оне која те је бесемено родила очисти наше грехе
Човекољубче, ми те молимо, јер си ради нас твоју часну крв пролио.
Сабори злобника се неправедно сакупише на нас да нас нападну, Богоневесто,
али ти их победи, као што си и Симона врачара у давнини.
Слава: Услиши нашу молитву Владичице, молимо те и утишај бурне таласе
разних страдања са којима се наши непријатељи на нас сакупише.
И сада: Тугу моју на радост окрени, јер си милосрдан, и плач мој у срећу
обрати и смилуј се Богородице ради, као што си Христе и воду у вино у Кани
Галилејској претворио.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 4.
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Многим сагрешењима сам ум свој блудни помрачио, па вапијем твојој моћној
заштити Богородице: просвети душевне моје зенице, и обасјај ме светлим
покајања зраком, и обуци ме у светлу одећу, Пречиста Богородитељко.
Песма 7.
Ирмос: Не напуштај нас до краја, имена твога ради, и не раскидај завет твој и
не остављај нас без твоје милости, Господе, Боже иотаца наших, кроз векове
најопеванији.
Када сам у разним искушењима и невољама теби Пречиста, спасењу мојем
притичем, као и сада, и вапијем, да се у очекивању моме не вратим посрамљен,
зато ме услиши и од (демонских) замки које ме лове избави ме.
Послушно као слуга сагињем се бедан и од срца мога вапијем, руке пружам и
колена преклањам и тебе Пречисту Дјеву умољавам: избави ме увек од невоља,
које на мене наиђу и од напада Злога.
Слава: Преславна, Пречиста Маријо, свих на земљи похвало, молимо те даруј
помоћ твоју, свима који се моле Рођеноме из тебе побожно му се клањају, јер
друге наде нити заступнице осим тебе немају.
И сада: Ти си Маријо, надумно Бога родила и неискусомужна остала и
надприродна заступница верних постала, зато све који те поштују избави чисте
од изненадних искушења, и без повреде од свих видивих и невидивих
непријатеља.
Песма 8.
Ирмос:Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом певао:
благословите сва дела господња Господа.
Не смем руке моје пружати ка Сину твоме Пречиста, јер сав сам укаљан, само
смем теби притећи Владичице, да нас заступаш пред Богом милосрдним и да га
на благост упутиш, и да нас, од свих непријатеља који нас повређују
ослободиш.
У тебе Пречиста, упирем и очи и срце и душу, зато се смилуј Владичице и
обрати се милосрдном (Сину), за мене јадног и неиздрживог, да ме спасе од
сваке невоље и повреде и туге.
Слава: Ти си силан Господе, па нам твојим оружијем Владико, подај победу
над непријатељима, јер се у тебе надамо, а то те моле и Богородица, Јован
Претеча и скуп апостола и твојих мученика.
И сада: У давнини ти је Пречиста Дјево, радост благовести Гаврило донео, и
тиме је (Господ) рођењем из тебе жалост праматере разрушио, зато ти учмалост
душе моје очисти и твојим молитвама непосрамљеног ме покажи.
Песма 9.
Ирмос: Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи разасуте природе, зато се веселимо и тебе
Богородице величамо.
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Покажи нам убрзо твоју помоћ Богородице Дјево, и милостиво приклони ухо
твоје па чуј оне који ти топло кличу и великих беда их избави, јер нас све
избављаш молитвама твојим.
Спопала ме свега леност и очајавам у дубини мојих прегрешења, ипак, ти ми
Мати и Дјево пружи руку као Христос Петру, и избави ме из дубине мојих
сагрешења.
Слава: Сваки необуздани хвалисави језик Дјево укроти, јер је оштар као
стрела и жели да ме погоди и усмрти, а ти га као восак истопи и његову сујетну
намеру разори.
И сада: Разруши намере свих који се на нас наоружавају, Мајко вишњег Бога
и радошћу испуни свакога који се у тебе нада, да бисмо сви усрдно објавили,
твоје за нас заступање.
Затим, Достојно јест.. и поклон до земље. Трисвето. После Оче наш.. тропари
и остало по обичају и отпуст.

У понедељак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 4.
Посети Господе моју понизну душу, јер сам у гресима сав живот провео, а ти
ме прими као блудницу и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Препливавам пучину садашњег живота, а помишљам на бездан мојих зала, и
немам кормилара мојим помислима, зато ти се Петровим гласом обраћам: спаси
ме Христе, спаси ме Боже јер си Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Ти си Богородице Дјево непомични бедем нама
хришћанима, зато ко теби притиче остаје неповређен и опет грешећи имамо
тебе као молитвеницу, зато ти благодарно појимо: радуј се благодатна Господ је
са тобом.
По другом стихословију, сједални, глас 4.
Брзо уђимо у палату женика Христа, да сви чујемо божански глас Христа Бога
нашега: ходите љубитељи небеске славе, и примите је са мудрим дјевама, јер
сте своје свеће запалили вером.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Због мноштва мојих сагрешења са осуђен и од страха од мучења сам сав
збуњен, Христе Боже наш сузе покајања ти од срца приносим који имаш власт
живота и смрти и са покајањем ти узвикујем: сагреших Господе, спаси ме.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Данас војске ангела у спомен страдалника дођоше, да мисли верних просветле
и цео свет благодаћу обасјају; ради њих буди умољен Боже и подари нам
велику милост.
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Слава и сада, богородичан: Ти си од ангела поздрав Дјево примила, ти си у
утроби с војој носила и родила оваплоћенога Христа Бога Емануила, зато
Богородице моли за душе наше.
Ини сједални, када се стихослови трећа катизма, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Духовним устима Тројице Пребожествена непрестано поје тебе бестелесни
хорови ,и са страхом пред тобом стоје и кличу „Свети“ тројичној природи. Ради
њиних молитава смилуј се на дело руку твојих, једини Човекољубче.
Чинови ангела са страхом стоје пред твојим престолом Владико, и одатле
увек зрацима просветљени неућутну песму победе певају ти Господе. Ради
њиних свештених молитава, даруј мир целом свету, а опроштај сагрешења
душама нашим.
Слава и сада, богородичан: Свенепорочна Дјево, надсуштаственог си Бога
родила, зато га непрестано моли са бестелесним силама, да дарује опроштај
сагрешења и исправак живота пре нашег краја, свима, који са вером и љубављу
поје теби како доликује, једина Свеопевана.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и светим мученицима
његовим. Његов акростих је: Спаси ме Спаситељу као
некада блуднога. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Од Дјеве Рођени је без муке душе тристо пута моћнијих у дубину три
пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као тимпаном,
победничку песму теби запевам.
Исусе, Спасе мој, ти си блуднога спасао и плач блуднице примио и цариника
када је уздисао законом си твојим оправдао, и мене који сам безбројно грешио
прими и спаси ме, јер сам се теби обратио.
Као твар једе ми душу огањ злобе и потпаљује пламен за будући (суд), а ти га
Човекољубче угаси росом милости твојих и подари ми Дуготрпељиви сузе
покајања.
Мученичан: Сабор светих страдалника, пун многога разума, неразумни
предлог и противно мудровање законопреступника је целомудрено одбацио и
божанске почасти је примио.
Мученичан: Вером сте лепоте света презрели и надсветски живот наследили,
мудри и најхваљенији стадалници, зато ме избавите од сваке светске забуне, јер
вас искрено славим.
Богородичан: Пресветла светиљко Сунца славе, огањ душе моје лењошћу
угашен разгори Пречиста наливањем увек уљем божанских дела, да те са вером
и љубаваљу славим.
Други канон бестелесним светим ангелима. Глас 4.
Ирмос исти.
Ангели, ви као чисти умови пред великим првим Умом стојите и божанске
светлости се насићујете, зато ме вашим зрацима озарите, јер (Богу) Речи и
узрочнику свега ви преславни појите. (два пута)
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О славни ангели, са љубављу сте Богу наклоњени и божанским добротама
јасно украшени, око њега усрдно стојите и победничку песму Створитељу
појите.
Богородичан: Само си ти Најнепорочнија примила у себе Реч (Божију) кога
војска ангела увек слави, ти ми душу обасјај и разреши ме од мрачних
греховних мисли и просветли ме разумом Порода твога.
Песма 3.
Ирмос: Својом вољом си сишао са висине на земљу, мада си виши од сваког
(ангелског) начала и смирену природу човекову си из најдубљег ада подигао,
нема светог као што си ти Човеклољубче.
Ноћ живота и мноштво страсти су ме спопали, а ти си Христе Боже светлост
незалазна, зато ме обасјај зрацима покајања и спаси, јер си Човекољубац, па да
те славим.
Покажи ме Христе у делу изабраних наследника, а одвој ме Спаситељу од
удела твојих противника, јер се чистим сузама и милостињама, да бих те увек
хвалио и славио.
Мученичан: Мученици заиста се ноге ваше од крви зацрвенеше и ка небу
брзо портчаше а грешну земљу оставише и сабеседници божанских сила
постадосте.
Мученичан: Ранама сте ваша тела укротили Христови страдалници, и оно је
у ранама нестајало а душевна се ваша сила снажила, неразрешивом љубављу ка
својевољном Саздатељу привезана.
Богородичан: Маријо Госпођо, ти си свима Господа родила, зато мој ум
којим владају страсти и од злобе потамнелог, учини слободним и просветли га.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Христе опеван од надземаљских хорова, зато учини Речи (Божија) да на
исти начин богомудро певају зборови верника: нема светог осим тебе
Човекољубче. (два пута)
Божански архангели топлом љубављу сједињени и привезани, пред првим
Изворем (света) служећи стоје и неућутно поје о једном Божанском Бићу
беспочетнога.
Богородичан: Стару Евину клетву си пресветло разрешила када си Мати
Чиста Христа родила, који све овенчава благословима, зато нема Пречиста осим
тебе помоћнице.
Песма 4.
Ирмос: Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус
најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе твојој
сили.
Сада пред тобом Господе падам као пред судијом најправеднијим: смилуј ми
се осуђеном и очајном и избави од твоје праведне пресуде и удостоји ме да
стојим са изабранима.
Падох у руке неукротивих разбојника Човекољубче а ти ме рањенога исцели
Христе па излиј на мене вино и уље покајања, и одени ме у одећу мога спасења.
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Мученичан: Лишавањем својих тела свехвални мученици обукли сте се са
висине у ризу спасења и онога који је раније свукао праоца сте обнажили и
мртва и без даха га оставили.
Мученичан: Мученици су пред безаконицима Божија Речи појали, разумом
побожним украшени, и мудраце и песнике који те не славе су посрамили, а
противника су умртвили.
Богородичан: На тебе је као роса Исус бездан премудрости сишао, и само је
тебе чисту Богородитељко и Дјево нашао, и ужасне потоке базчашћа је
божанском благодаћу заградио.
Ини. Ирмос исти.
Недостижни силом, ти си надсуштаствена Речи Божија из небића привео
небеске духове, и твојом неизрецивом силом си украсио све који кличу: слава
Христе сили твојој.
Духом управљаш вишњим силама и њиним уздама а блистање божанским
зрацима неотпали чинови наследише, славећи Јединога зачетника свих и
божанство.
Дивну доброту твога лица удостојише се да гледају, служитељи твоје
светлости и зато разумевање (твојих тајни) примају и теби певају: слава Христе
сили твојој.
Богородичан: Царица Дјева, златном одећом украшена, пред Сином и Царем
стоји сада неупоредиво виша од ангела који кличу: слава сили твојој Господе.
Песма 5.
Ирмос: Сада ћу устати, рече пророчански, сада ћу се прославити, сада ћу
вазнети палу (природу) примљену од Дјеве, и вазнети је у духовну светлост
мога божанства.
О како ћу ја осуђеник изаћи пред тебе судију Боже свих, када буду
обелодањена сва дела којима лудо својом вољом сагреших, и целог себе
непотребним учиних?!
Спаси ме Господе јер сам пун многих зала и молим се: исцели грехе моје и
страшни гној њихов и не допусти да пропаднем, једини Исусе мој, јер сам ти
много сагрешио.
Мученичан: Заиста блажени крај нашли су страдалници и славу су примили,
јер су својим удима Христа првострадалника прославили када су пресвих ране
и повреде јуначки поднели.
Мученичан: Дивним по Богу животом сте небеско богатство
наследили,страдалници Христови и венац неувели и светлост незалазну и
пребивалиште не рукотворено и без старења, блажени.
Богородичан: Пророчки гласови су прорекли твоја чудеса Пречиста,
називајући те као гору и двери и свећњак светли из којега је заиста Светлост
чудна засветлила и цео свет просветлила.
Ини. Ирмос исти.
Са трепетом славе једно Тројично Божанство херувими и серафими са
престолима и божанским архангелима, господствима и силама и началима и
властима и заједно са свима ангелима. (два пута)
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Јавише се блиставо светли ангели преподобним женама, проповедајући
Христе твоје васкрсење у свету, а ум твојих противника је уздрхтао, од
блистања твога божанства.
Богородичан: Сада пук архангела чува твоју цркву, која православним
песмама слави Тебе који си се од Дјеве неизрециво родио, а људе од прапасти
избавио.
Песма 6.
Ирмос: Прошао сам дубине морске и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из дубине живот мој.
Ја сам бедник као мртав и без осећања и укаљану савест увек носим, а ти
Боже саздатељу мој, немој да ме потпуно изгубиш.
Због мојих недела хоће демони да ме оклеветају на суду твоме Милосрдни, а
ти ме Христе брзо избави од њих, и на покајање ме упути.
Мученичан: Сабор законопреступника је изломио кости страдалника, али не
и њину веру, због које се показаше као наследници код Бога и Спаситеља душа
наших.
Мученичан: Богомудри страдалници као часно камење сазидани су на
камену неоколебиве наде, па се као храмови Светога Духа у храм Божији се
уселише.
Богородичан: Срце моје је помрачено наиласком греховне таме, а ти га
Богоневесто обасјај светлом из тебе, јер си Христа као сунце родила.
Ини. Ирмос исти.
Око Владике стоје војске ангела и чисто се наслађују блистањем светлог
Узрочника (свега), и просветљују све који му са вером поје. (два пута)
Твојом премудрошћу створио си зборове ангела, господства и сила и
серафима и као Владика показао си њих, који тебе хвале и славе.
Богородичан: Док на престолу узвишених (сила) Христе почиваш, и све
божанским промислом надгледаш, ти на руци Дјеве Владико спаваш.
Песма 7.
Ирмос: Три младића у Вавилону, заповест мучитељеву као лудост показаше,
и сред пламена појаху: благословен си Господе Боже отаца наших.
Са киме да те упоредим душо моја бедна, тешко мени јер ти волиш дела
неумесна а не тражиш она добра? Зато пре краја пожури, па добра дела покажи.
Дај ми Христе облак суза да се умијем од мојих зала, и не остављај ме
Сапситељу да сада страдам, мада ти сагреших више од сваког човека.
Мученичан: Смрт умртвљеног (Бога) Речи на телу своме сте носили и
(демонску) обману сте умртвили, па живите славни страдалници, мада умросте,
а умртвљене страстима лечите.
Мученичан: Које место, који град и предграђе сада нема вас мученике и
преосветитеље? Која земља није освећена вашим страдањима славни, а ви сте
као лековити извори.
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Богородичан: Само ти Владичице остајеш и после порођаја девственом
добротом као светлошћу обасјана, и само си ти међу мајкама избегла муке, јер
си само ти Бога родила, избавитеља наших душа.
Ини. Ирмос исти.
Имаћеш духове ангела као сведоке за све што си учинила, зато изаберимо
чисти живот душо моја и кличимо: благословен си Господе Боже отаца наших.
(два пута)
Када је као жаром очишћене видео, како пред престолом твојим стоје
серафими, божествени Исаија је узвикнуо: благословен си Господе Боже отаца
наших.
Богородичан: Чинове свих бестелесних Дјево јасно превазилазиш, јер си
родила Творца и Господа, зато је благословен плод утробе твоје, Пречиста.
Песма 8.
Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао, и тамо
их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте Господа.
Показао сам се сличан неразумним скотовима јер сам поклекнуо пред
страстима, а ти ме обрати и спаси беспочетна Речи (Божија) јер ти кличем:
благословите сва дела Господња Господа.
Ја сам као виноград обрађени Духом који је попасао вепар и позобао
јединорог, а ти ме од њих Спаситељу и Речи (Божија) избави, и плодотворним у
врлинама ме одмах покажи.
Мученичан: Крвљу вашом орошени плашт је поцрвенео који је за вас Бог
изаткао, њиме сте се украсили мученици, и још венце победе носите, и на
висини пред вечним Царем стојите.
Мученичан: Саборно су свети мученици несвети сабор разорили, који је
наређивао да се закон гази, и мада су због (Божијег) закона пострадали, они су
од Владике свију по закону овенчани.
Богородичан: Сва твар благосиља Рођеног од тебе, који је нас благословима
овенчао и од клетве спасао, једина Свеблагословена и препросављена, која си
род наш облагодатила.
Ини. Ирмос исти.
Ти си као Живот бесмртни, стваралачки створио ангеле као бесмртнога
живота заједничаре, и научио их да певају: благосиљајте и појте Господа. (два
пута)
Тебе духовно окружују архангели и непрестаним гласима ти дивно поје и
славе те као Бога Владику свих: благословите и појте Господа.
Богородичан: Паобрази из Закона предсказиваху тебе Свеблажена, јер си
Бога родила који се са телом сјединио а раније по божанској природи духован
је био, зато Дјево твој Пород благосиљамо.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
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Песма 9.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Ево време покајања зашто се лењимо и у сан тонемо? Устанимо од мрзовоље,
украсимо светиљке уљем добрих дела као што се пише, да не останемо изван
двери ридајући.
Докле траје време кајања одврати се од твојих зала душо моја која си чинила
у знању и незнању и завапи ка Ономе који све зна: сагреших ти, опрости ми
Владико и не гнушај се мене недостојнога.
Мученичан: У највећој слави сабрао је Христос све свете пострадале, из
сваке земље и града и места славна у часна места покоја а они сада цркву
првенаца просвећују и веселе се.
Мученичан: Свечасна рака Господе часних твојих мученика зрацима
божанскога Духа обасјана излива преславну светлост исцелења, и разара патње
и болести, једини Многомилостиви.
Богородичан: Зрацима од светлости која је у теби Богоневесто душу моју
просветли, и подигни мене који лежим у гробу пропасти а обори демоне који
стално жалосте срце моје и у страсти ме гурају.
Ини.
Ирмос: Сакривена и неизрецива тајна Божија, истинито се у теби догађа
Дјево Пречиста, јер се из тебе по милосрђу Бог оваплотио, зато тебе као
Богородицу величамо.
Ви ангели који Родитељу и узрочнику Сина и Духа појите, примили сте
божанску благодат, па сада усрдно посредствујте да се иста и нама пошаље.
Божествени архангели непролазним даром и благодаћу красно улепшани,
певају теби Христе, као извору који точи вечно непропадање, и тебе као
доброчинитеља величају.
Богородичан: Ми верни знамо тебе Богомати као дворац неизрецивог
оваплоћења и палата духотворена и ковчег закона и благодати, зато тебе
непрестано величамо.
Затим: Достојно јест: поклон до земље. Мала јектенија и светилен:
Небо си украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, спасавај који ти поје.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 4.
Умиј мене сузама мојим Спаситељу јер сам укаљан многим гресима, зато
падам пред тобом: сагреших Боже, смилуј ми се.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
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Ја сам овца твога разумнога стада, и ка теби притичем Пастиру добри,
потражи мене залуталога Боже и смилуј ми се.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Ко се неће задивити свети мученици, гледајући ваш велики
подвиг којим сте се подвизавали? Како ли сте будући у телу, бестелесног
противника победили, Христа исповедили и крстом се наоружали! Зато сте се
показали достојни прогонитељи демона и противници варвара, и непрестано се
молите за душе наше.
Слава и сада, богородичан: Богородице и свију Царице, православних
похвало, разори нападе јеретика и посрами им лица, јер се не клањају нити
поштују Пречиста, твоју часну икону.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У понедељак, блажени, глас 4.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Због дрвета је Адам из раја исељен, а дрветом крста се разбојник у рај уселио,
први је залогајем заповест Створитеља одбацио, а други саразапет је Бога
скривенога исповедио вапијући: помени ме у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Сагрешио сам више од свих људи на земљи и бојим се оног нелицемерног
суда, на њему ме тада сачувај неосуђеним Преблаги, и од мука избави, па ми
даруј покајање да умијем сваку нечистоту, јер си Човекољубац.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Херувими и серафими, власти, престоли, архангели и са њима заједно
господства и силе, свети ангели, и начала узвишена, ви сада пред Владиком
свију стојите, па опроштај сагрешења и поправак живота измолите, свима који
верно поје: помени нас у царству твоме.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Страдалници Христови, ви сте са огњем сједињени осушену обману спалили,
мноштвом ваше крви сте змију из дубине потопили, па сте свехвални победу
освојили, и са вишњим војскама се радујете и усрдно се молите да се спасемо.
Слава: Трисунчана зоро, која свет испуњаваш сјајем, одагнај страшне
страсти душе моје, и низпошаљи ми твога светла блистање и сагрешења
очишћење, јер ти са вером кличем: беспочетноме Оцу и Сину сапрестолноме и
Духу: Тројице, свемоћна сило спаси нас.
И сада: Стално грешим и лењост ме спопала, а ти се смилуј Чиста и подари
ми осећај кајања и скрушеност збуњеној души мојој, Пречиста и надо
непостидна, свима који са љубављу теби поје и верно кличу: помени и нас
Дјево свеопевана.
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У понедељак на вечерњи
На Господи возвах, стихире покајне. Глас 4.
Подобан: Званиј свише..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Ревнуј душо као Хананејка и дотакни се Христа одпозади и често зови: смилуј
ми се о, Владико, јер имам као детенце побеснело тело непокорно, одагнај од
њега распаљеност молим те и утоли непристојне покрете, умртви је страхом од
тебе, ради молитава Родитељке која те је пречисто зачела и родила Христе и
свих светих, Доброчинитељу многомилостиви.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Грешним Ниневићанима си у давнини послао Јону Христе да им проповеда, а
они се покајали и јарост (Божију) на благост окренули, па се од уништавајућег
гнева избавили. Зато пошаљи Човекољубче и мени недостојном твоју снажну
помоћ да се окренем од безбројних мојих сагрешења и упути ме на стазу
покајања да плачем и јецам горко и да се твојом милошћу избавим од многих
мојих сагрешења.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
У свет си дошао да би грешне људе спасао и на покајање их позвао јер си
добар, зато и мени Милосрдни који сам те више од свих разгневио, смилуј се и
спаси ме по твојој доброти и на пут покајање ме упути, па ми даруј мисао
покајања и учини моје смирено срце, просто и кротко и без зла Спаситељу мој,
по твојој доброти, јер си милосрдан.
Затим из минеја стихире светоме. Ако ли нема из минеја,
онда ине стихире светом и великом Јовану Претечи.
Гласи подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Имеш смелост ка господу јер превазилазиш све од жена рођених, зато га
непрестано моли за све који ти се са вером моле, да нас обрати и увек подари
покајање, да бисмо ти спасени увек појали.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Названи си био пророк још од зачећа, Претечо и апостоле доласка Господа, а
ја сам се предао демонима и постао многоструки роб греха, но ти ме од оба
избави као моћни војник, да проповедам твоје брзо заступање.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Ти си као лопата Божанскога Духа, зато развеј као плеву навике мога срца, а
сакупи од мене дела побожна као пшеницу у Божију житницу, да будем
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Владици корисна храна, обогаћен твојим заступањем, Крститељу Христов
блажени.
Слава и сада, богородичан: Подари ми сузе из срца и уздахе из дубине душе
Дјево, и душу скрушену, и исповедање свега што сам у животу сагрешио, да
твојом помоћи Свечиста, у покајању прођем кроз живот мој и примим
опроштај.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и јектенија, а потом: Удостоји
Господе..
На стиховње, стихире покајне. Глас 4.
Хтео сам да сузама омијем меницу мојих сагрешења Господе, па да кроз
покајање теби угодим, али враг ме вара и напада моју душу, зато ме спаси
Господе да небих до краја пропао.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Ко у бури да притекне твоме пристаништу и да се не спасе Господе? Или ко у
болести да притекне твоме лечењу и од тебе се не излечи, Створитељу свих и
лекару болесних? Зато ме спаси Господе да небих до краја пропао.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Ти си примио трпљење светих мученика, зато прими од нас само ову песму
Човекољубче и ради њихових молитава даруј нама велику милост.
Слава и сада, богородичан: Избави нас од наших невоља, Мати Христа Бога,
јер си родила Створитеља свега, па да ти сви кличемо: радуј се једина
заштитинице душа наших.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У понедељак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на исти
начин у пустињи победио.
Ти једина штитиш у искушењима и невољама, и под твоју заштиту Пречиста,
сви усрдно притичемо, зато прими Најблаженија, наше од срца молитве, када ти
се обратимо.
Ти си мени бедном тихо пристаниште, јер ме штитиш од искушења и невоља,
зато ти појим благодарно, Бого-Човекова Родитељко.
Слава: Кад сам у невољама и тугама, твојим милостивим и кротким погледом
којим ме гледаш Богородитељко, убрзо ме ослободи, јер те у помоћ призивам.
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И сада: И Ева и Адам се твојом помоћи избавише, Пречиста, а са њима и ја ти
притичем и молим: сузе моје туге на радост претвори и од искушења ме
ослободи.
Песма 3.
Ирмос: Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Имам тебе као моћно оружије којим побеђујем војске противника, и зато
појим твојој узвишености Богородице неискусобрачна.
Ти разараш пећ невоље и гасиш јарост очајања, зато, ко је као ти, Дјево
Богородице, узданицо наша?!
Слава: Почуј вапај слуге твога, јер ми треба помоћ твоја Богомајко, услиши
ме и похитај да ме спасеш, моја узданицо.
И сада: Погледај ме и спаси ме Пречиста, јер си Реч Божију оваплотила, који
је својом речју у трену цео свет стварио, изнад сваког ума и неизрециво.
Песма 4.
Ирмос: Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току
своме, тада ти је достојно клицала: слава сили твојој Господе.
Победи непријатеље који ме без разлога мрзе, и силно хоће душу да ми
уграбе, и сачувај ме незлобива Владичице, да бих радосно славио тебе.
Као добра заступница избави ме од језика лажљивога, и учини ме да без
пакости поживим, а ти много можеш, јер си Мати Створитеља мога.
Слава: Имам тебе као безболну исцелитељку у мојој немоћи, па те и душом и
устима зовем: исцели ме Владичице, када ти ја слуга твој притекнем, и помилуј
ме и спаси ме.
И сада: О теби као похвали и људи и ангела, певамо сви Дјево Маријо, и
верно те молимо: помоли се Владичице, да би се свако од беде избавио.
Песма 5.
Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости
из мрачног незнања обратио све који ти са вером певају.
Упути молитву слуге твога, ка Господу и Сину твоме, Пречиста, да стекнем
опроштај мноштва мојих сагрешења.
Избави ме страсти и невоља Богоневесто, јер је тебе Бог поставио пред њиме
за заступницу мени смиреном.
Слава: Ти си ми покровитељка и моја непрестана похвала, о, Владичице
Богородице, зато ме не презри никада, обухваћеног невољама.
И сада: Сада нам испроси опроштај сагрешења и молитвама твојим, (Дјево)
Најопеванија, избави од искушења и нечистих страсти.
Песма 6.
Ирмос: Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по твојој милости.
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Само си ми ти снага Пречиста Владичице, када ме снађу одједном
неочекиване муке, и кличем ти: јер ти си велика помоћница мени слузи твоме.
Исцели ране моје душе Владичице, и заступи ме Дјево, и избави ме слугу
твога од напада клеветника, од замке и побуне неправедника.
Слава: Уклони замке неправедне које ми поставише, јер теби увек притичем
слуга твој, и не допусти да пострадам, јер је теби све то могуће, Божанска
Дјево.
И сада: Успавај снажну буру душе моје, јер многа сагрешења, искушења и
невоље устадоше на мене, али ти једина моја Владичице спаси ме.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 4.
Под твоју заштиту сви притичемо и теби певамо: прими молитву нашу и не
престај да се молиш Човекољубцу да спасе слуге твоје.
Песма 7.
Ирмос: Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако правда праведнога лови, а ти си најопеванији Господе, Боже
отаца наших и благословен си.
Мачем молитава твојих Маријо сатри убрзо навалу агарјана и стадо твоје
сачувај, да би Сину твоме појали: Боже отаца наших, благословен си.
Исте си лепоте као (старозаветна) скинија, зато ме прими када ти притекнем,
да ме не зграби непријатељ, који би ме уништио, него да бих се спасао и Сину
твоме појао: Боже отаца наших благословен си.
Слава: Богородитељко Маријо, похитај убрзо слузи твоме, јер ме силне буре
потапају, а помоћи немам ниоткуда, већ само тебе зовем: узданицо моја
Богородице, смилуј ми се.
И сада: Људска искушења, која због греха долазе, разори сада блага
Богородице, божанским твојим молитвама, и слуге твоје избави сваке невоље и
због греха страдања.
Песма 8.
Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо
их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте Господа.
Подигао се против нас народ безбожни и хвали се да ће нас слуге твоје
погубити, а ти га Пречиста (Дјево) уништи, ради свију који кличу: благословите
сва дела господња Господа.
Много је твојих милосрђа, једина Богомајко, и ти нас милистиво спасаваш од
греховног суда и разних искушења, јер ти си родила Бога и волиш цео свет
његов.
Слава: Смилуј се сада на молитву моју и подари ми радост на место туге, да
бих ти појао Владичице и Сину твоме клицао: благословите сва дела господња
Господа.
И сада: Ти си мени снага и помоћница, и зато се не плашим од
неприајтељских недела, него о теби певам Владичице и Сину твоме кличем: сва
дела господња благословите Господа.
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Песма 9.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато си од свију
прослављена.
Изоштрио је на нас своје оружије арабљанин безакони, а ти нас слуге твоје
Дјево Богородице силом крста Сина твога и твојим молитвама против њега
наоружај, да бисмо проповедали о слави твојој.
Ти си ми дала снагу против непријатеља и избављење из искушења, а шта ја
да ти принесем Пречиста, не знам, већ само благодарност Владичице, прими
макар то од слуге твога и спаси ме.
Слава: О, мајко, Творца свега света! О, Пречиста, тужних утехо, онима који
тону помоћнице и победника заступнице, ти и мене до краја живота мога
сачувај.
И сада: Притешњен сам многим гресима мојим и невољама тешким, али теби
сада Најопеванија, на жртву похвалу ову приносим, и усрдно кличем ти: Света
Богородице, помози ми! Тебе прослављам и песму ову завршавам.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и остало по обичају и отпуст.

У уторак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни. Глас 4.
Посети Господе моју смирену душу, јер сам у гресима сав живот провео, а ти
ме прими као блудницу и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Препливавам пучину садашњег живота, а помишљам на бездан мојих зала, и
немам кормилара мојим помислима, зато ти се Петровим гласом обраћам: спаси
ме Христе, спаси ме Боже јер си Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Као истинита Богородица и Мати молиш се са
смелошћу Сину твоме и Богу нашем, а посебно сачува наш град, који под твоје
окриље притиче, он од тебе прима снагу, и теби притиче као пристаништу и
бедему и јединој заступници рода човечанског.
По другом стихословију, сједални покајни. Глас 4.
Маглом страсти и животних сласти помрачујем разум, а моја бедна душа и не
мисли на покајање, ипак се смилуј Спаситељу мени бедном, и даруј ми помисао
покајања, да и ја пре краја завапим твоме милосрђу Господе: спаси Христе
Спаситељу мој мене очајног и недостојног.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Брзо уђимо у палату женика Христа, да сви чујемо божански глас Христа Бога
нашега: ходите љубитељи небеске славе, и примите је са мудрим дјевама, јер
сте своје свеће запалили вером.
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Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Страдалници твоји Христе Боже наш, наоружани крстом победише лукавство
најзлобнијег противника, и заблисташе као светила, па руководе све на земљи,
и дарују исцелења свима који са вером траже. Ради њиних молитава, спаси
(Господе) душе наше.
Слава и сада, богородичан: Познали смо Реч Очеву: Христа Бога нашега,
који се из тебе оваплотио Богородице Дјево, једина чиста, једина благословена,
зато те у песмама непрестано величамо.
По трећем стихословију, сједални, глас 4.
Покај се душо пре одласка твога, јер суд је неумољив и неиздржив грешнима,
завапи ка Господу покајаним срцем: сагреших ти Милосрдни у знању и
незнању, а ти ради молитава твога Крститеља, смилуј се и спаси ме.
Свети Крститељ као пустињољубива грлица је проповедао покајање, и
показао Христа у виду Човека, свима грешнима је био заступник, и свима у
бурама је искрени помоћник, ради његових молитава спаси Христе свет твој.
Слава и сада, богородичан: Божанским Породом твојим Чиста, обновила си
умртвљену природу земнородних и пропалу у страстима, и уздигла си све од
смрти ка животу нетрулежном, зато те како доликује зовемо блаженом, Дјево
најславнија, као што си и прорекла.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и његовим светим
мученицима. Његов акростих је: Умиј ме Речи (Божија) мојим чистим сузама.
Дело Јосифово. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Поразио си Египта и мучитеља фараона си у мору потопио, а народ
си спасао из ропства, па ти као Мојсеј појаше песму победе, јер си се
прославио.
Сакривен сам када чиним дела мрачна Господе, а ти немој да то јавно објавиш
нити ме пред свима посрамиш, него ме Спаситељу просветли светлом
искренога покајања и спаси ме.
Стално грех на грех додајем Владико ја блудни и никада не осећам страха од
тебе Господе, али ти се смилуј на мене пре краја спаси и ме.
Мученичан: Светитељи ви сте штитом побожности покривени а крст држећи
као мач оштри и у борбу на противника славни изађосте и њега савладасте.
Мученичан: Божански мученици се не поплашише ни крвопија лавова ни
мача који сече, ни кључалог казана и стругања гвозденим ноктима ни кидања
ни патњи мучења.
Богородичан: Постала си Пречиста као ковчег Божијим Духом позлаћен, али
не са таблицама Закона, него си примила Христа Господа, кога одавно Закон и
пророци наговестише.
Други канон светом, великом, пророку Јовану Претечи.
Његов акростих: Молитвену песму са љубављу плетем теби блажени.
Дело Јосифово. Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Од Дјеве Рођени је без муке душе тристо пута моћнијих у дубину три
пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као тимпаном,
победничку песму теби запевам.
Као велика звезда пред сунцем просветлио си земљу твојим светлостима
Крститељу зато ти кличем: просветли и моје срце ослепљено безбројним
сагрешењима и ужасним тамама.
Твојим рођењем си некада разрешио окове неплодности, зато те молим благи,
моју душу пусту и неплодну због страсти, молитвама твојим плодном покажи
да врлине као добар пород принесем.
Припремио си пут за Избавитеља предходећи му у сили Илијиној увек славни
Крститељу, ка њему покрет моје душе усмери и сваке саблазни и пламена
страсти твојим молитвама је избави.
Богородичан: Светли облаче, твојим светлим заступањем разори тамне и
ужасне облаке душе моје, да видим Зору која је из тебе засијала и примим
светлост од светлости, незалазну.
Песма 3.
Ирмос: Ти си установио гром и ти ствараш душу, зато утврди мене Господе
да ти појим истино и творим вољу твоју, јер нема светог као што си ти Боже
наш.
Ти си Христе слепцу очи посветлио зато просветли моје очи помрачене
страстима и животним тугама и јер оне нису никада гледале ка твојим
одредбама.
Стигло је време, прени се душо моја од зла која си учинила па са страхом
завапи избавитељу и Владики: двери покајања Христе отвори ми!
Мученичан: Божанским подвизима страдалника Велијар је одагнан, и
побеђен је од њих онај који се некада хвалисао, и изгледа као мртав и
неспособан.
Мученичан: Збор светих је трку мученичку завршио и мноштво духова
мрачних је божанском силом стварно посекао и тако славу стекао.
Богородичан: Праоце си туге разрешила а нама си Пресвета Богородице
радост и Избавитеља родила, њега моли усрдно да спасе душе наше.
Ини.
Ирмос: Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Сваку си врлину Блажени испунио и сваку злобу срца си омрзнуо, а стазу
покајања си људима показао.
Оваплоћенога (Бога) Речи си био велики Претеча, зато ти се молим:
неразумних страсти ме избави, и ка бестрашћу ме упути.
Мада си у телу живео, као живот бестелесних си Претечо показао, њему
налик молимо те Богоносни и нас удостоји и твојим молитвама нас укрепи.
Богородичан: Свет је због тебе помилован Мати и Дјево, када је због
преступа непотребан постао, због тога певајући песме како доликује тебе
славимо.
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Песма 4.
Ирмос: Чуо сам глас твој и поплаших се, и разумех дела твоја Господе и
ужаснух се, јер је пуна земља твоје хвале.
Без врлина сам као обнажен, а злобом сам одевен, и гле стидом сам испуњен
Исусе Човекољубче, а ти ме одећом божанства просветли.
Препливавам свет као воду мора Речи (Божија), али сам у беду дављења допао
због лењости и сласти телесних, а ти ме ка пристаништу покајања упути.
Мученичан: Божанском силом храбрени, мученици су кроз трпљење стварно
очистили сав гној греха, и спасење су свима подарили.
Мученичан: Страдалници вучени по земљи су обмане тврде као камење до
краја оборили и ка вишњем граду су доспели, њиним молитвама спаси нас
Господе.
Богородичан: Тебе као спасење призивам у свако време и на сваком месту:
не презри мене Најнепорочнија, јер си Бога родила уједно и Избавитеља мога и
Спаситеља.
Ини:
Ирмос: Из љубави Милосрдни према лику твоме, на крсту свој си узишао, и
нестадоше незнабошци, а ти си Човекољубче сила моја и похвала.
Тебе смо увек славни Претечо схватили као грлицу који најистинитијим
речима предсказујеш свету истинито пролеће и зато те увек славимо.
Мене је зли ломио и сломио а ти си Претечо заступник и старога и новога
(Завета) зато ме твојим молитвама обнови.
Непорочним животом ти си се уселио у пустињу зато мој сваким преступом
опустели ум, обнови божанским молитвма твојим.
Богородичан: Твој Син Дјево је постао очишћење и избављење, зато га моли
да спасе душе које те покајнички славе.
Песма 5.
Ирмос: Заблистај ми Господе светлост заповести твојих, јер ка теби дух мој
јутром рани и пева ти: ти си Бог наш, и ка теби притичем царе света.
Лењошћу сам прошао кроз пропадљиви живот и обманама сам помрачен од
лажљивога сваког дана, а ти Исусе смилуј ми се, и упути ме ка светлости
живота и покајања.
Погордило се срце моје нападима змије и великим падом је оборено но ти си
Исусе обореним усправљање, зато ме по твојој великој милости подигни и
спаси ме.
Мученичан: Страдалници Спаситељеви, капима ваше крви угасили сте пећ
многобожачке преваре а облацима исцелења утишали сте пламен страсти
заувек.
Мученичан: Стојали сте на суду мученици и стругани ноктима и главе су вам
сечене и бацани сте на много разних мука, али сте непоколебиво остали у
Божијим законима.
Богородичан: Обасјај ме Владичице зором милости твоје, јер сам у мраку
сагрешења Дјево, и ка светлости покајања упути ме Пречиста да ти са вером
појим.
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Ини.
Ирмос: Твоје просветлење Господе низпошаљи нам и разреши нас од магле
сагрешења и твој мир нам подари.
Нападају ме страсти распаљене као жар у пустињи, а ти Васпитаниче пустиње
росом молитава твојих, сачувај ме неповређеним од повреда њиних.
Од твоје свете деснице свеблажени крштен је Очева божанска Десница, који
нас твојим светим заступањем спасава из руку лажљивога.
Сав свет има тебе Претечо као уточиште и моћну заштиту и велики бедем, а
ти нас твојим молитвама избави од сваке тегобе.
Богородичан: Тебе доброто Јаковљева и млада Дјево Бог је заволео, и тобом
је све украсио који су помрачени првим преступом.
Песма 6.
Ирмос: Кроз пучину живота због мојих недела сишао сам у ад, али као Јона
из кита тако вапијем: изведи ме из дубине зала молим те Сине Божији и Речи.
Безбрижним дремањем оптеретих бедан душу и у сан греха паде, али ти ме ка
светлости покајања подигни Господе и по твоме милосрђу спаси ме.
Како сам пао бедник? Како се удаљих од Бога преблагог? Како не марим
сећањем за страшни суд онај на којем ћу бити суђен, но ти ми се смилуј Творче
мој.
Мученичан: Страдалници пресветли, заиста се показасте као свирала која
песму спасења увек јавља, и наслађује срца верних, а пијанство обмане коначно
одгони.
Мученичан: Превазишли сте границе човечије мученици Христови, а
божанском наклоношћу ка Творцу патње од мука сте са радошћу претрпели,
као да сте у телима туђим.
Богородичан: Свесвета Дјево, заступнице и покровитељко верних, дођи и
избави ме опасности која ме чека, и страшнога суда у часу суђења, да бих ти са
вером појао.
Ини.
Ирмос: Прошао сам дубине морске и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из дубине живот мој.
Стојао си и у бистрој води крстио си Владику који је грехе целог света узео,
њега не престај молити Претечо да се смилује душама нашим.
Показао си се као проповедник покајања Претечо, у њему сачувај срце моје
укаљано штетним гресима јер оно ослобођења ниодкуда нема.
Објавио си Блажени душама у непроходним пустињама долазак Речи који се
имао догодити, зато те свака црква слави гласовима неућутним.
Богородичан: Твојим страшним Породом Богоневесто праобрази Закона су
се обистинили, њихово испуњење ми сада Владичице гледамо, а тебе како
доликује славимо.
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Песма 7.
Ирмос: Златноме лику не поклонише се Аврамови младићи, зато су кушани
као злато у топионику у пећи огњеној, али они као у светлом двору радоваху се
и појаху: благословен си Боже отаца наших.
Као младо дете показао си се Христе, јер си хтео као милосрдан да избавиш
свет од старе осуде, зато ти вапијем: обнови сада мене Милосрдни остарелог у
многим гресима и спаси ме јер ти појем: благословен Бог отаца наших.
Ти си некада покајаног Манасију спасао и блудници која се заплакала
смиловао а разбојника си речју оправдао зато прими и мене Спасе мада сам
много и ужасно грешио јер вапијем: благословен Бог отаца наших.
Мученичан: Страшна бура многобоштва захватила је васељену, а ви сте
страдалници брод од врлина начинили, и Христом као кормиларем сте ка
пристаништу живота допловили и кличете: благословен Бог отаца наших.
Мученичан: Искушани мукама, страдалници беху јасно просветљени као
злато у топионику, и показаше се као часни печат Христових страдања, па су
ризницама небеским веома тврдо сакривени сада.
Богородичан: Телом си родила Пречиста Спаситеља и Бога, Избавитеља и
Владику, њему се увек моли да примимо опроштај и разрешење од грехова
страшних и многих, па да славословимо њега чије су милости наразумне.
Ини.
Ирмос: Аврамови потомци у давнини у Вавилону пламен пећи надвладаше, и
у песми овако појаше: Боже отаца наших благословен си.
Показао си се Пророче већи од свих рођених, зато мене који сам Богу веома
сагрешио, великом молитвом твојом великога пламена избави и вечне таме, да
бих те славио.
Показао сам се као неплодна смоква и бојим се посечења, а ти ме Претечо
Спаситељев утврди заступањем твојим и плодним ме учини да бих те славио.
Претечо Јоване, бодрим молитвама твојим ка Избавитељу свих, успавај сваку
демонску буру, која се подиже на онога који теби притиче.
Богородичан: Од напада сатане и његовог удела и демонског ропства, сачувај
Дјево слуге твоје, који душом и гласом тебе увек славе.
Песма 8.
Ирмос: У пламеном огњу пред тобом стоје херувими и серафими Господе, и
сва творевина приноси теби дивну песму: народи појте, благосиљајте, и
величајте јединога Творца у све векове.
Не остадох у страху твоме и не послушах заповести твоје, а вољу твоју никада
не испуних и шта ће бити самном бедним? Али ти си човекољубив Спаситељу
па се забадава смилуј и не одбаци ме.
Вапијем теби који добро чиниш: српом страха твога пожањи из корена све
трновите помисли бедне душе моје и удостоји је да семеном покајања уроди
клас спасења.
Мученичан: Страдалници се благодаћу раширише мада притешњени многим
мукама, а вражије путеве пуне пропасти сузише, и сада упућују нас на пут
Божији у вери и љубави.
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Мученичан: Због вашег трпљења и страдања лажљиви је бедно прошао и у
дубину пропао, па лежи као безуман и од свију исмејан а ви се венцима победе
украсисте.
Богородичан: Утроба твоја Свенепорочна постала је као стог часнога гумна и
свету носи пшеницу живота који храни све. Зато тебе као узрока свега доброга
ми верни достојно славимо.
Ини.
Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо
их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте Господа.
Мрзовоља ме сном ухватила и маглом злобе ме помрачила, али твојом
светлом молитвом исправи ме Претечо и дај као по дану да ходим врлински и
побожно.
Спопала ме бура искушења и валови страсти ме збуњују, а ти ми пружи руку
Претечо и молитвама твојим доведи до пристаништа покајања брод душе моје.
Ти си у водама реке крстио онога који узима грехе света, зато исуши бездан
мојих зала токовима молитава твојих, блажени Јоване Претечо.
Када си неизрециво крштавао Исуса видео си Претечо Духа Светога и чуо си
глас Родитељевог сведочења, њега моли да спасе нас.
Богородичан: Ти си извор наше обнове зато мене сломљенога ударом змије
целог обнови, да бих са вером и љубављу славио те Богородице Дјево
најнепорочнија.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Својом мишицом је створио снагу и силнике оборио са престола а
вазнео је смирене, Бог Израиљев, који нас је посетио као Исток са висине, и
упутио нас на пут мира.
Ево отворена је тајна палата и мудри украсивши своје светиљке уљем врлина
улазе осветљени. Одбаци лењост о душо, да би и ти ушла са Христом носећи
светиљку.
Као блудница држим мислима ноге твоје и сузама их умивам Речи (Божија).
Умиј ме Спасе од блата страсти и реци ми сада: вера твоја спасла те је, да бих
појао твоје неизмерно милосрђе
Мученичан: Веселим срцем и радосном душом мученици на висини живе и
ране Христове као лепоту побожности увек имају, а за нас мир моле и од зала
избављење и грехова разрешење.
Мученичан: Свако место је освештано имајући божански страдалници
мошти ваше као други ковчег који је Израиља спасавао од зала, радују се
небеса са часним ангелима јер су примили ваше душе.
Богородичан: Богољубива млада Дјево, богољубивога Бога си родила, теби
вапијем: ублажи моју бедну душу јако напаћену страстима и нападима злих
духова, да са вером појим теби нади свих.
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Ини.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Сила моја и песма моја је Господ, њега моли благи Претечо да ме укрепи
против страсти и на сваки напад демонски и дај да вршим Божију вољу, да би
те са љубављу увек славио.
Показао си се Божији Претечо као дивла грлица и слаткога гласа ластавица, и
објавио си божанско пролеће: Христа. Њега моли, молим те, да ме избави од
зиме душепогубне и буре греховне.
Заиграо си у утроби матере и најавио Онога који је из Дјеве засијао. Њега
моли да умртви моје недоличне телесне покрете који ме усмрћују, и да радошћу
испуни срце моје, да бих ти певао божански Претечо.
Суд је без милости души која за милост није знала, зато гледај и пази: налиј
уље које светиљку твоју просветљује и сачувај је да се не угаси. Приближава се
женик, бдиј да ти се испуни неугасива жеља.
Богородичан: Богољубовога си Бога родила, Богољубива Богородице, њега
моли да ме избави од свакога зла, и да управи срце моје да чини богољубива
дела а да омрзне телесне сладости, да бих те у песмама величао.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 4.
Умиј мене сузама мојим Спаситељу јер сам укаљан многим гресима, зато
падам пред тобом: сагреших Боже, смилуј ми се.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Ја сам овца твога разумнога стада, и ка теби притичем Пастиру добри,
потражи мене залуталога Боже и смилуј ми се.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Свети мученици ви сте били ангелима заједничари, и на суду сте
Христа храбро проповедали. Све лепоте света сте као да не постоје оставили, а
чврсту веру и наду сте сачували. Пошто сте лаж одагнали, ви вернима изливате
дарове исцелења, молећи се непрестано да се спасу душе наше.
Слава и сада, богородичан: Сачувај од свих невоља слуге твоје
благословена Богородице, да те славимо као наду душа наших.
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Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У уторак, блажени, глас 4.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Због дрвета је Адам из раја исељен, а дрветом крста се разбојник у рај уселио,
први је залогајем заповест Створитеља одбацио, а други саразапет је Бога
скривенога исповедио вапијући: помени ме у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Ти си Речи (Божија) примио Петров плач и сузе блуднице и цариника који је
само уздахнуо, и смиловао им се Христе као милосрдан, зато и мене који падам
пред тобом и молим опроштај сагрешења, помилуј преблаги Господе и избави
ме вечне муке.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Ти си велики Претечо разрешио окове непродности, зато разреши и
неплодност мога понизнога срца, и твојим заступањем учини да приносим дела
врлина, којима ћу стећи храну непотрошну, јер кличем Христу: помени ме
Спаситељу када дођеш у царство твоје.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
На мукама сте ломљени, и зверима сте за јело бацани, и сечени и у дубину
морску потапани, свеславни и мудри мученици, огњем сте спаљивани и оштрим
оружијем гуљени, али се Бога нисте одрекли, зато свети код њега измолите
нама мира и просветлења и велику милост.
Слава: Оца и Сина и Духа Светога сви верни једномислено молимо, и
Јединствено Божанство у три лица постојеће достојно славословимо, које је
непомешано, просто, нераздељено и недоступно; њиме се избављамо од мучења
огњеног.
И сада: Маријо богоневесто, ти си сабеспочетнога Оцу и Светоме Духу
сапрестолног у утробу примила, и надумно си Реч родила, који је ради добра
људи Човек постао; ти си широко станиште Бога нашега, зато га моли усрдно
да се спасу слуге твоје.

У уторак на вечерњи
На Господи возвах, стихире крста, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
На крст си подигнут и прободен копљем и својом крвљу прсте окрвавио
Владико, али си нам слободу подписао, Преблаги а меницу прародитеља Адама
покидао, човекову природу си ослободио, па зато Милосрдни појимо о
надразумној доброти твојој.
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Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Појимо о твојим страдањима Владико Исусе: о крсту, копљу и трски, сунђеру,
клиновима, батинању, плашту и венцу од трња, о пљувању и ругању која си
својевољно претрпео. Величам твоје дуготрпљење, једини и незлобиви
Животодавче, и са вером славим тебе Човекољубче.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Клањам се крсту твоме часноме Преблаги и са љубављу га целивам, и славим
твоје надразумно снисхођење, и твоју безмерну милост и неизрециво милосрђе
и богатство доброте, због којих си спасао човекову природу заробљену у тами
сагрешења, зато слава Христе и распећу твоме.
Затим из минеја стихире светоме, а ако ли нема минеја,
онда ине стихире Пресветој Богородици. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Када те је видела Господе на крсту Мати твоја као јагње ужаснула се и
завапила: шта је ово Сине мој најдражи? Зар ти је овако узвратио безакони
сабор који се наслађивао многим твојим чудесима? Нека је слава неизрецивоме
твоме снисхођењу Владико.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Када те је угледала на дрвету (крста) као јагње и пастира, Родитељка твоја као
јагње матерински је зајецала и теби говорила: Сине мој најдражи, зашто си на
дрво (крста) подигнут, Дуготрпељиви? Зашто су ти руке и ноге приковали
безаконици? Зашто си крв твоју пролио Владико?
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
Када те је Господе видела Дјева и Мати твоја на крсту распетога,
запрепастила се и гледајући нарицала: чиме су ти узвратили они које си многим
твојим даровима насладио, Владико? Али те молим: не остављај ме саму на
свету, него похитај и васкрсни, а са собом подигни и праоца.
Слава и сада, крстобогородичан:
Подобан: Званниј свише..
Не плачи замном Мати, гледајући на дрвету (крста) пропетога Сина твога и
Бога, који је свемоћно поставио земљу на водама, и сву је творевину саздао, јер
ћу васкрснути и прославићу се, и мојом силом ћу срушити адово царство, и
уништити силу његову, а свезане ћу избавити од зала његових као Милосрдан,
и привешћу их Оцу моме као Човекољубац.
Затим: Светлости
јектенија.

тиха..потом

прокимен

дана..Удостоји

Господе..

и

На стиховње, стихире крста. Глас 4.
Дао си нам Христе крст твој као непобедиво оружије и њиме побеђујемо
налете противника.
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Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Увек имамо крст твој на помоћ Христе и њиме кидамо мреже демона.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Светитељи, ви имате смелост код Спаситеља, зато га молите непрестано за
нас грешне, па измолите опроштај сагрешења наших а нашим душама велику
милост.
Слава и сада, крстобогородичан: Видећи Пречиста разапетога Христа
Човекољубца, и у ребра копљем прободенога, кроз плач је нарицала: Зашто је
ово сине мој? Чиме су ти узвратили неблагодарни људи за сва добра која си им
учино? Зашто хиташ да ме оставише без Чеда, најдражи мој? Дивим се
Милосрдни твоме својевољном распећу.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У уторак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу реч Царици Матери
и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Родила си Најнепорочнија, Христа у телу, као неограничену Божију мудрост
и силу и моћну тврђаву и твојом прородом си стекла божанску узвишеност,
Богородитељко.
О, колико је надразумно рађање (Господа) из тебе, Пречиста, јер се њиме
мноштво на земљи обогати непропадљивошћу, и сада тебе достојно, као
узрочницу обнављања (вечног живота), блаженом називају.
Слава: Болујем и душом и телом Дјево, а ти мене, слугу твога, осени и
исцели, јер тебе имамо као заступницу сви који смо у невољи, јер си нам родила
Спаситеља.
И сада: Тонем у пучину великих невоља и бура безмерних које ме сналазе, но
ти ми пружи руку спасења и из дубине зала изведи ме, Владичице.
Песма 3.
Ирмос: Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор твојих
песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској слави твојој, и
венаца славе их удостоји.
Дјево ти точиш на све стране потоке исцелења болеснима, јер тебе је
Владичице, као извор милосрђа милостиви Господ показао, који се из тебе
надразумно родио.
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Ти си као прекрасна палата Божанске Речи и била си надприродна одаја
венчања, Дјево и Мати, зато и мени милостиво отвори твоје милосрђе и на путу
спасења ме прати.
Слава: Снага је моја умртвљена због безбројних мојих зала, и очајан сам због
многе туге, али ти ми помози Господарице, јер си Живот родила, и уплаканима
си утеха постала.
И сада: Смилуј ми се једина Богомати, смилуј се и умилостиви се на бедну
душу моју, која тоне од злих демона и страсти, и пре смрти моје на њу се
смилуј и очисти.
Песма 4.
Ирмос: Неиспитиву Божију намеру ради оваплоћења тебе Вишњег (Бога),
пророк Авакум је предсказао, и овако ускликнуо: слава сили твојој Господе.
Тебе је изабрао Цар свију као корен Царев и његов трон, и учинио те је од
херувима и серафима узвишенијом, јер се сав у тебе уселио.
Ради потомства људскога, Створитељ се оваплотио и из тебе родио, и тебе као
истиниту заступницу хришћана показао, зато сам и ја твојој заштити Пречиста,
притекао.
Слава: Ти буди заклон, заступница и уточиште, мени, слузи твоме, и од
безбројних мојих зала исцели ме, да бих ти појао, Пречиста: слава
неизрецивоме породу твоме.
И сада: Збуњен сам, плачем и јаучем, због страсних помисли мојих, па те
молим, јер ти си извор милости, од страдања мојих избави ме, и ка божанској
милости поведи ме.
Песма 5.
Ирмос: Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна Дјево,
имала си у себи над свима Бога, и родила си надвременог Сина, и свима који ти
певају мир си подарила.
Ти точиш увек воде исцелења свима болеснима, јер си облак духовни Цара
Христа родила, па зато усрдно молим те: росу исцелења низпошаљи и мени
болноме.
Не престај молити Спаситеља и Владику, којег си родила, Богоневесто Дјево,
да добијем олакшање од невоља и патњи, и на радост непролазну ме изведи, и
нека ми сагрешења опрости.
Слава: Узданица си ми Пречиста, и спасење и похвала, зато твоме заклону
притичем: не гнушај се мене, јер ме је многи грех и патња и невоља прогутала,
него похитај и спаси ме.
И сада: Грозде зрели, како на крсту висиш? Сунце славе, како си се подигао а
светлост сунчеву твојим страдањем помрачио? Тако Спаситељу, твоја
Родитељка као јагње, у давнини вапијаше и матерински јаукаше.
Песма 6.
Ирмос: Прошао сам дубине морске и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из дубине живот мој.
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Лик слуге примио је од тебе Дјево Цар свију и Бог наш, и тебе Богородице,
поставио вишом од херувима и јачом од серафима.
Ти си једина родила Божански живот и Даваоца спасење свима, па и мене
очајнога, спасења удостоји, и навалу мојих страсти прекини.
Слава: Подари ми твоју помоћ и избави од невоља и мука, јер ти можеш да
ме избављаш од искушења и сагрешења, јер си Избавитеља свију родила.
И сада: Тобом се Дјево хвалимо и тобом се великих невоља избављамо, у
своме надању навале злих варвара се не бојимо, него сви теби појимо.
Господе помилуј, трипута. Слава и сада.
Сједален, глас 4.
Дјево свенепорочна, Мати Христа Бога, мач је прошао кроз твоју пресвету
душу, када си видела распетога по својој вољи Сина и Бога твога; њега не
престај молити да нам дарује опроштај сагрешења.
Песма 7.
Ирмос: Не послужише твари више него Саздатељу, Богом умудрени, него
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се: најопеванији
Господе и Боже отаца благословен си.
Исушила се као пречена глина, од страсти сва снага моја, и гле аду сам се
приближио, а ти, Мати Божија, пожури и од ропства свепогубног и невоља које
су ме снашле избави, руком твоје милости.
Тело ми је изнемогло од злоба разних, животом расејаним и мноштвом
сагрешења и слабости мојих, али ти ме Пречиста, избави од обојих, јер си нам
Живот (Христа) родила.
Слава: Царства Христа свемилосрдног удостоји ме отворити, јер си добра
Дјево Пречиста, и да се душевних и телесних невоља избавим, молитвама
твојима Благословена.
И сада: Избоден сам ранама од безбројних сагрешења мојих, и такав одлазим
у смрт и душевну телесну, али ти ме Владичице избави, јер си моћна, од свих
мука и невоља.
Песма 8.
Ирмос: Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше тада
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће: Господа појте
дела и величајте га у све векове.
Страстима стекох трновито имање и њином жаоком сам прободен, а
очајањем и искушењима свезан давим се, Пречиста Мати Христа Бога, а ти ме
од њих избави, и твојим молитвама опроштај сагрешења ми подари.
Ти си светионик Трисунчане Светлости, и зрацима твоје доброте одагнај таму
мојих сагрешења, Богородитељко, и избављење од невоља подари ми, јер ја са
вером величам пречисто рођење од тебе и о томе појим.
Слава: Надсуштаствени се Бог сав у тебе Увелдјево уселио, и неизрециво
оваплотио, и тебе као заступницу свега света и свима помоћницу објавио, зато
те молим да се од великих страсти и конопаца сагрешења избавим.
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И сада: У часу краја живота мога избави ме Дјево и Богомати из руку
демонских и страшног испитивања и одговарања и осуде и митарстава тешких
и од страшног кнеза пакла и огња вечнога.
Песма 9.
Ирмос: Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује
бестелесних бића свет, поштујући свештени празник Богоматере и нека кличу:
радуј се најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево.
Род земни се вазнео Рођеним из тебе и усиновљење је стекао божанским
сједињењем, зато нека се сада придруже и небески хорови земнима, појући
теби Пречистој, као што приличи, истинској Мајки Бога нашега, и целога света
заштити.
Сав сам везан мојим гресима и безбројне су ране моје и муке, зато твоју
помоћ и заштиту призивам Владичице, и то ми подари, и великих тегоба и
невоља ме избави.
Слава: Песму за песмом и похвале стварам сада из болне душе моје и са
љубављу ти приносим, јер си родила у (телесној) природи Христа и Бога, њега
си примила и све моје молитве Богородице испунила, и молитвама твојим ме до
сада сачувала.
И сада: Просветли чиста Богородитељко очи душе моје да ме не стигне тешка
тама греховна нити ме покрије страшна дубина очајања, него ме ти сама спаси
и упути, јер си заштитница непостидна вернима.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропари и остало по
обичају и отпуст.

У среду на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 4.
Часном твојом крвљу искупио си нас од клетве (старога) Закона, када си на
крсту прикован и копљем прободен; бесмртност си излио љаудима, Спаситељу
наш, слава теби.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
На крсту су те Спаситељу приковали Јудеји, крстом си призвао нас из
незнабожаца Христе Боже, својом вољом си раширио руке на њему и по
мноштву милосрђа твога примио си пробадање копљем у ребра, једини
Човекољубче.
Слава и сада, крстобогородичан: Безневесна Мати твоја Христе, када је
видела тебе на крст подигнутога, плачући је као Мајка нарицала: Какво је ово
ново и ужасно чудо, Сине мој? Зашто је безакони сабор на крст приковао тебе
Животодавца, Сунце моје најслађе?
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По другом стихословију, сједални, глас 4.
Похитај брзо, пре него нас поробе врази, који те хуле и који нам прете Христе
Боже наш, погуби твојим крстом све који нападају на нас, да схвате колико је
силна вера православних, ради молитава Богородице једини Човекољубче.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Својом вољом си на крсту прикован на Месту Лобање, и моју стару рану
греховну си исцелио Владико из велике доброте твоје, јер си хтео да се
жртвујеш Човекољубче и Спаситељу наш за род људски, и од твојих ребара си
излио крв и воду свима који ти са вером певају.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Силом крста сте се храбро подвизавали и вашим трпљењем сте демонскога
противника надмоћно победили, вашим трпљењем свети страдалници; зато
часни спомен ваш славимо и благодаћу и дејством Духа Свесветога се по
вашим молитвама освећујемо, свети ратници Христови молите се Спаситељу за
цео свет.
Слава и сада, крстобогородичан: Дјева као Јагње, гледала је из ње
безсемено рођенога Јагњета, на крсту и копљем прободенога, па је тугом као
стрелама рањена, плакала и болно нарицала: Каква је ово нова тајна? Зашто
умиреш, а једини си Господар живота? Васкрни и палога праоца са собом
подигни.
По трећем стихословију, сједални, глас 4.
Горким саветом човекоубице сам из раја грозно пао, а на Месту Лобање си ме
ти Христе поново у рај уздигао, дрветом си излечио клетву због дрвета, убивши
змију која ме је лажју убила, и подарио си ми божански живот, зато слава твоме
божанском распећу Господе.
Тебе је као Сунца Правде, на дрвету разапетога сунце угледало, па је своју
светлост помрачило, природа се противила, а мртви су као из сна, брзо из
гробова устали Речи (Божија), песмом славећи божанску силу славе твоје.
Слава и сада, крстобогородичан: Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога,
оружије је прошло кроз твоју пресвету душу, када си видела својевољно
разапетога Сина твога и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да
подари нама опроштај грехова.
Канон часноме и животворноме крсту и светим мученицима. Дело
Јосифово. Његов акростих је: Крст је оружије за спасење. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на
исти начин у пустињи победио.
Ти си подигао небо и раширио руке своје и народе далеко од тебе као благ и
милосрдан светло ка себи призиваш.
Крстом твојим огради ме Христе мој и Речи (Божија) да ме не улови вук који
тражи моју пропаст и свакога дана ми спрема замку и лови ме.
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Мученичан: Својим сте мукама мученици мучење од носиоца мучења
победили и сада сте живот без мучења наследили, и сваку муку олакшавате
душа и тела наших блажени.
Мученичан: Када сте за Христа били везани, ви сте светитељи најлукавијега
неразрешивим ужадима свезали, а Христос је својевољно свезан био да би
сваку обману разрушио, зато вас достојно славимо.
Богородичан: Остала си и после рађања Дјева а Бога си Пречиста родила, на
крсту подигнутога, који је собом нас земне уздигао, зато те сви верни
велегласно славимо.
Ини канон пресветој Богородици.
Његов акростих: Богородици Дјеви приносим молитву. Глас 4.
Песма 1. Ирмос исти.
Пречиста, ти си чистија од свега што постоји, зато јако укаљано срце моје
нечистим страстима чистом молитвом твојом Богородитељко очисти. (два
пута)
Богопријатним молитвама твојим Дјево и Мати Пречиста ка Творцу и Богу
нашем избави ме од суза и уздаха који ме чекају на страшном суду.
Само си ти надразумним рођењем твојим ослободила од клетве род човечији,
зато мене телесним страстима поробљеног Пречиста твојим молитвама
ослободи.
Песма 3.
Ирмос: Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага
Господе и уточиште и поуздање.
Када си уздигнут на крст Христе Боже наш, тада си оборене у пропаст
уздигао, а врага си оборио Владико.
Када си прободен у ребра ипостасна Речи Очева, тада си мачеве противника
отупео, а Едем си отворио.
Мученичан: Мученици су у рекама огња, реке обмане укротили, а пламен
многобоштва су угасили.
Мученичан: Када сте Христови мученици разапињани и гвозденим ноктима
стругани, тада сте врагове и змије мачем трпљења заклали.
Богородичан: Када је Непорочна као јагње тебе Владико уздигнутога на крст
видела, тада је кроз плач и кукање о твојој моћи појала.
Ини.
Ирмос: Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као
Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што си ти,
Човекољубче.
Тебе Владичице вишу од херувима молим: оборени ум мој нападама змије
покажи вишим од страсти телесних. (два пута)
На страшном испитивању када буде хтео Господ мене многогрешног осудити,
нека нађем тебе Најнепорочнија да ме од осуде избавиш.
Милосрђем твојим моју немилосрдну нарав твојом милошћу Христе
преокрени, и мене немилостивога спаси, ради молитава Родитељке твоје.
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Песма 4.
Ирмос: Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце праведно
стаде у току своме, тада ти је достојно клицала: слава сили твојој Господе.
Када је тебе Сунца славе својевољно уздигнутог на дрво (крста) сунце
угледало тамом се помрачило, камења су се распадала а црквена завеса се
поцепала.
Када си Спаситељу разапет и копљем прободен тада је оружије (пред рајем)
твојом наредбом Господе окренуло леђа благоразумном разбојнику који је
славио моћ твоју.
Мученичан: Твоји страдалници Господе ограђени оружијем крста твога
остадоше стрелом злобе не устрељени а бедеме демонских идола разорише као
неутврђене.
Мученичан: Мученици, ви сте као жртве свете и непорочне привођени и
цели приношени, и од милосрдног и снисходљивог Господа за патње сте
награду примили.
Богородичан: Безвременог си у времену родила и само си ти Девство
непорочно сачувала, а када си на дрво (крста) подигнутог Господа видела,
патњама си душу своју кидала.
Ини. Ирмос исти.
Свети и божански дом си Пречиста, Онога који је себе истрошио на добра
дела ради оних које је саздао, зато душу моју освети а мисли просветли. (два
пута)
Моје мисли су ветром злобе витлане и у лењост утонулеа а ти их Владичице
молитвама твојим утврд и од искушења избави.
Молим сада тебе Дјево као палату Цареву небеску и духовну: твојим
молитвама учини да будем дом Свете Тројице а не као до сада пећина
разбојничка.
Песма 5.
Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости
из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.
Прободеним твојим ребром токове божанске нетрулежности мени изливаш о
Владико, јер сам преступом (оне од) ребра у пропаст пао.
Часни крст твој над противницима је победа, њега си нам дао Речи (Божија)
на спасење душа свима који ти са вером поје.
Мученичан: Кроз огањ великих мука су пресветли мученици прошли и мада
су умрли сада су са огњеним слугама сједињени.
Мученичан: Кроз многа страдања рушена су тела мученика, али се
неразрушена утврдила ка Творцу душевна љубав њина.
Богородичан: Једини Благи ушао је у утробу твоју непропадљиву Пречиста,
оваплотио се и разапет био, да би од пропасти нас избавио.
Ини.
Ирмос: Нечастиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни а
ти си блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче појимо од
ранога јутра.
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Ти си као јагње, Родитељко Јагњета Божијега, ти потражи душу моју
Владичице преварену нападом змијиним и на горама залуталу преступом.
Топлом молитвом твојом Богородице Увекдјево побожно подигни љутим
мразом промрзлу душу моју ка топлоти Творца божанске љубави.
Као добра и непорочна међу женама Пречиста, ослободи сада бедну душу
моју од страснога порока, и помогни ми молитвама твојим да чисто поживим.
Сачувај душу моју као зеницу ока под окриљем крила твојих Блага и
Пречиста, и избави ме од духова злобе и њиног злостављања и мучења.
Песма 6.
Ирмос: Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по твојој
милости.
Мада си виши од сваке величине Човекољубче, претрпео си безчашћење, да
мене од злога обешчашћенога у част узнесеш и крстом спасеш.
Подигнут си био на дрво (крста) и мртав си био Господе а умртвитеља душе
моје си умртвио и испунио га сваке поруге и сада Творче мој појим о сили
твојој.
Мученичан: Рањен је неизлечивим мукама најгори који је вас ранио и вашим
ногама мученици је оборен и сви га гледају и ругају му се.
Мученичан: Прах мученичких моштију из гроба излива исцелења и мада је
прах он демоне одгони а људима исцељује различите болести.
Богородичан: Клиновима те је сабор законопренступника заковао на крст и
сада оружије туге проболо је срце моје о, сине мој, тако је Дјева плакала и
нарицала.
Ини. Ирмос исти.
Твој Пород Дјево је уништење смрти а умирућима живот и избављење, стога
те молим: душу моју умртвљену васкрсни.
Ради молитава твоје Матере и вишњих сила, пружи мени руку помоћи
Човекољубче, јер ме је снашла бура на пучини живота.
Ти си као место из којега је божански клас израстио, зато моју душу
малаксалу и која пати од глади за божанским делима не презри, него је нахрани
божанском благодати Сина твога.
Успавај страсне покрете мога тела и покори уму мој телесни немир као
ждребе, да уснем Пречиста сном ради твојих молитава.
Песма 7.
Ирмос: У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више, него ли
пламеном запаљени беху, и овако клицаху: нека си благословен у храму славе
твоје Господе.
Хтео си да будеш разоденут разапет на дрвету (крста), једини бесмртни који
си оденуо небо облацима, ради онога који је у давнини праоца обнажио а ти
вечни си га поново обукао.
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На крст си се Владико узнео а пали Адам се тиме подигао, копљем си
прободен у ребра био а тиме је рану смртну најлукавији задобио, зато је
благословена моћ твоја Господе.
Мученичан: Свехвални страдалници, ви сте се као најлепши са најлепшим
сјединили, када сте се везивани и ломљени од света одвојили, и противника сте
увек ометали.
Мученичан: Заиста сте славни страдалници бедеме тврђаве обмане оборили
када сте божанским страдали, а вернима сте стена и чувари постали и свима
који би вас побожно славили.
Богородичан: Као што се у пећи росом јавио, тако млада Дјево Христос Бог
није твоју утробу спалио, а ти видећи га на крст дигнутог, славила си
надразумно снисхођење његово.
Ини. Ирмос исти.
Млада Дјево и Божија горо од које се камен одсекао и стубове идолске
поломио, ти одагнај идоле из душе моје и из срца мога камен сумње.
Ниси се колебала млада Дјево да примиш у твоју утробу Онога који погледом
када хоће колеба земљу и све на њој, зато утврди мене јер ме напади врага
колебају. Обори моја телесна размишљања и покажи ме Дјево скроз
духовним и врлинама украшеним, јер ме је најлукавији слатима наружио и
помрачио.
Божији крине милосрђа и доброте, излиј мени изобилно богатство твоје
милости и нечистоту мојих сагрешења умиј и мој телесну распаљеност угаси.
Песма 8.
Ирмос: Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом певао:
благословите сва дела господња Господа.
Раширио си руке на крсту Владико да би неуздрживе руке грешника исцелио,
клиновима си прикован Господе да би сву страст од разум првосазданога
удаљио и да би он појао: благословите сва дела господња Госода.
Пробадањем твојих божанских ребара покидана је меница првосазданога
Адама, а капима твоје крви Владико сва је земља освештана, па кличе гласом
благодарења: благословите сва дела господња Господа.
Мученичан: Свеславни мученици су стајали су усред огња као орошени и
неспаљени и младићким гласом у хору тајном су заиста божанску песму
певали: благословите сва дела господња Господа.
Мученичан: Неиздрживи огањ сте својевољно трпели и од мноштва мука
нисте се ка сујетном (животу) окренули, него од Бога укрепљени притекли сте
светлости незалазној кличући: благословите сва дела гсподња Господа.
Богородичан: Многоопевана Владичица гледајући усмрћеног Христа и
умртвљенога врага који је људе умртвио, као Владики је кроз плач појала и
његовом дуготрпљењу се дивила кличући: благословите сва дела господња
Господа.

152

Ини. Ирмос исти.
Зрели плод родила си Владичице од којега смрт окуси и погибе, зато те зовем
да мене умртвљенога лажљивим плодом греха оживиш, јер и ја појим:
благословите сва дела господња Господа.
Твојом недреманом молитвом Пречиста Владичице успавај страсне покрете
мојих мисли и подигни ме из сна лењости да са бодром душом могу певати:
благословите сва дела господња Господа.
Покидај ужад мојих сагрешења Богородице и моје телесне побуне утишај, зле
мисли ми одсеци и мене слугу твога од тајних помисли брзо очисти, јер си
свима вернима заступница и избављење.
Зар се не бојиш бедна душо, клеветника који те оптужују за безбројна твоја
зла дела? Зато се покај и прими Пречисту као једину код Преблагог помоћницу,
јер она је људима уточиште.
Песма 9.
Ирмос: Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи разасуте природе, зато се веселимо и тебе
Богородице величамо.
Гле када се Живот на крсту разапет свима јавио, сунце немогући то да издржи
је зраке своје сакрило, а земља се затресла а мисли се утврдиле у побожности и
чистоти.
О како тебе законодавца безакони сабор осуђује Исусе мој да на дрвету
(крста) умреш? А ти си живот свих и Господ и због свога страдања свима
људима бесмртност изливаш.
Мученичан: Вашим богословним устима свехвални ви сте свемудро
оваплоћенога Бога Реч проповедали међу законопреступнима противницима и
свето сте пострадали и венцима победе се овенчали.
Мученичан: Као светле звезде данице сву творевину страдањима светим
озаристе и облистасте и божанским светлом исцељивасте а дубоку ноћ страсти
разористе, божански мученици.
Богородичан: Просветли Чиста душу моју од мрачних грехова и одагнај
облаке зала мојих јер си ти светли облак која си у давнини помрачено сунце
видела када је разапет Бесмртни.
Ини. Ирмос исти.
Покидај ужад мојих зала божественим копљем Сина твога и разреши Дјево и
Мати јадну душу моју оковану и бедну и привежи је уз љубав Бога нашега.
Ти си Дјево шира од небеса, а моје срце стешњено разним нападима
противника у ширину безстрастија узведи, па да идем тесном стазом (спасења)
ти ме увек крепи.
Избави ме свакога греховнога безумља па да те славим Дјево заиста
најславнију, и учини заједничарима славе небеске све који притичу милости
твојој.
Заустави све замисли оних који се на нас наоружавају Мати Бога вишњега, а
радости испуни све који се у тебе надају, да усрдно сви о твоме заступништву
проповедамо.
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Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, глас 4. Самогласан.
Нека нам буде бедем крст твој Исусе Спасе наш, јер другог уздања ми верни
немамо, осим тебе на њему телом прикованог, који нам даје велику милост.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Крст твој часни дао си за знамење, свима који се боје тебе Господе, њиме си
посрамио челнике и власти таме, и увео си нас у прво блаженство, зато славимо
твој човекољубиви промисао, Исусе свесилни Спаситељу душа наших.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Како да се не дивимо вашим подвизима свети мученици? Јер сте
телом смртним обучени а безтелесне противнике сте победили! Нису вас
уплашиле претње мучитеља, нити вас је ужаснуло увећање мука, заиста сте
достојно од Христа прослављени, па душама нашим измолите велику милост.
Слава и сада, крстобогородичан: Подобан: Јако добља..
Када је Пречиста Владичица угледала мртвога Христа, који је умртвио
лажљивога, заплакала је горко и нарицала, за Оним који је из утробе њене
изишао; његовом се дуготрпљењу чудила и вапила: Чедо мој најдраже, не
заборави слушкињу твоју и не задоцни Човекољубче, и моја утехо.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У среду, блажени, глас 4.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Због дрвета је Адам из раја исељен, а дрветом крста се разбојник у рај уселио,
први је залогајем заповест Створитеља одбацио, а други саразапет је Бога
скривенога исповедио вапијући: помени ме у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Прикован си на крсту због своје велике доброте и прободен си у ребра био, а
два си извора опроштаја излио, земља није могла гледати ову дрскост па се
тресла, и камење распадало а сунце потамнило, заљуљале се горе и планине из
страха због моћи твоје.
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Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када си својом вољом разапет био, ти си Христе давнашње посрнуће због
пружене без уздржања руке праоца ка дрвету знања, поправио, из безмерне
доброте твоје си Дуготрпељиви руке приковао, а тим рукама си човека саздао;
слава надразумној доброти твојој Речи (Божија).
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Светитељи, пресветлим сјајем часних подвига ваших, ви сте земљу у небо
претворили и њима сте сву таму сујете разорили, и ка незалазној светлости сте
се уселили и заједништвом обожили, и све обасјавате светлом разума, зато вас
како доликује прослављамо.
Слава: Похвалу, славу и част свеузрочној Тројици дајемо, и трисветим
гласом ангелску песму приносимо, Оцу безпочетном и Сину и Духу кличемо и
гласом разбојника појимо и кличемо: помени нас у царству твоме.
И сада: Када је Пречиста видела својевољно на крст подигнутога Сина свога
и Бога, плакала је и нарицала за оним који је све добро чинио: Где је зашла
доброта твоја Господе? Зашто ти је овако узвратио неблагодарни сабор, уместо
добрим? Појим надразумну твоју доброту.

У среду на вечерњи
На Господи возвах, стихире светим апостолима, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Најмоћнијом мудрошћу војевасте славни и на злога противника ударисте,
духовним свеоружијем оклопљени, и храбро сте сву силу демонску победили, а
душе људске сте као корист уграбили, због тога вас у све векове славимо,
апостоли.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Дванаест божанских апостола твојих у знаку крста су мреже вере раширили ,
па су све народе уловили ка познању тебе Христе, а слано море страсти су
исушили. Због тога те молим: ради њиних најпобожнијих молитава, изведи ме
из дубине сагрешења.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Апостолска и најчаснија дванаесторица Богом изабраних, нека се данас
божанским песмама прослави: Петар и Павле и Јаков, Лука, Јован, Матеј и
Тома, Марко, Симон и Филип и преславни Андреј са Матијом и божественим и
премудрим Вартоломејем и са осталом седамдесеторицом.
Затим стихире светоме из минеја, ако следе. Ако ли не, онда ине стихире
светоме и великоме чудотворцу Николају. Глас 4.
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Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење, и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Божанским миром те је помазала божанска благодат Духа (Светога), житеља
града Мира првопрестониче, и миришеш светим врлинама на све стране света,
твојим слатког мириса молитвама, а смрадне страсти свагда прогониш. Због
тога те са вером славимо и најсветији спомен твој Николаје славимо.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Засијао си као незалазно светило и као светионик целог света на темљу цркве
Николаје, па свет просветљујеш а страшну маглу невоља одгониш, и уклањаш
зиму туге, а дубоки мир ствараш, па те зато како доликује прослављамо.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама, и истина Господња остаје до
века.
У сновима си се јавио Николаје и спасао си од неправедне смрти, јер ти си као
састадалник и као доброчинитељ и као богољубитељ и као
најприснијиизбавитељ и као истинити заступник верних и свих који моле твоју
заштиту најсветији оче, суграђане ангела и у истим реду са преподобнима и
пророцима.
Слава и сада, богородичан: Ти си Бога који је несместив у себе примила, а
он се из човекољубља оваплотио и нашу природу из тебе примио и сасвим
обожио, зато не презри мене Најчистија, јер сада патим, него се убрзо смилуј, и
од сваког напада и повреде од злога ме ослободи.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире апостолима, глас 4.
Духом светим просветио си збор апостола Христе, а нашу греховну нечистоту
си помоћу њих умио Боже, зато се смилуј на нас.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Дух твој Свети Христе Боже показао је неуке ученике као проповеднике, и
прикладном речитошћу је кроз њих обману незнабожаца уништио, јер је он
Свемоћан.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Господњи мученици, ви сте као духовне жртве и разумне паљенице и
савршене жртве Божије, који Бога знате и Бог познаје вас као своје овце, чија је
ограда за вукове непроходна, молите се да и ми будемо на испаши са вама на
водама упокојења.
Слава и сада, богородичан: Избави нас од невоља наших, Мати Христа Бога,
јер си родила Створитеља свију, да бисмо ти сви клицали: радуј се једина
заступнице душа наших.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У среду на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на исти
начин у пустињи победио.
Уистину и заправо родила си Бога и Господа, и тако се Богородицом
истинитом Пречиста, назвала, зато ти верно кличемо, као што доликује, и ми
твоји дужници те славимо.
Из тебе Пречиста, засијала нам је звезда из Јакова, који је као Бог створио
мноштво звезда, зато сијањем те звезде, одагнај таму мојих грехова.
Слава: Ти си као умни дворац Божијега оваплоћења, Најчистија и
Свенепорочна, зато те молим да ме избавиш од страсти телесних и невоља и
искушења и неприлика.
И сада: Ти си као лествица по којој нам је Сведржитељ дошао, и по којој је
наш Бог на земљу сишао, да од земних страсти телесних на небо узнесе и мене
и ка Богу приведе.
Песма 3.
Ирмос: Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као
Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што си ти,
Човекољубче.
Ти си Владичице, извор који истаче тужнима утеху, зато и мени излиј извор
твојих молитвених вода, да њима погасим у мени пећ страсну.
Исцели ме Пречиста, јер сам рањен неумесним помислима, а ти си исцелила
љуту рану наше природе, родивши Творца и Господа.
Слава: У бескрају мојих бурних сагрешења, страсти и искушења, твојим
заступништвом Најнепорочнија, упути ме у пристаниште најмирније.
И сада: (Господ) је, као (оно у старом Завету) божанска роса на руну, тако у
твоју утробу сишао, да би распламтели огањ страсти срца мога твојим
молитвама оросио.
Песма 4.
Ирмос: Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у току
своме, тада је достојно клицала: слава сили твојој Господе.
Од мира које истиче из твога Сина, замирисао је (вечни) живот свима, зато
Пречиста, миро безстрастија и мојој души источи, и сво блато страсти мојих
уклони.
Оскверњен сам блатом греха, а ти ме окропи молитвама твојим као исопом и
нечистоту страсти мојих очисти Владичице, и покажи ме као Христово
обитавалиште.
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Слава: Ти си књига Божијим прстом написана и запечаћена, па те молим
Пречиста, да ми рукописом твојих молитава испишеш опроштај сагрешења и
избављење од искушења.
И сада: Са врхова планина светих храм си Богу постала, као што пророк рече,
зато и мене покажи као храм очишћен, твојим заступањем Владичице.
Песма 5.
Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости
из мрачног незнања обратио, све који ти са вером певају.
Ти си нам Богородитељко, као роса Аермона која је на Сион сишла, зато те
молим да би огањ тела мога које гори угасила.
Ти си рајски живот Богородице, и зато ме убрзо избави од греховне смрти и
свакаквих страсти.
Слава: Ти си као сасуд духовни, Пречиста, који миро са неба на земљу
излива, па и мене сада испуни твога миомира.
И сада: Богоневесто, ти си човека палог у пропаст обновила, зато дођи и мени
сада, да би ме из дубине греха и страсти избавила.
Песма 6.
Ирмос: Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по твојој милости.
Ти си Владичице славна, као прекрасна палата Цара славе, ти си људе
прославила зато и мене удостоји славе непролазне.
Твојом чистотом Пречиста, умирила си пропаст наше порочне природе, зато и
потоке мојих страсти и реке телесног мудровања исуши.
Слава: Пречиста, ти ми успавај страсне покрете мога тела и немир телесни, и
духу га покори као ждребе, да заспи сном, молитвама твојим.
И сада: Певам о теби Богородице која си најопеванијег Бога родила, и молим
те Дјево, да би и мене страшног суда и вечне осуде избавила и спасила.
Господи помилуј. Трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 4.
Заступнице не ратоборна, Богородитељко, и спремна молитвенице свима који
ти притичу, избави ме од невоља и не презри мене, Заступнице људи свију.
Песма 7.
Ирмос: У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више, него ли
пламеном запаљени беху, и овако клицаху: нека си благословен у храму славе
твоје Господе.
Ти си Пречиста, као богоносна купина са огњем, и зато спали трње злих
помисли мојих, и обасјај мисли душе моје и бездан страсти мојих исуши.
Вечно узвишена и божанску славу ти си стварно једина стекла на земљи, и
постала си као друго небо, зато уништи демоне, те хвалисаве непријатеље моје.
Слава: Божански пехаре милосрђа и доброте, богатство твога милосђа
изобилно ми источи, и јарост тела мога угаси.
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И сада: Дар који примих од Бога у прошлости, проћердах животом блудним и
сластима телесним, али као (покајаног) блудника оправдај ме Дјево, молитвама
твојим.
Песма 8.
Ирмос: Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом певао:
благословите сва дела господња Господа.
Покидај окове мојих сагрешења и телесне прохтеве моје смири, зле замисли
утишај и слугу твога од скривених мисли убрзо очисти, Богородице, свих
верних заступнице и заштитнице.
Ти си, Пречиста, као гора несечена, гора изобиља, часна и (Богом) осењена,
закрили и мене сенком молитава твојих, и од замки ловаца ме избави и сачувај
ме од стрела демонских и нечистих помисли.
Слава: Да добијем страх по Богу, Пречиста Владичице, и дух смерности у
бићу моме и родим живот врлински, и учини да будем страшан за зле демоне, и
у божанској слави да будем сабеседник са хоровима ангелским.
И сада: Отвори ми брзо двери живота, врата надања мога, и упути ме
Пречиста ка животу бескрајноме и мене слугу твога учини наследником
Царства небеснога и заједничарем са светима божанске славе.
Песма 9.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
У молитвама твојим погледај и на мене слугу твога,Пречиста, и убрзо похитај
и од невидивих непријатеља који ме повређују и који ми пакосте избави ме и,
од беда и невоља разних и неприлика спаси ме.
Ја сам сав гресима изранављен и већ осуђен, али ти ме исцели Дјево, и избави
од намера злога, јер си родила најмоћнијег Реч (и Бога), Човекољубца благога.
Слава: Због Адамовог пада у смрт у давнини, са смрћу смо се сјединили, а
Син твој Најблаженија, господар је и живота и смрти, зато ме од страсти и
падова молитвама твојима избави.
И сада: Спаси Богородице све који теби притичу: и од беда и падова, и од
греха и бура и страсти телесних и колебања, и животних тешких мука и злобе
противника.
Затим, Достојно је.. и поклон. Затим: Трисвето. После Оче наш.. тропари и
остало по обичају и отпуст.
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У четвртак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални апостолима, глас 4.
Апостола првопрестолници, и целог света учитељи, Владику свих молите:
мир свету да подари, а душама нашим велику милост.
Стих: По свој земљи изашла је њина благовест и до краја света речи њихове.
Појавише се Христе ученици твоји као светила, у свим крајевима света, који
науком твојом Владико обасјавају душе у тами, идолска лаж је због њих
потамнила; науком правоверја просветили су цео свет, ради њиних молитава
спаси душе наше.
Слава и сада, богородичан:
Владичице прими убрзо молитве наше, и принеси их Сину твоме и Богу,
Госпођо Свепречиста, уклони искушења свима који ти притичу, развеј договоре
и смелост свих који сада насрнуше на слуге твоје Дјево.
По другом стихословију, сједални апостолима, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
По свој земљи пронела се благовест ваша славни апостоли, и њоме је мудрост
обмане понижена као немудра, њоме су народи извучени из дубине обмане, и
свима је показана стаза спасења, зато сада вас достојно славимо.
Стих: Небеса говоре о слави Божијој, а свод небески се јавља као дело
његових руку.
Ученике твоје Спаситељу показао си као проповеднике вере целом свету, они
су учили народе науци твојој, зрацима речи све просветлише а таму незнања
вером прогнаше, ради њиних молитава спаси душе наше.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Мученици твоји Господе, кроз своја страдања примише венце
непропадиве од тебе Господа нашега, имали су силу твоју па су мучитеље
оборили, и скршили смелост немоћних демона; ради молитава мученика спаси
душе наше.
Слава и сада, богородичан: Услиши Владичице вапај из немоћне душе слуге
твога, и даруј ми опроштај од многих мојих злоба, јер тебе имам као заступницу
и ноћ и дан, зато ме избави Богородице из огња пакленога, и постави ме са
десне стране Сина и Бога твога.
По трећем стихословију, сједални, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Славни апостоли, вас је Христос испустио као зраке сунца, да просветлите сву
земљу, вашим побожним молитвама ви обасјавате божанском и незалазном
светлошћу све, и вером просветљујете оне који славе ваш свети спомен.
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Похитај брзо оче Николаје и спаси слуге твоје који су у невољама и бедама,
јер имаш смелост код Творца и Бога, зато дођи убрзо ка нама, који те са вером
призивамо, и подари нам твоје заступање и заштиту.
Слава и сада, богородичан: Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер
си од свих створених узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.
Канон светим, славним и свехвалним апостолима.
Дело Теофаново. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на
исти начин у пустињи победио.
Божански органи Утешитеља разгласише њега божански увек надахнути, па
запеваше песму нама заиста спасоносну, доброславни Христови апостоли. (два
пута)
На постељи лењости лежим и у смрти греховној, и великом сам душевном
патњом мучен, а ви ме удостојите ваше посете, славни Христови очевидци.
Ви сте апостоли речју разрешили неразумност народима, зато благодаћу
Утешитеља просветлите од неразумних дела јако помрачено срце моје.
Богородичан: Дјева си и после рађања остала, када си нас ради Јављенога на
земљи неизрециво родила, њега усрдно моли да просветли душе наше.
Ини канон, међу светима, оцу нашем Николи чудотворцу.
Његов акростих је: Ово је четврто прослављање Николе.
Дело Јосифово. Глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Од Дјеве Рођени је без муке душе тристо пута моћнијих у дубину три
пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као тимпаном,
победничку песму теби запевам.
Живот без патње наследио си блажени и радости духовне си увек испуњен,
зато сваку тугу одагнај од душе моје молим, те да бих те са радошћу славио
најсветији оче Никола.
Постављен си био високим врлинама као на свећњаку, и као светилник
просветљујеш срца верних свети Николаје, зато те са вером молим:
светлоносним молитвама твојим одагнај таму са душе моје.
Сада сам оче на пучини трулежног живота, а препун сам разних искушења,
зато ка теби притичем премудри и вапијем, да ми будеш кормилар и у тишину
претвориш буру бижанским молитвама твојим.
Богородичан: Недреману имаш молитву Пречиста зато успавај наше страсти
душевне светим заступањем твојим, и дај нам божанску и спасоносну бодрост
за испуњавање Божије воље.
Песма 3.
Ирмос: Због тебе се црква твоја радује, Христе и кличе ти: ти си моја снага
Господе и уточиште и поуздање.
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Град твој Боже и Владико свештено весели, река разумних токова твојих
ученика.
Најславнији апостоли, грађани небески и саслужитељи духовних чинова,
избавите нас од сваке невоље.
Утврдио си Христе (апостоле као) твоја разумна небеса, зато утврди и мене
њиним молитвама, на камену твоје воље, јер си милосрдан.
Богородичан: Као Мати, моли те Господе са збором ученика твојих она која
те је чисто родила, да подариш и нама милости твоје.
Ини.
Ирмос: Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као
Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што си ти,
Човекољубче.
Показао си се као оружије смртоносно за противнике од чијих искушења
сачувај неповређене Николаје, све који вољу Божију чине.
Малаксалост моје душе светитељу излечи, јер ти си сломио замке и хајке
противника, да бих те као мога заступника са верома славио.
Разорио си бездушне идолске храмове Артемиде зато уништи страсна
маштања мога ума, божанским заступањем твојим оче Николаје.
Богородичан: Стекли смо тебе Пречиста Дјево као заступницу, зато окрени
нашу тугу на радост и избави нас од мука које рађају смрт.
Песма 4.
Ирмос: Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце праведно
стаде у току своме, тада ти је достојно клицала: слава сили твојој Господе.
Навео си твоје изабранике као коње на море Човекољубче, а они су воде
кривоверја замутили и свима твоје истинито учење објавили. (два пута)
Славни апостоли, као везде просветлише побожношћу духовну основу Цркве,
зато од ноћи незнања и сагрешења избавите и мене.
Показали сте се апостоли као стреле наоштрене, зато моје од врага ужарене
стреле злобе угасите, и моју мисао (у добру) утврдите.
Богородичан: Душу моју огорчену отровом уједом од противника, делотворним
лечењем исцели, ради молитава твоје Родитељке Христе и ради апостола
твојих.
Ини.
Ирмос: Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус
најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе твојој
сили.
Твоје преславно житије свуда те је таквог показало: са божанским чудима, као
просветитеља и украс светитеља и свима похвалу, који те Николаје радосним
песмама поштују.
На високом престолу блажени Бога си похвалио, смирен и мудар си
божанским сјајем блистао, удостоји да и ми будемо тога заједничари, ради
богопријатних молитава твојих оче мудри.
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Божанском ревношћу и светим жаром си избавио оне који су неправедно
осуђени на смрт, зато ти вапијемо: тако избави и нас од искушења која јако
умртвљују срца.
На небеса си отишао радосно и невидиво оче, али дођи зато свима који те
призивају и олакшај нам душевне тегобе и подари нам по Богу утеху.
Богородичан: Ужаснуле су се војске ангелске Пречиста опевајући
узвишеност твога божанског порода, са њима моли Дјево да се сви спасемо,
који тебе са чистом вером славимо.
Песма 5.
Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости
из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.
Апостоли славни, као животне лозе процветале грожђем, напојише све вином
духовног весеља. (два пута)
Ка светлости заповести Божијих упутите апостоли све који у тами душевне
мрзовоље безумно бораве.
Апостоли блажени, избавите нас душевних од сагрешења и будућег суда и
пропасти и беда.
Богородичан: Спаси ме Боже као Човекољубив спаси ме ради молитава која
те је неизрециво родила и ради свих твојих божанских апостола.
Ини.
Ирмос: Нечастиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни а
ти си блистање славе Очевог Божанства, и зато ти Човекољубче појимо од
ранога јутра.
Зашао си као сунце и умро си оче мудри, али си засијао код Христа сијањем
светлоносних чудеса твојих, којима обасјаваш све под сунцем, Николаје.
Свети Николаје услиши нас у дане напада искушења и туге, па сваку тескобу
одагнај благодаћу Духа који живи у теби.
Имам душу скрхану од животних страсти али у помоћ призивам тебе
Николаје свети, похитај и умоли Преблагог (Бога) да ми подари потпуно
исцелење.
Богородичан: Умним очима Дјево видео је тебе Исаија па је узвикнуо: гле,
родиће се Исус Господ од Дјеве слушкиње Божије, људима за поновно
обновљење.
Песма 6.
Ирмос: Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по твојој
милости.
Као Богом изабране овце доброга пастира беху расејани по свету и вукова
свако зловерије у овчију кротост са вером претворише. (два пута)
Као воћке доброг плода Божијега раја, ви сво неплодство најбедније душе
моје у добар род врлинске нарави преведите апостоли.
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Био сам рањен оружијем сласти па умрох, а ви славни који од Христа
благодат примисте да и мртве васкрсавате, моју бедну, умртвљену душу
оживите.
Богородичан: Заустави разбеснелу буру душе моје милосрдни Боже свих,
ради молитава твоје родитељке Богородице и апостола твојих и мученика.
Ини.
Ирмос: Прошао сам дубине морске и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из дубине живот мој.
Оснажен си снагом Спаситеља, па си успео богомудри невидивога врага
погубити, избави нас од његових тешких повреда, молитвама твојим оче
Николаје.
Од мучења у паклу и најгорег насиља од злих људи, избави нас светим твојим
молитвама преславни Николаје.
Војводе које су неправедно на смрт осуђени избављени су твојим заступањем,
као њих тако и нас избави од сваке повреде, пречудни (оче Николаје).
Богородичан: Народ твој и град моле те Мати Божија: избави нас Пресвета
Владичице од сваке невоље и вечне осуде.
Песма 7.
Ирмос: У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више, него ли
пламеном запаљени беху, и овако клицаху: нека си благословен у храму славе
твоје Господе.
Твоји нелажни апостоли Христе су силом најсветије прповеди зиму обмане
разрушили а разум верних богоразумом просветлили. (два пута)
Ви увек изливате миомирисно миро божански апостоли, зато миром
духовним све који вам притичу испуните, а смрад страсти одагнајте.
Раслабљен сам телесним непристојностима, али ви ме спасите, славни
ученици (Бога) Речи непропадљиве, јер појим: благословен си у храму славе
твоје Господе.
Богородичан: Збор ангела и збор мученика и твојих апостола Речи (Божија),
моли се увек твоме великом милосрђу Човекољубче, ради Богородице смилуј се
свима јер си милосрдан.
Ини.
Ирмос: У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више, него ли
пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у храму славе
твоје Господе.
Свети Николаје моли јединога Творца свега који у светима почива, да нас
освешта и низпошаље на нас милост своју.
Преподобан исправан и кротак, тих и смирен ти си био славни и ка преславној
висини свештенства си узвишен и чиниш чудеса и знамења.
Божанске законе си сачувао преподобни, и показао се као храм најчаснији,
зато ти се обраћамо свеблажени: избави нас слуге твоје од свакога безакоња.
Богородичан: Твојом бодром молитвом успавај побуну страсти моје душе и
даруј мени бодрост млада Дјево, да одагнам далеко мрзовољу и дремање.
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Песма 8.
Ирмос: Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом певао:
благословите сва дела господња Господа.
Ви сте уста Христова огњеног духа и разваљена уста заградисте а спасоносну
проповед на све стране посејасте, зато од уста вука духовнога избавите све који
кличу: сва дела Господа појте и величајте га у све векове. (два пута)
Затрубите славни апостоли око моје умртвљене душе, као доброг гласа трубе
Христове па од гроба очајања и велике мрзовоље и њу подигните да би појала:
сва дела Господа појте и величајте га у све векове.
Ради молитава твојих ученика не презри Христе мене, мада сам твоје законе
развратним умом одбацио и мада сам Владико као блудник у дубину пропао и
мада сам зле навике увек чинио.
Богородичан: Маријо, Господарице свега, мене је савладала змија и свагда
грешим али ме ти ослободи од ње молитвама твојим па да служим Христу у
животу чистом и да појим: сва дела Господа појте и величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо
их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте Господа.
Божанско песништво Николаје затворило је јасно незатворена уста
безаконика и од Аријеве погибљи многе избавило православно појући: Господа
појте и величајте га у све векове.
Ти си свети имењак са победом и нас који те увек са вером молимо твојим
молитвама покажи победницима над страстима које смрт рађају и над
безаконим људима лажљивих језика.
Умољавамо тебе чудотворче Николаје, да нам твоју спасоносну помоћ
низпошаљеш у дан невоље, када те са вером молимо и преклињемо.
Тројичан: Поклонимо се верни православно Светој Тројици славећи Оца и
Сина и Свесветог Духа, кличући: благословите и појте Господа и величајте га у
све векове.
Богородичан: Удостоји ме милости твоје Благословена и Свечиста, јер си
најмилостивијега (Бога) Реч родила, и дођи ми у час суда и избави ме Пречиста
тамошње осуде.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Христос, као угаони камен несечен руком, од тебе се Дјево, као од
несечене горе одсекао, да сакупи разасуте природе, зато се веселимо и тебе
Богородице величамо.
Апостоли, ви сте као камење изабрано од камена у угао положенога, на коме
сте сва срца верних саздали, а каменом вере сте вражија здања разрушили. (два
пута)

165

Од Христа сте примили власт да свезујете и разрешујете богоблажени
апостоли, зато разрешите окове мојих зала, и привежите ме уз Божију љубав, и
учините заједничарима Божијега царства.
Богоблажени апостоли, ви сте као божански облаци Владике, зато усахло срце
моје од свакаквим злих дела божанским облацима сада напојте и плодоносним
га покажите.
Богородичан: Са светим ангелима, са божанским апостолима и са славним
мученицима моли Богородитељко Пречиста твога Сина и Бога да избави од
невоља душе наше.
Ини.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Твој гроб увек исцељује и миомирисно миро истаче свима који са вером и
љубављу њему притичу а укопава нападе искушења, преподобни Николаје, зато
те сви славимо.
Као сунце све облиставаш све под сунцем, Николаје богоблажени, и
божанским чудима мноштво страшних невоља одгониш твојим светим
заступањем, и архијерејима си пример за угледање.
Смилуј се посебно на нас Николаје, јер смо увек у животним невољама и у
јаким бурама искушења од демонских обмана и злих људи да бисмо те сви
славили.
Сећај се душо на дан и час страшни када буде хтео да те на суд доведе
Владика и да ти суди за твоја тајна дела и завапи му: ради молитава Николаја
Спаситељу спаси ме.
Богородичан: Приносимо ти радосно глас божанског Гаврила и кличемо:
радуј се рају, који увек има посред себе дрво живота, радуј се преславна палато
Речи (Божије), радуј се Дјево свенепорочна.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан:
Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и предстојника Мира
Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од неправедне смрти, цару се
јавио са Авлавијем у сну, и укинуо неправедну пресуду.
Богородичан:
Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога Божанства, у
којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је Служитељко осенио, и
као Богородицу показао.
Затим: Уобичајени псалми.
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На стиховње, стихире апостолима, глас 4.
Духом Светим си просветио сабор апостола Христе, и ради њих уми Боже и
нашу греховну нечистоту и помилуј нас.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Дух твој Свети Христе Боже као свесилан, показао је неуке ученике као
проповеднике, који су складном речитошћу паганску обману поразили.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Часна је Господе смрт твојих светих, јер су мачем, огњем и
мразом уништавани, и крв су своју пролили, али су наду у тебе имали: да ће
примити награду за патње, и све су претрпели, а од тебе Спаситељу су примили
велику милост.
Слава и сада, богородичан: Тебе смо стекли као бедем Богородице
Пречиста, и као мирно пристаниште и утврђење, зато те молим: управи и мене у
бури живота.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У четвртак, блажени, глас 4.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Због дрвета је Адам из раја исељен, а дрветом крста се разбојник у рај уселио,
први је залогајем заповест Створитеља одбацио, а други саразапет је Бога
скривенога исповедио вапијући: помени ме у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Ви сте васпитаници Пастира и разумног Јагањца и он је вас као мудре
јагањце послао међу вукове на божанску проповед. Њину сте свирепост
претворили у кротост кличући неклонулом мишљу и вером: помени нас
Спаситељу у царству твоме.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Као светле звезде прошли сте сву земљу, Господњи апостоли, и мрак обмане
сте разагнали. а светлост спаситељну сте обманутима заблистали, зато вас
Христови проповедници славимо молећи, да се увек молите Господу за нас.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Ви сте мудри убијани и огњем разбукталим спаљивани, али сте
спалили ужасна дела многобоштва, и сада изливате реке исцелења, свима који
вам са вером притичу и топло Христа призивају и кличу: помени нас у царству
твоме.
Слава, тројичан: Помислом без саблазни и са мишљу будном, рецимо Ономе
који на висини седи заједно са Оцем и Духом: неразделна Тројице, која си све у
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времену речју створила, просвети све који ти са вером кличу: помени нас у
царству твоме.
И сада, богородичан: Ти си Богородитељко и свенепорочна млада Дјево
истинита радост апостола, а страдалницима венац који невене, са њима измоли
нама Владичице избављење од греха, и исправак живота свима који са вером
моле и кличу: радуј се истинитог блага ризнице.

У четвртак на вечерњи
на Господи возваx: стихире часном и животворноме крсту. Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је у
тебе очишћење.
Када те је цела творевина видела разапетога, променула се и уздрхтала: земља
се потресла и сва заљуљала, дуготрпељива Речи (Божија) и завеса храма се од
страха расцепила због твоје патње, и камење се од страха распадало, а сунце је
зраке сакрило, јер су познали тебе као свога Створитеља.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Како ли се безакони сабор усудио да осуди тебе бесмртнога Судију, који си у
давнини у пустињи дао закон Мојсеју боговидиоцу? Како се (тај сабор)
гледајући да Живот свију на дрвету (крста) умире није поплашио нити у своме
уму помишљао да си ти једини Господ и Владика целе творевине?!
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Пробадањем твојих ребара Многомилостиви, покидана је меница праоца
Адама са почетка света, а одбачена природа човекова покропљена твојом крви
је освештана, па кличе: слава твојој доброти, слава твоме божанском распећу
свесилни Исусе, спаситељу душа наших.
Затим стихире светоме из минеја. ако ли нема минеј, онда ине стихире
Пресветој Богородице. глас 4.
Подобан: Јако добља..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Када те је угледала на крсту прикованога Господе, Мати твоја као јагње се
ужаснула и повикала: Какав је ово призор Сине најдражи? Зар ти је овако
узвратио непокорни сабор безакони? А колико ли се твојих чудеса насладио?
Но слава твоме неизрецивом снисхођењу Владико.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
И опет исту стихиру.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
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Када је угледала тебе као Јагњета и Пастира на дрвету (крста), Родитељка
твоја је као јагње плакала и за тобом матерински нарицала: Сине мој најдражи,
зашто си на дрво крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти руке и ноге Речи
(Божија) приковали безаконици? Зашто си излио своју крв Владико?
Слава и сада, крстобогородичан: Када те је угледала Господе Дјева и Мати
твоја на крсту пропетога, ужаснула се и гледајући говорила: Како су ти
узвратили они који се насладише многих твојих дарова Владико? А ја те молим:
не остављај ме саму на свету, него похитај и васкрсни па са собом подигни и
праоца.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире крста, глас 4.
Дао си нам Христе крст твој као непобедиво оружије и њиме побеђујемо
нападе противника.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Увек имамо крст твој на помоћ Христе и њиме кидамо мреже демона.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Ти се славиш кроз спомен твојих светих Христе Боже, и ради њиних молитава
низпошаљи нама велику милост.
Слава и сада, крстобогородичан: Не плачи замном Мати, гледајући на
дрвету (крста) пропетога Сина твога и Бога, који је свемоћно поставио земљу на
водама, и сву је творевину саздао, јер ћу васкрснути и прославићу се, и мојом
силом ћу срушити адово царство, и уништити силу његову, а свезане ћу
избавити од зала његових као Милосрдан, и привешћу их Оцу моме као
Човекољубац.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У четвртак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици Матери
и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Само си ти заступница, уточиште и чуварка слуга твојих, Богородитељко
Пречиста, и зато ти се клањам и призивам: спаси мене бедног, јер си милостива.
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Скверним делима ранио сам савест моју, и то носим на очиглед свима, али
ипак похитај Владичице и буди ми на помоћи, и пре краја мога избави ме и
спаси ме.
Слава: Освештај Владичице нечисто срце моје, јер ти си пресветог (Бога) Реч
родила, и као светија од вишњих сила, само си ти најопеванија.
И сада: На тебе полажем наду спасења мога и ка теби доброј са вером
притекох, не презри мене, узданице безнадежних, и да не будем на радост
демона.
Песма 3.
Ирмос: Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор твојих
песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској слави твојој, и
венаца славе их удостоји.
Росу доброте твоје подај ми Свенепорочна и Пречиста, јер ме растапа жега од
грехова, и стална туга ми је додијала, о када би ми ти божанску радост
подарила.
Растерај мрак ума мога Богородице, светлошћу коју имаш као блага, и молим
те, учврсти ме у покајању, јер си милосрдна и много милостива, да се спасем и
да те прослављам.
Слава: Кропљењем твоје милости, Дјево Богом обрадована, погаси жар мојих
страсти, и упали угашени светионик срца мога, јер ти си као златни свећњак
Свенепорочна.
И сада: Потапају ме таласи грехова и бура неумесних мисли мојих, али ти се
смилуј, Свенепорочна и као милосрдана пружи ми руку помоћи, да се спасем и
да те прославим.
Песма 4.
Ирмос: Неиспитиву Божију намеру ради оваплоћења тебе Вишњег (Бога),
пророк Авакум је предсказао, и овако ускликнуо: слава сили твојој Господе.
Ти најчуднија Мајко Божија, засијај ми зраком покајања и растерај мрак са
бедне душе моје, и одагнај Дјево из срца мога све помисли зле.
Молим тебе Благословена, која све верне очишћаваш, и иштем: убеди Сина
твога и Судију, да ми буде милостив, да бих те хвалио и прослављао.
Слава: Једина Чиста, исцели смирено и губаво срце моје препуно нечистих
страсти, јер си лекара родила и из руку демона ме избави.
И сада: У давнини блажени Авакум, речима Богом надахнутим, назвао те је
«гором чистом и осењеном (од Бога) који са југа долази» јер Он се из тебе
Владичице, оваплотио и најјасније се свету објавио.
Песма 5.
Ирмос: Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна Дјево,
имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога Сина, и свима који ти
певају мир си подарила
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Умртвљен сам страстима и злим помислима, Најнепорочнија, и ка твоме
милосрђу прибегавам и ка твојој топлој заштити и помоћи Владичице
притичем, јер само си ти Живот родила, па зато оживи и моје срце.
Храна сам греховном оружију, а ти ме Пречиста, исцели твојим леком, јер си
родила Спаса и Господа, ради мене копљем рањенога, а Он је ранио у срце
змију.
Слава: Разваљени ум мој излечи Најнепорочнија и исцели страсти душе моје,
и таму туге разагнај, да бих ти Богородице, похвале појао, као увек блаженој и
свеопеваној.
И сада: Гледала је Дјева (Христа), као грозд на древу повешеног и овако
ридала: чедо, пиће точиш, којим опрашташ пијанство непријатеља, који те
низашто распиње, свима дуготрпљивог.
Песма 6.
Ирмос: Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере вршимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога прославимо.
Само си ти помоћ свима, па помози и нама беднима, и подај нам руку помоћи
и ка пристаништу спасења, једина Богоблагодатна, нас упути.
У страшном часу (Суда) избави ме Пречиста од мучења, и обмане од злих
демона и осуде и таме и муке и огња.
Слава: О теби песме певам, Најопеванија, и славим часну узвишеност твоју, а
ти ме нечистих страсти ослободи и вечне ме славе удостоји.
И сада: Заиста не можемо да ти као што приличи појимо, али ти појимо ћутке
поштујући ону неизрециву, на теби учињену тајну, Дјево.
Господи помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 4.
Када те је видела Пречиста Мајка твоја на крст подигнутог, Речи Божија,
матерински је јецала и овако говорила: Какво је сад ово ново и непознато чудо,
Сине мој? Како Ти, Животе свију, да смрт окусиш, а хтео си као милосрдан,
мртве да оживиш?
Песма 7.
Ирмос: Не послужише твари више него Саздатељу, Богом умудрени, него
опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се: најопеванији Господе
и Боже отаца благословен си.
Једина Богом благодатан, ти си родила Непроменивог, па га моли Пречиста,
да десницом његовом на добро измени ум мој, демонским искушењима много
исквареног.
Царице и Дјево, родила си Цара Христа, па се смилуј и спаси ме, јер сам
склон страстима, вером ме утврди и на стазе спасења упути, јер ти си спасење
вернима.
Слава: Буди молитвеница моја ка Рођеноме из тебе, Најнепорочнија, и
подари ми опроштај великих дугова, и божански улаз у царство Божије (отвори
ми), и оној храни и светлости ме присаједини.
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И сада: Најнепорочнија Маријо Дјево, неискусомужна и пречиста, у доброти
си неизмерна, јер си Бога у телу родила, па га моли, да нас избави од сваке
невоље и греха.
Песма 8.
Ирмос: Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше праобраз,
а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће: Господа појте дела и
величајте га у све векове.
Живот сам свој у блуду провео и сваку нечистоту учинио, од суда страхујем и
мучења и одговарања и пресуде, зато помилуј душу моју бедну, Пречиста, и пре
смрти моје подари ми просветлење.
Богомати неискусобрачна, у тебе сам сву наду за спасење моје положио, и
тебе сам увек у помоћ призивао, спаси ме невоље и искушења демонских и
разреши ме од робовања залима мојим и од вечне таме ме избави.
Слава: Постала си узвишенија од ангела, јер си Бога неизрециво оваплотила,
њега моли Владичице најнепорочнија, да се узвисим над телесним мојим
искушењима, и да бих се избавио вечне муке и будућег суда.
И сада: Испуни ме водама божанским Дјево, јер си извор у себи носила;
избави ме од гноја грехова мојих и ка животу спасења ме упути, Пречиста, и
униније душе моје Дјево одагнај, и избављење од демона ми подај.
Песма 9.
Ирмос: Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује
бестелесних бића свет, поштујући празник Богоматере и нека кличу: радуј се
најблаженија Богородице пречиста и Увекдјево.
Богом обрадована Владичице Пречиста, силном молитвом твојом разруши
пашњаке греха нечисте моје душе и тела, и подари ми Најнепорочнија,
спасоносно исцелење и пречисти страх од Владике (Христа).
Ти си мени Најнепорочнија, просвећење, избављење и радовање, ти си мени
саборац и слава и похвала и нада и спасење, зато се теби поклањам и овако те
прослављам: спаси мене бедног слугу твога, и избави од врата ада пакленога.
Слава: Спаси ме Пречиста, јер си Најмилосрдијег родила и умилостиви се
слузи твоме и на пут покајања упути ме, из друштва у саблазни Злога изведи
ме, и од његовог лова избави ме, и од вечног огња Најнепорочнија, удаљи ме.
И сада: (Бог) се Реч тобом Најнепорочнија, у тело оденуо, оваплотио се и као
милосрдан у свету поживео, поставши не мањи него док је раније бестелесан
био, да би онога који је од давнине све мучио, божанском силом својом
победио.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и после Оче наш.. тропари и остало по
обичају, и отпуст.
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У петак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 4.
Часном твојом крвљу искупио си нас од клетве (старога) Закона, када си на
крсту прикован и копљем прободен; бесмртност си излио љаудима, Спаситељу
наш, слава теби.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
На крсту су те Спаситељу приковали Јудеји, крстом си призвао нас из
незнабожаца Христе Боже, својом вољом си раширио руке на њему и по
мноштву милосрђа твога хтео си да те прободу копљем у ребра, једини
Човекољубче.
Слава и сада, крстобогородичан: Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога,
оружије је прошло кроз твоју пресвету душу, када си видела својевољно
разапетога Сина твога и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да
подари нама опроштај грехова.
По другом стихословију, сједални, глас 4.
Похитај брзо, пре него нас поробе врази, који те хуле и који нам прете Христе
Боже наш, погуби твојим крстом све који нападају на нас, да схвате колико је
силна вера православних, ради молитава Богородице једини Човекољубче.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Данас војске ангела се сакупише у спомен страдалника, да мисли верних
просветле и цео свет благодаћу обасјају. Ради њиних молитава даруј нама Боже
велику милост.
Слава и сада, крсто богородичан: Када те је видела на крсту подигнутога
Пречиста мати твоја Речи Божија, матерински је плакала и кроз плач нарицала:
какво је ово ново чудо Сине мој? Зашто си Животе свију, окусио смрт а хтео си
као Милосрдан да оживиш умрле?
По трећем стихословију, сједални, глас 4.
Из безмерне милости Благи, ти си крст и смрт за нас својевољно претрпео и
суђење неправедно, да би осуђене од старе клетве ослободио, лажју пале у
пропадање, зато се и клањамо Речи (Божија) твоме распећу.
Када те је сунце угледало на дрвету (крста) разапетога Сунце Правде оно је
свју светлост у мрак претворило, земља се заљуљала а мртви су као из сна
убрзо устали Речи (Божија), песмом славећи божанску силу славе твоје.
Слава и сада, крстобогородичан: Када је непорочна Мати твоја Христе
угледала тебе на крст подигнутога, јецала је и овако матерински нарицала:
Какво је ово ново и страшно чудо Сине мој? Зашто је тебе Животе свих
безакони сабор на крст приковао, светлости моја најслађа?
Канон часном и животворном крсту. Његов акростих: Христос прикован на
крсту ослобађа од обмане. Дело Јосифово. Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу реч Царици Матери
и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
На крсту си раширио божанске руке, Дуготрпељиви и пропали свет си
призвао ка познању силе твоје Милосрдни, зато величамо твоју доброту.
Мојсеј је подигао (целитељну) змију као праобраз твога божанског распећа
беспочетна Речи (Божија), њиме паде отровна змија узрочница Адамовог пада.
Мученичан: Сда сте се удостојили да живите у светлу светих мученици, и
примили сте непоколебиво царство као што је Павле рекао, и постали сте
заједничари славе Христове.
Мученичан: Подизани сте валовима неиздрживих мука мученици, али ви као
брод нисте потопљени, него имајући за кормилара Цара свих, достигли сте у
спокојно пристаниште.
Богородичан: Оружије како рече Симеон прошло је кроз твоје срце, када си
видела Христа распетога Дјево и Владичице, јединога копљем прободенога,
зато си уз јецаје претрпела патње.
Ини канон Пресветој Богородици. Глас 4. Ирмос исти.
Песма 1.
Ти си једино заступање и уточиште и чуварка слугама твојим Богородитељко
Пречиста, због тога ти притичемо и вапијемо: спаси нас Владичице твојим
милосрђем.
Освештај Владичице оскверњено моје срце, јер си пресветога (Бога) Реч
родила и постала светија од вишњих сила, млада Дјево свенепорочна.
Палима си позивање а онима који стоје утврђење, зато те молим, исправи мој
ум пали од грехова, Владичице да бих те славио.
Лежим као мртав од туге и без дела, а ти ми пружи руку помоћи твоје и
подигни ме и покажи пуног божанског весеља Богородитељко.
Песма 3.
Ирмос: Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор твојих
песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској слави твојој, и
венаца славе их удостоји.
Као овцу на заклање водили су те Христе људи безакони, а ти си као јагње
Божије, и хтео си да избавиш овце од злога вука јер си их човекољубиво
заволео.
Стао си пред судију и суђен неправедно, ти који си праведно судио земљи, и
претрпео си шамаре по образу а хтео си да ослободиш мене заробљеног од
злога владара света, Господе.
Мученичан: Страдали сте због (Божијег) закона и безаконе противнике сте
посрамили, својевољно сте пострадали, да би свима узношење били, и змију
која је смрт издејствовала тако сте победили.
Мученичан: Од земнога сте се свети мученици узвисили и ка прослављењу
сте кроз страдање дошли и са бестелесним силама сте се у телу сјединили, и
радости неизрециве сте се испунили.
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Богородичан: Из тебе се Дјево и богоблагодатна Владичице истинито
обновљење Еви показало, када се Бог у телу родио и на крст пропет био, и
демоне оборио.
Ини. Ирмос исти.
Смилуј ми се Пречиста Дјево, јер ме пучина живота јако потапа, и управи ме
ка тихом пристаништу спасења, јер си само ти нада коју имам.
Разори таму ума мога Богородице блага, светлом које је у теби и молим те:
утврди у мени жељу за покајањем, јер си милосрдна и многомилостива, да бих
се спасао и тебе славио.
Кропљењем милости твоје Дјево богообрадована, погаси жар мојих страсти, а
угашени светилник срца мога запали, јер си ти као златни свећњак,
свенепорочна.
Посети Богородитељко од страсти веома болну и бедну душу моју, и као
милостива спаси ме молитвама твојим, да бих бољи живот стекао, а тебе
величао.
Песма 4.
Ирмос: Неиспитиву Божију намеру ради оваплоћења тебе Вишњег (Бога),
пророк Авакум је предсказао, и овако ускликнуо: слава сили твојој Господе.
Да ме разрешиш од окова греха Човекољубче, твојом вољом си био свезан, и
на крсту си умро као злочинац, слава великом твоме милосрђу.
Ране си претрпео и срамну смрт Речи Божија, а обесмртио си бића земна
умртвљене страстима, зато слава великоме милосрђу твоме.
Мученичан: Хтели сте да наследите радост Божију мученици, Духом
Свесветим, зато сте са радосном душом ране и страшну смрт претрпели а злога
сте ранили.
Мученичан: Одсецали су вам руке и главе и језике богословне а очи
лишавали светла, и мада сте мученици на делове сечени, али сте уз Бога остали
неодсечени.
Богородичан: Када си копљем прободен Владико, покидана је Адамова
меница, тако је Господе Богородица под крстом стајала, туговала и болно
јецала.
Ини. Ирмос исти.
Као свенеорочна Мати Божија засијај ми Дјево зором покајања, па растерај
мрак бедне душе моје, а зле помисли из срца мога одагнај.
Ти си Пречиста Дјево и Мати помиритеља и умољивог Владику родила, зато
као блага за нас њега увек моли, да нас од њему страног (духа) избави.
Ти си очишћење свих људи зато те са вером молим и иштем: учини
милостивим ка мени Судију и Сина твога, да бих те хвалио и славио.
Тебе имам увек Пречиста као помоћницу, па се зато ничега не бојим нити
страшим. Ко би смео нанети патњу слуги твоме а да се не уплаши?
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Песма 5.
Ирмос: Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна Дјево,
имала си у себи над свима Бога, и родила си надвременог Сина, и свима који ти
певају мир си подарила.
Видећи тебе као сунце на крст разапетог, сунце је своје зраке сакрило и
блистати није могло због тебе Спаситељу који си зашао, али ти си и све који су
спавали у ноћи обмане просветлио па су се твојој сили поклонили.
Разапет си био из милосрђа Господе и спасао си ме, оцта и жучи си примио и
окусио, да би нас избавио од оног залогаја којим смо се преварили и у трулеж
пали.
Мученичан: Топлотом Духа Светога разорили сте зиму обмане, божански
мученици, и ка пролећу покоја сте са радошћу дошли и заједно помажете свима
који су у невољама.
Мученичан: Свети мученици, лијењем божанске крви ваше сву сте земљу
напојили, а потоке безбожништва сте исушили, зато се сада на води живота
веселите и за све нас се молите.
Богородичан: Када си видела Сина којег си телом родила на дрвету (крста)
подигнутога ти си се плача испунила и дуготрпљењу његовом се стварно
дивила, зато и ми величамо његово снисхођење.
Ини. Ирмос тај исти.
Умртвљен сам страстима и нечистотама али ка милосрђу твоме Свенепорочна
прибегавам и ка твојој топлој заштити и помоћи притичем Владичице, јер си
само ти Живот родила, па зато и моје срце оживи.
Просветли моје помрачено срце Пречиста, јер си даваоца светлости родила,
уједно и Бога и Човека, њега као Мати умоли Госпођо да ми подари избављење
пре страшнога дана.
Излечи мучење ума мога Свенепорочна, и исцели страсти душе моје и мрак
очаја одагнај, да бих са хвалом појао теби увекблаженој, Богородице
свеопевана.
Обори Владичице побуне мојих противника, јер само тебе имам као
заступницу и наду и помоћ силну, а ти ме сачувај Пречиста и избављај од
њиних насртаја.
Песма 6.
Ирмос: Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере вршимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога прославимо.
Патњама које си за нас претрпео, патње си човачанства зауставио, и ка
животу без патње си све привео, милостиви Господе.
Зраци сунца су се сакрили а црквена завеса се покидала и земља се тресла а
камење се од страха распадало, јер тебе Створитеља на крсту гледати није
могло.
Мученичан: Када сте божански мученици мукама уморени, гледајући вас
змија је умртвљена, а ви сте заиста вечни живот наследили, божанском
благодаћу.

176

Мученичан: Безбројно мноштво мученика, ви сте многе муке претрпели и
многе венце примили, и зато што увек живите мноштво мојих зала одагнајте.
Богородичан: Буди ми пристаниште Свенепорочна јер пловим кроз пучину
великих зала, јер ти си сву твар која је у невољама Породом твојим
Богородитељко спасла.
Ини.
Ирмос: Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту
молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе (вишњих) сила.
Засијај ми зору покајања Владичице и разори облаке мојих злих помисли јер
ти си Увекдјево облак Сунца праведнога.
Утишај свирепе валове страсти мојих и укроти буру злих помисли мојих, јер
ти си велико пристаниште буром витланих.
Напој ме пићем покајања Владичице, и реке суза ми сада подари, да њима
угасим пламен вечни, једина Свеопевана.
Исуши свирепу пучину мојих зала, јер си заиста родила пучину доброте, па
ме упути ка пристаништу Божије воље.
Песма 7.
Ирмос: Не послужише твари више него Саздатељу, Богом умудрени, него
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се: најопеванији
Господе и Боже отаца благословен си.
Када си ти Христе био на дрво (крста) подигнут, тада је био побеђен
противник и паде страшним падом, а раније осуђени се спасао па је појао: ти си
Господ отаца и Бог благословени.
Мене умртвљеног си оживио Христе твојом смрћу на дрвету (крста), и твојим
божанским ранама си исцелио ране срца мога, најопеванији Господе и Боже
благословен си.
Мученичан: Примили сте дар исцелења да патње исцељујете и демоне од
људи да силом Духа одгоните, зато и страсти срца мога вашим молитвама
непобедиви мученици исцелите.
Мученичан: Бродолом је претрпео супарник и од крви ваше пропаде са
мноштвом његовим, а ви свехвални мученици са радошћу појите: ти си Господ
и Бог отаца и благословен си.
Богородичан: Ти си непорочна невеста, и као палата Створитеља и земља
неорана и престо сав у огњу Пречиста, зато ти кличемо: радуј се Пречиста
Владичице јер си људе обожила божанским твојим Породом.
Ини.
Ирмос: Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје си
погубио, и тако правда праведнога лови, а ти си најопеванији Господе, Боже
отаца наших и благословен си.
Са великом љубављу притичем под твој свети покров, а ти ме не врати
празног, него ми даруј Пречиста опроштај сагрешења и спаси ме, да би то
видели непријатељи моји и посрамили се.
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Не бојим се зала јер си ти самном Дјево, потераћу противнике који ме гоне
безпоштедно и победићу их твојом силом укрепљен, Маријо Богородитељко.
Имаш сву моћ јер си родила Владику, зато ме ослободи власти од страсти и
сласти, да бих радосно појао: радуј се престоле Вишњега, благословена.
Само тебе покровитељку имам на земљи ја слуга твој, и истиниту и тврду
помоћ спасења Пречиста и благословена, зато теби притичем: спаси ме од
мрежа ловаца, Богородитељко.
Песма 8.
Ирмос: Побожну децу у пећи, Рођени од Дјеве спасао је, то бејаше тада
праобраз, а сада стварност, и сву васиону да теби пева покреће: Господа појте
дела и величајте га у све векове.
Разрешаваш ме од окова времених, а сам си Надвремени у времену својом
вољом свезан, гордога си свезао ужадима нерешивим, па си га отерао Владико
и спасао ме крстом и страдањем, зато те благосиљам Христе у векове.
Најопеванија Речи, ти си својевољно подигнут на дрво (крста) и сву си
творевину са собом уздигао, безпочетни и невидиви, који си кнезове и власти
таме твојим страдањем Христе изобличио, зато ти у све векове појимо.
Мученичан: Уседласте на крв своју као на кочију мученици предивни и у
надземна насеља узети бесте и од Христа сте достојне почасти примили,
Господу појући, кличући и величајући га у векове.
Мученичан: На дрва (крсна) су подизани и у јаме бацани, у огањ и воду
раздвајани страдалници и мученици но са радошћу појаху: Господа појте и
величајте га у векове.
Богородичан: Видећи уснулог на дрвету (крста) Христа који свима божанску
и спасоносну бодрост дарује, Мати свенепорочна нарицаше, јаукаше и овако
говораше: какво је ово сада чудо? Ти који све оживљаваш хоћеш да умреш.
Ини. Ирмос исти.
Блудно сам провео живот и сваку нечистоту учинио, а стрепим од суда, од
истјазавања и од пресуде моје, Пречиста, а ти си Судију родила, зато ми дођи
тада и избави ме невоља.
На тебе полажем сву наду спасења мога Богомати неискусобрачна и тебе у
помоћ призивам свагда: спаси ме од туге и насртаја противника и разреши
окове зала мојих и вечне ме таме избави.
У часу краја мога избави ме Дјево и Богомати из руку демонских и суда и
парнице и страшнога испита и митарстава горких и кнеза страшног и вечне
осуде.
Сачувај Дјево слугу твога од сваког насртаја противника, јер тебе имам
Владичице као покров и заштиту, утврђење и уточиште, и због тебе чекам
избављење од замки противника, једина заступнице рода човечијега.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
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Песма 9.
Ирмос: Свако на земљи нека се радује Духом просвећен и нека празнује
бестелесних бића свет, поштујући свештени празник Богоматере и нека кличу:
радуј се најблаженија Богородице Пречиста и Увекдјево.
Стојао си као оптужен, ти који ћеш судити свима, венцем трновим си
хотимице увенчан Спаситељу својом вољом, а трње непослушности Христе из
корена чупаш, и свима усађујеш познање твоје доброте.
О како ли безакони људи беху завишћу помрачени, и тебе непорочнога су
Светлодавче на крст предали? Твоје страдање сунце је гледало па се помрачило
а светлост црквена раздерала и земља се из темеља заљуљала.
Мученичан: Мученици свети, страдањима сте били налик на Христа, али и
санаследници царства и светлости, зато просветлите премудри ваше појце и
греховног мрака их ослободите и разних невоља.
Мученичан: Већ сте се у сама небеса уселили и славу непролазну сте
примили, и близином Светоме сте обожени, зато помените све нас који славимо
са вером, свети и часни спомен ваш, увекславни.
Богородичан: Просвети Чиста оне који тебе са љубављу певају и величају,
разреши таму страсти наших, и укроти млада Дјево буру и саблазни од Злога, и
од нас га одстрани молитвама твојим.
Ини. Ирмос исти.
Радуј се Пречиста, јер си заиста свима на земљи радост родила, радуј се
спасоносно пристаниште и покровитељко свих који теби притичу, радуј се
лествице чиста, која узвисујеш пале, радуј се свеблажена Богородице наших
душа уздање.
Укини пашу мојем греху: оскверњену моју душу и тело, па силном молитвом
твојом о, најнепорочнија, богорадована и Пречиста Владичице подај ми
Владичин страх као исцелење спаситељно.
Ти си Свенепорочна моје просветлење избављење и радовање, ти си мој
саборац, ти моја слава и похвала и очекивано спасење, и теби се верно клањам
и кличем ти: спаси мене бедног слугу твога и од врата адових избави ме.
Спаси мене Чиста, јер си милосрдног Спаситеља родила, па се смилуј слузи
твоме и на пут покајања ме упути, а саблазни злога од мене одгони, и његових
замки и огња вечнога ме свенепорочна избави.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
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На стиховње, стихире крста, глас 4. Самогласан.
Нека нам буде бедем крст твој Исусе Спасе наш, јер другог уздања ми верни
немамо, осим тебе на њему телом прикованог, који нам даје велику милост.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Крст твој часни дао си за знамење, свима који се боје тебе Господе, њиме си
посрамио челнике и власти таме, и увео си нас у прво блаженство, зато славимо
твој човекољубиви промисао, Исусе свесилни Спаситељу душа наших.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Ко се неби ужаснуо видећи ваш храбри подвиг свети мученици?
Јер ви сте у телу били, али сте бестелесног противника победили, и крстом
наоружани ви сте Христа исповедили, зато сте прави прогонитељи демона
постали, и над варварима победитељи, и непрестано се молите да се спасу душе
наше.
Слава и сада, крстобогородичан: Подобан: Јако добља..
Када те је угледала на крст прикованога Господе, Мати твоја као јагње се
ужаснула и нарицала: Какав је ово призор, Сине најдражи? Зар ти је овако
узвартио неверни и безакони сабор, који се многим твојим чудима насладио?
Слава неизрецивоме твоме снисхођењу Владико.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У петак, блажени, глас 4.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Због дрвета је Адам из раја исељен, а дрветом крста се разбојник у рај уселио,
први је залогајем заповест Створитеља одбацио, а други саразапет је Бога
скривенога исповедио вапијући: помени ме у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Када су небеске силе виделе тебе на крст разапетога Једини дуготрпељиви
остале су збуњене, и са трепетом се чудиле, земља се заљуљала а светила се
због неправде угасила, осуђени Адам је помилован када си ти Човекољубче
осуђен, зато слава твојој милости.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када си на Месту Лобање подигнут, тада си вражију главу поломио, када си
на дрвету (крста) умро, умрле због плода (рајског) дрвета си оживио, и
житељима раја их показао, зато непрестано славе твоје милосрђе и кличу:
помени нас у царству твоме.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Свети мученици ви сте крст као оружије примили, и храбро са вером као
оклопом сте пред противнике изашли, и њих сте погубили, па сте непролазним
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венцем овенчани, и славу са висине сте добили, зато се радујете прослављени, и
ми вас са вером славимо.
Слава: Мада си са Оцем и Духом сједињен, ти си Спаситељу на крст
прикован, да јасно покажеш ка нама милосрђе твоје. Сунђер, трску, ругање и
ране си претрпео, јер си хтео да избавиш из вечног огња који вапију: помени
нас Спасе у царству твоме.
И сада: Нигде несместиви и непритешњен местом, уселио се у твоју свету
утробу Богородитељко Пречиста и Владичице, и на дрво (крста) је уздигнут, а
свету је живот излио. Њега умоли да умртви охолост тела нашега, и спасе све
као Човекољубац.

У петак на вечерњи
на Господи возваx: покајне стихире светим мученицима, светитељима и
преподобним. Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Страдањима Христа Човекољубца следовали сте страдалници, јер сте тела
своја предали на ране и горке муке, и на безбројне патњаме, али сте увек
гледали унапред на божанску сладост раја и храну непролазну и вечан
благослов, што сте и добили, зато се молите за све који вам поје.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
И опет се узима та иста стихира.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Свеосвећени пастири, ви сте били налик првоме пастиру Христу Цару свију,
јер сте душе усрдно за своје стадо положили и страшне беде претрпели, и били
нападани од опасних вукова, али зато ви блажени спасавате богоизабрано стадо
неповређено.
Ине стихире мученичне. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Господњи мученици, ви сте као духовне жртве и разумне паљенице и
савршене жртве Божије, који Бога знате и Бог познаје вас као своје овце, чија је
ограда за вукове непроходна, молите се да и ми будемо на испаши са вама на
водама упокојења.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Часна је смрт светих твојих Господе, јер су мачем и огњем и душом
скрушеном пролили крв своју, а имали су наду у тебе да ће примити плату за
труд свој, и када су све претрпели примили су од тебе Спаситељу велику
милост.
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Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Светитељи, ви имате смелост код Спаситеља, зато се молите непрестано за
нас грешене, да добијемо опроштај сагрешења а душе наше велику милост.
Слава и сада, богородичан: О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у
песми предсказао и о узвишености твога Створитеља је рекао: стаде царица
десно од тебе, и тебе је као Матер и заступницу Живота објавио, јер Бог је хтео
да без оца из тебе као човек постане, да опет обнови онога по лику његовом,
пропалог стастима и да нађе овцу забуделу и у гори залуталу, да је узме на раме
и Оцу принесе и у своју вољу и састави са небеским силама и да спасе свет,
Христос који има велику и богату милост.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире мученицима. Глас 4.
Ти се славиш кроз спомен твојих светих Христе Боже, и ради њиних молитава
низпошаљи нама велику милост.
Ти си примио трпљење мученика а од нас прими ову песму Човекољубе, и
ради њиних молитава даруј нама веику милост.
Мртвима: Са душама који правдно скончаше упокоји Спасе душе слуга
твојих и сачувај их у блаженом животу, који је код тебе Човекољубче.
Слава и сада, богородичан: Ти си Пречиста Владичице као неугасива свећа
и престол праведни, зато мли да се спасу душе наше.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У петак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Душе тристотине моћних од Дјеве Рођени је без муке у дубину три
пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као тимпаном,
победничку песму теби запевам.
Од блата страсти и од помисли узбурканих и од стрела лукавих и од сваког
напада противника, спаси моју бедну душу Богородитељко Пречиста, и избави
ме вечнога огња.
Извуци ме из дубине сагрешења и упути ме на светлост божанских заповести
Христа Бога, обасјај ме зраком покајања, и подари ми да се удостојим живота
вечнога.
Слава: У прашину злобе упадох због зала мојих, и гушим се од великих
мојих дела злих и нема ми опстанка, Владичице, Дјево Мати, па ме зато твојом
силом извади, и огња и муке ме избави.
И сада: Уништила си смрти пропаст, Богородице Најопеванија, јер си Христа
као извор непропадиви родила, и ти си Најнепорочнија бесмртношћу и
благодаћу човечанску природу украсила.
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Песма 3.
Ирмос: Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као
Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светога као што си ти,
Човекољубче.
Појави се Пречиста Дјево, и таму душе моје одагнај, и окове мога греха
раскидај, и молим те, заступништвом твојим спасење ми подај.
Срце ми је поколебано због навале страсти, а ти га у најчистијем страху
Божијем утврди, Дјево најнепорочнија, по твојој доброти.
Слава: У очајању и безпомоћан, ка теби сам Најнепорочнојој и моћној
заштитници притеко, зато ме не одбаци од божанског покровитељства твојега
Дјево.
И сада: Украшена си златним ресама као царица, и са десне стране Цара и
Бога стојиш, Владичице, и за слуге твоје се молиш.
Песма 4.
Ирмос: Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус
најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе сили
твојој.
Спопала ме је чамотиња и сав сам у тами од страсти и гресима
робујем, а ти Дјево Богоблажена ослободи ме, и сједини Сину твоме и Богу
нашем.
Усмртио ме је обманитељ својом злобом, а ти си Најнепорочнија Живот
родила, и мада сам у дубину пропао, ти ме отуда извади, јер си милостива и
Свенепорочна.
Слава: Бачен сам у гроб мојих безбројних сласти, и чамотиња ме је и леност
обухватила, али ти си родила Онога који све подиже, и зато ме оживи као добра
и спаси ме.
И сада: У давнини те је пророк предсказао као гору свештену, Дјево
Пречиста, и врлинама осењену, из које се спасоносна Реч појавила, за обнову и
просвећење наших душа.
Песма 5.
Ирмос: Нечестиви неће видети славу твоју Христе, него ми, о, Јединородни и
блистање славе Очевог Божанства, и зато ти од раног јутра појимо
Човекољубче.
Нека се Владичице развесели душа моја смирена, и нека се Најнепорочнија и
Пречиста, боји твога Сина, и да од срца вршим заповести његове, упути ме
твојим молитвама.
Удостоји Најблаженија, да исповедим Избавитељу душу моју страсну од свег
срца мога, и одагнај Најнепорочнија свако зло из срца мога безумнога.
Слава: Сачувај душу моју као зеницу ока, под окриљем твојим, Пречиста и
Блажена, и избави је од злостављања злих духова и разних мучења.
И сада: Буди мени, слузи твоме Пречиста, избављење од напада страсти и
демона злих, јер ти си ми моћна заступница и непостидна заштитница.
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Песма 6.
Ирмос: Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту
молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе (вишњих) сила
Победи све који ме стално нападају Владичице, и облак злих помисли мојих
растерај, јер си ти Богомати, као двери Сунца правде.
Заблистај ми зраком покајања, Владичице и облаке злих помисли мојих
растерај, јер ме веома обмањују и себи вуку и кваре ме.
Слава: Умири страшне таласе свирепих страсти мојих, и уништи буру мојих
помисли злих, јер ти си Најнепорочнија, поуздана заступница и покровитељка
свима нама.
И сада: Умножише се више од песка морскога сагрешења душе моје, и као
тешко бреме вуче ме на доле, али ти Дјево, пре мога краја, смилуј се и спаси ме.
Господи помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 4.
Она је топла заступница свима у невољама, и има наклоност Божију и наша је
помоћница, њоме се пропасти избављамо и њу као блажену Богородицу верно
називамо.
Песма 7.
Ирмос: Аврамови потомци у давнини у Вавилону пламен пећи надвладаше, и
у песми овако појаше: Боже отаца наших благословен си.
Тебе Пречиста Богородице са вером призивам: сачувај смирено срце моје, и
ибави ме пламеног мучења и вечне таме.
Раздери Пречиста Дјево копљем Сина твога меницу мојих сагрешења, и у
часу краја мога живота избави ме, молим те, покоравања демонима.
Слава: Потоком суза мојих и кропљењем милосрђа твога, угаси Дјево
Пречиста, пећ која ми следује, због мноштва зала мојих на које демони
наговарају ме.
И сада: Од сваког мучења и искушења која наилазе, избави једина Мајко
(Бога) Речи и Увекдјево нас, и све који ти разумно поје у векове.
Песма 8.
Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо
их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте Господа.
Богородице Дјево и Богоневесто, исцели моју болну душу и помрачени ум мој
просветли, и огња ме избави и мука вечних и неизрецивих.
Покорих се неразумним страстима и у дубину пропасти упадох, и да горим у
пламену сам сам скривио, а ти од тога избави, мене, слугу твога, Богородице и
Дјево.
Слава: Бескрајну пучину мојих зала исуши, јер си Избавитеља и Господа као
пучину милосрђа родила, и окове мојих зала раскини пре мога краја, јер си
Спаситеља свију родила.
И сада: Господ се из твоје утробе оваплотио и Господарем све твари остао, а
тебе Дјево је као Господарицу видивог и невидивог света објавио, и као Матер
непорочну те је показао.
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Песма 9.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Срце моје нема плодова врлина, Пречиста Богородице Дјево, а ти га плодним
покажи, јер си из неплодне (Ане) рођена, вољом Оног који све у трену мења, да
бих ти појао, Свеопевана.
Озари ме твојом светлошћу Најопеванија, јер си родила Светлост
неприступну, па разагнај облаке страсти мојих, и од таме без светла ме избави,
а божанске светлости ме удостоји, да бих ти појао Мати и Дјево.
Слава: Кропљењем твога милосрђа, умиј гној срца мога Пречиста, и учини да
увек лијем сузе и њима страсти своје укротим, и тако се мука избавим.
И сада: Бога који воли добро си родила, доброљубива Богородице, и зато ме
зле љубави плотске брзо ослободи, и да делам по Божијој вољи учини, а не да
пропаднем због моје лености.
Затим: Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропар и остало по
обичају и отпуст.

У суботу на јутрењу
По првом стихословију, сједални мученични, глас 4.
Данас војске ангела у спомен страдалника дођоше, да мисли верних просветле
и цео свет благодаћу обасјају; ради њих буди умољен Боже и подари нам
велику милост. Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Страдалници твоји Христе Боже наш, наоружани крстом победише лукавство
најзлобнијег противника, и заблисташе као светила, па руководе све на земљи,
и дарују исцелења свима који са вером траже. Ради њиних молитава, спаси
(Господе) душе наше.
Слава и сада, богородичан: Оно што је од постања било сакривено и
ангелима недоступна тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у
несливеном јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је
провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
По другом стихословију, сједални, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве венце од
тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише и немоћну дрскост
демонима сломише. Ради молитава мученика спаси душе наше.
Стих: Многе су невоље праведника али од свих ће их избавити Господ.
Крвљу твојих мученика по целом свету, као пурпуром и свилом црква се твоја
украсила, зато ти кличе Христе Боже: низпошаљи твоје милосрђе народу твоме,
а мир житељима твојим подари, и душама нашим велику милост.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе, а спомен је њихов
из нараштаја у нараштај.
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Душе свих које си преставио од временог живота Спаситељу, упокој као
добар и свесилан и једини Човекољубац, и опрости им као милосрдан све што
су сагрешили и ради молитава Богородице смилуј се Милостиви на дело твојих
руку, јер си једини Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Чиста, Најнепорочнија и Неискусомужна која си
бестелеснога Сина и Реч Божију у времену родила, моли њега са светима и
часним патријарсима, мученицима, пророцима и преподобнима, да подари нама
очишћење и велику милост.
Канон светим мученицима, светитељима, пророцима и
преподобнима. Његов акростих је: Светло похваљујем
Христове другове. Дело Јосифово. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Од Дјеве Рођени је без муке душе тристо пута моћнијих у дубину три
пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као тимпаном,
победничку песму теби запевам.
Увек се светли часна Црква, и слави и поштује свеле подвиге Господњих
страдалника и Христа који је као сунце засијао из Дјеве и таму обмане одагано.
Похвалимо верно Христове свете изузетне људе сачувано добро и светло
похвалимо сав сабор који је преподобно поживео и телесне сласти духом
умртвио.
Снага од Бога дата је женама да у посту и великом страдању благодаћу врага
победе, њиним молитвама и твојих светих пророка, твоју милост свима
низпошаљи Господе.
Слава: Оправдај Христе слуге твоје праведним промислом које си од живота
пролазног ка непролазном животу превео и удостоји их да се радују са свима
твојим праведнима, презирући њина сагрешења.
Богородичан: Избављајући нас од прве осуде Син Божији је зажелео
Пречиста да буде Син твој, зато и ми, тебе ради усињени, Оца небескога
благосиљамо а теби појимо.
Други канон уснулима. Њега појимо по реду када нема минеја. Његов
акростих је: Правило четврто крај напомиње. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини пучину
Црвеног Мора пешке и неовлажених ногу Израиљ, и Амаликову силу је на
исти начин у пустињи победио.
Припев: Диван је Бог у своим светима, Бог Израиљев.
Држи за десну руку слуге твоје Спаситељу и упути их на пашу бесмртности
да гледају лепоте твоје, ради молитава страдалних мученика.
Припев: Упокој Господе душе уснулих слуга твојих.
Удостоји Христе са вером преминуле да наследе неизрециву и блажену славу
твоју, презирући њина сагрешења и оправдај их благодаћу и изливеном крвљу
твојом.
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Слава: Твојом живоносном смрћу умртвио си умртвитеља Христе Боже, а
онима које си примио подарио си живот твој, сам и сада верне слуге твоје
упокој.
И сада: Диван и узвишен добротама као Божији Син, а из тебе Дјево
оваплоћен је био и на дрвету (крста) повешен, на изглед без красоте и смрт је за
све примио.
Песма 3.
Ирмос: Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и зато се
утврдило у Господу срце моје.
Као победоносни јагањци мученици жртвовани су, и за Христа се принели,
жртвованом јагњету и Речи Божијој, за све избавитељу.
Уста Божија били сте свештенотајници, и од недостојних сте достојни
постали, и светом науком сте све просветили.
Стекао је сабор преподобних уздржањем храну непотрошиву, и насладио се
гледањем и божанским узношењем.
Слава: Све које си у вери преставио Христе, молитвама свих светих твојих
упокој, презирући њина сагрешења што су их у животу учинили.
Богородичан: Принесимо хвалу Богу од Дјеве рођеном у телу, и збору жена
састављеним са збором ангела.
Ини.
Ирмос: Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом као
Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што си ти,
Човекољубче.
Мученици су победили идолску обману и зато сада моле Бога и Владику да
дарује уснулима божански покој.
Нареди да се уперено оружије уклони и да могу од дрвета живота храну
примити слуге твоје које си преставио Владико.
Слава: Удостоји Христе слуге твоје рајског стана и хране, где је чист глас
оних који тамо празнују, и опроштај сагрешења њима даруј.
И сада: Уз божествено Рађање Девство си спојила Пречиста, и Створитеља
свега си неизрециво родила, а његовој вољи се све покорава.
Песма 4.
Ирмос: Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође Исус
најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава Христе твојој
сили.
Најсветији сабор мученика се прославио и својим телима је свето прославио
Господа кога сви ангели славе и моле се да се избавимо од сваке невоље.
Разум бестелесних блиста и сија, а божански светитељи ноћ сваке обмане
разрушише и нелажним упутством упутише богоизабрано стадо Христово ка
разуму.
Украсило се преподобних безбројно мноштво и велича се божанских жена
јединствено славље и слави се сабор светих пророка и радује се заједно са
сабором ангела.
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Слава: Свети мученици ви постали сте суграђани са ангелима, зато свима
измолите опроштење и да се сви у божански рај уселе и добију од сагрешења
коначно избављење.
И сада: Он је тебе Дјево и по рађању сачувао дјевом, зато прослави све дјеве
које стоје око тебе и са њима се моли непрестано, да се спасу од сваке муке и
невоље душе наше.
Ини.
Ирмос: Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце праведно
стаде у току своме, тада ти је достојно клицала: слава сили твојој Господе.
Мученици се показаше као светила, која просветљују небо црквено и од
Спаситеља Христа моле да подари уснулима опроштење.
Слуге твоје имајући крст твој као жезал силе прођоше кроз море овог живота,
њих усели Господе у твоју гору у којој си начинио твоју светињу.
Слава: Допусти Владико као милосрдан, да се слуге твоје које си изабрао,
уселе у насеља оних који те истински воле и где су душе праведника.
И сада: Он који влада мртвима и живима, као Човек се из тебе Богомати
оваплотио и мада бесмртан смрт је телом претрпео а силу смрти је разрушио.
Песма 5.
Ирмос: Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света светлости
из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.
Храбри мученици су на крст пропињани и на точковима ломљени и на делове
сечени али од Бога не беху одсечени.
Светитељи су верне спасавали и Јагњету и Пастиру привели све које су
преподобно напасали и који им беху поверени.
Преподобни, ви сте од светског метежа били одвојени и страсти срца сте
умирили и сви сте Божији синови (и кћери) постали.
Слава: Божији пророци и збор жена које сте Богу угодиле, од раније
уснулима покој измолите.
Богородичан: Бог који се у тебе уселио Пречиста Дјево, учинио је људе
божанским становима своје славе.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Господе у твоме владичанству прославио мученике, њих ради упокој
раније уснуле јер си милосрдан.
Живот без завршетка, дивну радост и непрестано весеље, подај
Многомилостиви раније умрлима.
Слава: Једини Благи и изворе доброте, упокој све који су у вери и познању
тебе живот завршили.
И сада: Певамо о теби Богомати и са љубављу те славимо, јер је тобом свима
у тами засијала неизрецива и неприступна Светлост.
Песма 6.
Ирмос: Прошао сам дубине морске и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из дубине живот мој.
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Ви сте премудри мученици као најдрагоценије камење по земљи ваљани, али
сте зловерије сво оборили и храмови Божији постали.
Светитељи, праведни и преподобни, ви поверено вам Христово стадо од руке
насилничке спасавате и све надгледате, зато се и прослављате.
Изрекама пророчанским следујући, мноштво жена страдањем и постом
угодише Богу Речи, од жене Дјеве заблисталом.
Слава: Удостоји Многомилостиви живота, у светлу са светим твојима све
умрле, који од нас са вером ка теби Творче пређоше.
Богородичан: Устима, језиком и срцем исповедам тебе млада Дјево као Бога
нашега чисту Матер, и твојим заступањем избави ме од вечен осуде.
Ини.
Ирмос: Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по твојој
милости.
Нека уперено оружије (пред рајем) види копље које је божанска ребра твоја
проболо и нека одступи од слуга твојих Спаситељу, ради молитава страдалника
твојих.
На дрвету (крста) си био пропет Спаситељу мој и рај си отворио, зато у вери
престављене у њега усели као милосрдан и покажи их заједничарима твога
живота.
Слава: Удостоји да се насладе паше животне сви који ка теби Владико
побожно кроз смрт пређоше, и уброј их међу твоје од века преподобне.
И сада: Реч је Бог невидиви, а оваплоћен од Дјеве младе и неискусомужне је
постао видив да смрћу је смрт разори.
Песма 7.
Ирмос: Аврамови потомци у давнини у Вавилону пламен пећи надвладаше, и
у песми овако појаше: Боже отаца наших благословен си.
У весељу душе сложно појмо господњим мучениицима, као освештаним
сасудима Владике Христа, и као одбрани и кулама цркве.
Светитељи Христови и збор свих Божијих преподобних, радују се са вишњим
силама. Ради њиних молитава Христе спаси све који ти поје.
Добро трпљење преподобних жена и оних кроз страдање заблисталих и које
су са вером испоснички живеле, послушањем је победило ону која је Еву
ранила.
Слава: Ти који си ад разорио а смрт твојом смрћу победио, упокој све које си
у вери преставио и учини их житељима раја.
Богородичан: Када је у давнини законодавац видео пламен који није купину
спалио, слици твога Порода се научио, Богородитељко Дјево увек
благословена.
Ини.
Ирмос: У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више, него ли
пламеном запаљени беху, и овако клицаху: нека си благословен у храму славе
твоје Господе.
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Због трпљења и спаљивања и крви свих мученика, нека добију избављење
побожно уснули, и упокој их код тебе, као милостив и доброчинитељ.
Међу твоје првенце и преподобне, уброј Спасе душе слуга твојих који се ка
теби преставише, и удостоји их да се непрестано наслађују тобом, који владаш
над свима.
Слава: Учини Речи Божија и као Бог да те са весељем, смелошћу и
светлошћу на облацима сретну они које си примио сада као милостив.
И сада: Благословена Богородитељко, Дјево и Мати радуј се! Због тебе заиста
беше смрти уништење, а живот неразориви је умрлима дарован.
Песма 8.
Ирмос: Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и тамо
их оросио и овако их певати научио: сва дела благословите и појте Господа.
Светитељи, пророци и мученици, који су свети подвиг окончали, примили су
свето пребивање са ангелима, и са њима моле очишћење нама свима и велике
милости.
Преподобни просвећени Духом, а са њима свештеномученици и светитељи, и
пророци са праведнима, демонску таму уништише, па Бога хвале и славе.
Онај који се пре безумно хвалио да ће погубити и земљу и море, увек је
побеђиван од жена, које су страдањем и постом усрдно послужиле Богу.
Слава: Молимо ти се Христе за све који су са вером уснули, да их као
милосрдан сјединиш са збором спасених, који непрестано поје: сва дела
господња благословите Господа.
Богородичан: Удостоји ме милости твоје Богородитељко Владичице, јер си
богомилостивог (Бога) Реч родила и спаси мене који кличем: сва дела господња
благословите Господа.
Ини.
Ирмос: Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио, силу
огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и умилном децом певао:
благословите сва дела господња Господа.
Прими Владико молитве мученика и буди милостив ка једнокрвнима, па
упокој душе уснулих у вери твојој, и презри грехе оних који ти кличу: сва дела
господња благословите Господа.
Био си мртав и убројан међу безаконике, а мртвима си излио живот бесмртни,
зато Спаситељу удостоји престављене слуге твоје са надом на васкрсење, да
царство твоје добију сви који ти кличу: сва дела господња благословите
Господа.
Слава: Ти си заиста као извор доброте који увек тече, зато умрле слуге твоје
који живот труежни оставише кротко примири Спаситељу у небеским
насељима јер ти кличу: сва дела господња благословите Господа.
И сада: Само си се ти показала на земљи Дјева Пречиста и Мати немужна, јер
си изнад речи и схватања Владичице Бога родила, а живот вечни мртвима
излила, зато те сви благосиљамо Маријо Богоневесто.
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Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато те сви
величамо.
Видевши божанске дарове и примајући почасти због великих страдања
својих, мученици се радују и Христа величају, који је заиста њих узвисио и као
победоносце показао.
Као они који свештенослуже људима, постављени беху светитељи и
проповедници Бога, јер су постом засијали светлије од сунца. Тако преподобни
засијаше и верне обасјаше делима и великим чудима.
Са свештеномученицима заједно и са сивма пророцима, славимо све
преподобне и праведнике и жене које су светло (Богу) угодиле. Њиним
молитвама и вапајима избави Христе од геени душе наше.
Слава: Оне радости које су се светитељи удостојили јер су теби Христе
угодили, удостоји престављене ка теби са вером, и презири њина сагрешења,
једини Господе многомилостиви.
Богородичан: Показала си се Свенепорочна виша од великих херувима, јер
си родила свега света Сведржитеља, зато разум мој узвиси и против телесних
страсти ме укрепи, да бих вршио вољу мога Владике.
Ини. Ирмос исти.
Дао си истинским страдалницима и мученицима смелост да те моле Господе,
њих ради даруј божанско избављење свима који су се са вером преставили, и у
месту и насељу светом да се уселе њима подари.
Ти си заповешћу свестваралачком све корисно створио, власт имаш над
живима и господариш мртвима, зато као Свесилан настани све слуге твоје које
си преставио, на водама упокојења.
Слава: По природи си благ и богат у милости и доброти, зато избави крајње
таме све који призивају твоје име, и оправдај их због вере и доброте, па их
просветли јер си Човекољубац.
И сада: О твоме Породу Свенепорочна су пророци у сликама проповедали, и
другим преславним именима су тебе називали, а ти си Живот свима родила,
који је у аду моћ смрти разорио.
Затим: Достојно јест.. и јектенија и светилен:
Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан:
Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу код Бога, пружи
твоју руку необориву, и порази противнике наше, и низпошаљи, твојим
слугама, помоћ од Светога.
Затим: Уобичајени псалми.
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На хвалитне стихире, мученицима, глас 4.
Ко се неће задивити свети мученици, гледајући ваш велики подвиг којим сте
се подвизавали? Како ли сте будући у телу, бестелесног противника победили,
Христа исповедили и крстом се наоружали! Зато сте се показали достојни
прогонитељи демона и противници варвара, и непрестано се молите за душе
наше.
Свети мученици ви сте били ангелима заједничари, и на суду сте Христа
храбро проповедали. Све лепоте света сте као да не постоје оставили, а чврсту
веру и наду сте сачували. Пошто сте лаж одагнали, ви вернима изливате дарове
исцелења, молећи се непрестано да се спасу душе наше.
Како да се не дивимо вашим подвизима свети мученици? Јер сте телом
смртним обучени а безтелесне противнике сте победили! Нису вас уплашиле
претње мучитеља, нити вас је ужаснуло увећање мука, зато сте заиста достојно
од Христа прослављени.
Часна је Господе смрт твојих светих, јер су мачем, огњем и мразом
уништавани, и крв су своју пролили, али су наду у тебе имали: да ће примити
награду за патње, и све су претрпели, а од тебе Спаситељу су примили велику
милост.
Покојни: У месту твога покоја Господе где сви свети твоји почивају, упокоји
уснуле слуге твоје, јер си ти једини Човекољубац.
Слава: Где је светска пристрасност? Где је привремених маштање? Где је
злато и сребро? Где је мноштво слуга и журба? Све је прах, све пепео, све као
сенка! Но ходите да појимо бесмртноме Цару: Господе вечног твога блага
удостоји од нас пресељене и упокој их у блаженству без старења.
И сада, богородичан: Једина Чиста и Пречиста Дјево, ти си Бога безсемено
родила, њега моли да спасе душе наше.
На стиховње, стихире покојне, глас 4.
Заиста је страшна тајна смрти: како се душа од тела са тешкоћом дели? Како
се склоп и јединство природне везе по Божијој вољи раздељује? Зато се
молимо: упокој Животодавче и Човекољубче престављене у заштити твојих
праведних.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Смрт је као сан свима који у тебе верују да над свима владаш, мада си у гроб
положен, ти моћ смрти разорио, и њено многовековно насиље си обеснажио,
зато те молимо: настани престављене у радости светих твојих и у светлости
праведних.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
Ти си нам правда и освећење и душама избављење. Ти си Оцу привео
оправдане и избављене, примио си на себе нашу заслужену казну, зато те сада
Доброчинитељу и Човекољубче молимо: престављене упокој у радости и
светлости светих твојих.
Слава и сада, богородичан: Следујући речима богонадахнутих пророка ми
те Свенепорочна као Богородицу схватамо, јер си родила Бога несхватљиво
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оваплоћенога, који избавља нас заробљене гресима. Њега моли сада Пречиста
да престављене слуге твоје својим сјајем заблиста.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У суботу, блажени, глас 4.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Због дрвета је Адам из раја исељен, а дрветом крста се разбојник у рај уселио,
први је залогајем заповест Створитеља одбацио, а други саразапет је Бога
скривенога исповедио вапијући: помени ме у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Свети мученици запаљени Христовом љубављу, подвигом као росом су огањ
безверја угасили, и светила многосветла су у цркви постали и благодаћу су таму
болести и патњи са душа наших одагнали, јер су се прославили. Њих
прославимо, да би њиним молитвама добили просветлење вечни живот.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Сабор свих светитеља и божански сабор пророка, и хорови преподобних и
светих жена, заједно славимо, јер су Богу врлинским делима угодили, и тако се
прославили. Њих прославимо, да би њиним молитвама добили просветлење
вечни живот.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Тамо где блиста твоја светлост, и где се хорови светих радују, одакле су
одбегли уздах и пратња, тамо настани слуге твоје који су раније преминули, и
многонапаћени живот оставили, да би о твојој неизрецивој доброти Христе
певали. Презри њина сагрешења која су на земљи учинили.
Слава: Неразлучна Тројице у Оцу и Сину и Духу потпуно и несливено
сједињан. Јединицо трилична, са вером у тебе умрле упокој, ради молитава
твојих мученика, отаца и часних пророка, дарујући очишћење и душама нашим.
И сада: Зачела си Реч Којега је Отац родио пре Данице звезде, и телом га
родила, постао је Човек савршен али са две воље и два дејства. Њега умоли
Пречиста као Творца и Господа, да се смилује на оне који теби поје, млада
Дјево и Богоневесто.

Крај четвртом гласу
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ГЛАС 5.
У суботу на малој вечерњи
на Господи возвах, узимамо 4 стиха и певамо стихире васкрсне
осмогласника 3, понављајући прву. Глас 5.
Дело преподобног оца нашег Јована Дамаскина.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Твојим часним крстом Христе Спасе посрамио си ђавола, а твојим
васкрсењем си отупио жалац греха, и спасао си нас од врата смрти, зато те
славимо Јединородни.
Када си као овца на заклање вођен био, ти си роду човечанском васкрсење
подарио; поплашише се тада кнезови ада, и уклонише се врата плача, ушао је
Цар Славе Христос и свима у оковима „изађите“ говорио: а онима у тами:
покажите се.
Велико је чудо: Творац невидивих је из човекољубља телом пострадао, али је
као бесмртан васкрсао, дођите народи са свих страна, њему се поклонимо, јер
смо по његовој доброти од обмане избављени, и да појимо једном Богу у три
лица научили смо.
Слава и сада, богородичан: Божански лепу и часну Дјеву славимо,
Пречаснију од херувима, јер када је Саздатељ свих хтео да постане човек у њу
се неизрециво уселио. О, чудних догађаја и преславних ли тајни! Ко се неби
зачудио о овоме када би чуо? Јер Бог постаде као Човек а промене у њему није
било, и кроз врата девства је прошао а умањен није био као што вели и пророк:
човек кроз та врата неће проћи никада, само и једино Господ Бог Израиљев који
има велику милост.
Затим: Светлости тиха, Прокимен: Господ се зацари, у лепоту се обуче, са
стиховима: Обуче се Господ у силу и опаса се. А после: Удостоји Господе,
Свештеник не говори јектенију, него певамо на стиховњама васкрсну
стихиру, глас 5.:
Тебе оваплоћенога Спаса Христа и од небеса неодвојенога, гласовима и
песмама величамо, јер си крст и смрт примио за род наш, као Човекољубац и
Господ. Уништио си адова врата и тридневан васкрсао, а наше душе спасао.
И друге стихире Пресветој Богородици. Глас 5.
Подобан: Радујсја постником..
Стих: Спомињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.
Ка теби пружам руке и скверна уста за молитву отварам и и колена срца мога
приклањам, и сада се духовно дотичем твојих пречистих стопала Пречиста, и
падам пред тобом: исцели ме од дуготрајне и многе неисцељиве болести моје,
твојом добротом исцели ми дубоке ране избави ме од видивих и невидивих
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противника и олакшај Дјево терет лености моје, да бих ти појао и славио те, јер
тобом је свет стекао велику милост.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
Радуј се Свенепорочна јер си неизрециво Сина Божијег зачела и њега родила,
а он је уистину тело наше од твоје крви примио, душу разумну и својевољну
имао, и због своје милости и неизрециве доброте потпуно се у Адама обукао,
зато се Христос нама у две природе јавио, и дејство обадве нам показао; њега
моли да дарује душама нашим велику милост.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни.
Радуј се доброто Јаковљева, коју је Бог изабрао и њу заволео, ти си двери
свима који се спасавају и као клешта која пламен носе, ти си Свеблагословена
клетве разрешење, ти си утроба у коју се Бог сместио, ти си палих подизање,
славнија си од херувима и боља од све творевине, ти си несагледиви призор, и
вест најновија, неизрециви говор, кочија (Бога) Речи, облак из којег сунце
засија и мене обасјава и свима у тами дарује велику милост.
Слава и сада, богородичан: Сва пророштва о теби су се испунила Дјево
Чиста, један од пророка те је назвао дверима која ка Едему и истоку гледају,
кроз која нико проћи неће замо Створитељ твој и целога света; други пророк те
је видео као купину која гори у пламену, јер у теби обитава огањ Божанства и
остајеш неспаљена; неки пророк те је видео као гору свету од које се одсече
угаони камен без руку човека и порази лик духовнога Набукодоносора; Заиста
је велика и преславна тајна у теби Богомати, зато те славимо: јер због тебе
имамо спасење душама нашим.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. Тропар васкрсни. Слава
и сада, његов богородичан. Јектенија мала и отпуст.

У суботу на великој вечерњи
после предначинатељног псалма, уобичајене катизме псалтира.
На Господи возвах.. узимамо 10 стихова и певамо стихире васкрсне из
Осмогласника 3, и Анатолијеве 4, и из Минеја 3 (или 6, а тада само 1
Анатолијеву).
Ако се празнује свети: Слава, минеј: И сада, богородичан 1.-и владајућег
гласа.
Стихире васкрсне Осмогласника, глас 5.
Стих: Изведи из тамнице душу моју да се исповедам твоме Имену.
Твојим часним крстом Христе Спасе посрамио си ђавола, а твојим
васкрсењем си отупио жалац греха, и спасао си нас од врата смрти, зато те
славимо Јединородни.
Стих: Мене чекају праведници докле ми не узвратиш.
Када си као овца на заклање вођен био, ти си роду човечанском васкрсење
подарио; поплашише се тада кнезови ада, и уклонише се врата плача, ушао је
Цар Славе Христос и свима у оковима „изађите“ говорио: а онима у тами:
покажите се.
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Стих: Из дубине вичем теби Господе, господе, услиши глас мој.
Велико је чудо: Творац невидивих је из човекољубља телом пострадао, али је
као бесмртан васкрсао, дођите народи са свих страна, њему се поклонимо, јер
смо по његовој доброти од обмане избављени, и да појимо једном Богу у три
лица научили смо.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Нека буду уши твоје пажљиве на глас мога молења.
Вечерње клањање теби приносимо, као Светлости незалазној; ти си на крају
времена као у огледалу свету телом заблистао и чак до ада се спустио, и тамо
сав мрак разорио, а светлост васкрсења народима показао, светлодавче Господе,
слава теби.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Осниваоца нашега спасења Христа славословимо, јер је он из мртвих васкрсао
и тако свет од обмане спасао, радује се сабор ангела јер је обмана демонска
утекла, пали Адам је устао а ђаво је поражен.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Стражари су поучени од безаконика: прикријте Христово васкрсење и
примите сребрнике и реците: док смо спавали мртвац је из гроба украден. Ко је
видео или чуо да је икада мртвац украден? Па још помазан и наг и оставио у
гробу своје погребне пелене? Не варајте се Јудеји него се научите пророчким
речима и схватите, да је он уистину Избавитељ света и Свесилни.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Господе, ад је заплењен и смрт побеђена Спаситељу наш, а ти који си часним
крстом свет просветио, помилуј нас.
Ине стихире Пресветој Богородици, певају се када нема Минеј, или на
литији. (Нека је знано: у грчком преводу нема ових стихира на овом
месту). Дело Павла Аморејског, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Била си заиста као престо херувимски и изнад сваке твари, јер је у теби
Божија Реч хтео наш лик саздати, па се у тебе уселио и са телом из тебе
Свечиста изишао, крсно страдање је ради нас примио и васкрсење нам као Бог
подарио, а нашу осуђену природу је изменио; зато као Творцу Сину се твоме
Богомати молимо, да добијемо опроштај и милост у часу суда.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Како да те назовем чиста Богородитељко? Као благословену цркву? Или врт
едемски или пророчки ковчег Нојев, којим се спасава у Богу царско
свештенство: сваки свети народ и Христа Бога нашега сабор. Налик си на
ковчег Мојсејев у којем је очистилиште и у њему жезал процвали, свећњак и
сасуд и позлаћена кадионица којем притиче сваки верник да измоли велику
милост.
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Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Једина безнадежних надо и беспомоћнима спремна помоћи, ти си родила
Исуса њубитеља милости, зато се сада смилуј на моју немоћ Чиста, и даруј ми
осећај покајања, да рекама суза потопим несавладиву пучину највећих мојих
сагрешења, па одагнај безмерних страсти мојих буру, и испуни божанским
миром збуњено срце моје, и моли Христа да ми подари од сагрешења потпуно
очишћење.
Слава и сада, богородичан (Догматик): У Црвеном Мору беше некада
описана слика неискусобрачне невесте: тамо Мојсеј разделитељ воде а овде
Гаврило слуга чудеса, онда дубину пређе неоквашено Израиљ, а сада Христа
роди бесемено Дјева; море по проласку Израиља остаде непроходно а
Непорочна по рађању Емануила остаде непромењена. Ти који јеси остао си
исти и људима се појавио као Човек Боже, смилуј се на нас.
Вход. Светлости тиха. После входа учини одређени чтец уобичајени наклон
настојатељу и пева дневни прокимен глас 6.: Господ се зацари у лепоту се
обуче. Стих: Обуче се Господ у силу и опаса се. Стих: Дому твоме Господе
доликује светиња докле дани трају. Стих: Јер је утврдио васељену која се неће
поколебати.
Затим уобичајена јектенија. Удостоји Господе.. Допунимо вечерњу.. и
остало. После возгласа певамо стихиру светога обитељи. Литију чинимо у
припрати и на њој певамо стихове Павла Аморејског или шта настојатељ
изволи.
После уобичајених (литијских) молитава улазимо у храм појући на
стиховњим, стихире васкрсне, глас 5.
Тебе оваплоћенога Спаса Христа и од небеса неодвојенога, гласовима и
песмама величамо, јер си крст и смрт примио за род наш, као Човекољубац и
Господ. Уништио си адова врата и тридневан васкрсао, а наше душе спасао.
Ине стихире по алфавиту.
Стих: Господ се зацари у лепоту се обуче.
Прободеним твојим ребром Животодавче свима си живот и спасење излио,
телом си смрт примио а бесмртност нам подарио, у гроб си се уселио, а нас од
њега ослободио, и као Бог си нас са собом славно саваскрсао зато појимо:
Човекољубче и Господе слава теби.
Стих: Јер је утврдио васељену која се неће поколебати.
Чудно је твоје распеће и твој силазак у ад Човекољубче, њега си заробио а
древне осуђенике си, као Бог, славно са собом саваскрсао, рај си отворио и њих
си тамошњег уселења удостојио; зато и нама који славимо твоје тридневно
васкрсење подари грехова очишћење и удостоји нас бити житељима раја, јер си
једини Милостив.
Стих: Дому твоме Господе доликује светиња докле дани трају.
Ради нас си телесно страдање примио и тридневан си из мртвих васкрсао, зато
наше телесне страсти исцели, и из страшних сагрешења нас подигни,
Човекољубче и спаси нас.
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Слава, из Минеја ако је има. Ако ли не,
Слава и сада, богородичан:
Ти си свечасна Дјево храм и двери и палата и престо Царев, кроз коју се
избавитељ мој Христос Господ уснулима у тами јавио, он је Сунце правде које
хоће да просветли оног кога је по своме лику својом руком саздао, зато
свеопевана, пошто си материнску слободу код њега стекла, моли непрестано да
се спасу душе наше.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш..
Тропар васкрсан, глас 5.
Сабеспочетна Реч Оцу и Духу, од Дјеве се родио за наше спасење, запевајмо
верни и поконимо се: јер је решио да телом на крст узиђе и смрт претрпи и да
васкрсне умрле, славним својим васкрсењем.
Богородичан: Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и
заклоне свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и неискусобрачна,
јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и непосустај у молитви, за све
који ти поје, и клањају се твоме Породу.

У суботу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и коњанике у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас.
Не умемо да ти достојну песму принесемо Владичице, јер је твоја слава изнад
славе свију, али ипак Богоневесто не занемари молење које ти са страхом и
љубављу приносимо.
Сви притичемо ка твоме неисцрпном извору воде и кличемо: Ти си Пречиста
једина радост рода нашега, зато измоли мир црквама твојим.
Слава: Бог који је од тебе Пречиста примио тело одредио теје за
пристаниште свима у бедама, зато ти притичемо и кличемо: Подари твојим
слугама твоју помоћ.
И сада: Нека твоја молитва буде на олакшање слугама твојим Пречиста Дјево
и на одгнање страсти, на уништење грехова и сваког страдања и на очишћење,
Богородитељко.
Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди Цркву твоју једини благи и човекољубче.
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Ти си узданица, помоћ и радост рођенима на земљи, ти си им заштита и
уточиште, Владичице и Мати Живота, зато те молимо: Пошаљи твоју помоћ
свима који ти поју, Пречиста.
Страдалници и који су обухваћени љутим невољама милосрдни Творче свега
и Боже свију, приводимо ти на молитву Пречисту твоју сенку и Матер,
Спаситељу, да нас разрешиш сагрешења наших.
Слава: Само си ти родила Сведржитеља и Створитеља свега и Господа и
остала Дјева. Свима који те уистину славе као Матер Бога подари са висине
спасење слугама твојим.
И сада: Напуни ме Владичице водама животворним, јер си божанску воду
излила целоме свету и твојом божанском тишином укроти мноштво таласа
великих потока безакоња мојих.
Песма 4.
Ирмос: Схвативши твоје божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти Христе: Дошао си да спасеш народ твој и помазанике твоје.
Тебе је подрио Бог као већу од свих који постоје на земљи, а ти си основ
заступања нашега пред њим, Богородице најопеванија.
Црква те је препознала као Дјеву и Мати Божију и усрдно ти се молимо сви
који те поштујемо: да не затвориш пред твојим слугама двери твоје милости,
Богородице.
Слава: Познасмо те сви Мати неисусобрачна, као Божију најлепшу одежду,
па ти се молимо сви који те поштујемо: да нас оденеш у одежду опроштаја.
И сада: Цео се свет испунио радости због Рођенога из тебе, од када те је
Дјево и Мати Маријо велики Гаврило са висине речима „Радуј се“ поздравио.
Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Заиста смо кажњени, али не по величини сагрешења наших, али о, Дјево и
Мати Пречиста, ти одврати сав гнев Сина твога од нас.
Пречиста, ти си неискусобрачно родила Бога, који је једини извео светлост из
таме, зато њега усрдно моли да низпошаље божанску светлост слугама твојим.
Слава: Кађењем молитава твојих Пречиста и божанска невесто са Либана
коју је Соломон прорекао, запахни и слуге твоје, Мати Створитељева.
И сада: Родивши бесемено Христа ти си Богородице учинила правду и
ослободила потомство од клетве прадедовске.
Песма 6.
Ирмос: Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју као благоутробан.
Ти си Владичице Богородице родила Створитеља свега, па твојим слугама
измоли ороштај и подигни нас у сили да ти појимо.
Буди помоћ нама слугама твојим који ти се верно молимо, Владичице
Пречиста, јер си милостива и подигни нас у сили да ти појимо.

7

Слава: Имаш моћи како ти доликује, Владичице Пречиста, зато твојим
милостивим очима погледај и изведи из пропасти слуге твоје.
И сада: Непрестано изливаш токове милосрђа свима који те моле, Преблага,
ороси и мене светлошћу заповести Сина твога, Најнеорочнија.
Господе помилуј, три пута. Слава и сада.
Сједален, глас 5.
Најсветија Дјево, помилуј нас који са вером притичемо твоме милосрђу и који
молимо твоје топло заступање. Ти можеш да све спасеш, јер си блага Мати Бога
вишњега и твојим материнским молитвама увек нас обухваташ Дјево.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца(наших) пламен угаси а децу ороси која
сложно појаху Боже благословен јеси.
Недостижна Божија мудрости Христе, умилостиви се на слуге твоје, због
своје Родитељке, да ти непрестано појимо: Благословен си Боже.
Молимо твоју благост Господе: ради Родитељке твоје исцели ране свима који
ти са страхом поје: Благословен си Боже.
Слава: Погледај Богомати твојим милостивим очима и избави слуге твоје од
сваке невоље, да са вером поје: Благословен си Боже.
И сада: Чинећи зло отпали смо од тебе Владичице али смо и одмах стекли
твоју помоћ, Пречиста, када смо узвикнули: Благословен си Боже.
Песма 8.
Ирмос: Из Оца пре свих векова рођенога Сина и Бога, а у наше време
оваплоћеног од Дјеве Матере свештеници опевајте а народи преузносите га у
све векове.
Владичице наша и дароватељко добара, подари твојим слугама исцелење, јер
ти непрестано појимо Дјево и величамо те у векове.
Ти си Пречиста неизрециво родила Избавитеља и неописиво си га дојила а
Дјева си остала. Њега моли за све који ти поје и славослове те у вкове.
Слава: Теби као светлом свећњаку избављења, најлепши хор смо саставили и
појимо: Сва дела господња нека непрестано поје о Дјеви Марији и нека је
величају у векове.
И сада: Ти си као чисто јагње мада Дјево и Мати, ти ме учини чистим од
страсти телесних, да бих се избавио од замки лажљивога и да бих те опевао
богообрадована.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Свршава се песма теби као створитељу, непролазна надо Владико Христе, као
што је и непролазна и благодат твоја, но обострано подари крепку силу
слугама твојим ради молитава Родитељке твоје.
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Страдалнима си сила и близу си болесних ти Пречиста, јер си истинита Мати
Живота, зато теби притичемо и ослобођење од свих мука налазимо Владичице и
твојим покровитељством се спасавамо.
Слава: Свако омрзнуто јеретичко безумље на земљи гледајући твој божански
лик Владичице, види те као на јави, а ми твое лику притичући исцелење
примамо.
И сада: Ми грешни смо те Пречиста познали као бездан исцелења и као
пучину благодати, зато једина Пречиста избави од свих невоља све који
притичу ка твојој заштити.
Затим: Достојно је..Трисвето. После Оче наш.. кондак гласа и остало по
обичају и отпуст и праштање.

У недељу на полуноћници
Јереј: Благословен Бог наш.. а ми одговарамо: Амин. Слава Теби Боже
наш, слава Теби. Царе небесни.. Трисвето. Пресвета Тројице.. Оче наш..
Јереј: Јер је твоје царство.. Господе помилуј 12. Слава и сада: Ходите
поклонимо се.. (три пута) Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Канон Светој и животворној Тројици, његов акростих: Пето (молитвено)
правило светлости трисунчаној. Дело Митрофаново. Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и коњанике у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
Припев: Пресвета Тројице, Боже наш, слава теби.
Певамо сили јединственог и трисунчанога зрака и кличемо: озари ум наш,
Боже свесилни, и узвиси га ка твојој неизрецивој слави Владико.
Горе тебе ангели као добри духови неућутно певају трисветим песмама, као
Јединицу троструку и Тројицу међусобно једнаку, пресуштаствену и свесилну.
Слава: О Владико целе творевине и многомилостиви, подари души мојој
Тројицо светловодећа, пиће твоје божанске љубави, најслађе и светлотворачко
као и божанско смирење које очишћава.
И сада, богородичан: Као што је у виду росе сишао без буке на руно са
небеса Дјево, тако је и у твоју утробу сишао Божествени и сапасао сву увелу
човекову природу Пречиста.
Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди Цркву твоју једини Благи и Човекољубче.
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Ти си смислио духовна бића учинио си их непрестаним појцима твога
Божанства, трисветли Боже и Творче свега, зато прими и блатних и
земнорођених молења и молбу јер си милостив.
Ти си по природи недодирив за сваку промену, али нама промењивим који
певамо недокучиви извор твоје доброте, подари опроштај сагрешења и спасење,
јер си милостив.
Слава: Славимо Оца и Сина и Духа у неизменивом виду божанства, тебе
јединога и трисјајнога Господа свију, како пророци и апостоли од тебе беху
јасно научени.
Богородичан: Јавио си се Мојсеју у купини као ангел (и весник) великога
Савета Сведржитељевога и обајавио твоје од Дјеве оваплоћење Божија Речи.
Тиме си нас преобратио и на небеса уздигао.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 5. Подобан: Собезначалноје Слово..
Ти си милостива Тројице неразделна, јер милујеш све као свесилан и
свемилосрдан, састрадалан и многомилостив. Зато ка теби прибегавамо јер смо
оптерећени многим гресима и вапијемо: очисти слуге твоје и избави их од свих
мука.
Слава и сада, богородичан: Свесвета Дјево, помилуј нас који са вером
притичемо ка теби милостивој и траживо сада твоју топлу заштиту, јер ти као
блага можеш све спасти јер си заиста Мати Бога вишњега. Твоје материнске
молитве увек употреби, богоблагодатна.
Песма 4.
Ирмос: Схвативши твоје божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти Христе: Дошао си да спасеш народ твој и помазанике твоје.
Данило се научио тајни јединога и трисветлога Господства, јер је угледао
судију да иде ка Оцу и предсказао виђење Духа.
Удостоји ангелске славе све који ти блатним устима певају, као
надсуштаственог Бога, тројичног лицима а јединственога природом.
Слава: Једну власт и једно господство у три својства неодвојиво славимо:
Оче, и Сине и Душе, просвети нас слуге твоје.
Богородичан: Гора чиста и осењена коју је раније видео Авакум и из које
потече Свети, предсказала је зачеће из тебе и твој Пород Дјево немогућ за
гледање.
Песма 5.
Ирмос: Ти се одеваш светлошћу као ризом, теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе, једини благоутробни.
Ти си из доброте саздао човека и по лику твоме га створио, зато у мени
борави тросветли Боже мој, јер си благ и милостив.
Ти ме упути Јединицо трисунчана на божанске стазе спасења, и испуни твога
сјаја, јер си по природи Бог неизмерно силан.
Слава: Неразделива светлости једне природе, раздељени ликовима,
трисветлосни, незалазни, ти обасјај моје срце твојим зрацима.
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Бгородичан: Када је у давнини видео пророк тебе Чиста и најнепорочнија,
као врата која гледају ка незалазној светлости, одмах те је препознао као Божије
станиште.
Песма 6.
Ирмос: Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју јер си милосрдан.
Ти си трисветла личност а јединствен Божански Владар, мада истоветан и
равномоћан и по суштини и по вољи.
Када беше пророк да изјави, певајући Оцу о твојој светлости: угледасмо
Духом Сина као светлост јединога Бога трисунчанога.
Слава: Неспојено Биће у три својства једну власт и моћ имаш, тобом је
настала сва творевина и тобом се обнавља.
Богородичан: Владико Боже јединствени и трисветли, ради молитава
Богоматере низпошаљи твојим певачима избављење сагрешења и беда.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 5. Подобан: Собезначалноје слово..
Да славословимо трисунчану светлост и несложеној Тројици се сада
поклонимо, јер нас је просветила и помиловала и избавила од пропасти сав род
човечански, избавила од обмане идолске цео свет и царство нам подарила.
Слава и сада, богородичан: Збуњен сам због свега ка теби притекох као
надању свих и уточишту грешника и понижених па ти вапијем: сагрешио сам и
боравим у злим делима безосећаја и бедан, али ти ме помилуј недостојнога и
пре краја обрати ме и избави сваке муке.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца(наших) пламен је угасио а децу оросио
која сложно појаху: Боже благословен јеси.
Пошто имаш бездан милости Господе и неизмерну пучину милосрђа, помилуј
и мене који ти сам појим као трисветломе Богу свих.
Теби недокучивоме, јединственоме и трисветломе Богу и Господу, певајући
кличемо: подари твојим слугама очишћење од грехова.
Слава: Славимо једнака лица у једној моћи, и раздељујемо неразделиву
суштину Бога Оца и Сина и Пресветога Духа.
Богородичан: Провала си Дјево изданак беспочетнога са Оцем, као цвет
божанства, изданак увек сапостојећи, који даје живот свима људима.
Песма 8.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме појаху:
Сва дела Господа појте и преузносите у све векове.
Да би открио јединога господства тројичну ипостас Боже мој, показао си се
давно и јасно у лику људи Аврааму, који пева твоју моћ јединствену.
Удостоји ме погледа твојих доброчинитељних зрака, светлости неприступна,
Оче милосрдни и Речи и Душе, да бих увек угађао теби, Господу свих.
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Слава: Свети је Бог Отац превечни, свети је и Син рођени, свети је и
животворни Дух који од Оца исходи и преко Сина се појављује
Богородичан: Заблистала си нам Свеопевана од трисунчане славе Једнога:
Христа Господа, који све поучава тајни јединога Боговладара у три лица, и да га
у векове певамо.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Не могу речи људи да те опевају како доликује безпочетна јединице, па ипак
осмељени због вере, колико је могуће приносимо славу и похвалу твојој моћи,
богоначална и сапрестолна Тројице.
Тебе јединоначалнога и једнаке славе трисветлога Бога, пречистим устима
славе херувими и серафими. Са њима прими и нас грешне Господе, јер твоју
моћ величамо.
Слава: Видео те је Исаија на престолу херувимском како серафими стоје око
тебе, крилима се заклањају и кличу: Свети, Свети, Свети, Трисвети Боже, кога
славимо у три својства.
Богородичан: Као чиста и непорочна Дјева родила си Сина и Бога
непроменивога, који нас избавља од искушења, зато га и сада умоли, да нам
подари опроштај сагрешења.
Затим припеви Григорија Синаита, које говоримо после тројичних канона
сваке недеље: Достојно је заиста.. а који су писани у прилозима Октоиха.
Затим остало из полуноћнице и отпуст.

У недељу на јутрењу
Након шестопсалмија, Бог Господ на глас 5. и певамо тропар васкрсни,
два пута, и богородичан једном, писани на великој вечерњи. Затим
уобичајено стихословије Псалтира.
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 5.
Похвалимо крст Господњи, а свети погреб у песмама поштујмо и његово
васкрсење прославимо, јер је са собом мртве из гробова као Бог подигао и
државу смрти оплени и моћ ђаволову и свима у аду је светлост засијао.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој нека се уздигне десница твоја, не заборави
твојих убогих до краја.
Господе проглашен си мртвим а смрт си умртвио, и у гроб си положен био а
гробове си изпразнио; горе су војници крај гроба стражарили а доле си мртве од
века васкрсао свесилни и недостижни Господе слава теби.
Слава и сада, богородичан: Радуј се горо света и богопроходна, радуј се
духовна купино неспаљена, радуј се једина целог свету мосте ка Богу који
умрле преводи ка вечном животу, радуј се нетакнута Дјево јер си
неискусомужно родила Спасење душа наших.
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По другом стихословију, сједални васкрсни, глас 5.
Господе после твога тридневног васкрсења и апостолског поклоњења, Петар
ти је појао, жене су се охрабриле а ја се уплашио. Разбојник је богословствовао
а ја се одрекао. Хоћеш ли ме ипак призвати да будем ученик? Или ме опет
показати ловца на дубини? Ипак ме прими у покајању Боже и спаси ме.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
Господе међу осуђене су те приковали безаконици и копљем те у ребро
проболи, о, Милостиви! Погребен си и порушио капије адове и тридневно
васкрсао. Дотрчале су жене да те виде и јавиле апостолима васкрсење;
Наузвишенији Господе слава теби
Слава и сада, богородичан: Неискусобрачна невесто, Богородитељко, ти си
Евину тугу на радост окренула, зато се верни теби клањамо и теби појимо, јер
си нас издигла из древне клетве; и сада моли непрестано свеопевана Пресвета
да будемо спасени.
Затим: Блажени непорочни.. (17.катизма). После, тропари: Ангелски
сабор..писани у прилогу октоиха. Затим мала јектенија, и
Ипакој, глас 5.
Због виђења ангела биле су збуњених умова, а божанским васкрсењем душа
просветљених, мироносице су апостолима благовестиле: јавите народима
васкрсење Господа, а он ће вам садејствовати чудесима, јер нам даје велику
милост.
Степена: А н т и ф о н 1. глас 5. стихови се понављају:
Када сам у туги давидски појим теби Спасе мој: избави душу моју од језика
лажљивога.
Блажен је живот пустињацима јер их божанска утеха окриљује.
Слава:
Светим Духом све се одржава и видиво и невидиво, Он је самосвојствен и
истински један од Тројице.
И сада, то исто.
А н т и ф о н 2.
На гору душо уздигнимо се, па иди тамо одакле ће помоћ доћи.
Твоја десна рука нека и мене додирне Христе и од сваке лажи нека ме сачува.
Слава: Светоме Духу богословски рецимо: ти си Бог, Живот, Утеха, Светлост
и Разум, ти си доброта и ти царствујеш у све векове.
И сада, исто.
А н т и ф о н 3.
Због оних који ми кажу „уђимо у дворе Господње“, испуњен сам многим
радостима и узносим молитве.
У дому Давидовом величанствено се догађа: тамо огањ спаљује сваку
срамотну помисао.
Слава: Светоме Духу као узроку живота доликује достојанство, јер од њега
све живо добија душу, као и од Оца заједно са Речју.
И сада, то исто.
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Прокимен, глас 5.
Воскресни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, јер ти царујеш у
векове. (Пс.9,33)
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим. (Пс.9,1)
Све што дише.. Еванђеље јутарње по реду.
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу,
јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење
твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име
твоје прослављамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом васкрсењу
Христовом. Јер гле, крстом дође радост целом свету. Свагда благосиљајући
Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас претрпевши крст, смрћу смрт
разруши.
Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
Затим глас 6. : Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву
милосрђа твојих очисти безакоње моје.
Потом стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је
живот вечни и велику милост.
Ђакон: Спаси Боже народ твој..
Свештеник возглас: Милошћу и милосрђем и човекољубљем...
Канони: васкрсан на 4; крстоваскрсан на 3; и богородичан на 3; минеја
на 4.
Ако се празнује свети на 6, крстоваскрсан на 2 и богородичан на 2.
Канон васкрсан, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и коњанике у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
Припев: Слава Господе светом васкрсењу твоме
Тебе носиоче трновног венца и делатељу са љубави овенчао је јеврејски сабор
трновим венцем не сачувавши родитељско предање Христе, који си
родоначелника (Адама) разрешио трновне забране.
Сагнуо си се безгрешни животодавче и подигао си мене који сам упао у јаму и
ниси претрпео мога смрадног трулења Христе, него си мирисом божанске
суштине мене замирисао.
Богородичан: Разрешила се клетва и плач је престао, о, ти благословена и
благодатна те је вернима радост заблистала и благослов свим крајевима света,
јер си као цвет носила Христа.
Ини канон, крстоваскрсан.
Песма 1. глас исти.
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Ирмос: Спаситељу Богу..
Ти си својом вољом био на крсту прикован телом и паломе и осуђеноме због
дрвета дрветом (крста) си дао слободу. Зато теби јединоме појимо, јер си се
прославио.
Ти си Христе, мртваца васкрсао из гроба и палога подигао и толико га
украсио да је сео са оцем ( урају). Зато теби јединоме појимо, јер си се
прославио.
Богородичан: Пречиста Мати Божија моли се непрестано Богу, који се из
тебе оваплотио и од недара Очевих није се одвојио, да увек спасава од сваке
неприлике оне које је саздао.
Ини канон, Пресветој Богородици.
са крајегранесијем: Светлост си родила зато ме просветли Дјево.
Песма 1. Глас исти
Ирмос: Коња и коњанике у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
О Пречиста, моли Христа који се као светлост у тебе уселио и цео свет
зрацима божанства просветлио да просветли све који ти певају, Мати и Дјево.
Ти си Свечиста украшена добротом врлина ти си благодатна јер си
прихватила зрак Духа (Христа) који је добротворна красота , који је све
поправио.
Тебе је у давнини праобразовала купина на Синају јер ниси спаљена Дјево кад
си се са огњем сјединила, јер си као Дјева родила и Дјева надразумно и остала,
Мати и Дјево.
Затим минеј. Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди Цркву твоју једини благи и човекољубче.
Они који су мед сисали из камена у пустињи када си чуда чинио, теби
принесоше жучи Христе, а сирће уместо мане, тако ти заблагодарише
неблагодарно потомство Израиљево.
Ти си Христе тајанствено осењујуће сијање Духа са висине, али тебе они који
у давнини беху светлим облаком покривени у гроб положише, а ти својом
вољом васкрснувши свима вернима живот подаде.
Богородичан: Ти си Мати Божија без супруштва и без порођајних мука
родила онога који је засијао из вечнога Оца, па зато тебе као Богородицу која си
родила оваплоћеног Бога-Реч православно проповедамо.
Ини. Ирмос: Силоју креста твојего
Васкрсао си из гроба Христе животодавче и избавио си од трулежа и смрти
оне који поје, твоје својевољно распеће.
Мироносице су журиле да помажу миром твоје тело Христе и не нашавши га
враћаху се певајући о твом васкрсењу.
Богородичан: Пречиста, моли непрестано оваплоћенога из твога крила, да
избави од лажи ђаволске оне који теби певају Дјево Пречиста.
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Ини.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди Цркву твоју једини благи и човекољубче.
Тебе су сви сада јасно видели да си ти као лествица по којој ка нама сиђе
Вишњи да поправи нашу трулежну природу. Због тебе Преблаги Господ изволи
да проговори свету.
Господ који је у давнини Свенепорочна Дјево установио тајну и Божијим
промислом пре свих векова све води ка Богу, у ово време, на крају векова из
твоје се утробе јавио и тајну окончао.
Твојим заступништвом Дјево Пречиста разрешисмо се старог проклетсва и
осуде, јер се из твоје утробе Господ јавио и свима као преблаги Бог благослов
излио, Богородице, једини људима украсе.
Песма 4.
Ирмос: Схвативши твоје божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти Христе: Да спасеш народ твој и помазанике твоје дошао си.
Ти си над Мерином горком водом праобразовао знак пречистог твога крста,
Благи, ти си и јело које је донело смрт, дрветом (крсним) усладио.
Примио си крсно дрво уместо дрвета познања, а уместо слатке хране жуч си
примио Спаситељу мој, уместо смрти и трулежа крв си твоју божанску излио.
Богородичан: Без бракосједињења нетрулежно си зачела у утроби и без бола
си родила и по рађању Бога у телу Дјева си остала.
Ини. Ирмос: Услишах слух сили креста..
Чим се поставио крст на земљи на месту Лобање, поломише се довратници и
врата вечна и кликнуше (ослобођене душе умрлих): слава сили твојој Господе.
Када је Спаситељ као мртав сишао ка свезанима (у аду), саваскрснуше са њим
умрли од постања света и кликнуше: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Дјева је родила а материнских мука није спознала и Мати је
постала а и Дјева остала. Њојзи певамо и кличемо: радуј се Богородице.
Ини.
Ирмос: Схвативши твоје божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти Христе: Да спасеш народ твој и помазанике твоје дошао си.
И срцем и умом и душом и устима најпобожније исповедамо тебе Богородицу
уистину Пречисту, док грлиш плод спасења и спасавамо се Дјево твојим
молитвама.
Као доброчинитељ Господ је све из ничега саздао, а пожелео је да од тебе
буде саздан, на спасење онима који са вером и љубављу певају теби
Свенепорочна.
Хорови из горњег света певају твом породу Свенепорочна, радујући се
спасењу свих који те сматрају истинитом Богородицом, Дјево нескверна.
Исаија те је назвао жезлом из којег нама процвета красни цвет, Христос Бог,
ради спасења свима који са вером и љубављу притичу ка твојој заштити.
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Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Док Господ славе на изглед без славе својом вољом осрамоћен виси на
дрвету, о мојој божанској слави промишља.
Ти си Христе поднео трулежну смрт својим нетрулежним телом и извукао си
ме у нетрулежност и засијао си из гроба после три дана.
Богородичан: Ти си Богородице без семено родила Христа и нама правду и
избављење и ослободила си од клетве природу праоца Адама.
Ини. Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..
Раширио си руке на дрвету, Спаситељу наш, да све призовеш ка теби као
човекољубац.
Запленио си ад Спаситељу мој, твојим погребењем и твојим васкрсењем све
си испунио радошћу.
Васкрсао си после три дана, Животодавче и свима излио непролазну
бесмртност.
Богородичан: Теби, Дјеви и после рађања певамо, јер ти си целоме свету
родила у телу Бога-Реч.
Ини.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Сви пророци те јавно предсказаше да ћеш бити Мати Божија, Богородице
Пречиста, јер ти си се једина показала као чиста и савршено непорочна.
Ми очајни смо те Пречиста спознали као светли облак са водом живота, јер си
нас оросила Христом као кишом нетрулежности.
Тебе је у чистоти заволео Господ као скроз добру и без порока и запечаћену
девством и зато се у тебе уселио Бог као једини добри.
Песма 6.
Ирмос: Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју као благоутробан.
У трулежност је склизнуо родоначелник (Адам), Владико Христе, једући
забрањену храну, а ка животу беше подигнут страдањем твојим.
Ти си Животе, Владико Христе сишао у ад и био си као трулежан због
трулежног и трулежнима си излио васкрсење.
Богородичан: Дјева је родила и по рађању остала чиста, на рукама носећи
онога који носи све, јер је она заиста и Дјева и Мати.
Ини. Ирмос: Обиде мја бездна..
Раширио си руке твоје и као човекољубац живоносним крстом твојим
сакупљаш из даљине расејане саборе народа твојих, Христе Боже наш.
Опленио си смрт и адова врата си сломио и свезаног Адама си разрешио, који
клицаше теби: спасла ме је десница твоја Господе.
Богородичан: Тебе достојно славимо Маријо славна као купину неопаливу и
као гору и као лествицу са душом и као врата небеска, јер си православних
похвала.
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Ини.
Ирмос: Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју као благоутробан.
Он је узрочник свега и свему је дао постојање а ти си њему била као узрок
оваплоћења ради нас, Богомати Свенепорочна.
Тебе Свенепорочна Владичице познасмо као извор који напаја душе
исцелењем свима који са вером притичу твоме најбољем покровитељству.
Ти си нам родила Животодавца и узрочника спасења, који дарује вечно
избављење, онима који те проповедају као истинску Богородицу.
Кондак, глас 5. Подобан: Собезначалноје слово
Сишао си у ад, Спаситељу мој и врата му сломио јер си свесилан, као
творац умрле си саваскрсао и жалац смрти си поломио. Адама си од клетве
избавио, Човекољубче зато ти сви кличемо: спаси нас Господе.
Икос: Кад су жене чуле речи ангела, оставише плач и беху радосне и
пресрећне видећи чудо: гле Христос се њима приближује и говори «Радујте се и
охрабрите, ја сам надвладао свет и робове ослободио. Пожурите ученицима и
јавите им да вас чекам у граду галилејском да би проповедали». Зато ти сви
кличемо: спаси нас Господе.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца(наших) пламен угаси а децу ороси која
појаху Боже благословен јеси.
У тело обучен ти си као мамцем на удици твојом божанском силом збацио
змију а уздигао све који кличу: Боже, благословен си.
У гробу је телом покривен Несместиви, који је тако створио састав земље да
се из ње не може изаћи, њему сви кличемо: Боже, благословен си.
Богородичан: Најнепорочнија, ти си родила оваплоћеног Бога као једну
личност у две природе, коме кличемо: Боже благословен си.
Ини. Ирмос: В пешчи огненеј
Идолску заблуду је разрешио дрветом крста, благословен Бог отаца наших.
Васкрсао је из мртвих и подигао све из ада, благословен Бог отаца наших.
Твојом смрћу Христе разорио си моћ смрти, благословен си Боже отаца
наших.
Богородичан: Ти си се од Дјеве родио и њу као Богородицу показао,
благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца(наших) пламен угаси а децу ороси која
појаху Боже благословен јеси.
У теби Пресвета, сјединио је тело са (Божанском) личности, онај који је од
увек непроменљив и неограничен, једини добри и благословени Бог отаца
наших.
Тебе Владичице Богородице невесту свенепорочну сложно славимо као
престол Створитеља твога, коме сви певамо: Боже, благословен си.
Ти си Дјево очишћена Духом била Мати Цара свију и Створитеља твога, коме
сви певамо: Боже благословен си.
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Пречиста Богомати, спасао ме је Господ телесном одећом коју је од тебе
примио да му сви певамо: Боже, благословен си.
Песма 8.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме
појаху:Сва дела Господа појте и преузносите у све векове.
Ти си се Христе помолио за чашу драговољног страдања твога, као
нежељеној, због твоје две воље које носиш у свакој од твоје две природе у
векове.
Твојим стваралачким силажењем Христе, ад је осрамоћен и избљувао све које
је помоћу лажи умртвио, да те величају у све векове.
Богородичан: Ти си надразумно и девствено родила богочовечанску Реч и
Господа, зато те Дјево ми, сва дела благосиљамо и величамо у све векове.
Ини. Ирмос: Из Оца прежде вјек..
Христу Богу, који је на крсту својевољно руке раширио и ужад смрти раскидао,
свештеници појте му и народе величај га у све векове.
Христу Богу као жениху који је из гроба засијао и мироносицама се јавио
и њима радост саопштио, свештеници појте му и народе величај га у све векове.
Богородичан: Постала си виша од херувима, Богородице Пречиста, јер си у
твојој утроби носила оног кога херувими носе.Њега са бестелесним силама
људи славослове у све векове.
Ини
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме
појаху:Сва дела Господа појте и преузносите у све векове.
Сада је престао плач праоца јер је примио радост од тебе Богомати, зато ти
непрестано певамо Дјево и величамо те у све векове.
Са нама је и сабор бестелесних сила, чинећи са љубављу један хор, Дјево, и
твом надразумном породу певамо и величамо га у векове.
Из тебе је млада Дјево изашао Господ свију као прозрачни ток бесмртности,
што умива скверну свима који ти са вером превају и величају те у све векове.
Исповедамо те Дјево као истинити, божански и светлоносни престо и таблицу
благодати, јер си примила Очеву Реч, коју величамо у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима..
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Опет си примио палог човека, Владико Христе. Из Дјевине утробе у свему си
се са нама сјединио, само греха ниси примио и мене си целог од трулежи
ослободио твојим пречистим страдањем.
Богоизливеном крвљу, проливеном Владико Христе од твојих пречистих и
животворних ребара, престале су идолске жртве и сва земља жртву хвале теби
приноси.
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Богородичан: Није само бестелесног Бога нити пак обичног човека, дала
чиста и нескверна млада Дјева, него савршеног човека и истинског савршеног
Бога, којег са Оцем и Духом величамо.
Ини. Ирмос: Тја паче ума..
Ти си на крсту страдање поднео и адову силу смрћу сломио, зато те ми верни
православно величамо.
Ти си тридневно из гроба васкрсао и ад си опленио и свет просветио, зато те
ми верни једним умом величамо.
Богородичан: Радуј се Богородице, Мати Христа Бога, којег си родила, њега
моли да дарује опроштај грехова, свима који ти са вером певају.
Ини.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Богородице Дјево, од твоје чисте крви, не од мужа и без семена, створено је
надприродно, умно и одуховљено тело Створитеља свију, јединородног Сина
Родитељевог.
Пресвета Мати и Дјево, уистину си надумно родила у телу Живот вечни и
зауставила си неумитно, и неодољиво насртање смрти. Ад је опустошен када се
Животодавац дотакао горких уста ада.
На престолу седи Син твој као владар и блиста од златних реса божанских
врлина, а тебе је Пречиста, поставио са десне стране себи, дајући ти част као
својој Матери, свенепорочна.
Над разумно је рађање (Христа) из тебе, Богомати. Без мужа се зачео у теби и
као Дјева си га родила. Стога јер си Бога родила, њега величамо, а тебе
блаженом називамо.
После катавасије мала јектенија. Затим: Свјат Господ Бог наш.. три пута,
ексапостилар јутрења.
На хвалитним, стихире васкрсне, глас 5.
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Господе, кроз запечаћени гроб од безаконика си прошао, као што си се из
Богородице родио, бестелесни ангели твоји нису разумели како си се оваплотио
а војници стражари нису осетили када си васкрсао обоје је радозналцима
запечаћено остало, а као чудеса показало се свима који се овој тајни са вером
клањају и који певају: подај нам радост и велику милост.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Господе, окове вечне си изломио и ланце си искидао и из гроба васкрсао, а
твоје погребне повоје оставио, за сведочанство истине тридневног твога
погреба и похитао си у Галилеју у пећини чувани. Велика је твоја милост
недостижни Спаситељу помилуј и спаси нас.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства
његовог.
Господе, жене су на гроб отрчале да виде тебе Христа због нас пострадалога,
и стигавши нашле су ангела да седи на камену од страха одваљеном, и њима је
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говорећи рекао: Господ је васкрсао, реците ученицима да је васкрсао из мртвих,
да спасе душе наше.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
Господе, као што си изашао из запечаћенога гроба, тако си кроз закључане
двери ушао ка твојим ученицима, показао им телесна страдања које си поднео
Спаситељу дуготрпљиви, као из семена Давидовог си ране претрпео а ако Син
Божији си свет ослободио; велика је твоја милост, недостижни Спаситељу
помилуј и спаси нас.
Ине стихире, Анатолијеве, глас исти.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
Господе, Царе векова и Творче свега, ти си ради нас примио телесно распеће
и погребење, да би све нас ослободио од ада, јер ти си Бога наш и сем тебе за
другог незнамо.
Стих: Хвалите га уз јасне кимвале, хвалите га уз кимвале са поклицима. Све
што дише нека хвали Господа.
Господе, ко ће изрећи твоја преславна чудеса? Или ко ће објавити твоје
страшне тајне? Постао си Човек ради нас, као што си сам хтео, и твоје моћи и
силе си показао. Крстом твојим си разбојнику рај отворио, а твојим погребењем
си окове ада поломио, васкрсењем твојим си све нас обогатио, зато благи
Господе слава теби.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави
убоге твоје до краја.
Жене мироносице су врло рано на твој гроб стигле и тражиле да тебе
бесмртнога Бога Реч миром помажу, али их је ангел обавестио, па су се радосно
вратиле и апостолима вест објавиле да си васкрсао Животе свих, и свету
подарио очишћење и велику милост.
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса
твоја.
Стражари богопријемнога гроба су Јудејима говорили: о, како је сулуда ваша
намера! Стражарити крај нетелеснога сте покушали, и хоћете и узалуд се
трудите да би васкрсење Разапетога сакрили! Зашто опет намеравате сакрити
оно што се крити неможе? Зато од нас чујте и прихватите и истини поверујте:
муњеносни ангел је са неба сишао и камен одвалио; од њега смо се устрашили и
мртвили, а он се јавио мироносицама женама јаке вере и рекао: зар не видите
умртвљену стражу и печате поломљене и ад опустошен? Зашто тражите као
мртвога Онога који је адову победу поразио и жаоку смрти поломио? Брзо
отидите и васкрсење апостолима благовестите, и без страха кличите: ваистину
је Господ васкрсао и велику милост подарио.
Слава, јутарња евангелска тихира.
И сада: Пребагословена си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из тебе ад
поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је ослобођена, и смрт
умртвљена, а ми смо оживели, зато певајући рецимо: благословен си Христе
Боже који си тако одлучио, и слава теби.

21

Славословље велико. Затим тропар васкрсни: Данас је спасење свету,
појмо Васкрсломе из гроба и оснивачу живота нашега,јер је смрћу разорио
смрт, дао нам победу и велику милост.
Потом јектенија и отпуст.
На Л и т у р г и ј и изобразитељна, блажени, глас 5.:
Стих: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.
Разбојник на крсту поверовао је да си ти Бог Христе, и то исповедио из
чистога срца, кличући: Сети ме се Господе у царству твоме.
Стих: Блажени чисти срцем, јер ће видети Бога.
Он је на дрвету крста живот процветао роду нашем, и исушио клетву због
дрвета зато њему као Спаситељу и Створитељу сложно запевајмо.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Ствојом смрћу Христе, разорио си силу смрти, и са собом подигао све од века
умрле; они теби поје као истинитом Богу и Спаситељу нашем.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
На твој гроб Христе дошле су часне жене и тражиле да тебе Животодавче
миропомажу, али им се јавио ангел и рекао: Господ је васкрсао.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када си разапет Христе између двојице осуђених разбојника, један праведно
осуђен је хулио на тебе, а други те је исповедио и у рај се уселио.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Ка сабору апостола дошле су часне жене и узвикнуле: Христос је васкрсао и
њему као Владици и Створитељу се поклонимо.
Слава, тројичан: Тројице неразделива, јединице свестваралачка и свесилна,
Оче, Сине и Свети Душе, теби појимо истинитом Богу и Спаситељу нашем.
И сада, богородичан: Радуј се одуховљени храме Божији и врата непроходна,
радуј се несагориви и огњезрачни престоле, радуј се Мати Емануила, Христа
Бога нашега.
Прокимен, глас 5.
Ти Господе сачуваћеш нас, и одбранити нас, од овог поколења и до века.
(Пс.11,8)
Стих: Спаси ме Господе јер нестаде преподобнога. (Пс.11,2)
Алилуја: Милости твоје Господе певаћу до века, и мојим устима јављаћу из
поколења у поколење истину твоју.
Стих: Јер си рекао: заувек је основана милост и на небесима си утврдио
истину твоју.
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У недељу на вечерњи
на Господи возваx: стихире покајне Владики. Глас 5.
Подобан: Радујсја постников..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Плачем и тугујем горко, гледајући страшну одмазду (Бога) Речи, јер немам
одговора за моја недела ни одговора за моје кривице, ја бедни. Зато се молим:
пре него ме стигне неприличан крај, пре него ме покоси смрт, пре страшнога
суда, пре него ми се изрекне пресуда на огањ неугасиви и најкрајња тама где је
црв и шкргут који муче грешнике, подари ми Христе мој избављење од
сагрешења и велику милост.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Презрео сам твоје законе и Писма сам презрео, и ја бедни сам заповести твоје
одбацио Творче мој, и како ћу избећи тамошње муке Спаситељу? Зато пре мога
краја даруј ми Спасе опроштај и облаке суза и истинито покајање као преблаги
Бог, и далеко од мене одагнај војске демона који траже да ме гурну у провалију
адову, зато ти се молим, да не узмеш твоју свемоћну руке од мене.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Тешко мени, како ми је помрачен ум! Како се бедан удаљих од тебе и служих
греху и сласти телесној, и целог себе острашћеног предадох страсти која у мени
живи? А сада очекујем мој одлазак из живота и муке које ме чекају, зато
преблаги Господе, подари ми покајање у сузама и разрешење безбројних мојих
сагрешења, са вером те молим, јер ти дарујеш свету велику милост.
Затим стихире из минеја. Ако ли нема минеј, онда ине стихире, светим
небеским бестелесним ангелима. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Часни тајници Божије власти, трисветлога и једне суштине Божанства, ви
непрестано песму нетелесним гласом и огњеним језицима приносите,
принесите и наше молбе и молитве, које од нечистих усана износимо, па нам
измолите опроштај сагрешења, а Он зна немоћ нашу, јер се у њу по природи
милостив и обукао, и примиће ваше молитве за грешне слуге и подариће свету
велику милост.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Сво мноштво ангела који се можете мојем Владици приближити и пред
његовим божанским престолом са страхом стајати, пуни неизрециве светлости,
мене залуталог у тами греховној упутите ка светлу спасења, наређењем Бога
милосрднога, те вашим заступањем и благодаћу одагнајте мрачну и нечувену
таму злобних демона, јер они не подносе светлост вашег присуства него од ње
беже.
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Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Светли ангели Божији ви стојите око престола Божије благодати, и примате
од божанске светлости смирење и истинито просветлење, надгледајте са неба
нас као човекољубци, када нас сналазе страшне буре и невоље или када у тами
спавамо. Дођите пак о, прехвални архангели нама у помоћ и избавите нас од
мрежа најгорег противника, јер ка вашем покровитељству сви притичемо.
Слава светоме, и сада, богородичан од малих. Ако свети нема славу,
онда: Слава и сада, богородичан: Заиста си као престо херувимски, јер си
постала виша од ангела када се у тебе Пречиста Божанска Реч уселила. Он је
хтео да наш лик обнови и зато је из тебе као милосрдан телом произашао, крст
и страдање због нас примио а васкрсење нам као Бог подарио и тако је нашу
осуђену природу променио. Зато се са вером и благодарношћу Творцу молимо
да твојим молитвама опроштај сагрешења примимо и велику милост.
Затим: Светлости тиха.. по том прокимен, затим: Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховњим, стихире покајне, глас 5.
Господе не престајем да грешим, и не разумем да сам удостојен човекољубља;
а ти једини Благи занемари моју збуњеност и помилуј ме.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Господе, мада се бојих страха од тебе, ипак не престајем зло чинити. А ко се
не боји судије на суђењу? Или ко хоће да се излечи а гневи лекара као ја? Ипак
дуготрпељиви Господе смилуј се на моју немоћ и помилуј ме.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
За земаљско нисте марили и на муке сте храбро отишли и у доброј нади нисте
погрешили, па сте набескога царства наследници постали, најхвалнији
мученици. Ви имате слемост код човекољубивога Бога, зато мир свету
измолите а душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан: Страшна је, преславна и велика тајна: Невидиви
се у утробу сместио и Мати је после рађања Дјевом остала, а родила је Бога из
ње оваплоћенога. Њему у песми кажимо и са ангелима запевајмо: свети си
Христе Боже наш, који си ради нас Човек постао, зато слава теби.
Затим: Сада отпушташ.. трисвето.. После: Оче наш.. тропар светоме. Слава
и сада, богородичан по гласу тропара. Затим јектенија и отпуст.
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У недељу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и коњанике у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
Заиста страшно чудо се десило у теби Дјево јер си у утроби својој имала
несместивога и неизрециво родила га остајући Увекдјева.
Искапај ми Владичице опраштање сагрешења јер у тебе дође(Христос) као
киша небеска ; њега си неизрециво примила и по Рођењу недостижном Дјева
остала.
Слава: Једина благословена и Богом обрадована ти си људима неизрециву
радост родила; тугу душе моје одагнај молим се и развесели срце моје.
И сада: Сва жеља и сладост живота (Христос) из тебе засија из превелике
благости Дјево свенепорочна; Њега моли да спасе мене који те сада и
непрестано славим.
Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди Цркву твоју једини благи и човекољубче.
Превазишла си сенке законотворитеља јер си,Пречиста, Законодавца Христа
родила; он нам је благодат очишћења и просвећења озаконио и од клетве
(прародитељске) дјево ослободио.
Из тебе чисте родеио се оваплоћени Бог и телесно виден беше раније
невидиви; њега приљежно моли слушкињо(Божија) да ме избави од видивих и
невидивих непријатеља, јер те светло славим.
Слава: Страшно ме потапају таласи страсти и дубина мојих зала савлађује ме,
бура греха смућује ми срце, Богородитељко ти ме утврди јер ти светло појим.
И сада:Имајући предводника божанског Гаврила побожно и верно ти
неискусобрачној Матери и Богородици сложно(кличемо) радуј се; Тобом се
туга и беда избављамо.
Песма 4.
Ирмос:Схвативши твоје божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти Христе: Да спасеш народ твој и помазанике твоје дошао си.
Нетрулежну одећу изаткала си у себи крвљу својом девичанском ономе који
небо одева облацима стога и мене давнашњом лажју обнаженог обуци.
Твоја утроба је дјево постала неизрецива и света палата цара и Бога у коју се
он усели а нас учини црквом.
Слава: Милостива си па се умилостиви и на моју најгрешнију и од страсти
оцрњену и оковану душу свенепорочна Богородице.
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И сада: Из Јесејевог корена засијала си као нетрулежног царства скиптар и
безмужно и чисто родила си дете истовремено и Адамовог и Давидовог Бога,
Творца и Господа.
Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
И по рођењу (Сина) остајеш нетрулежна и сво трулежно човечанство ка
Животу приводиш и нетрулежношћу блисташ, свенепорочна.
Као новорођенче и детенце родила си као Пречиста оног који је превечно из
(Бога ) Оца заблистао, њега моли за све нас, Богоневесто.
Слава: Хтео бих да имам тебе као помоћницу Дјево да ме избавиш у час
парнице (страшног) суда када изађем на суђење пред Оног кога си родила.
И сада: Ти си сво моје најмилије добро ливанско, непорочна Дјево
Богоневесто; Теби се објави Духом Светим оваплоћење Сина Божијега.
Песма 6.
Ирмос: Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју као благоутробан.
Безмужно си родила Емануила, Богородице који се на наше смирење
умилостивио, зато смо дужни тебе непрестано славити.
Непропадљиво изнад ума и изнад речи људских родила си Пресвета Творца,
који избавља од сваке пропасти оне који тебе Богородицу опевају.
Слава: Родила си благог доброчинитеља и створитеља, Пресвета Владичице
доброљубива, ти и моју ојађену душу ублажи.
И сада: И нову и стару похвалу ти приносимо,Свечиста, и боље похвале од
ове немамо, него да ти са Гаврилом појимо: Радуј се.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 5.
Још пре осуде плачем над собом, знајући моја зла и ужасна дела и дубину
греха који ме од младости држе и даве мој ум, али твојим заступништвом,
Чиста, подари ми опроштај и удостој да и ја задобијем спасење.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца(наших) пламен угаси а децу ороси која
сложно појаху Боже благословен јеси.
Пречиста, ти ме избави злога унинија и страшног мрака и вечне осуде, да бих
те вером прослављао.
Ти си Живот родила, ти умртви моје страсти и подигни ме из гроба
неосећајности у којем лежим, да те са љубављу прославим.
Слава: Најнепорочнија, ти си родила нетелесног Бога телом оваплоћеног; он
избавља нас који са страхом појимо: Боже благословен јеси.
И сада: Ти си бесплатно исцелење, и твоју чисту молитву нађосмо, па те
Дјево појући молимо, за душевни напредак и телесно здравље.
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Песма 8.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме
појаху:Сва дела Господа појте и преузносите у све векове.
Ти си (Дјево) двери светлости, ти и мени отвори светлозрачне двери покајања
и покажи прави пут праведности који води ка улазу у Божанску вољу.
На земљи си родила Дјево Мати новорођенче, Сина сабезпочетног Оцу, који
се из неизрецивог милосрђа уподобио нама који пропадамо под грехом.
Слава: Сва си изузетна, сва најукрашенија, јер те Бог заволи и изабра; ти си
Дјево најпрослављенија зато теби чистој појимо у векове.
И сада: Сва си чиста и божанске славе испуњена, ближња моја рече ти Дух
Божији, тебе бирајући; теби песмама појимо, јер теби приличи да се радујеш
као родитељка Бога и Човека.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Не одбаци уздисаје оних који ти сада притичу, Свечиста, него погледај на нас
који смо у невољама и плач наш окрени на радост, и умилење и весеље, који ти
песмама појимо.
Ти си темељ непоколебиви Спаситеља родила Пречиста; он је својом
божанском заповешћу Земљу на водама поставио, на том Камену (Христу)
моли се да се утврдимо ми који те јасно блаженом зовемо.
Слава: Изнад ума је Богородице твој пород, јер без мужа у теби зачеће и
девичанско рођење беше, јер се Бог родио; њега величамо а тебе блаженом
називамо.
И сада: Страшан си Господе и ко би опстао пред твојом претњом Христе,
једини царе, када будеш судио; стога поштеди и спаси ме , Спаситељу ради
благопријатних молитава твоје Родитељке.
Затим, Достојно јест.. и поклон до земље. Трисвето. После Оче наш.. тропари
и остало по обичају и отпуст.

У понедељак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 5.
Кад Судија седне и ангели стану испред и када се труба огласи а пламен
разгори, шта ћеш радити душо моја вођена на суд?Тада ће сва зла твоја пред
тобом изнети а твоје тајне обелоданити, зато пре краја завапи судији: Боже
очисти ме и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
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Сви бдијмо и Христа сусретнимо са много уља и свећама светлим, да се
удостојимо уласка у двор, јер ко остане напољу узалуд ће вапити Бога: смилуј
се на мене.
Слава и сада, богородичан: Тебе Пречисту Богородицу, светију од херувима
и узвишенију од серафима, заиста исповедамо и имамо те ми грешни као
заступницу, а у време искушења ти си нам спасење, зато не престај да се молиш
за нас сило и уточиште душа наших.
По другом стихословију, сједални, глас 5.
Душо овде је привремено а тамо је вечно, већ видим суђење и Судију на
престолу и страхујем од испитивања, зато се са бригом обрати, јер суд је
безпоштедан.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Лежим на одру са многим гресима, и украдена ми је нада спасења, јер мој сан
и моја лењост доноси души мојој муку, али ти Боже рођени од Дјеве, подигни
ме на песму теби и да те прославим.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Данас се блиста спомен страдалника, а прима и са небеса зраке,
јер и сабор ангела њих прославља и род људски са њима празнује, јер се моле
Господу да се смилује душама нашим.
Слава и сада, богородичан: Небеса са ангелима а земља са људима радосним
гласом кличе ти Богородице: радуј се двери шира од небеса, радуј се једина
земнима спасење, радуј се Чиста и обрадована јер си родила Бога оваплоћенога.
Ини сједални, када се стихослови трећа катизма, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Приклонио сам се неразумним страстима и блудно сам провео живот мој, а ти
ме Спаситељу призови и као блудног (сина) прими, и по твојој милости
очинско наручје ми рашири, па ради молитава безтелесних сила опет ме
удостоји старе почасти.
Слава и сада, богородичан:
Усрдна и непобедива заступнице, узданицо безбедна и непостидна, бедеме и
покровитељко и пристаниште свима који ти притичу, Увекдјево Чиста, са
ангелима моли твога Сина и Бога, да подари мир целом свету и спасење и
велику милост.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и светим мученицима
његовим. Његов акростих: Смилуј се Речи (Божија) на мене који сам ти много
сагрешио. Дело Кир Јосифа, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Појмо Господу победничку песму, јер је у Црвеном Мору учинио
дивна дела и јер се прославио.
Отуђен сам од тебе многим лажима и преварама од отуђенога (демона), а ти
ми се као свесилан смилуј Христе и обрати ме.
Ти си Христе глувоме отворио слух, ти и глувоћу слуха душе моје отвори,
молим те, да бих марио за речи твоје.
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Мученичан: Ви мученици сте новојављене звезде праведнога сунца Христа,
зато одагнајте таму са срца наших.
Мученичан: Страдалнци су као ужарене стреле и жеравице Светога Духа,
који ломе све стреле змијине.
Богородичан: Ти си као двери божанске славе и зато ми отвори двери
покајања и избави моју смирену душу од врата адових, молим те.
Други канон бестелесним силама. Дело Теофаново,
његов акростих: Пето певање ангелима. Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Христос, као победник у ратовима је високом мишицом, коња и
коњанике у Црвено Море збацио, а Израиља је спасао, који му је победничку
песму запевао.
Ангели (свети) ви, сте тајници почетка Божијег стварања и његовим првим
зрацима сијате, умолите Владику да обасја светлошћу душу моју. (два пута)
Ви сви имате слободу да стојите пред узвишеним (Божијим) престолом, зато
избавите од невоља све који вам поју, о архистратизи, заступници чина
небескога.
Богородичан: Укинута је клетва и туга је престала, јер је благословена и
благодатна (Дјева) вернима радост засијала, процветавши и доневши свима
крајевима света Христа.
Песма 3.
Ирмос: Бог се зацарадио над народима, Бог седи на своме светом престолу,
њему јасно појмо као Цару и Богу.
Ти не желиш да нико пострада, благи Господе, зато се смилуј на мене
страдалнога и смаси ме дејством милости твоје, Најмилостивији.
Теби Христе и Господе сагрешио сам и у знању и у незнању и теби који знаш
све приступам и падам пред тобом, а ти ме прими као (покајаног) блуднога.
Мученичан: Нисте марили за вашу телесну смрт, блажени мученици, него
само да умртвите живи грех и да врага мртвим покажете.
Мученичан: Украшени сте страдањима, мученици, и окићени сте одећом
натопљеном вашом крвљу и тако овенчани стојите пред Царем свију.
Богородичан: Дјево и Мати, ти си Бога оваплотила, зато увек прими гласе
оних који ти кличу и избави нас од свих невоља.
Ини.
Ирмос: Својом наредбом си земљу на ничему основао, и мада претешку ти си
је без ослонца поставио; зато на непокретном камену заповести твојих утврди
Цркву твоју, једини Благи и Човекољубче.
Ти си по твојој премудрости речју својом установио ликовање вишњих сила и
показао си неизмериву силу твоје доброте, њиним заступништвом утврди своју
Цркву, једини Благи и Човекољубче. (два пута)
Неизрецивом светлошћу украсио си Христе ангеле и њима си утврдио твоју
Цркву милосрдни, просвети са њима моју бедну душу, молим те Владико и не
помињи безброј грехова мојих.
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Богородичан: Ти си без општења постала Мати Бога, који хорове
бестелесних просвећује, да непрестано поју једном свештеном и господственом
Божанском начелу у Тројици, Пречиста и најопеванија Дјево.
Песма 4.
Ирмос: Дела твога промисла Господе, поплашила су пророка Авакума јер си
изашао на спасење народа твога и дошао си да спасеш помазанике твоје.
Дела која сам у животу учинио су зла и опака, а ти ме од њих избави Христе
Боже мој и подари ми најискреније покајање.
Сваку часну заповест (Божију) сам понизио и страх твој сам одбацио Христе а
бојим се твога неизбежног суда и да ме на њему не осудиш, Милостиви.
Мученичан: Заиста су били притегнути кајишима и ранама веома изнурени
и ноктима стружени, твоји страдалници Речи-(Божија), али се у вери радоваху.
Мученичан: Лукави није никако могао да вас поколеба од стојања пред
Богом, јер и поред многих покушаја да вас поколеба, ви показасте божанску
чврстину добри.
Богородичан: Господ се оваплотио од твоје пречисте крви Најопеванија и по
твоме благом заступању даровао покајање свима који те поштују, као једини
милосрдан и човекољубив.
Ини.
Ирмос: Прозорљиви Авакум је твоје божанско порекло схватио, па је са
трепетом теби кликтао: Дошао си да спасеш народ твој и помазанике твоје.
Ти си устројио светлост ангела и богоданим зрацима просветлио си
добротворе, јер си силан у моћи и реч твоју твоју си испунио Човекољубче.
(два пута)
Одбацимо верни земна и телесна мудровања и уподобимо се животу
бестелесних чинова и ум наш управимо Духом (Светим).
Богородичан: Буди ми заступница, Најнепорочнија и уточиште и сила и
одагнај буру мојих страсти, јер си твојом добротом неупоредиво превазишла и
хорове ангела.
Песма 5.
Ирмос: Ти си светлост истинита Христе Боже, ка теби рани од ноћи дух мој,
да покажеш мени лице твоје.
Разбуди се о душо! Разбуди се од тешкога сна мога љутог греха и озари се
светлошћу покајања.
Обновимо приљежно душу и напојмо облацима смерности, да би проклијала
класом покајања.
Мученичан: Ви страдалници показасте се као жаром љубави наоштрени и од
неба исковани мачеви, секући пукове врагова.
Мученичан: Нисте били поробљени од врага, него све ви њега поробили и
показасте се као блиски пријатељи Христови.
Богородичан: Благословена си Дјево међу женама, зато подари твоје милости
народу твоме, јер си постала Милостивога (Бога) Мати.

30

Ини.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као огртачем зато теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Најславнији архангели ви проходите све крајеве земље и вернима Господња
добра доносите и ви их чувате. (два пута)
Славни украси небеских војсковођа повинују се твојим речима, Речи Божија и
Очева и озаравају се светлошћу твога сјаја.
Богородичан: Све моје жеље износим пред тобом, јер ти си неизрециво
родила жељену сладост свима који тебе познаше као Богородицу, Пречиста.
Песма 6.
Ирмос: Пророка си избавио из кита па и мене изведи из дубине грехова
Господе и спаси ме.
Нема у овом животу греха којега ја сам бедни не учиних, а Ти се једини
безгрешни смилуј на мене.
Једрима усрдности управимо себе и ка пристаништу спасења кроз покајање
пожуримо сви да бисмо се спасли.
Мученичан: Преко проповедника и апостола и кроз страдање мученика
обасјана је цела творевина. Преко њих и нас просветли Човекољубче.
Мученичан: Поштујемо све мученике, јер су они сасуди у којима је
смештена божанска зора и јер се из њих часних излива светлост.
Богородичан: Дјево, заступнице верних, моли Господа, да се слуге твоје
избаве од свакога греха.
Ини.
Ирмос: Укроти Владико Христе море страсти, јер ме је снашла бура
душепогубна, па изведи душу моју од пропасти, као благоутробан.
Украшени сте освештаном лепотом, сабори изабраних, ви се блистате
светлошћу коју и нама дарујете, јер сте створени божанском делатношћу и
његовим блистањем.
Трисветлими зрацима богато сте украшени ангели и архангели, зато и моју
јадну душу просветлите вашим молитвама као од Бога зрацима.
Богородичан: Зачела си Пречиста Творца и Бога свију. Њега са радошћу,
трепетом и најпобожније гледају ангели који су пред њиме.
Песма 7.
Ирмос: Благословен си Боже, који надгледаш бездане и седиш на престолу
славе, најопеванији и најславнији.
Благословен си Боже, који из милосрђа примаш све који се кају. Ти си
најопеванији и најславнији.
Исцели милосрдни Христе мноштво мојих страсти, јер ти знаш моју немоћ.
Ти си најопеванији и најславнији.
Мученичан: Божанском силом је укрепљен скуп страдалника па је победио
непријатеље и кличе: Ти си најопеванији и најславнији.
Мученичан: Ти си Речи (Божија) укрепио премудре страдалнике да претрпе
најразноврсније муке. Њиховим молитвама смилуј се на све нас.
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Богородичан: Благословен си Боже, који си се уселио у утробу Дјевину и
спасао си човека. Ти си најопеванији и најславнији.
Ини.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца (наших) пламен је угасио а децу оросио
која су сложно појала: благословен си Боже.
Показујући немериву силу Христос вас је устројио архистратизи и научио вас
је да овако појите: Боже ти си благословен. (два пута)
Небројено мноштво бестелесних сила украсио си добротом зато и хорове
верних удостоји да ти поју: Боже ти си благословен.
Богородичан: Сада кад ме страсти колебају утврди ме Дјево, јер си ти свима
вернима излила бестрастије, који поје: Боже ти си благословен.
Песма 8.
Ирмос: Творца творевине којега се страше ангели, опевајте народи и
величајте га у све векове.
Мртав сам због преступа, а ти ме Господе оживи да те славим у векове.
Просветли ме покајањем и избави ме од таме греховне Господе да те славим у
векове.
Мученичан: Мученици и страдалници угасили су пламен обмане када су
небеску росу примили.
Мученичан: Ви светитељи заиста као родна земља приносите стоструки клас
првом подвижнику Христу.
Богородичан: Из тебе је најопеванија Дјево засијао Бог и богоразумом
просветлио помрачене.
Ини.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као хор целог света песме појаху:
Сва дела Господа појте и величајте га у све векове.
Сада ме привлаче сабори ангела да са њима певам песмама и срдачним
жељама, зато и појим: Нека сва дела певају Господу и нека га величају у векове.
(два пута)
Слуге пресвете и трисунчане зоре молите да се спасу сви који са вером поје:
Господа опевајте дела и величајте га у векове.
Богородичан: Ти си млада Дјево и Мати као двери светлости. Твојом
светлошћу обасјај све који поје: Господа опевајте дела и величајте га у векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Тебе блажену међу женама и Богом благословену цео људски род у
песмама велича.
Милостив буди мени Господе, јер сам без мере и безумно сагрешио и удостој
ме твога царства Речи (Божија).
Као што си Ниневљане спасао у давнини када су се покајали тако и нас који
ти појимо спаси, по милости твојој, једини Спаситељу.
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Мученичан: Тела сте предали на разна рањавања али сте душу сачували не
рањену, страдалници господњи и учесници божанске славе.
Мученичан: Страдалници за Господа свију, ви сте постали као звезде које и
дању сјају и обасјавате душе свима на земљи.
Богородичан: Носиш као огњени престо Онога који све својом заповешћу
носи и грудима дојиш Дјево Њега, који све нас храни.
Ини.
Ирмос: Исаијо ликуј јер је Дјева у себе примила и родила сина Емануила,
Бога и Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Ти си начелник војске ангела, пресветли Михаиле, ти си Гавриле био
проповедник истине божанског оваплоћења, зато чувајте све који вама
славнима поје.
Ти си Онај који богатим даровима прелива своје ризнице и који је привео
војске ангела. Ти ћеш са њима доћи као судија и цар свију, зато ме спаси
Владико када притичем милости твојој.
Богородичан: Разумно и са трепетом служе твоме Сину архангели, власти,
престоли, херувими и серафими, светли ангели, начала и госпотства,
најнепорочнија и чиста Богородице и најблаженија.
Затим: Достојно јест: поклон до земље. Мала јектенија и светилен:
Небо си украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, спасавај који ти поје.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 5.
Господе рођени из Дјеве, презри мноштво мојих сагрешења, и очисти све моје
грехе па ми подари жељу за кајањем, јер си једини Човекољубац, и молим те
смилуј се на мене.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Тешко мени на кога сам налик? Оној неплодној смокви, па се бојим
проклетства и посечења, али небески градинаре Христе Боже, моју охладнелу
душу плодоносмом покажи, и прими ме као блудног сина и помилуј ме.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Благословена је војска небескога Цара, јер мада беху земни страдалници,
трудили су се да ангелско достојанство достигну, за своја тела нису марили, па
су се почасти бестелесних удостојили , зато ради њиних молитава Господе,
низпошаљи нама велику милост.
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Слава и сада, богородичан: Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па
измоли душама нашим много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо
те.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У понедељак, блажени, глас 5.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Разбојник на крсту поверовао је да си ти Бог Христе, и то исповедио из
чистога срца, кличући: сети ме се Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Душепогубни разбојници су ме на путу срели и изранавили, али ја сада ка
твојој милости притичем: исцели ме Христе и спаси ме, молим те.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Небески хорови певају о теби Богу свију, њиним светим заступањем презри
Владико моја многа зла и спаси ме, молим те.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Страдалници Христови, ви сте у сабор ангела убројани, и пуни сте незалазне
светлости, зато уништите из мога срца смрадне страсти.
Слава: Хајде на земљи рођени, запевајмо као ангели, трисвету песму на
висинама опеваном Богу: свети си беспочетни Оче и Сине са Духом.
И сада: Ти си Чиста примила у своју утробу Онога, Који је радост ангела,зато
моју душу која чини зла дела испуни радости, и на светлост ме упути.

У понедељак на вечерњи
На Господи возвах, стихире покајне. Глас 5.
Подобан: Радујсја постником..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Тешко мени јер те гневим, мога милостивога Бога и Господа! Колико пута сам
обећао да ћу се покајати Христе и показах се као неразуман и лажљивац!
Упрљао сам прву одећу крштења и погазио завет мој који сам теби дао, и ево
опет се заветујем и то исповедам и пред ангелима и пред људима обучен у
плачно осећање, а ако ја и то одбацим, али ти Спасетељу не пусти да до краја
пропаднем.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Какав ћеш одговор наћи душо бедна у дан суда? Или, ако будеш осуђена на
огањ вечни ко ће те избавити свих мука? Нико, ако ти сама не умилостивиш
Милосрднога, ако твоја зла дела оставиш и добар живот стекнеш плачући
свакога дана због твојих безбројних сагрешења, којима свакога часа грешиш и
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делом и речима и помислима. Зато Христа моли да ти подари потпуно
опраштање од њих.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Нека ме не ухвати и не вуче греховни обичај Спасе, нити да завлада надамном
зли дух који се увек бори и вуче ме на доле по својој вољи, него ме избави
његове власти твојом моћном руком Свесилни и зацари се ти у мени
Човекољубче. Учини да будем потпуно твој и да живим по вољи твојој Речи
(Божија), да стекнем спокој у теби и нађем очишћење и спасење и велику
милост.
Затим из минеја стихире светоме. Ако ли нема из минеја,
онда ине стихире светом и великом Јовану Претечи.
Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Сав сам се приклонио земаљскоме и неизлечиво сам скрхан, а ти ме излечи
Претечо Христов и мучениче, јер са вером притичем ка божанској твојој
засштити блажени, зато ме избави од страшнога дана, када будем стајао на суду
и будем осуђен на муке. Молим те изави ме тамошњег процеса, јер ти мудри
имаш смелост непостидну па умоли Онога који даје свету велику милост.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Ти си мудри Претечо Христов пресветло светило Сунца мени упаломе у таму
безмерних зала. Ти ме обасјај светлом зором молим те, и подигни ме из јаме
греховне, па ме упути твојим слатким гласом, којим си у давнини глас оца
твојим рођењем разрешио. И сада те молим исправи глас мој, да са вером и
љубављу прослављам Човекољубца Бога и Спаситеља који дарује свету велику
милост.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Блажени Пророче, Претечо и проповедниче, ти си био божански храм Бога
животодавца свих, и њега Живога си имао у срцу. Њега увек моли најбогатији
Јоване, за све који у твој свети храм притичу и тебе поштују: да будемо
храмови Духа и да се приближимо Богу, да бисмо у песмама славили твоју
заштиту и топлу молитву, јер Он је посведочио да си ти највећи од свих људи и
најчуднији.
Слава и сада, богородичан: О младости сам се сав показао као истрајни
делатељ греха, и јако сам ранио свој разум и навикао сам и заволео да у њему
таквом боравим али сада тугујем и плачем због моје велике обмане и злога
обичаја и безумља и пропасти моје душе. Владичице не презри мене који у злу
страдам, него се смилуј и твојим заступањем избави ме од сваке навале страсти
да се барем пред старост покајем Богу.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и јектенија, а потом: Удостоји
Господе..
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На стиховње, стихире покајне. Глас 5.
Господе не престајем да грешим, и не разумем да сам удостојен човекољубља;
а ти једини Благи занемари моју збуњеност и помилуј ме.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Господе, мада се бојих страха од тебе, ипак не престајем зло чинити. А ко се
не боји судије на суђењу? Или ко хоће да се излечи а гневи лекара као ја? Ипак
дуготрпељиви Господе смилуј се на моју немоћ и помилуј ме.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Обучени штитом вере и знаком крста су себе укрепили и на муке себе храбро
дали; а ђавољу гордост и лаж су оборили, Господе, твоји свети. Њиним
молитвама као свесилни Бог мир свету низпошаљи и душама нашим велику
милост.
Слава и сада, богородичан: Ублажи патње душе моје која много уздише, јер
ти сваку сузу са лица земље бришеш, јер ти страдања од људи одгониш а туге
од грешних уклањаш, тебе смо сви стекли као наду и утврђење, Пресвета Мати
и Дјево.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У понедељак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и коњаника у Црвено Море, победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас.
Свенепорочна и Блага, подари ми дух скрушен, смирено срце и ума чистоту,
живота исправљење, и опроштај грехова и извор суза.
Погледај на мене беденог молим ти се и исцели ме од давнашњих гре4ха и
даруј ми време покајања и исповедање грехова.
Слава: Плачем над самим собом још пре мога упокојења, мислећи на бездан
мојих зала, Свенепорочна, и зато те молим: Умоли Сина твога да ме избави
мука.
И сада: Имаш време покајања па одступи од сваке злобе, душо моја, и завапи
у сузама твоме Створитељу: спаси ме Боже мој ради молитава родитељке Твоје.
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Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) не држећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди Цркву твоју једини благи и човекољубче.
Обузеше ме начелници мојих страсти, Пречиста и ако сам створен по лику и
подобију Божијем и испунише ме стида. Избавиме од повреда њиних јер ти са
умилењем појим.
Нечастиви се труди да ме улови и палење вечног пламена ми се већ приказује.
Али савете његових сплетки разори савете Пречиста, да те радосно прославим.
Слава: Због многих мојих сагрешења у ров преисподњи лажју ме сурваше
непријатељи правде и сав сам изранављен и безпомоћан, па призивам молитву
твоју Владичице свенепорочна, спаси ме.
И сада: У лењости проведох живот и сада се дверима смрти приближавам, но
ужаснут ђаволским претњама вапијем ти: избави ме да не окусим ништа од
тога, него да те спасен прославим.
Песма 4.
Ирмос: Схвативши твоје Божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти христе: Да спасеш народ твој и помазанике твоје дошао си.
Изранављен сам од греховних стрела и носим тело сво изранављено зато ти се
и обраћам Пречиста, твојим молитвама брзо исцели ране душе моје.
Помилуј Чиста слуге твоје јер тебе сткосмо заступницу код Бога и молимо те
да се избавимо сваке беде и вечне муке.
Слава: Ти си Преблага мени и нада и штит и тврђава и од зала избављење и
просвећење душе моје и похвала и стена и моћ.
И сада: Блудом расточих богатство добрих дела које ми Христос као Бог
дарова, али ме не презри Пречиста слушкињо Божија сада кад умирем од глади.
Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Види Владичице немоћ моје смирене душе и тела мојег малаксалост и ума
мога поробљење и мене безнадежног спаси.
Бога којег си родила моли увек да спасе све нас који те Богородицом
исповедамо и који прослављамо твој Пород Пречиста.
Слава: Ко да те не назове блаженом јер си неизрециво родила створитеља
целог света Спаса Христа и јединог Владику.
И сада: Пречиста пошаљи ми токове суза да омијем њима скверну и ругобу
мојих грехова и да опевам мноштво твоје благости.
Песма 6.
Ирмос: Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју као благоутробан..
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Бачен сам у дубину сагрешења и безакоња, но ти простри руку твоју
свенепорочна и изведи ме из ада нечекајући.
Знаш и мноштво мојих греха као помисли које ме смућују, зати пожури да ме
избавиш од њих Пречиста.
Слава: Поштеди мене слугу твога Владико Христе ради молитава родитељке
твоје када будеш судио
свету којег си ти и саздао.
И сада: Моја душа пропада у дубину сагрешења, Владичице чиста, и биће
храна бесовима, зато ме и безнадежног спаси.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 5. Подобан:Собезначалноје слово..
Исцели страсти моје душе многострадалне и тела мога патње, а ума мога
блуђења заустави, Свенепорочна и удостоји ме да у тишини помисла чисте
молитве принесем Цару свију Богородице и да измолим опроштај сагрешења.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца (наших) пламен угаси а децу ороси која
појаху Боже благословен јеси.
Када ми дођу на ум мноштво мојих неприличних дела, бојим се и ужасавам
Свенепорочна; зато ме од њих ослободи молитвама твојим Дјево.
Безсани црв и огањ неугасиви уништава ме увек и нагриза ми душу да их се
избавим (моли) Пресвета Владичице.
Слава: Избави мене слугу твога таме највеће и страшног мучења Дјево
свенепорочна, јер вапијем Сину твоме: Боже благословен јеси.
И сада: Оскрнавих тело своје срамним страстима а ум помрачих скверним
помислима, ипак умилостиви се Чиста и спаси мене слугу твога.
Песма 8.
Ирмос: Теби творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме појаху:
Сва дела Господа појте и преузносите у све векове.
Теби Богородице приносим немоћ смирене душе моје и слабост срца мога и
обману ума свога откривам ти и твоју помоћ молим Дјево.
Милостив буди слугама твојим (Божија) Речи ради молитава родитељке твоје
и спаси оне који поје:Сва дела Господња благословите Господа , појте га и
преузносите у све векове.
Слава: Родила си Оног који воли милост, па помилуј све који вером поје: Сва
дела Господња благословите Господа, појте га и преузносите у све векове.
И сада: Избави ме највеће таме и неуснулог црва, блага Дјево, јер си родила
Створитеља света, а он све што хоће чини, ради молитава твојих.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
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Моли приљежно Бога којег си неизрециво родила чиста Владичице да нас
избави од беда и невоља и будућег страшног суда и да се удостојимо светлости
светих његових.
Сагреших више од свију занемаривши твоје животворне заповести Христе, и
постадох као неразумна животиња, али ради молитава твоје матере (Божија)
Речи не истргни ме непокајаног из овог живота.
Слава: Родила си бездеан милости Реч Божију, зато помилуј душе свију који
под твој покров прибегавају, јер смо тебе сви стекли као непостидну
заступницу код Бога.
И сада: Испроси нам сада очишћење и опроштај сагрешења и свих невоља
избављење и управи нас у чист и светли живот, да прославимо Богомати велику
твоју благост.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и остало по обичају и отпуст.

У уторак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 5.
Када Судија седне и ангели приступе, труба се огласи а огањ разгори, шта
ћеш радити душо моја када те на суд поведу? Тада ће сва зла твоја пред тобом
изнети а твоје тајне обелоданити, зато пре краја завапи судији: Боже очисти ме
и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Сви бдијмо и Христа сусретнимо са много уља и свећама светлим, да се
удостојимо уласка у двор, јер ко остане напољу узалуд ће вапити Бога: смилуј
се на мене.
Слава и сада, богородичан: Чудна је тајна Дјеве, јер је донела свету
Спасење: из ње се безсемено родио и појавио, у телу непропадивом; Господе
свију радости, слава теби.
По другом стихословију, сједални покајни, глас 5.
Када ангели који стоје пред Судијом открију твоја дела, о душо моја, какав
ћеш одговор наћи за сва стидна дела? Зато пре краја завапи у сузама: сагреших
ти благи Господе, помилуј ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Лежим на одру са многим гресима, и украдена ми је нада спасења, јер мој сан
и моја лењост доноси души мојој муку, али ти Боже рођени од Дјеве, подигни
ме на песму теби и да те прославим.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Као бедем неразориви дао си нам Христе Боже чудеса твојих
светих мученика, ради њиних молитава утврди верни народ твој, јер си једини
благ и Човекољубац.

39

Слава и сада, богородичан: Твоју брзу заштиту, помоћ и милост покажи
слугама твојим Пречиста и укроти валове мојих сујетних помиси, па подигну
моју палу душу Богородице, јер знам Дјево знам, да можеш све што хоћеш.
По трећем стихословију, сједални, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Мене палог у дубину греха снашла је ужасна бура очајања, а ти по твоме
милосрђу похитај Христе као свесилан и који свим управљаш, и ради молитава
твога Претече упути ме ка тихом пристаништу безстрастија и спаси ме.
Јелисавета се неплодности ослободила а Дјева је опет Дјевом остала, када је
на глас Гаврила у утроби зачела Бога и Владику, којега је предсказао Јован
Претеча, на спасење наше оваплоћенога.
Слава и сада, богородичан: И тебе је цвет божански као из корена изникао,
ковчеже и светилниче, и сасуде позлаћени, и света трапезо која носи Сина твога
и Бога као хлеб живота. Њега моли са светим Претечом, да се смилује и спасе
све који тебе као Богородицу исповедају.
Канон покајни, Господу нашем Исусу Христу и његовим светим
мученицима. Његов акростих : Подари нам Христе очишћење од сагрешења.
Дело Јосифово. Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Земљу коју никада није сунце обасјало нити видело и бездан који није
видело нагог небеско пространство, прошао је Израиљ неоквашених ногу и
увео си га у гору светиње твоје, док је те хвалио и појао песму победе.
Подари ми очишћење од мојих дела Спаситељу и опроштај, пре него одем
одавде и очисти моју велику прљавштину Господе, јер ти си губаве очистио, па
ме удостоји да без порока станем пред тебе, када будеш дошао да судиш и
живима и мртвима.
Гној лежи на очима душе моје, а ти ми врати вид да могу гледати зраке твоје,
које си као незалазно сунце доласком твојим на земљу раширио. Очисти ме
Спаситељу и даруј ми да сагледам светлост твојих благодати, Господе
милостиви.
Мученичан: Блажени страдалници, ви сте бодри чувари заповести Христових
и успавали сте сву вражију злобу. А ја сам оптерећен сном греха па вас молим,
да и мене покренете ка Божијој благодати.
Мученичан: У телесном сплету своме, ви сте мученици оружијем крста
победили непријатеља и супарника и потопили сте га токовима ваше крви.
Примили сте победничке венце од Бога појући и певајући песму победе.
Богородичан: Избави ме од злога обичаја, Пречиста Дјево и утврди ме на
камену заповести, јер сам поколебан Владичице лукавством старога кушача. Па
ме удостоји да угодим Христу, лепо певајући и појући песму победе.
Други канон светом, великом, пророку Јовану Претечи.
дело Јосифово. Његов акростих: Прими ову молбу Крститељу. Глас 5.
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Песма 1.
Ирмос: Христос, као победник у ратовима је високом мишицом, коња и
коњанике у Црвено Море збацио, а Израиља је спасао, који му је победничку
песму запевао.
Очишћени живот и неземаљски живот показао си Претечо у земноме телу, па
те зато молим: учини да су као и ти, они који те са вером зову блаженим.
Потопио си у речним струјама Христа као бездан доброте, па га моли, молим
те Претечо да исуши бездан мојих зала и да просвети моје мисли.
Претечо Спаситељев, буди ми узор и заступник покајања па те молим измоли
од Човекољубца да добијем смерност и да ме умије од смрадног талога греха.
Богородичан: Најопеванија Владичице, ти си неизрециво и без бола родила
Онога кога је Отац пре свих векова нетелесно родио. Њега моли да спасе сваке
повреде све који теби притичу.
Песма 3.
Ирмос: Утврди моје срце које витлају животни валови, па га упути у тихо
пристаниште као Бог.
Обећавам теби Богу да ћу се покајати, па опет грешим. Шта ли ће бити од
мене? Како ћу се појавити када будеш судио земљи?
Принесимо Господу молитве, уздахнимо и пролимо сузе које чисте скверну да
бисмо се озбавили на (Христовом) суду.
Мученичан: Преступници закона, волећи овоземни живот, са убилачком
намером рањаваху победоносне мученике који исповедаху Христа.
Мученичан: Пукови мученика сјединише се са пуковима ангела и постадоше
равноангелни, благодаћу божественог Духа.
Богородичан: Отвори ми сада двери покајања Дјево, јер ти си врата
светлости, а затвори улазе страсти у моју смирену душу.
Ини.
Ирмос: Својом наредбом си земљу на ничему основао, и мада претешку ти си
је без ослонца поставио; зато на непокретном камену заповести твојих утврди
Цркву твоју, једини Благи и Човекољубче.
Ти увек изливаш исцелења свима који са вером прилазе твоме храму, чудни
Претечо, зато молим тебе најбогатијег (смирењем): исцели и страсти срца мога,
које у мени најбеднијем изникоше због мога немара.
Уздишем и увек ме ухвати јецање, када помислим на твој неизбежни суд,
једини најправеднији Судијо. На том суду сачувај ме неосуђеним ради
молитвама твога Крститеља, Господе и Боже мој.
По божанском послању, ти си постао посланик и Новог и Старог (Завета),
славни Претечо, зато ти вапијем: обнови покајањем мене остарелог у многим
гресима, да бих те у похвалама прославио.
Богородичан: Света Дјево и Мати, једина најнепорочнија, ослободи нас
порока и сагрешења и просвети наше помисли а срца нам освети и избави све
нас вечне осуде, молимо те.
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Песма 4.
Ирмос: Услишах Господе глас твој и поплаших се и разумех твој промисао и
прославих те, једини Човекољубче.
Немарим за твоје речи Господе којима ме просвећујеш, него чиним дела таме,
а бојим се твога страшног Суда.
Једрима страха Божијег управимо свој духовни брод да достигнемо у
пристаниште покајања и избегнемо олује зала.
Мученичан: Мученици, ви сте као божанске горе из којих капље сладост и
као од Бога засађени рај у којем је Господ као дрво живота.
Мученичан:Трпљењем и подношењем као стрељањем пострељали сте нападе
злих демона и задобисте венце славе, светитељи.
Богородичан: Пречиста Владичица је грешнима заступница и палима
божанско усправљање и прославља се јер је родила Бога.
Ини.
Ирмос: Прозорљиви Авакум је твоје божанско порекло схватио, па је са
трепетом теби кликтао: Дошао си да спасеш народ твој и помазанике твоје.
Уселио се се Крститељу у вишње царство, као истинити војник Христа Цара,
њега моли непрестано да се смилује на народ који тебе поштује.
Господ те је освештао још у утроби, предвидећи доброту твога срца, Блажени,
зато те и молимо, да молиш њега да све нас учини светима.
Благовестио си мртвима долазак Онога који је ради нас убијен, њега моли
Претечо, да оживи и мене умртвљеног гресима и да ме спасе.
Богородичан: Помилуј ме ти једина најнепорочнија, јер си по превеликој
доброти неизрециво родила милостивога Бога и избави ме вечне муке.
Песма 5.
Ирмос: Пожури и смилуј се мојој бедној души која се ноћима бори са
страстима и засветли у мени духовно сунце као звезде које и дању сјаје, да бих
разделио светлост од мрака.
Делима не могу да се спасем, јер ја бедник много сагреших на земљи, па
дрхтим због страшног суда твога Боже, када будеш хтео да судиш
преступницима твојих заповести.
Колико сам био безуман!? Колико сам био помраченог ума када сам чинио зла
дела!? Како и нисам схватио страх твој Христе?! Пао сам на земљу и постао
налик неразумним животињама, али ме ти обрати Боже свију.
Мученичан: Облак мученика је одагнао облаке горких мука и дан истинског
разума је обасјао а маглу многобоштва је растерао и ка незалазној светлости је
достигао.
Мученичан: Молим те обасјај мој ум молитвама светих твојих мученика,
Христе и покажи га пуним просвећења и учесником твоје вечне славе, да бих те
славио и појао ти Спаситељу.
Богородичан: На неизрецив начин си нам родила Бога, Дјево и Мати, а он
твојим благим заступнштвом дарује покајање свима многогрешнима, зато си ти
уточиште и пристаниште свима вернима.
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Ини.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као огртачем зато теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Неплодна утроба је родила тебе Претечо, а ти си твојим благоплодним речима
срца неплодна добрим делима показао плодородним, зато те називамо
блаженим.
У пустињама си процветао као мирисни крин, увекблажени Претечо, па ти
зато кличем: одагнај и од моје душе сваки смрад злобе.
Ти премудри стојиш између Закона и благодати, па ти зато кличем: смилуј се
на мене Претечо, јер ме савлађује закон греха као најгорег бедника.
Богородичан: Ти си Пречиста као врата непролазне славе, па ми зато отвори
врата покајања и буди ми водиља кроз божански пролаз у тамошње успокојење.
Песма 6.
Ирмос: Као што си избавио пророка од звери Господе, тако и мене изведи из
дубине мојих страсти, молим те, да бих могао прићи и погледати ка светоме
храму твоме.
Ево дође време за (покајање) и обраћење, а ја за то не марим и стално лежим,
јер сам свагда обузет великим безосећајем због помраченог мога срца Речи
(Божија), а ти и се смилуј па ме разреши од тога.
Милостиви Христе, смилуј се на мене као милосрдан, када јецам као цариник
некада и удостоји ме да као блудница (из Еванђеља) лијем топле сузе, да
оперем и ја талог многих сагрешења мојих.
Мученичан: Великомученици Христови, веома сам сагрешио, а ви ме
избавите великог пламена у геени који ме очекује, да бих и ја увек и веома
славио спомен ваш.
Мученичан: Твоји страдалници су се својим добрим подвигом светло
овенчали твојом животворном десницом Боже и Господе. Због њиних часних
молитава спаси све људе твоје.
Богородичан: Богом обрадована и освећена сени, часни ковчеже, светилниче
божанске светлости, трапезо са хлебом живота, одуховљена палато (Бога) Речи,
учини и мене да будем храм Духа (Светог).
Ини.
Ирмос: Укроти Владико Христе море страсти, јер ме је снашла бура
душепогубна, па изведи душу моју од пропасти, као благоутробан.
Ти блисташ неизрецивим зрацима, Претечо Христов! Твојом делатном
молитвом обасјај и срца свих који те побожно хвале.
Обухватио ме је сан лености, Претечо Христов, а ти ме обасјај благодаћу и
покрени ме да усрдно чиним побожна хтења.
Избави нас од свих недаћа непријатељевих, јер смо тебе Блажени (Јоване)
стекли као божанског заступника и молитвеника ка Владици.
Богородичан: Пречиста Богородице, мене збуњује бура грехова, а ти
Најнепорочнија похитај да ме избавиш и уведеш у тихо пристаниште покајања.
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Песма 7.
Ирмос: Молитва младића погасила је огањ и оросила пећ као проповедница
чудеса, није спалила нити сагорела песмопојце Богу Отаца наших.
По мноштву твога милосрђа опрости ми Христе моја безакоња и моје
неправде и безброј мојих сагрешења и избави ме Боже будућих мука.
До сада сам као блудни (син) проћердао богатство које сам добио и гладујем
лишен божанске хране, а ти ме Спаситељу прими када се кајем и спаси ме.
Мученичан: Уистину чудни господњи мученици, ви сте умртвили нападача
врага, онда када су вам у многим мукама умртвљени удови, зато вас ми верни
са побожношћу опевасмо.
Мученичан: Мученици, ви сте трпљењем и храбошћу као стрелама, ранили
сво мноштво мучитеља и пукове демона и сада сте прешли ка истинском
животу.
Богородичан: Богородитељко Пречиста, ти си се свима показала као
пристаниште спасења, које буру страсти умирује и ка тишини приводи све
смирене на земљи.
Ини.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца (наших) пламен је угасио а децу оросио
која су сложно појала: благословен си Боже.
Тебе који си Претеча (Бога) Речи, молимо те овим речима, да као што си
твојим рођењем одрешио глас твога оца, тако и нас разреши од мрежа наших
сагрешења.
Веома сјајно сунце, обасјај ме светлом спаситељног покајања и избави ме
таме страсти, која збуњује моје помрачено срце.
Стекао сам неплодну душу и срце без рода божанских подова, а ти Крститељу
Христов моли непрестано, да и ја донесем плодове покајања.
Богородичан: Родила си Христа као мало детенце Најнепорочнија, а он је
извршио обновљење нас, који смо одрасли у давнашњем преступу.
Песма 8.
Ирмос: Цара и Творца свију, чинови ангела и сабор људи са свештеницима
опевајте а левити благословите га, и народи величајте га у све векове.
Ево загнојише се и засмрдеше ране моје душе Христе и због тога страдам и
смиравам се, а ти ме лековима покајања излечи Спаситељу.
Преваром је је најлукавија змија покрала и са злом ме испунила, а ја уздишем
и вапијем: Немој ме одбацити Речи (Божија) осуђеног и смиреног.
Мученичан: Нисте се уклонили са вашег доброг стајалишта најхваљенији,
него сте смишљене препреке непријатеља крста оборили и до краја сте их
премудри победили.
Мученичан: Вас најхваљенији Господњи мученици ни огањ, ни мач, ни
звери, ни глад нити ломљење на точку, нити било које муке, не могоше
одвојити од Христа Човекољубца.
Бгородичан: Ти си похвала ангела и људима спасење, ти ми буди заступница
Мати Божија, да бих нашао и добио разрешење мојих ранијих сагрешења
учињених у знању и незнању.
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Ини.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као хор целог света песме појаху:
Сва дела Господа појте и величајте га у све векове.
Ти токовима Јордана умиваш скупове народа и проповедаш покајање, велики
Претечо, па ти зато кличем: Изсуши токове мојих страсти и пошаљи ми изворе
суза.
Сва уздрхти душо када помислиш на суд Сведржитељев и завапи:
Милосрдни, ради твога Крститеља смилуј се на мене и спаси ме и избави мука.
Покренуо сам нечиста уста и оскверњени језик на молитву теби Свети
Претечо: Похитај убрзо па ми помози, јер ме непрестано колеба лажљивац
свакојаким својим замислима.
Тројичан: Оче, Сине и Душе, Тројицо јединосушна, ороси нам опроштај
сагрешења дабисмо добили потпуно спасење и величали те у све векове.
Богородичан: Богообрадована, твојим узвишеним родом подигла си нас из
јаме у коју смо упали, зато ти млада Дјево са благодарним гласовима и са вером
певамо у векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: На теби је учино величанствено дело Силни, када те је показао као
Дјеву чисту после рађања, јер си без семена родила свога Творца, зато те
Богородице величамо.
Буди дуготрпљив и према мени Исусе, да бих величао твоје дуготрпљење и
вапијем ти: не посеци ме као неплодну смокву, да бих ти принео плодове
покајања.
Како си страшан, једини моћни и силни!? Ко се може супротставити твојој
страшној претњи, када будеш хтео да седнеш на твоме суду? На њему ме
сачувај неосуђеним.
Мученичан: Вашим по Богу страдањем отклањате наша телесна страдања,
страдалници господњи, зато исцелите најтежа страдања моје душе, јер сте ви
најискуснији исцелитељи.
Мученичан: Ви страдалници сте као зраци божанске благодати и више од
сунчаних зрака сијају ваши гробови те просветљују срца и обасјавају душе
свима који вас са вером хвале.
Богородичан: Ти си Богоблагодатна заиста постала као онај светли облак
који је предводио нове људе ка обећаној земљи и ти си као врата која уводе у
живот, зато те Богородице величамо.
Ини.
Ирмос: Исаијо ликуј јер је Дјева у себе примила и родила сина Емануила,
Бога и Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Гле лепоте твога храма који личи као небо а земљи, Христов Претечо, у њему
сада обасјаваш божественим зрацима оне који му долазе да те зову блаженим у
сва времена.
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Ти си Крститељу најискренији друг Владике, па ме укрепи да га и ја љубим
искрено и непоколебиво, најблаженији, и да се згадим на страсти које ме вуку у
пропаст и које ме потапају у погибао.
Ти Премудри ниси био као трска коју повија противни ветар, него си наше
божанско утврђење и непоколебиво цркви оснажење, зато је твојим молитвама
сачувај непоколебиву и угаси сваку саблазан.
Пред вратима је долазак Творца, па зашто не плачеш над собом бедна душо
него живиш без бриге? Устани и завапи ка Господу: Поштеди ме Спаситељу
ради молитава Претече, јер си Човекољубац.
Богородичан: Ти си заиста као светлоносна кочија сунца које је засијало из
твога бока најнепорочнија и Пречиста. Он је разагнао велику таму обмане, па те
зато сви са вером и како доликује назвамо блаженом.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, гас 5.
Господе рођени из Дјеве, презри мноштво мојих сагрешења, и очисти све моје
грехе па ми подари жељу за кајањем, јер си једини Човекољубац, и молим те
смилуј се на мене.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Тешко мени на кога сам налик? Оној неплодној смокви, па се бојим
проклетства и посечења, али небески градинаре Христе Боже, моју охладнелу
душу плодоносмом покажи, и прими ме као блудног сина и помилуј ме.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Страдалници твоји Господе чиновима ангела су се уподобили,
јер су као бестелесни муке претрпели, и једномислено су надање имали:
обећаних блага наслађење. Ради њиних молитава Христе Боже, подари мир
твоме свету, а душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан: Обрадована, заступај нас твојим молитвама, и
измоли душама нашим много милосрђа, и очишћење многих сагрешења,
молимо те.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.

46

У уторак, блажени, глас 5.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Разбојник на крсту поверовао је да си ти Бог Христе, и то исповедио из
чистога срца, кличући: Сети ме се Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Као што си Христе оправдао блудницу која је из душе плакала, тако и мене
Владико избави од сваког мучења, молим те Благи.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Хајде да сложно прославимо Јована, јер је предходио Христу и спремио му
добре путеве, да бисмо се његовим божанским молитвама избавили од
сагрешења.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Ви сте мученици са усрдном душом испили чашу Христову,
зато нас избавите свети од смутних грехова и болести, орошени вашим
молитвама.
Слава, тројичан: Недостижни Боже, свесилна Тројице и Јединице, ради
молитава твога Претече, спаси ме и избави таме и пламена који чекују мене.
И сада, богородичан: Увек сам Дјево укаљан злим делима, али зато молим
тебе нескверну Матер Владике: очисти ме од сваке нечистоте, Владичице.

У уторак на вечерњи
На Господи возвах, стихире крста, глас 5.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Као сунце на крст си се узнео а уздизање лажљивога си оборио, жртвован си а
крвљу твојом сву си земљу осветио. Када си копљем прободен, мени Христе
пламено оружије одмах окрете леђа наређењем твојим и прави ми улаз у рај и
да се наслађујем без страха од дрвета живота. Зато спасен страдањем твојим
кличем радосно: слава божанскоме крсту твоме, јер се њиме избависмо од старе
клетве и пригрлисмо благослов од тога дрвета и велику милост.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Хтео си да зауставиш патње и срамоту људи, преблаги Господе и Спаситељу
мој, зато трпиш срамно распеће и жуч окушаш незлобиви а горчину наше злобе
узимаш, рањен си и у ребра прободен Речи, а ране наше као Владика
исцељујеш. Зато певамо о твојој славној вољи и поклањамо се и поштујемо
копље, сунђер и трску, којима си даровао свету твоме мир и велику милост.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
„Како ли те је Исусе безаконо мноштво Јевреја на крсно распеће осудило и
није се смиловало на тебе Милостивога?“ Тако Дјева кроз плач говораше онда
када је видела тебе на крсту подигнутога, јер те је из своје утробе без бола
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родила. „Шта ти је учинио безакони сабор чедо моје жељено, Сине мој
највољенији? Похитај и спаси све који са вером славе твоје распеће и мене
величају као што си обећао, једини Преблаги“.
Затим из минеја стихире светоме, а ако ли нема минеја, онда
ине стихире Пресветој Богородици. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Као Створитељ Адамов хтео си свестрадално пружање руке првосазданога
Адама коначно уклонити, Човекољубче, зато си клиновима прикован
безгрешни Христе и копљем у божанска ребра твоја ради нас си рањен и
забранио си Речи пламеном оружију да спречава улазак твојим слугама. Зато
тебе славимо и о моћи твојој певамо Човекољубче, јер тиме је свако биће
стекло наслеђе без патње и велику милост.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
И сама као јагње гледала је своје Јагње како као на заклање жури. Усрдно га
је следила и овако му говорила: „куда идеш, Чедо моје најслађе Христе? Ради
чега овако и без лењости журиш и хиташ најжељенији Исусе? Реци ми реч
безгрешни и многомилостиви Господе, слушкињи твојој Сине мој највољенији.
Не презри ћутањем мене Милосрдни, јер сам те чудно родила Боже
Животодавче који дарујеш свету велику милост.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Заиста беше херувимски престо изнад свега створенога, Божанска Реч је хтео
наш лик обновити зато се у тебе Пречиста уселио и из тебе са телом изашао као
милосрдан, крст и страдање је ради нас примио а васкрсење је као Бог даровао.
Зато је измирио нашу осуђену природу, Створитељу благодарећи и њему и теби
(Дјево) кличемо: Да нам твојим молитвама подари опроштај грехова и милост.
Слава и сада, крстобогородичан: Ради нашег избављења и по великој цени,
пречисту си своју крв хтео дати, безгрешни Христе мој, да сви добију спасење.
Зато је тебе прикованога Мати твоја гледала, јецала и власи своје кидала па је
говорила: Чедо и јагње свенепорочно, хтео си свет да избавиш твојом часном
крвљу. Како си од очију мојих зашао, сунце незалазно, који свима дајеш
просветлење, мир и велику милост.
Затим: Светлости
јектенија.

тиха..потом

прокимен

дана..Удостоји

Господе..

и

На стиховње, стихире крста, глас 5.
Господе, давно у време Мојсеја само показан знак крста твога побеђивао је
непријатеље твоје. А сада баш имамо крст твој и молимо помоћ: оснажи цркву
твоју због твоје велике милости, Човекољубче.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
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Крст твој Христе мада је дрво по природи, али је обучено у божанску силу, и
видиво се свету показао и духовно чини чудо нашега спасења. Њему се
клањамо а тебе Спаситељу славимо, смилуј се на нас.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Молите се за нас свети мученици, да се избавимо од безакоња наших, јер је
вама дана благодат да се молите за нас.
Слава и сада, крстобогородичан:
Подобан: Преподобни оче..
Творац и Бог се обукао и примио потпуни мој лик, јер је желео обновити
раније пали Адамов лик, зато се и без кривице својевољно вазнео на крсту, и
сада је руке раширио да би исцелио руке давно ослабеле због (рајског) дрвета за
јело. Њега је Пречиста видела па је овако нарицала: Какво ли је ово Сине мој
неизрециво дуготрпљење? Не могу издржати да те гледам на крст подигнутог
јер у шаки држиш све крајеве света.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У уторак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и коњаника у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
Богородице прими молитве које ти верно слуге твоје из дубине срца приносе
и принеси их Сину твоме да добијемо опроштај сагрешења.
Заиста си доброшинитељка и обогаћујеш род земаљски; ти си и двери спасења
које воде ка животу, Дјево и Богомати, заступај увек нас који те молимо.
Слава: Сад послушај молитве оних који ти поје, јер си моћна помоћ за
спасење, твојим молитвама се избављамо од беда Владичице, сачувај повреда
оне који те поштују.
И сада: Похитај убрзо и топло заступај који су пред тобом и умилостиви се на
нас које је обухватила љута беда и од туге нас ослободи.
Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди и Цркву твоју једини благи и човекољубче.
Светлом и бодром твојом божанском молитвом обасјај тамни облак око мога
срца, Мати Божија, просвети ме и учини сином дана врлином просвећеним,
светла водиљо душа наших.
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Хтео бих да ти увек певам достојну песму, али не умем, него ти похвалу
мојих недостојних уста приносим, а ти макар и то за добро прими и услиши
молбе које ти верно приносимо.
Слава: Учини наше неплодне душе да донесу добар плод и охладнеле их
очисти молитвом твојом па и моја душа да уроди вером и животом
нескверним, учини Богородитељко.
И сада: Како у наручју матере обитава Онај који држи све крајеве Земље?
Млеком се храни Онај који насићује свако биће и Онај који богатство излива
оваплоћава се као пуки сиромашак.
Песма 4.
Ирмос: Схвативши твоје Божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти Христе: Да спасеш народ твој и помазанике твоје дошао си.
Познасмо те као једину ка Богу заступницу, ти разрешаваш дугове сагрешења,
Пречиста, тебе грешни похвалама и химнама поштујемо.
Уселивши се у тебе Бог те показа као освећеном црквом Дјево; Њега увек
моли да неповређене сачува слуге твоје.
Слава: Услиши молбе понизних који се у тебе Богородице надају и пожури
да нас избавиш од беда твојом материнском смелошћу.
И сада: Стекосмо те Мајко Божија у тугама слатку утеху а у напастима
помоћницу и у бедама заступницу и тобом се свих невоља избављамо.
Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светолошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Родила си Првобитног у видивом телу, уистину (Божанском)природом
неописивог; Њега моли непрестано за слуге твоје.
Ти Пречиста брзо притичеш онима у невољи и увек помажеш и упућујеш на
спасење оне који те у искушењима призивају.
Слава: Милостиве си нарави и молитвама твојим милостивим покажи Бога:
да подари слугама твојим миран живот и избављење од сагрешења,
Свенепорочна.
И сада: Родила си (Бога) као жеравицу коју виде Исаија, па сагори
Свенепорочна све што је грешно у мени и просветли ме молим те.
Песма 6.
Ирмос: Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју као благоутробан.
Умртвљени смо страстима и гресима,Владичице, подигни нас и оживи
молитвама твојим јер си родила Оног који уништава пропадљивост.
Нелажно си поуздање и необорива тврђава спрам непријатеља и тврда си
помоћница нама у одбрани, па се не бојимо.
Слава: Приђи Увекчиста нама земнима у немоћима, и у тешким неприликама
сачувај слуге твоје неповређене.
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И сада: Просветли Богоневесто, душу моју помрачену облаком мојих
(грешних) мисли, насртајем демона човекоубице.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 5.
Помоћу крста Сина твога Богоблагодатна, сва идолска лаж беше побеђена и
демонска сила уништена, зато су врни дужни да ти увек поје и благослове, и да
те као Богородицу исповедају и величају.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца (наших) пламен угаси а децу ороси која
појаху Боже благословен јеси.
Прими Владичице молбе твојих верних слуга, сачувај их од напасти сваке и
од беда избави оне који верно поје: Боже благословен јеси.
Родила си нам Бога доброчинитеља, и Њега умоли материнским твоим
молитвама да се смилује на оне који тебе хвале.
Слава: Непобедиву заступницу и као темељ непоколебиви стекосмо те и
твојим заступништвом одевени Владичице побеђујемо сплетке (демона) који
нас гађа.
И сада: Види смирење слуге твога Владичице и ослободи ме вечног огња да
непрестано појим: Боже благословен јеси.
Песма 8.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме појаху:
Сва дела Господа појте и преузбосите у све векове.
И мислима и речима плетемо ти хвалу Дјево, и верно кличемо: Господа појте
и преузносите у векове.
Сва си доброта и блиска Богу, таквом те Соломон унапред описа, твојом
материнском смелошћу све нас у свету избављај.
Слава: Имамо те верни од Бога наду на спасење у напастима, па кличемо:
Сва дела Господња појте Господа и преузносите га у векове.
И сада: Прими песму коју ти овако појемо са наших бедних уста, Дјево
свеопевана: Радуј се телесних болести лекарко и очајних душа спасење.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
У немоћима изливамо пред тобом нашу молитву: Помилуј нас грешне, да се
не посрамимо у дан искушења, призивајући тебе свемилостиву Богородицу.
Немој презрети нас твоје од праха земног сроднике, Владичице чиста, него
нам буди помоћница и покровитељка; у тугама нас укрепи и избави све у
невољама, у тебе се уздамо јер си спремна да нас спасеш.
Слава: Боже улиши сада молитве народа твога и избави нас од повреде
вражије, јер гле приводимо ти истинско очишћење: твоју Родитељку, коју са
љубављу зовемо блаженом.
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И сада: Под моћну заштиту твоју притичемо Владичице и сви на земљи
молимо твоју милост и твоје усрдно милосрђе, које изли и спаси све нас.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропари и остало по
обичају и отпуст.

У среду на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 5.
Место Лобање постало је као рај, чим се на њему подигло дрво крста, и одмах
је узрео Грозд живота нама на весеље, зато теби Спаситељу кличемо: слава
теби.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
Опевајмо верни и прославимо, својевољно распетога Спаситеља и
Избавитеља нашега, због свега што је одлучио и што је хтео, јер је на крсту
грехе људи приковао да би род људски од обмане избавио и царства га
удостојио.
Слава и сада, крстобогородичан: Када те је угледала подигнутога на дрво
(крста) она која те је без патњи родила, јецала је и кроз плач нарицала: Тешко
мени најслађи Сине! Срце ми је рањено када сам те на крсту видела, као
злочинца између двојице злочинаца прикованога.
По другом стихословију, сједални, глас 5.
Својом вољом си распеће претрпео, и од пропасти си људе ослободио, зато
теби Спаситељу верни појимо и клањамо ти се, јер си нас силом крста
просветлио, па те са страхом славимо, милостиви Човекољубче, као
животодавца и Господа.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Дрво крста твога Спаситељу наш, постало је целом свету спасење, јер си на
њему својевољно прикован, и од клетве си избавио на земљи рођене, Господе
свима радости, слава теби.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Господе, чаши твога страдања следили су твоји страдалници, и
постали су ангелима сажитељи, ради њиних молитава Христе, подари душама
нашим мир и велику милост.
Слава и сада, крстобогородичан: Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је
идолска обмана порушена, а сила демона поражена, зато ти ми верни како
доликује појимо, благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и
величамо.
По трећем стихословију, сједални, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
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Пророчанства пророчка се већ испунише, и давнашњи твој промисао Христе
је завршен, јер си својевољно Царе свију телом осиротео, и прихватио да нас
ради узиђеш на крст и смрт претрпиш, зато те славимо Речи (Божија) и твоје
надразумно снисхођење.
Чинови ангела су се поплашили, када су те Исусе Царе свију прикованога и
уснулога видели, а војске демона су одмах побегле, и вратнице адове су
сломљене и муке посмртне су укинуте, а мртви у гробовима васкрсоше.
Слава и сада, крстобогородичан: Видећи те на крсту Мати твоја Христе,
својевољно међу разбојницима разапетога, срце јој се кидало па је матерински
нарицала: Безгрешни Сине, зашто неправедно умиреш на крсту, и зашто си као
злочинац прикован? А хтео си род људски да оживиш као милосрдан!
Канон часноме и животворноме крсту и светим мученицима.
Његов акростих: „ Свет уздижеш Христе узлажењем на дрво“.
Дело Јосифово. Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Христос, као победник у ратовима је високом мишицом, коња и
коњанике у Црвено Море збацио, а Израиља је спасао, који му је победничку
песму запевао.
Онога чије је оваплоћење за разум недокучиво и који се јаво у свету са телом
у давнини је јеврејски законопреступни сабор на дрво (крстно) подигао.
Када су те разабеснели Јевреји као плодоносни виноград на дрво крста
подигли, тада си источио вино весеља Речи (Божија), које свако пијанство злих
удаљује.
Мученичан: Ваше трпљење не подпада под закон (природе), прехвани
мученици, јер преко човекове природе претрпесте страдања и у нестрадални
одмор уселисте се са весељем.
Мученичан: Под крмом (Бога) Речи препливали сте валове мука, свехвални
Христови страдалци, па достигосте у небеска пристаништа и сада се
наслађујете божанске тишине.
Богородичан: Када си видела Дјево неправедно подигнутог на дрво (крста)
Господа, кога си из твоје утробе родила, заплакала си и опевала уистину
неизрециво његово снисхођење.
Ини канон Богородици. Његов акростих:
« Сада је пето певање Дјеви ». Глас 5. Ирмос исти.
Ди си као двери божанске славе, ти отвараш рајске двери, па те молим отвори
и мени вери покајања и ум мој просветли да бих ти појао Богорадована.
Најнепорочнија, ти си зауставила насртај смрти када си родила Онога који
влада животом и смрћу. Њега моли да умртви сагрешења душе моје и да ме
спасе.
Тебе као једину добру из рода Јаковљевог изабрао је (Бог) Реч, сабеспочетни
Оцу и оваплотио се од твоје крви Владичице, зато ме спаси заступништвом
твојим.
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Његов силазак на тебе је као роса на руно, Свечиста, а ти исуши поплаву
мојих страсти, молим те Мати и Дјево.
Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си земљу на ничему основао, и мада претешку ти си
је без ослонца поставио; зато на непокретном камену заповести твојих утврди
Цркву твоју, једини Благи и Човекољубче.
Разапет си и рај си опет отворио и (покајани) разбојник са радошћу пре свих
улази у њега и умро си Исусе мој и лажљиви враг је умртвљен а умртвљени
Адам је оживљен, слава твоме великом милосрђу.
Угасио си греховни пламен када си на (крсном) дрвету разапет због своје
доброте Исусе, разрешио си везане обманом, а обнаженог човека си оденуо
славом, слава твоме великоме милосрђу.
Мученичан: Објавио си твоје мученике као сјајне звезде који таму безбожија
прогоне. Њиним молитвама Христе одагнај ноћ мојих зала и просветли моје
помрачено срце.
Мученичан: Због Закона јеванђељског пострадасте благоверни мученици и
законом вере бисте увенчани мудри и намере безаконика одагнасте и божанску
храну и рајско насеље добисте.
Богородичан: О теби певају хорови ангела, најопеванија, јер си их
несхватљиво превазишла, када си Бога телесно родила. Он је клетву (рајског)
дрвета дрветом (крста) уништио и благослов свима нама излио.
Ини. Ирмос исти.
Изранављен сам стрелама греха, а ти ме потпуно исцели твојим леком
Пречиста и ослободи ме од страдања која ме обухватише, јер си Рођеним из
тебе ослободила људски род од страдања.
Твојим заступништвом Владичице нека буду безделатни и стидом испуњени
невидљиви непријатељи, који хоће да бадава моје смирено срце ожалосте и који
траже да ме усмрте.
Испуни ме Владичице водом живота, јер си (Христа) као божанску воду
целом свету излила, а потоке мојих великих безакоња изсуши и бурне таласе
мога срца твојом божанском тишином укроти.
Прошла је сенка окончаног Закона када си Пречиста и Најнепорочнија Дјево
родила Христа Законодавца. Он нам је благодат очишћења и просвећења
узаконио и од клетве нас избавио.
Песма 4.
Ирмос: Прозорљиви Авакум је твоје божанско порекло схватио, па је са
трепетом теби кликтао: Дошао си да спасеш народ твој и помазанике твоје.
ада си својевољно разапет висио на (крсном) дрвету Христе, коначно си
извршио избављење душа и у руке Оца предао си твоју пресвету душу.
Неправедни судија је осудио тебе праведника да умреш на дрвету (крста)
Христе, да би оправдао нас, који смо се као неправедни ђаволу покорили.
Мученичан: Када сте мученици окусили мноштво беда, невоља и небројених
мука на земљи, тада сте се удостојили да видите и вечна добра.
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Мученичан: Зиму искушења сте, часни мученици, прошли и ка пролећу
уздарја небескога сте достигли и са хоровима ангела сте се сјединили.
Богородичан: Оружије страдања Божијег је прошло кроз твоју душу
Благословена, када си видела разапетог твога Сина, који је душу своју у руке
Оца предао.
Ини. Ирмос исти.
Од мојих дела нема ми спасења, зато под твоју заштиту са надом притичем,
најнепорочнија Дјево. Твојим молитвама спаси мене очајнога.
Ти си чисто станиште светлости, ти си часна носиљка Сунца, ти и моје срце
помрачено страшним мраком обасјај и спаси ме, молим те Владичице.
Ти си изаткала одежду од твоје девствене крви Ономе који небо одева
облацима, ти и мене одени у одежду непропадиву, јер сам прелестима обнажен.
Тебе је Пресвета Дјево и Богоневесто примио Створитељ из животних понора
као крин и из тебе је замирисао целоме свету благоухани мирис.
Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као огртачем зато теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Стојао си на суду, праведни Судијо Христе, а телом си твојим осудио
непријатељство (Бога и људи). Трском си шибан, а трском си подписао подпуно
ослобођење мене.
Када те је видело сунце како телом Христе висиш (разапет) на дрвету, своју
светлост је претворило у таму а земља се затресла и камење се распадало.
Мученичан: Најхваљенији мученици, ви сте својим страдањем освештали све
крајеве земље као извршиоци Божијег Закона и наследили сте светост.
Мученичан: Најпреподобнији и по Богу најсветлији мученици вас сви
поштују јер сте божанском светлошћу оденули а злобу врагову сте обнажили.
Богородичан: Тебе најнепорочнују Родитељку Божију називамо блаженом,
јер је тобом клетва постала неплодна а избављење и благослов беху нам
даровани.
Ини. Ирмос исти.
Нека тебе стекнем као помоћницу Дјево, која ће ме избавити у часу осуде на
(страшном) суду, када изађем на суђење пред Оним кога си родила.
Навладао ме је законом греха Пречиста и често ме варају обмане непријатеља,
ипак ти обрати мене који сам упао у поноре сагрешења.
Родила си (Бога-Сина) као жеравицу угља коју је видео Исаија, зато спали
дела мојих сагрешења Најнепорочнија и просветли ме, молим те.
Ти си Христу позајмила тело од твоје крви, зато и моје телесне страсти очисти
Дјево и покажи ми стазу безстрашћа.
Песма 6.
Ирмос: Укроти Владико Христе море страсти, јер ме је снашла бура
душепогубна, па изведи душу моју од пропасти, као благоутробан.
Када си био подигнут на дрво (крста), сву си вражију гордост оборио а палога
си (Адама) спасао, по твојој великој доброти Дуготрпљиви (Господе).
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Када су у давнини душе праведних осетиле да предајеш твоју душу на дрвету
(крста) Владико, биле су пуштене из вечних уза, Речи (Божија).
Мученичан: Као тврди дијаманти трпељиво сте поднели јарост свих мука и
смирењем својим сте врага оборили.
Мученичан: Угледајући се на Христово страдање поднели сте свако мучење,
страдалници Господњи и зато сте се небесних лепота удостојили.
Богородичан: Диван је Рођени из тебе Богородице, јер велика чудеса чини и
међу светима се прославља, најчуднија Владичице.
Ини. Ирмос исти.
Недај Владичице да ме прогута дубина чамотиње и таласи греха да ме не
покрију, него да се твојом молитвом спасем, једина Пречиста.
Свећњак (старога) Закона би је праобраз тебе Пречиста јер си родила
Светлост, која просвећује све, па ти зато кличем: Просвети мене помраченог.
Родила си благога Доброчинитеља и Творца свечиста и богољубива
Владичице, зато и моју душу пуну зала учини добром.
Ти си нам родила узрочника спасења и Животодавца, који уистину дарује
вечно избављење свима који тебе као Богородицу проповедају.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца (наших) пламен је угасио а децу оросио
која су сложно појала: благословен си Боже.
Сабор законопреступника те је овенчао трновим венцем, Царе бесмртни, а ти
си из корена секао трње обмане, Боже благословени.
Својом си вољом био обнажен, да би мене оденуо у одећу непропадљивости и
трпео си пљувања, распеће и страдање, мада си по суштини нестрадалан.
Мученичан: Страдањем вашим светитељи, постали сте слични Ономе који
влада над свима и уистину сте постали синови и наследници његовог Царства
непоколебивог.
Мученичан: Неразумним дрвеним идолима нисте одали части, него ономе
који је на дрвету (крста) раширио руке: Цару свију и Владики.
Богородичан: Чудан је твој Пород, Најнепорочнија, јер си родила Бога који је
дрветом (крста) угасио пламен обмане а свет просветлио.
Ини. Ирмос исти.
Певам теби најопеванија Дјево и Најсветија, јер си најопеванијег Бога
безсемна родила, а он је обожио оне који му овако поје: Боже ти си
благословен.
Ти си Живот родила, па умртви страсти моје и подигни мене који лежим у
гробу безосећања, да бих те са љубављу славио Богоневесто.
Погледај на молитве твојих слугу Владичице, па избави и спаси од беда и
невоља, све који овако поје: Боже ти си благословен.
Ти си Пречиста, родила Неизмеривог силом, који је нашу немоћ понео. Њега
моли да исцели душу моју која је много изнемогла.
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Песма 8.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као хор целог света песме појаху:
Сва дела Господа појте и величајте га у све векове.
Вишњи Боже ти си на крст подигнут ти си нам животна сладост а напојен си
са жучи, копљем си проподен а заклао си змију која је Адама у рају оборила.
Када си својом вољом свезан разрешио си ме свеза греховних Речи (Божија) и
везао си вечним узама врага отпадника, Спаситељу, зато у све векове славим
твоја страдања.
Мученичан: Свети мученици ви сте се показали као учесници нетварне
светлости и постали сте други светилници који таму обмане прогоне, ви и срца
верних просветљујете божанством.
Мученичан: Мученици, ви сте постали синови горњег Јерусалима и
просветљујете цркву прворођених и величате Христа у векове.
Богородичан: Стојала си Дјево крај крста и гледала прикованога Христа
којега си и родила Владичице и кукала си : Не остављај ме бездетну о, Сине и
Речи беспочетнога Оца.
Ини. Ирмос исти.
Ти си предобра и Богом обасјана Дјево, ти учини да и ја будем добар и
просветљен, да бих клицао: Господа опевајте и величајте га у векове.
Ти си као врата светлости, зато и мени отвори сјајна врата покајања и покажи
ми сваки пут правде који ме приводи ка улазу у божију вољу.
Ти си неизрециво родила Свету Реч (Божију) Пречиста, а он верне освећује,
зато га моли Пресвета, да и сада освешта моју смирену душу злобом
оскверњену.
Из тебе је света Владичице потекао као светли ток и извор бесмртности
Господ свију, зато ти кличем Пречиста: исуши токове мојих зала облацима
твојих молитава.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер је Дјева у себе примила и родила сина Емануила,
Бога и Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Као јагње пропет си на дрво (крста) Владико Христе, а сломио си чељусти
духовнога вукаи и из његових уста си ослободио твоје разумне овце и привео
их твоме Родитељу, Владико.
Као цар царева трновим си венцем овенчан Христе а надвладао си царства
злога и из корена сечеш трње обмане, зато те са вером славимо, Блажени.
Мученичан: Ваше тврдо трпљење и супротстављање непобеиви мученици,
засијало је као сунце и разагнало је сву вражију маглу, зато сте просветитељи
свима вернима и непоколебиви стубови праве вере, најславнији.
Мученичан: Најхвалнији мученици, ви сте постали народ Богом сабрани и
војска небеска и сабор изабрани и као света сенка (која прати) Спаситеља, што
божанском благодаћу руши градове злога.
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Богородичан: Родила си градинара и садитеља побожности, који је засадио и
процвао на земљи разум истинити и у врту је клетву разорио. Њега величамо, а
тебе блаженом Дјевом називамо.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Пречиста родила Спаситеља као непоколебиви темељ, који је својом
заповешћу на водама земљу основао. Њега моли да утврди све нас који у
чистоти тебе блаженом називамо.
Учини Пречиста да без лажи и без блуда ходим путем смирења и Божијих
заповести и одагнај смутњу злих демона и навале страсти и подари ми тишину.
Када ме види враг да дремам и седим без посла, силовито наваљује на мене и
нада се да ме украде сладострасним сном, али ме ти сама сачувај Пречиста
твојом недреманом молитвом, Мати и Дјево.
Сам себе осуђујем када мислим о мноштву мојих греха и о страшном суду на
коме ће ми се судити, али ти која си родила Судију и Бога сачувај ме тада
неосуђеним, Богородице.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, глас 5.
Чим је подигнуто дрво крста твога Христе прогнана је обмана идола а
благодат је процвала, нема више осуде и мучења, него нам се јавила победа и
спасење. Крст је нама похвала, крст нам је утврђење крст је нама радовање.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Ради нас био си вођен на жртву Христе као овца и као јагње незлобив
Емануил, својевољно си жртвован и у безаконике убројан, ходите сви народи и
запевајте и поклоните се на крсту разапетоме Животу бесконачном.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Свети мученици су на земљи пропатили: мраз претрпели, у огањ бацани, вода
их је примила а они говораху: прошли смо кроз огањ и воду,и ушли смо у покој.
Ради њиних молитава Христе Боже помилуј нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Гледајући, у давнини, на крсту, разапетог,
као јагње, Сина свога, Дјева Мати и свеблажена, слушкиња Господња, плакала
је и нарицала: Тешко мени Сине мој, како умиреш, а по природи си Бог
бесмртан?
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Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У среду, блажени, глас 5.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Разбојник на крсту поверовао је да си ти Бог Христе, и то исповедио из
чистога срца, кличући: Сети ме се Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Прободен си био у ребра Христе, и потоке опроштаја нам излио, а
прикованим твојим рукама на крсту, сав си човеков страсни разум разорио.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када си Владико Христе на крст узишао, тада си мноштво демона поколебао,
и погубну моћ мучитеља си оборио, а човечанство си спасао.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Страдалници Христови, ви сте блажени били следбеници страдања
Христових јер сте свако мучење поднели, због тога сте се небеских лепота
удостојили.
Слава: На крсту си, као неразделив Оцу и божанском Духу, својевољно
страдање претрпео, тада си Христе, све, штетне, страсти од нас удаљио.
И сада: Богообрадована је пред крстом стајала, и свога изранављеног Сина
гледала, па је, из, своје, рањене душе, нарицала, о његовом, заиста, великом
домостроју.

У среду на вечерњи
На Господи возвах, стихире светим апостолима, глас 5.
Подобан: Радујсја постником..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Ученици Господњи, ви сте сву земљу прошли и божанску науку посејали.
Саму реч сте као свећњак и као све своје богатство носили и њиме сте цареве и
мучитеље пострамили, а дела философа и зла песничка дела сте као паучину
подерали. Све сте ка Спаситељевом разуму призивали а свако сујетно служење
демонима сте одбацили. Зато вас молим: избавите ме неразумних страсти
вашим молитвама.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Молитвама ка Богу избавите свеблажени све нас искушења од метежа и од
тешке лажи нечасних јереси, демонскога злога савета и од опаких људи удела и
буре, и огња несветлога и црва вечнога и шкргутања зуба и од сваке друге муке,
па га умолите: због уздржања и трудова да добијемо плату врлина и наслеђе
небескога царства и велику милост.
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Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Јасно сте примили сву светлост и постали тројично светло другог неизрецивог
промисла који је заиста оснажио вашу људску природу. Свехвална десеторица
са још двојицом, показаше се потпуно као јединствени сабор који предводи а са
њима и седамдесет и двоје. Они просвећују све крајеве света помрачене
зломисленим јересима Христа молећи, да подари свету велику милост.
Затим стихире светоме из минеја, ако следе. Ако ли не, онда ине стихире
светом, великом, чудотворцу Николају. Глас 5. Подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Радуј се свештена главо, чисто станиште врлина, божанско правило
непорочног свештенства, велики објављени пастире, ти носиш светло име
победе, молитвеника милостиви испунитељу који се приклањаш молитвама
немоћних, спремни избавитљу, спасоносно уточиште свима који са вером увек
славе твој славни спомен, зато ти Христа моли да нам низпошаље велику
милост.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Радуј се свети разуме, чисто боравиште Тројице, стубе црквени, верних
утврђење, помоћниче свима којима се наноси неправда, звездо који блисташ од
Бога примљеним молитвама, који увек разараш искушења и таму туге,
светитељу Николаје, тихо пристаниште у које притичу и спасавају се сви које
сналазе страшне животне буре. Ти моли Христа да низпошаље душама нашим
велику милост.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Радуј се правило светитеља, неисцрпна пучино божанских чудеса, украсе
цркве, светла звездо који блисташ твојим блаженим сјајем и којим ти најсветији
свакога од нас понаособ обасјаваш, који просветљујеш пресветлим муњама,
куло необорива, и степениште вере. Ми часни твој спомен са љубављу чинимо,
зато моли Хирста да дарује душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан: Радуј се Пречиста, печате пророштва и
богогласних апостола проповеди, јер си заиста надразумно родила Бога правога
и оваплоћенога. Њиме смо примили првобитно племство и насладу рајске
хране, зато тебе заступницу такве светлости и пријемчиву молитвеницу
песмама славимо. Тобом смо се Пречиста обогатили и удостојили вечнога
живота Сина твога, који богато даје велику милост.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире апостолима, глас 5.
Ученици Спаситељеви ви сте били очевидци тајни невидивога и Онога који
нема почетка, зато сте проповедали и говорили: у почетку беше Реч. Нисте
створени пре ангела нити сте од људи научени него од вишње Мудрости. Зато
имате смелост и молите се за душе наше.
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Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Сложно у песмама похвалимо Господње апостоле, јер су се обукли у оружије
крста, па су обману идолску савладали и као победоносни венценосци се
показали. Њиховим молитвама и свих светих, смилуј нам се Боже.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Свети мученици, душом незаситом љубави нисте се Христа
одрекли мада сте разне ране и страдања претрпели. Ви сте дрскост мучитеља
оборили, а веру непоколебиву и неповређену сачували и на небеса сте се
преселили. Зато имате смелост ка Њему па молите да нам подари велику
милост.
Слава и сада, богородичан: Ми верни те блаженом називамо Богородице
Дјево и славимо те како доликује, граде непоколебиви, бедеме необориви, тврда
заступнице и уточиште душа наших.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У среду на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Бог и Спаситељ провео је (свој) народ сувих ногу кроз море а фараона
са свом војском потопио,Њему јединоме појмо јер се прослави.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас.
Светлоносни шаторе Христа Цара, озари моју мисао помрачену лажима
противника, и мноштвом мојих заслепелих сагрешења.
Ослободи од злих помисли смирену душу моју, Богородитељко, и начини је
пребивалиштем Божијим, да те увек славим како доликује.
Слава: Када по наредби Божијој треба да одем из привременог живота,
покажи ме Пречиста вишим од руку демона,и даруј ми ангеле за моје
сапутнике.
И сада: Зашто си душо моја у многом унинију цео живот потрошила? Пожури
најзад и завапи Матери Господа: очисти ме и спаси Богородитељко.
Песма 3.
Силом твога крста утврди моју мисао да певам и славим твоје тридневно
васкрсење.
Из понора страсти и мучења изведи ме, јер без сумње појим теби Богородице
свеблажена.
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Врећу моју безбројних сагрешења растргни и опаши ме весељем врлина,
Богоблагодатна.
Слава: Подај ми капи чистих суза да одагнам из срца зле недоумице моје и да
ти приљежно појим.
И сада: Обори Свенепорочна безтелесних демона заверу и њихових ме
сплетки брзо ослободи.
Песма 4.
Ирмос: Чух како сила крста отвара рај и кликнух: слава сили твојој Господе.
Зашто си се душо уподобила неплодној смокви, те се уопште не бојиш
посечења ни вечног пламена? Али се ипак пожури и пре краја донеси род.
Који језик је у стању да искаже море мојих безбројних зала и дубину
сагрешења?Спасавај ме очајнога, Дјево свенепорочна.
Слава: Плачем над собом када ми на ум дође мноштво мојих сагрешења и
огањ неугасиви и молим тебе Чисту, да ми подаш време покајања.
И сада: Да ми не зграби бедну душу моју као лав, страшни демон, него
Блага, твојом силом скрши душепротивне зубе њине.
Песма 5.
Ирмос: Од јутра ти кличемо «Господе спаси нас», јер си ти Бог наш осим
тебе за другог не знамо.
Погледај и услиши Владичице глас мој и молим те да ме избавиш вечне
осуде.
Изранављен стрелама греха кличем ти : исцели Пречиста ране срца мога.
Слава: Помилуј ме једини милосрдни Човекољубче, ради молитава твоје
рРодитељке, јер си ми ти Бог и Господ.
И сада: Помилуј ме једина свеопевана; молим твоју доброту и удостој ме
милости твоје.
Песма 6.
Ирмос: Упадох у бездан, а гроб ми кит беше, и ја завапих теби Човекољубче
и спасе ме десница твоја Господе.
Као лав риче лажљиви и тражи да ме растргне, и да будем храна злоби
његовој, али ти ме, Чиста, ослободи од повреда његових.
Ради молитава твоје Родитељке очисти Човекољубче и избави свет твој од
сваке невоље а вечне славе удостоји.
Слава: Снашао ме је бездан сагрешењаи сурвао у дубину очајања; молим те
Чиста,изведи из ада најдубљег оне који те славе.
И сада: Живот мој је препун сагрешења и сваке лености, али ме пре краја
обрати на покајање и спаси ме Чиста и Најопеванија.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален глас 5. Подобан: Собезначалноје слово..
Радуј се стено тврда и Богом победоносна, радуј се падање варварских
војевања,радуј се подизање верног православног народа, који се заиста у тебе
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уздају Богородице; молитвама твојим избављаш нас од сваке беде и од
безбожних непријатеља.
Песма 7.
Ирмос: У огњеној пећи спасао је младиће који појаху: Благословен Бог отаца
наших.
Твојом добротом Владичице подај ми опроштај мојих зала вољно и невољно
учињених.
Мој ум малаксава од наиласка нечистих и злих помисли, помози ми о, Блага.
Слава: Исцели Богородице твојим молитвама као леком душевне ране мојих
страсти.
И сада: Подај ми Блага скрушену душу и смирене мисли да бих те славио.
Песма 8.
Ирмос: Из Оца пре свих векова рођенога Сина и Бога, а у наше време
оваплоћеног од Дјеве Матере свештеници опевајте а народи преузносите га у
све векове.
У лености сам окончао живот ја окајани и приближих се сасвим крају живота
мога, па ти вапијем Богородице: избави из мреже противника смирену душу
моју.
Страдам од телесних патњи и љутих рана на души и од тежњи ка страстима,
но ипак ми подај силу царства твога, као једина милостива.
Слава: На пучини сам живота, усред буре и потапан од таласа демона,
спасавај ме Чиста и упути божанскоме циљу и у благоугодан живот уведи ме
Владичице.
И сада: Гаврило беше послан да уђе у дворе невесте и радосно рече говорећи:
Преславна палато Христа цара свију у тебе се (Господ) усели да земне све
обожи.
Песма 9.
Ирмос: Ти си изнад ума и речи Мајко Божија у времену безвременог родила,
Њега ми верни као једним умом величамо.
Ти си Бога неизрециво родила, ти си постала заступница и стена
непоколебива и душама спасење и извор чудеса.
Ради молитава Родитељке твоје милостив ми буди Речи истинитог Бога у дан
суда, и прибери ме онима са десне стране твоје.
Слава: Ти ме Чиста избави вечног огња и црва коији не спава и сваке муке,
јер у тебе сву наду положих.
И сада: Када буде да се душа моја разлучи од бедног тела мог, избави ме
Богоневесто насртаја невидивих врагова.
Затим, Достојно је.. и поклон. Затим: Трисвето. После Оче наш.. тропари и
остало по обичају и отпуст.
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У четвртак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални апостолима, глас 5.
Сви на земљи похвалимо песмама духовним и појањем премудре апостоле,
као очевидце и слуге Речи (Божије), јер они усрдно моле Христа за нас, који
појимо о светој слави њиној и клањамо се њиним моштима.
Стих: По свој земљи изашла је њина благовест и до краја света речи њихове.
Похвалимо сложно апостоле, као очевидце Речи (Божије) и божанске
проповеднике, и као духовне ловце народа, јер нас јасно приведоше ка познању
Христа, јер су избавили људски род од обмане и јер се царства Божијега
удостојише.
Слава и сада, богородичан: Осуђен сам судом савести и пре суда суђење
замишљам, стрепим бедан мислећи на мноштво мојих зала, али ка теби
неодоливој заступници и заклону са покајањем вапијем: избави ме оне срамоте
и спаси ме молитвама твојим.
По другом стихословију, сједални, глас 5.
Похвалимо сложно апостоле, јер су свима о Господу православно учење
проповедали, а маглу јереси су одагнали и духовним просветлењем и науком
благодатном цео свет обасјали, и моле се за наше спасење.
Стих: Господе, небеса проповедају твоја чудеса.
И опет се пева исти сједален.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Јунаштву светих мученика се небеске силе веома задивише:
како су се у смртном телу добро борили, и безтелесног противника силом крста
невидиво победили, и моле се Господу да се смилује душама нашим.
Слава и сада, богородичан: Ми верни смо стекли тебе као пристаниште и
бедем и уточиште и надање и заштиту топлу, и ка теби притичемо и усрдно
кличемо и са вером те призивамо: смилуј се Богородице на све који се у тебе
уздају и избави их од сагрешења.
По трећем стихословију, сједални, глас 5.
Божански апостоли, ученици Спаситељеви, ви сте речи спасења на све стране
света посејали, и све који бораве у тами и сенки сте обасјали, обасјајте и моју
страстима таме помрачену душу, вашим молитвама свехвални.
Господе, неизрециву тајну твога оваплоћења проповедали су немудри, и
философе су посрамили, рибари су уста учених говорника затворили, и постали
су незнабожним народима премудри учитељи и све су крајеве света светлошћу
божанске науке просветили, ради њих подари и нама Господе велику милост.
Слава и сада, богородичан: Свима који имају тебе Пречиста Дјево као наду
без спотицања, ти си заклон од разних невоља и зато нас ослободи од искушења
и великих неприлика, молећи Сина твога са апостолима, да спасе све који те
хвале.
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Канон светим, славним и свехвалним апостолима.
Дело Теофана, епископа никејског. Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Христос, као победник у ратовима је високом мишицом, коња и
коњанике у Црвено Море збацио, а Израиља је спасао, који му је победничку
песму запевао.
Божествени апостоли разорите мрак моје душе сјајем првобитно дате
светлости, јер сте обогаћени славом и удостојили сте се да говорите са (Богом)
који се у телу јавио људима. (два пута).
Затегнувши лук божанства послао је вас апостоле као стреле у цели свет, а
изломио је стреле лукавога и злога и исцелио је ране верних.
Пошто сте имали саму (Божију) Мудрост као учитеља апостоли, умудрили сте
све крајеве света, зато и мене умудрите да одагнам свако зло дело вражије.
Богородичан: Једина благословена и Богом обрадована, ти си благословима
обрадовала људски род, зато Пречиста моли Христа са божественим
апостолима да нас помилује.
Ини канон, међу светима, оцу нашем, Николају чудотворцу.
Дело Јосифово. Његов акростих: «Пето певање приносим теби Николаје».
Глас 5. Ирмос исти.
Због вере и љубави усвојен си оче од Бога и испунио си у свему његову
свесвету вољу, зато си у свему постао свети, светитељу мудри Николаје.
Када смо обузети напастима и невољама, имамо тебе као заступника код
Милосрднога и ка теби притичемо, зато даруј руку спасења нама у сваким
невољама.
Христос те је помазао за епископа-светитеља у граду Мири, а нас је запахнуо
мирисом твојих чудеса, зато те молимо Николаје да нас избавиш од смрада
греховнога.
Богородичан: У давнини те је сабор пророка предсказао Дјево као гору
божанску и непроходну. Зато ти се молимо: отвори и нама двери покајања,
божанска млада Дјево.
Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си земљу на ничему основао, и мада претешку ти си
је без ослонца поставио; зато на непокретном камену заповести твојих утврди
Цркву твоју, једини Благи и Човекољубче.
Он који је по превеликој својој доброти телом осиромашио, обогатио је вас
славни апостоли свима даровима, јер сте због њега осиромашили, да би ви
обогатили све крајеве света божанским и часним разумом. (два пута).
Стекао сам рањено срце јер сам рањен отровним уједом змије. Зато вапијем
теби Христе, јер си због мене рањен: ради молитава твојих апостола исцели ме
и спаси ме, молим те.
Мрежом ваших молитава најблаженији избавите ме из дубине противника и
из буре помисли и од страсти смртоносних и приведите ме спасеног Богу свију.
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Богородичан: Примила си Га као кишу са неба, па Га зато са апостолима
моли, да заустави потоке мојих страсти и да исуши пучину мојих грехова и да
ме спасе, да бих те у чистоти славио.
Ини. Ирмос исти.
Са твојим божанским трудовима противећи се, преподобни, отупио си стреле
лукавога, зато твојим молитвама премудри сачувај неповређене од његових
зала и насиља све који те опеваше, велики Николаје.
На земљи си показао ангелски живот твој и сада са ангелима стојиш пред
престолом Тројице, светитељу и молиш опроштај наших сагрешења и напасти,
оче првосветитељу Николаје.
Твојим светлоносним молитвама одагнај Николаје сав мрак ума мога и утишај
буру страсти мојих и упути ме оче ка пристаништу безсташћа молим, те да бих
те у похвалама славио.
Богородичан: Ти заиста стојиш са десне стране Христа као царица у одећи са
златним ресама, богообрадована, зато и нама твојим молитвама измоли царство
небеско, Дјево најнепорочнија.
Песма 4.
Ирмос: Прозорљиви Авакум је твоје божанско порекло схватио, па је са
трепетом теби кликтао: Дошао си да спасеш народ твој и помазанике твоје.
Исус Бог наш и Господ који је као двери (спасења), отворио је апостолима
своје познање и њиним учењем је отворио двери (спасења) свима народима.
Сине Божији, ти си у заједници са твојим небеским Оцем показао апостоле
као синове. Њиховим молитвама учини и све нас синовима светлости.
Апостоли, када будете са судијом и царем хтели да у слави седнете на
дванаест престола, избавите ме страшнога и ужаснога суда.
Богородичан: Ковчеже Божанског освештења, освештај и моју душу и
просветли ми помисли и са апостолима моли увек Христа да ме спасе.
Ини. Ирмос исти.
Пролазно (царство) си заменио за будуће, тога и нас учини учесницима,
светом твојим молитвама Николаје и избави нас од сваког животнога
искушења.
Био си првопрестолника свима у граду Миру, Николаје и зато светитељу
замириши благоуханим мирисом сва осећања мога срца, а смрадне страсти
одгони свагда твојим молитвма.
Поломи замке вражије видиве и невидиве Николаје а наше непријатеље који
стално насрћу на нас пошаљи у вечну погибао.
Богородичан: Света Богородице, помози ми, јер ме телесне страсти увек
потапају и на одру лености стално лежим и јецам.
Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као огртачем зато теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Часни апостоли, говорници духовни, у горници у огњеном виду примише
Духа Светога који им је страшно дошао. (два пута)
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Ви апостоли ломите безбожије и зато росом исцелења исцелите и моје мисли
поломљене сагрешењима.
Вас је Христос послао као одабране стреле, апостоли, да поломите стреле
лукавога. Зато и мене исцелите јер сам рањен вражијим стрелама.
Богородичан: Не осуди ме, не одбаци ме од твога лица, Многомилостиви,
моли те Пречиста Родитељка и сабор апостола.
Ини. Ирмос исти.
Светитељу Николаје, ти си поломио кипове идола и неделатнима си учинио
већа јеретичка, а вођене на смрт си избавио.
Од младости си ранио ка Господу, преподобни и тамо си јаком светлошћу сав
просветљен. Зато те молим: одагнај облаке са моје душе.
Тебе молим оче Николаје: овога часа буди међу свима који те призивају и
подари нам све што молимо за спасење.
Богородичан: Онај који је нашим умом недостижан, јавио се са телом
Богоблагодатна и прихватио је људе, а тобом побуђен их је избавио од невоља
које су их снашле.
Песма 6.
Ирмос: Укроти Владико Христе море страсти, јер ме је снашла бура
душепогубна, па изведи душу моју од пропасти, као благоутробан.
Сољу учења светих твојих ученика, зауставио си Човекољубче, ширење
гњилења злобе у душама народа. (два пута)
Ти знаш дубину мојих зала, Владико Христе, зато ми дај руку и спаси ме
Човекољубче, ради молитава твојих свештених апостола.
Најправеднији судијо, у дан Страшнога суда избави ме осуде од које стрепим,
ради молитава много славних апостола твојих.
Богородичан: Молитвама твоје Матере и твојих ученика Господе, удостоји
ме спасења, јер сам очајан због мноштва мојих безакоња.
Ини. Ирмос исти.
Твојим молитвама учини да Владика буде милостив свима који те поштују
Николаје и да нам подари опроштење наших сагрешења.
Избави од невоља и животних саблазни, напасти и беда Николаје све који су
тебе стекли као молитвеника ка Господу.
Владика Христос те је објавио као изузетног лекара Николаје, зато исцели
болести свих који ти побожно прилазе.
Богородичан: Богомајко Пречиста, ти си постала си родитељка немужна,
зато те са вером молим: одагнај малаксалост душе моје.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца (наших) пламен је угасио а децу оросио
која су сложно појала: благословен си Боже.
Ученици Христови и боговидци, Господ којега оци величају вас је узвеличао
и сву је силу вражију оборио.
Умилним токовима ваших молитава апостоли, умите скверну са срца мога и
научите ме да кличем: Боже, ти си благословен!

67

Ученици Бога-Речи, ви сте огњем Божанскога Духа спалили твар сваке сујете,
зато ме избавите од геени која спаљује.
Богородичан: Ти си усправљање палога Адама, зато подигни и мене палог у
дубину злобе, молитвама твојим Дјево и божествених апостола.
Ини. Ирмос исти.
Сав си се предао Богу Николаје зато ме заувек спаси, јер ја бедник свагда
упадам у животне страсти.
Ти си светло од Бога најсјајније, зато обасјај мој ум увек помрачен тамом
страсти и даруј ми да побожно идем кроз живот.
Твојим молитвама Николаје загради свака зла уста отворена против мене и
избави ме видивих и невидивих непријатеља.
Богородичан: Из тебе нам је Богородице и облаче најсветлији, засијало
незалазно сунце Христос Бог наш, који просвећује све који су у тами незнања.
Песма 8.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као хор целог света песме појаху:
Сва дела Господа појте и величајте га у све векове.
Ти си Речи (Божија) послао апостоле као духовне облаке који на нас изливају
кишу премудрих и божанских поука и који нас напајају у све векове.
Боговидци и најбољи стубови Цркве, ви њу држите својом вером и науком, ви
и колибу моје гњиле душе утврдите вашим брзим божанским умећем.
Зајецај душо и принеси Господу од свег срца потоке суза, па реци: Једини
милосрдни, спаси ме и очисти ме ради угодних ти молитава најславнијих
апостола.
Богородичан: Сионе изабрани, царски граде, учини и мене грађанином
вишњег града, молећи Пречиста Дјево безлетнога Сина твога са божественим
ученицима.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Николаје био велики архијереј у граду Миру, зато замириши осећаје
моје душе пријатним мирисом, да бих избегао смрад страсти и примио
Утешитељеву благодат.
Токовима твога светог језика премудри, зауставио си токове Аријеве хуле.
Зато ти кличем: Исуши токове мојих страсти, твојим молитвама, Николаје
најблаженији.
Твојим молитвама избави нас од сагрешења и демонске злобе, од робства
незнабожцима и све људе од повреда најлукавијега злобника, да бисмо те као
избавитеља нашега хвалили.
Тројичан: Ми који једно Тројично начало непрестано са вером славимо,
запевајмо: Оче и Речи (Божија), и Свесвети Душе, славимо те песмама у све
векове.
Богородичан: Ради нас се Бог из тебе Дјево у тело обукао, а тебе је показао
као чисту и најнепорочнију и целог рода нашега божанску заступницу, зато ти
ми верни великим гласом певамо.
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Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер је Дјева у себе примила и родила сина Емануила,
Бога и Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Светлошћу божанских врлина показали сте се посред небеса и сами као
духовне звезде, имајући Христа као сунце. Све сте крајеве земље обновили и
због тога вас називамо блаженим.
Носили сте ране Христове као најлепши украс на вашим божественим телима
премудри, зато и моју душу рањену демонским стрелама исцелите вашим
заступништвом ка Господу.
У најдубљем понору греха лежим Христе и оптеретио сам душу тешким сном
лености, али ради твојих ученика Речи (Божија) подигни ме као што си и
Лазара и спаси ме Господе.
Богородичан: Ход моје душе управи Речи Божија на стазе твојих заповести
које не лутају, јер имаш као молитвенике родитељку твоју Пречисту Дјеву и
премудре твоје апостоле, Најмилостивији.
Ини. Ирмос исти.
Постао си Божији светитељ јер си сачувао заповести Христове, зато си постао
и божански чувар свију верних, оче Николаје и сачувај их од свих невоља и
страдања.
Као добри пастир ти си, преподобни, некада прехранио твој град када је
изнемогао од глади, тако и сада нахрани моју душу хлебом разумним, оче
Николаје, јер сам те стекао као доброг заступника.
Тебе, преподобни пастиру, који као велико сунце увек почиваш на врху Цркве
Христове, са вером молимо: сјајем светлости коју носиш, одагнај дубоку таму
греха душа наших.
Приближио се дан страшнога доласка Христовог као што је написано,
покрени се душо, одбаци леност и усрдно завапи Христу: Спаси ме Господе
ради молитава твога Николаја
Богородичан: Пророк је тебе Пречиста је предсказао као светли свећња који
носи разумну свећу Христа. Њиме смо се просветлили ми који смо у тами и
страсти лежали и зато тебе Богородице Увекдјево блаженом зовемо.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија.
Светилен. Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан:
Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и предстојника Мира
Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од неправедне смрти, цару се
јавио са Авлавијем у сну, и укинуо неправедну пресуду.
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Богородичан:
Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога Божанства, у
којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је Служитељко осенио, и
као Богородицу показао.
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире апостолима, глас 5.
Ученици Спаситељеви, ви сте били очевидци тајни, и Невидивога и
Безпочетнога сте проповедали и говорили: „у почетку беше Реч..“. Нисте
створени пре ангела, нити сте од људи научени него од вишње Премудрости,
зато имате смелост и молите се за душе наше.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Сложно у песамама похвалимо Апостоле, јер су се обукли у најајче оружије
крста, и обману идола су поразили и показали се као овенчани победоносци,
ради њиних молитава и свих светих помилуј нас Боже.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Док су били у мукама свети су се радовали и клицали: ово је
наша трговина код Владике: уместо примљених рана на телима процветаћемо у
светлој одећи у васкрсењу; уместо срамоте, венци; за окове у тамници
добићемо рај и за осуду са злочинцима живот са ангелима. Ради њиних
молитава Господе спаси душе наше.
Слава и сада, богородичан: Хвалимо те Богородице Дјево јер из тебе засија
сунце правде Христос, који има велику милост.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У четвртак, блажени, глас 5.
Разбојник на крсту поверовао је да си ти Бог Христе, и то исповедио из
чистога срца, кличући: Сети ме се Господе у царству твоме.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Ви сте као светли облаци преко земље прешли, божански ученици, водом
живота сте је окропили, а срца усахла због сагрешења сте њоме напојили.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Божествени ученици Христа Бога нашега, ви сте као тајни зраци Сунца, из
чисте Дјеве заблисталога, и просветили сте све који у тами незнања седе.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Мученичан: Премудри свети су распаљена и страшна мучења са усрдном
душом претрпели, а идолску обману су спалили, и ка божанској утехи су
прешли.
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Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Божанским Духом си апостоле учинио као проповеднике, да би драхму
закопану у дубини сагрешења узео и Оцу је принео.
Слава, тројичан: Пребожествена Тројице: Оче беспочетни, Сине
сабеспочетни и Душе Свети, једино Божанство, ради молитава свих
проповедника твоју цркву сачувај.
И сада, богородичан: Ти си Богообрадована доброта апостола, зато мене
потамнелог животним стластима, просветли покајања зрацима, да бих те
величао.

У четвртак на вечерњи
на Господи возваx: стихире часном и животворноме крсту. Глас 5.
Подобан: Преподобне оче..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Сва дрвета у шуми нека се радују гледајући свечасно дрво, страдањем
Владике обрадовано, благодаћу је као пламеном огња олистало и извире воде
дарова свима. Оно просвећује душе и помисли, чисти од болести и одгони
невидиве страсти варварске народе побеђује и даје вернима увек победе,
благослов и велику милост.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Као што рече пророк: Са вером се поклањамо месту где стојаху ноге
Господње,
Христа распетога прославимо а сагрешења наша са њиме
разапнимо. Оно је разорило клетву због (рајског) дрвета и помирило са Оцем
удаљене у мислима. Целујемо његове клинове руку и ногу, копље, трску,
сунђер и венац, патње и ругања и све што друго поднесе, то часно поштујемо
јер се тиме спасосмо.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Све удове са Христом разапнимо и за свет их умртвимо а ако хоћемо ходити
по стопама сведржитеља света Христа, његов божански крст на рамена
понесимо па се телесних покрета и злих похота које увек душу вуку на грех
одрецимо. Замислимо да пред њим стојимо и њега на крст прикованога гледамо
где душу своју у руке Родитељу на издисају предаје, и нераздвојни увек са њим
будимо.
Затим стихире светоме из минеја. ако ли нема минеј, онда ине стихире
Пресветој Богородице, глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Гледала је на дрвету (крста) пропетога, копљем у божанска ребра прободенога
Онога кога је као лоза незасађени грозд одгајила. Шта је ово Сине и Боже мој
(Дјева) је говорила? Како Ти, који све патње и страдања исцељујеш, трпиш
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страдања а по својој божанској природи си нестадалан? Чиме ти узвратише
неблагодарни људи Доброчинитељу? Зар ти овако узвраћају уместо добра?
Тако је Пречиста нарицала. Но моли њега (Дјево) непрестано, да ради његових
страдања ослободи и мене страсти, да бих те славио.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Заплачимо сви и руке ширимо, у прса се грувајмо и топло засузимо, па колена
преклонимо и усрдно лицем у земљу ударимо. Уздисаје ка висини узнесимо, јер
смо неумесним делима Бога прогневили заповести се његових одрекли.
Завапимо да се у будућем суду од мучења која тебе ожалостише избавимо, па
да се ради молитава твоје Матере обратимо сви, за које си се оваплотио и крст
претрпео, те да би заједничари твога царства постали.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Коме си налик душо? У злу увек напредујеш и безумно твојим ранама још
дубље и бројније додајеш! Сва си се у рану претворила! Ни не мислиш да се
Судија приближује, да ћеш пред њега стати и по делима кривицу и мучење
примити?! Али обрати се, и поклони се Дјеви па завапи: Владичице, Владичице,
не презри мене мада сам прогневио Бога Милостивога и Доброга, који се из
тебе за спасење људи родио и телом разапео!
Слава и сада, крстобогородичан. Подобан: Радујсја..
Ради нашег избављења велику си цену дао: пречисту крв Христе мој. Хтео си
је дати Безгрешни, јер си желео да сви спасење добију. Због тога је тебе
прикованога Мати твоја гледала, јецајући власи тргала и овако говорила: Чедо и
јагње свенепорочно, хтео си свет избавити часном крвљу твојом, али како си
зашао од мојих очију Спасе мој и Сунце незалазно, јер ти свима дајеш
просветлење, мир и велику милост?
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире крста, глас 5.
Господе, давно у време Мојсеја само показан знак крста твога побеђивао је
непријатеље твоје. А сада баш имамо крст твој и молимо помоћ: оснажи цркву
твоју због твоје велике милости, Човекољубче.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Крст твој Христе мада је дрво по природи, али је обучено у божанску силу, и
видиво се свету показао и духовно чини чудо нашега спасења. Њему се
клањамо а тебе Спаситељу славимо, смилуј се на нас.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: За земаљско нисте марили и на муке сте храбро отишли и у
доброј нади се нисте преварили, зато сте наследници царства небескога
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постали, прехвални мученици, ви имате смелост код човекољубивога Бога, зато
измолите мир свету, а душама нашим велику милост.
Слава и сада, крстобогородичан:
Најблаженија слушкиња (Божија) Дјева и Мати гледала је у давнини јагње и
Сина свога на крсту подигнутога па је у сузама нарицала: Јао мени Сине мој!
Како умиреш а по природи си Бог бесмртан?!
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У четвртак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и коњаника у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
Познасмо те као други мисаони рај без поређења, Дјево Богоневесто; ти си
већа и од едемског раја, Богомајко, јер си нетрулежног (Бога) родила људима.
Адаму беше забрањено у рају јести са дрвета живота јер окуси од дрвета
познања, а бесмртност нама подари Онај који од тебе прими тело Дјево.
Слава: У почетку беше Адам саздан пречистим рукама Сведржитеља, а из
тебе Богородице Дјево роди се безсемено Нови Адам
(Христос) творац човечанства.
И сада: Постиже ме бездан због мојих безмерних сагрешења, и пропадам у
дубину љутог очајања; ти си пак (Дјево) родила бездан милосрђа, пожури се и
спаси ме.
Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди и Цркву твоју једини благи и човекољубче.
Учинио си своју Родитељку живоносним вртом али не као онима који су
испочетка живели на земљи, него од неискусомужне жене одмах као од земље
безсемено си се оваплотио и дошао нам Речи Божија и непроменљиви.
Ти си рођенима на земљи и нада и помоћ и радост и покров и склониште,
Владичице Мати Живота; тебе молимо: твоју помоћ низпошаљи онима који ти
поје.
Слава: Савладани смо љутим напастима, милосрдни Сведржитељу и Боже
свију, али ти приводимо на молитву твоју трисвету (Мајку) као скинију и
кличемо ти: разреши нас слуге твоје ових невоља.
И сада: Збуњен сам од таласа њутих грехова који ме вуку у дубину,
Пречиста, и бура непријатељских помисли напада душу моју, но ти која си
родила Кормилара (Христа) пожури да избавиш слугу твога.
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Песма 4.
Ирмос: Схвативши твоје Божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти христе: Да спасеш марод твој и помазанике твоје дошао си.
Ева се некада повинула змији и родила муку женама, а ти Дјево поверовавши
Божијем обећању целоме свету радост си процвала.
Првобитно се од ребра Адамовог родила Ева, а сада се роди Бог од Матере
Богоневесте;њега је оваплоћеног Дјева без оца родила.
Слава: Ева се радује јер давнашње осуде би ослобођена Дјевом која Судију
(Христа) нетљено заче и роди Милосрднога.
И сада: Живот је мој пун сагрешењима, свака моја помисао је страсна а душа
осуђена, само твојом добротом помилуј и спаси ме Владичице.
Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Стекли смо те као стуб и облак светли, Дјево Мати Светлодавца, и док ходамо
по пустињи лажи од зала се избављамо.
Радуј се јер си Бога у телу родила, од Оца бестелесно рођеног пре свих
векова, и који је изволео одмах јавити се нама.
Слава: Сунце је ништа спрам твоје светлости Маријо, јер ти си у наручју
носила Оног који небо украшава светилима и твојим си га грудима хранила.
И сада: Немој ме осудити у огањ неугасиви, Христе, Спасе мој, ради
молитава Родитељке твоје.
Песма 6.
Ирмос:Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју као благоутробан.
Онога који је у давнини спасао пророка Јону у киту, без повреде си у утроби
чудесно Бога носила Увекдјево.
Онога који као господар чини море без буре, Пречиста Дјево и који силама
управља, сланост смутње лажи успавала си.
Слава: Родила си Пречиста Христа као тишину свима; нека и Он молитвама
твојима укроти буру страсти која се диже на мене.
И сада: У дан тужни када се будем разрешавао телесних веза, приђи ми и од
демонског грабљења избави ме.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален глас 5.
Гледајући те Христе Мати твоја како на крсту твојом вољом висиш међу
разбојницима, кидала се њена материнска утроба па говораше: Безгрешни Сине
зашто си на крсту неправедно као злочинац разапет, а хтео си да људски род
оживиш као Преблаги (Бог)?
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца (наших) пламен угаси а децу ороси која
појаху Боже благословен јеси.
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Син твој Благословена, као Бог дође ка праоцу Авраму и наслеђе њаегово
међу народима благослови.
Ти си нескверна Јаковљева лествица, само тебе Бог за Матер одреди, тебе
ради Он окупи Јаковљева чеда.
Слава: Преузнесени са Оцем и Духом Син изабрао је тебе Чиста и веома
заволео да се у теби као у станишту оваплоти.
И сада: Бога кога си родила моли увек за мене очајног да ме спасе и да
задобијем опроштај када му са вером вапијем: Боже благословен јеси.
Песма 8.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме појаху:
Сва дела Господа појте и преузносите у све векове.
Пород твој не трпи испитивања, Дјево него се вреним објављује када поју:
Сва дела Господња појте Господа и узносите га у векове.
Ниси отпала никако од девичанске славе, а материнством си се још обогатила
чашћу, Безневесна, то би објављено од Онога који чуда чини, и кога уносимо у
векове.
Слава: Погледај Блага и Пречиста на невољу моје смирене душе и одагнај
убрзо ову моју муку, да те славим у векове.
И сада: Прими Речи (Божија) милостиво Матер Твоју кад се моли да спасе
народ твој, Благи, којег си стекао часном крвљу твојом да би те благосиљали у
векове.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди Сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
Богородице и Владичице, умоли Тројицу којој се клањамо и од Које си Једног
безболно родила да умири све на земљи и да дарује разрешење греха онима
који ти поје.
Иако је један лицем Емануил али знамо да је по природи двострук, јер нам
јавља две воље и тако исто и дејства, а његову Родитељку као Богородицу
исповедамо.
Слава: Ридам над самим собом мислећи на мноштво мојих греха и наиласка
страсти и душе моје униније и мога ума помрачење, ипак и мене очајнога
удостоји спасења.
И сада: Непријатељи моји навалише Господе као разбојници па ми вишњу
светлу и сјајну одећу свукоше и многе ми ране задаше а ти дођи и мене једва
живог подигни.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и после Оче наш.. тропари и остало по
обичају, и отпуст.
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У петак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 5.
Место Лобање постало је као рај, чим се на њему подигло дрво крста, и одмах
је узрео Грозд живота нама на весеље, зато теби Спаситељу кличемо: слава
теби.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
Опевајмо верни и прославимо, својевољно распетога Спаситеља и
Избавитеља нашега, због свега што је одлучио и што је хтео, јер је на крсту
грехе људи приковао да би род људски од обмане избавио и царства га
удостојио.
Слава и сада, крстобогородичан: Видећи те на крсту Мати твоја Христе,
својевољно међу разбојницима разапетога, срце јој се кидало па је матерински
нарицала: Безгрешни Сине, зашто неправедно умиреш на крсту, и зашто си као
злочинац прикован? А хтео си род људски да оживиш као предобри!
По другом стихословију, сједални крста, глас 5.
Својом вољом си распеће претрпео, и од пропасти си људе ослободио, зато
теби Спаситељу верни појимо и клањамо ти се, јер си нас силом крста
просветлио, па те сви прослављамо, милостиви Човекољубче, као животодавца
и Господа.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Својом вољом Милосрдни си крст претрпео, и древну клетву због јела као
свемоћни Бог си уништио, зато о твоји божанским и часним страдањима
Владико Христе појимо и клањамо се славословећи непрестано неизрециви твој
промисао. Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Данас се блиста спомен страдалника, а прима и са небеса зраке,
јер и сабор ангела њих прославља и род људски са њима празнује, јер се моле
Господу да се смилује душама нашим.
Слава и сада, крстобогородичан: Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је
идолска обмана порушена, а сила демона поражена, зато ти ми верни како
доликује појимо, благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и
величамо.
По трећем стихословију, сједални, глас 5.
Подобан: Собезначалноје слово..
Чинови ангела су се поплашили, када су те Исусе Царе свију прикованога и
уснулога видели, а војске демона су одмах побегле, и вратнице адове су
сломљене и муке посмртне су укинуте, а мртви у гробовима васкрсоше.
Због дрвета је Адама снашла горчина, и завишћу змије га у пропаст оборила, а
када си био прикован Исусе, тада се (Адам) живота насладио, и због дрвета
крснога је опет на небеса усељен био, змија је поражена и трулеж побеђена, и
зато ти сви славу приносимо.
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Слава и сада, крстобогородичан: Када те је угледала подигнутога на дрво
(крста) она која те је без патњи родила, јецала је и кроз плач нарицала: Тешко
мени најслађи Сине! Срце ми је рањено када сам те на крсту видела, као
злочинца између двојице злочинаца, судом злочиначким осуђенога.
Канон часном и животворном крсту. Његов акростих: «Страдањем ме
спасаваш од мојих страсти Христе мој». Дело кир Јосифа. Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Бог и Спаситељ провео је (свој) народ сувих ногу кроз море а фараона
са свом војском потопио,Њему јединоме појмо јер се прослави.
Својевољно си претрпео Христе страдање које страсти убија и убио си онога
који је нас у давнини у рају убио, зато славимо твоју доброту.
Када си подигнут на крст Христе, оборен је враг а сви ми пали подигосмо се и
постадосмо житељи раја, зато славимо моћ царства твога.
Мученичан: Добро наоружани крстом као штитом, на сваку борбу са
демонима наоружани сте премудри великомученици. Њега сте победили и
славу задобили.
Мученичан: Принели сте себе као часни јагањци због нас жртвованоме
јагњету, одбацивши јавно нечисте жртве, зато вас називамо блаженима,
најхваљенији.
Богородичан: Родила си нам чиста Дјево старога данима као новорођенче, а он
је својим божественим страдањем обновио овешталу природу људи,
најнепорочнија.
Ини канон, пресветој Богородици. Ирмос и глас исти.
Познасмо те као извор милосрђа и топлу заступницу, најнепорочнија Дјево и
Мати Маријо и зато ти кличем: Помилуј и смилуј се на смирену моју душу.
Уселио се у твоја недра Син Божији, Пречиста и примио је човекову природу
као предобри и све је избавио од змијине пропасти.
Буди моје просвећење и нада спасења Богородитељко најнепорочнија и
разреши ме од конопаца сагрешења и избави ме будуће муке и осуде.
Ослободи моју смирену душу од злих помисли и учини је обиталиштем
Бшжијим да бих те увек достојно славио.
Песма 3.
Ирмос: Силом твога крста утврди моју мисао да певам и славим твоје
тридневно васкрсење.
Подигнут на дрво (крста) Спаситељу, учинио си да увене плод трулежи; ти и
нама изливаш изворе нетрулежности из твојих ребара, Владико.
На крсту си заклан као јагње, означујући улаз наших душа божанском крвљу
твојом Владико, зато те са страхом славимо.
Мученичан: Везивани сте страдалници и на разне начине рањавани и пред
зеври бацани али остадосте Христови и непромењени.
Мученичан: Мученици ради Бога нашега, беху као грожђе животнога
винограда, који вино мука источише и срца верних веселише.
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Богородичан: Када је на дрвету (крста) Син твој и Господ Пречиста умирао,
живот нам је искупио и твоје је прослављаче прославио.
Ини. Ирмос исти.
У јаму погибељи сам због великих мојих сагрешења упао, а ти ме
Богородитељко изведи, твојом милостивом добротом.
Стигао сам ка вечеру живота и сав сам у недоумици, па ти вапијем
Најопеванија: покажи се као моја помоћница.
Света Богородице пречиста, подари ми разрешење мојих сагрешења и измоли
ми спасење и вечно радовање.
Даруј ми капи суза Пречиста, да бих одагнао од срца мога двоумљење и
искрено ти запевао.
Песма 4.
Ирмос: Чух како сила крста отвара рај и узвикнух: слава сили твојој Господе.
Када си као сунце правде зашао на крсту Христе, засијала је незалазна
светлост нама који певамо Речи (Божија) о твоме страшном промислу.
Када си некада стајао пред судом, Христе судијо, тада си осудио неправедног
врага и разапет си међу неправедницима, ти који нас оправдаваш.
Мученичан: Као победници овенчани су страдалници Господњи јер су
посрамили невидивог врага па кличу: слава сили твојој Господе.
Мученичан: Са вером дођимо и прославимо Христове страдалнике као
неувеле цветове духовнога раја и као скупоцене сасуде (благодати).
Богородичан: Када си Пречиста видела на крсту Христа кога си родила,
задивила си се неизрецивом његовом дуготрпљењу, зато те са њиме
прослављамо.
Ини. Ирмос исти.
Ко би могао умолити судију за моја зла и многа сагрешења, ако то неби ти
Пречиста, једина заступнице грешника?
Твојом силом Пречиста подигни мене палога због многих сагрешења и
опхрванога гресима и разреши ме твојом молитвом од робовања њима.
Избави ме најнепорочнија и Пречиста Богородице од сваког скверног
сагрешења, јер си родила Творца и Цара свега.
Плачем над самим собом када помислим на мноштво мојих сагрешења и на
огањ неугасиви, па те молим: подари ми време покајања Пречиста.
Песма 5.
Ирмос: Од јутра ти кличемо «Господе спаси нас», јер си ти Бог наш осим
тебе за другог не знамо.
Камење се распало када је осетило тебе као камена Христе подигнутог (на
крст) и затресли су се темељи земље.
Сунце је своју светлост одбацило када су тебе Дуготрпељиви (Господе) као
сунца правде подигли на дрво (крста).
Мученичан: Ви светитељи блистате сјајем чудеса и духом својим одгоните
таму патњи.
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Мученичан: Мачевима су ваша тела посечена мученици, али ви сте имали
дух љубави који се неда посећи.
Богородичан: Када си видела нас крсту подигнутог Спаситеља заплакала си
и зајецала, Дјево и Мати најнепорочнија.
Ини. Ирмос исти.
Сво моје гресима изранављено тело излечи биљем милосрђа твога Владичице.
У давнини си зауставила токове трулења божанским рађањем, а сада заустави
токове мојих сагрешења Најнепорочнија.
Помилуј и смилуј се Владичице души мојој и избави је осуде и вечне муке.
Погледај и саслушај Владичице мој глас када те молим: да ме избавиш вечног
мучења.
Песма 6.
Ирмос: Упадох у бездан, а гроб ми беше кит, и ја завапих теби Човекољубче
и спасе ме десница твоја Господе.
Када је крст подигнут на земљи догодио се пад бесних духова и вера је добила
темељ и почетак а злоба међу људима је изгнана.
Сунце се угасило када је тело твоје Господе на дрвету (крста) као свећа
засијало, а (душа људи је као) драхма пронађена затрпана мрачним страстима.
Мученичан: Када си подигнут на двету (крста) следовао је твојим стопама
збор мученика, јер се страдању твоме уподобио и постао заступник безстрашћа.
Мученичан: Изливањем ваше крви изсушили сте потоке обмане, а огањ
противничких злих духова угасили сте божанском росом, овенчани мученици.
Богородичан: Оружије је прошло кроз твоје срце, Дјево најнепорочнија, када
си видела разапетог Створитеља и копљем његова ребра прободена.
Ини. Ирмос исти.
Опколио ме је бездан сагрешења и спопала ме је дубина греховна и носи ме ка
пропасти очајања али ти ме Пресвета Владичице сада спаси.
Лежим на одру сагрешења, а ти ме подигни Пресвета Владичице и даруј ми
сјај спасоносног покајања.
Ради молитава (Дјеве) која те је у чистоти родила, очисти нас Човекољубче и
избави свет твој од сваке невоље и удостоји га вечне славе.
Увек обећавам да ћу се оканути злих дела, али увек слажем и жалостим мога
Владику, зато ми Пречиста Владичице даруј да се поправим.
Песма 7.
Ирмос: У огњеној пећи спасао је младиће који појаху: Благословен Бог отаца
наших.
Христе, животна сладости, ти си окусио жучи да бисмо се ми избавили
сласног греха.
Када си ти Христе био на крсту рањен, ми смо се исцелили од Адамове
многовремене ране.
Мученичан: Страдалници су својевољно тежили да страдају и тако су
постали победници.
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Мученичан: Страдали сте и безчашћени због поштовања Бога, али сте зато
почаст са висине добили.
Богородичан: Отала си чиста и после рађања као што си и пре рађања била,
јер је Бог тај који се родио, да би човека обожио.
Ини. Ирмос исти.
Богородитељко Пречиста, не презри мене јер под покровитељство твоје увек
са вером прибегавам.
Богородитељко, исуши пашу мојих страсти, а подари ми да капље суза лијем.
Ја сам везан веригама греха, а ти ме разреши твојим молитвама,
Најнепорочнија, јер си најопеванијега Бога родила.
Ка теби са вером притичем и тебе Пречиста призивам: избави ме Дјево
вечнога огња.
Песма 8.
Ирмос: Из Оца пре свих векова рођенога Сина и Бога, а у наше време
оваплоћеног од Дјеве Матере свештеници опевајте а народи га величајте у све
векове.
Ти си Преблаги (Христе) дрветом (крста) исцелио клетву због (рајског) дрвета
и излио си благослов зато теби појимо Спаситељу и тебе славословимо у све
векове.
Твојим крстом си Спаситељу, најгордију змију понизио и најдубље палога си
својим смирењем вазнео, зато теби Спаситељу појимо и величамо те у све
векове.
Мученичан: Христове војнике и страдалнике, уништитеље обмане и борце за
божанску веру, стубове Цркве и уистину чврсте као дијаманти, са вером у
песмама поштујемо.
Мученичан: Славни страдалници засијали су као сунце и благодаћу су
разгнали облаке страдања и мрак кривовреја су разорили вером у Тројицу.
Богородичан: Гаврило вођа невестама је послан теби Дјево и клицао ти
говорећи: Ти си најсветлија палата цара свију Христа у коју се он уселио и све
људе обожио.
Ини. Ирмос исти.
Ја сам у недоумици и срцем и мислима а страхоте пакла се не бојим и грешим
стално, али ти ми Дјево разреши моју недоумицу и избави ме огња.
Моје телесне сласти ме стално привлаче и као роб сам им продан, јер Бога
увек гневим, али ти Богородице једино надање безнадежних, ти ме једина
помилуј.
Пошто је твоја молитва непостидна, Најнепорочнија и молитвом ка твоме
Сину и Богу дарујеш нам колико хоћеш, зато те молим: смилуј се и спаси моју
смирену душу.
Веома сам мучен телесним страдањем и навалама страсти и душевним
ранама, а ти која си родила јединога Доброчинитеља, твојим молитвмама учини
ме здравим.
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Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Ти си изнад ума и речи Мајко Божија у времену безвременог родила,
Њега ми верни као једним умом величамо.
Вражија тврђава и моћ су уклоњене, једини најмоћнији Господе, када си био
на крсту подигнут и када си на њему руке окрвавио.
Прободоше ти Христе мој руке и ноге и све су кости твоје пребројали,
безаконици који су те разапели и са жучи и оцтом су те напојили.
Мученичан: Пред мучитељима сте страдалници светлим устима проповедали
Бога који је човеком постао и зато сте славу наследили.
Мученичан: Божествени мученици, ви сте свечасни ицелитељи од страдања,
а страдања и ране су задобили врази који су вас рањавали и који су вас тукли и
разним мукама вас мучили.
Богородичан: Исус нам је из тебе засијао као светлост и сву творевину је
својим распећем просветио и таму демонску је прогнао.
Ини. Ирмос исти.
Пре него дође крај живота мога, подари ми сузе покајања, Пречиста да плачем
због великих мојих неправди и недела.
Зашто душо моја вређаш владику твога чинећи неправду и зашто се не
ослободиш тога свега? Пожури се и пре краја покај се!
Избави ме од злих сагрешења и невоља, па ми подај ми твоју милост, Дјево
свечиста и удео у животу непролазном.
Тебе смо стекли као нашу заступницу, бедем необориви, спасење душама и
извор чудеса, јер си неизрециво Бога родила.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, глас 5.
Чим је подигнуто дрво крста твога Христе прогнана је обмана идола а
благодат је процвала, нема више осуде и мучења, него нам се јавила победа и
спасење. Крст је нама похвала, крст нам је утврђење крст је нама радовање.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
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Ради нас био си вођен на жртву Христе као овца и као јагње незлобив
Емануил, својевољно си жртвован и у безаконике убројан, ходите сви народи и
запевајте и поклоните се на крсту разапетоме Животу бесконачном.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Благословена војска небескога Цара, јер мада су страдалници са
земље били, потрудили су се да славу ангела достигну, за тела нису марили, и
због страдања су се удостојили славе безтелесних, ради њиних молитава
Господе спаси душе наше.
Слава и сада, крстобогородичан: Твоја Родитељка Исусе је крај крста
стајала и кроз плач и јецај нарицала: не могу издржати да те гледам на крсту
прикованога, јер сам те родила и као неискусомужна болове избегла. Па зашто
су ме сада болови снашли и рањеног сам срца? Сада се испунише речи
Симеона: срце твоје Непорочна ће мач пробити! Ипак, сада о, Сине мој,
васкрсни и спаси све који ти поје.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У петак, блажени, глас 5.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Разбојник на крсту поверовао је да си ти Бог Христе, и то исповедио из
чистога срца, кличући: Сети ме се Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Усмрћен си на крсту милосрдни Животодавче, ради Адама усмрћеног због
једења, којега си оживио Благи, и опет га учинио житељем раја.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Прикован си на крсту Христе, као лоза истинита, и излио си нам пиће
спасења, и напојио си благодаћу срца верника.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Ви сте мудри мученици батињани, и на делове сечени, и тако
налик жртви Владике, због тога сте заувек прослављени.
Слава, тројичан: Са вером се клањамо, једноме Богу у три Лица, али
неразделноме и божанске природе, па ти кличемо: слава теби Тројице и
Јединице Боже наш.
И сада, богородичан: Плакала си и сама патила Владичице, видећи на дрвету
крста Живот наш, својевољно умрлога, зато сви побожним гласовима тебе увек
славимо.
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У петак на вечерњи
на Господи возваx: стихире светим мученицима,
светитељима и преподобним. Глас 5.
Подобан: Радујсја..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Токовима своје крви страдалници су пламен страшног кривоверја угасили, а
светлост правоверја су мученици у свету свима запалили. Лажне богове и
њихов смрад и храмове су коначно спалили, и најчистију светлост свима на
земљи засијали. Њима просветљени ми смо од таме безбожности избегли и од
обмане идолске се удаљили а Христу се поклонили, који дарује свету велику
милост.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Речи покварених јеретика и њино ловљење сте лако разорили, па сте постали
оружници Оца беспочетнога, Сина сабеспочетнога и Духа Светога. Побожно и
мудро сте верне учили о јединственом Божанству у Три лица и кроз
православну проповед сте их у тој вери утврдили, зато сте блажени, пастири
најсветији, јер сте на пашама живоносним Христово стадо напасали и за њега
сва страдања и разна искушења претрпели.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
У збору су преподобни кроз подвиг телесне страсти лако и до краја савладали,
деловањем разума као владатеља су врлине примили и њиме демонске замке
потпуно победили и сабеседници ангела се показали јер су бестелесно
поживели. Са њима се и сада радују у горњим обитељима где у светлу живе и
пред Христом стоје од њега моле да дарује душама нашим велику милост.
Ине стихире мученичне. Глас исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Обучени штитом вере и знаком крста су себе укрепили и на муке себе храбро
дали; а ђавољу гордост и лаж су оборили, Господе, твоји свети. Њиним
молитвама као свесилни Бог мир свету низпошаљи и душама нашим велику
милост.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
И опет се говори: Обучени штитом..
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
За земаљско нисте марили и на муке сте храбро отишли и у доброј нади се
нисте преварили, зато сте наследници царства небескога постали, прехвални
мученици, ви имате смелост код човекољубивога Бога, зато измолите мир
свету, а душама нашим велику милост.
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Слава и сада, богородичан: У Црвеном Мору некада беше описана слика
неискусобрачне невесте, тамо Мојсеј разделитељ воде а овде Гаврило слуга
чудеса, онда дубину пређе неоквашено Израиљ, а сада Христа роди бесемено
Дјева; море по проласку Израиља остаде непроходно а непорочна по рађању
Емануила остаде непромењена. Ти који јеси остао си исти и људима се јавио
као Човек Боже, смилуј се на нас.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире мученицима. Глас 5.
Молите се за нас свети мученици да се избавимо од безакоња наших, јер је
вама дана благодат да се молите за нас.
Свети мученици, душом незаситом љубави нисте се Христа одрекли мада сте
разне ране и страдања претрпели. Ви сте дрскост мучитеља оборили, а веру
непоколебиву и неповређену сачували и на небеса сте се преселили. Зато имате
смелост ка Њему па молите да нам подари велику милост.
Мртвачки: Сетих се пророка како пева: ја сам земља и пепео, и опет
погледах у гроб и видех голе кости и онда рекох: ко ли је цар или војник? Ко ли
је богат или сиромах? Ко праведник а ко грешник? Али ти Господе упокој са
праведнима слуге твоје јер си Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Молимо те Обрадована, твојим молитвама
заступај и измоли душама нашим мноштво милосрђа и очишћење многих
сагрешења.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У петак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Коња и коњаника у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку песму певаше.
Тебе хвале сви родови људи, као што си у давнини и прорекла Дјево и мене
пак прими који ти појем Владичице и просвети ме и уразуми.
Отупила си жаоку смрти као и грех света, Дјево родивши истински Живот
(Христа), зато Владичице убрзо отупи и мојих страсти оштре стреле.
Слава: Једино си се Ти од постања украсила одеждом девичанства а
смоквину одећу Адамову раздрала си, стога и мене обуци сада у одећу
целомудрија молитвама твојим.
И сада: Богатство и божанску славу стекоше многе кћери знано је, али ти си
их све неупоредиво превазишла, Владичице: зато и мене сада обогати небеским
и божанским добротама.
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Песма 3.
Ирмос: Својом наредбом си основао из ничега земљу и поставио је (у
Космосу) недржећи је претешку; на непокретном камену заповести твојих
утврди Цркву твоју једини благи и човекољубче.
Тобом смо познали непостижну и дубину и висину Божије мудрости
Пречиста Дјево рођењем (Христовим) из твоје утробе; Њиме избави и моје срце
из дубине змијине.
Некада си из небића својом речју из воде створио гмизавце и птице а сада си
Христе од крви Чисте Дјеве начинио чудну одежду твога Божанског
оваплоћења.
Слава: Само си ти постала очишћење природе наше, Пречиста, у тебе се
Божански Огањ (Христос) неопаливо уселио па те очистио; ти и мојих
сагрешења и страсти скверну очисти и твојим молитвама просвети ме.
И сада: Тебе Пречиста познасмо као чашу новог виноградског рода која
напаја верне ради опроштаја греха и тебе молим: извирањем Божанске воде
напој срце моје.
Песма 4.
Ирмос: Схвативши твоје Божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом
клицаше ти Христе: Да спасеш народ твој и помазанике твоје дошао си.
Ти си као неорана бразда која изниче несејани Божествени клас, њиме ме
гладног нахрани: божанским даровима и благодаћу.
Заиста сам на смрт болестан и душевне страсти ме обухватише као огњем
Владичице, па ме напој водом молитава твојих и убрзо подигни.
Слава: Ти си као духовни град Божији због којег се веселе мисаони токови
као реке; ти утврди као дом душу моју стубом молитава твојих.
И сада: Познасмо те као облак који роси правду истиниту, па те молим
Пречиста Владичице, да ме убрзо избавиш од свих који вређају мене, слугу
твога.
Песма 5.
Ирмос: Одеваш се светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и
моју помрачену душу Христе једини благоутробни.
Узбурканост и таласе греха због мојих страсти утишај до краја Дјево
Владичице, јер си и ти без страсти родила Узрочника (спасења).
Ти си као постава вишње Христове одежде најлепше и божанске, зато, Чиста
и моју душу обнажену обуци у одежду врлина.
Слава: Подари ми очишћење сагрешења твојим молитвама Чиста Дјево, јер
си нама родила божанско очишћење: Христа и Господа.
И сада: Ожиљке, ране и гнојења греховна, која учиних, уништи твојим
молитвама Дјево и подај снагу слуги твоме.
Песма 6.
Ирмос: Укроти море страсти опхрваном буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју као благоутробан.
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Ти си Светлост светлотворну родила, ти и душу моју просветли и избави је од
мрачних страсти, Најсветлија (Дјево).
Твој Син је у давнини усладио (горку) воду у Мерри Богородице, њега моли
да се убрзо избавим љутих страсти и невоља.
Слава: Смућује ми душу поток страсти мојих Пречиста(Дјево), а ти га
изсуши молитвама твојим и зле мисли моје уништи.
И сада: Из утробе твоје, Владичице Свенепорочна, као са Сиона дође
Христос да избави људе, нека и мене од напасти и невоља избави.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 5.
Зашто си у чамотињи душо страсна и зашто си заборавила твога Бога који те
воли? Његове си заповести пренебрегла и у блуду који ум разара завршаваш
живот свој; него одступи од злобе Богородици кличући: Душу моју очајну
помилуј.
Песма 7.
Ирмос: Најузвишенији Господ отаца (наших) пламен угаси а децу ороси која
појаху Боже благословен јеси.
Од призивања тебе, Пречиста, ужасавају се пукови демона; избави ме, спаси,
сачувај и покри од сваке њине повреде.
Неизрецива је слава твоја Дјево, јер си родила Господа славе, па и мене
твојим молитвама удостоји славе Сина твога и Бога мога.
Слава: Приклони се ка молитвама слуге твога Владичице и избави ме убрзо
од беда и невоља и сваких искушења и видивих и невидивих.
И сада: Сав сам оскверњен стидним страстима и окаљан њима, али ти ме
Дјево очисти и умиј водама молитава твојих.
Песма 8.
Ирмос: Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме појаху:
Сва дела Господа појте и преузносите у све векове.
Вода неплодних страсти учини неплодном ложницу душе моје и исуши је, а
ти ме лаки облаче (Дјево) ороси божанском кишом (благодати) да донесем
плодове покајања.
Таласе страсних помисли и буру утишај ми Пречиста молитвама твојим, и
упути ме ходити ка безстрастију да те топло славим у векове.
Слава: Ти си (Дјево) као духовне двери и затворена врата кроз која прође
једини Бог, ти затвори и закључај двери мојих страсти а отвори ми двери
надања.
И сада: Скини са мене бреме сагрешења, Мати и Дјево јер си неизрециво
родила јединога јагањца Божијег и Реч који узима грехе целог света.
Песма 9.
Ирмос: Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди Сина Емануила, Бога и
Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом називамо.
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Као човек оскрнавио сам душу моју многим сагрешењима, и телесним
страстима је окаљах, али те молим приљежно и умољавам: очисти ме Чиста
твојим молитвма од сваке злобе.
Родила си љубитеља милости, милосрдног човекољубца и Бога, јединога
благога, дуготрпљивога и доброга; њега ти Чиста орасположи да нам ради
молитава твијих подари разрешење сагрешења.
Слава: Ухвати ме дремеж унинија па ме сада слугу твога успаваног сластима
подигни Владичице на вршење врлина, недреманим материнским молитвама
твојим.
И сада: Благосиљам те благословима Пречиста, и топло те величам;
благослови и ти мене који ти појим и избави ме од сваке тегобе и невоље и
сачувај ме рукама твојим непобедивог.
Затим: Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропар и остало по
обичају и отпуст.

У суботу на јутрењу
По првом стихословију, сједални мученични, глас 5.
Данас се блиста спомен страдалника, а прима и са небеса зраке, јер и сабор
ангела њих прославља и род људски са њима празнује, јер се моле Господу да
се смилује душама нашим.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Као бедем неразориви дао си нам Христе Боже чудеса твојих светих
мученика, ради њиних молитава утврди верни народ твој, јер си једини благ и
Човекољубац.
Слава и сада, богородичан:
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и заклоне свих који
ти притичу, радуј се пристаниште без буре и неискусобрачна, јер си телом
родила Створитеља твога и Бога, и непосустај у молитви, за све који ти поје, и
клањају се твоме Породу.
По другом стихословију, сједални мученични, глас 5.
Господе, чаши твога страдања следили су твоји страдалници, и постали су
ангелима сажитељи, ради њиних молитава Христе, подари душама нашим мир
и велику милост.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Јунаштву светих мученика се небеске силе веома задивише: како су се у
смртном телу добро борили, и безтелесног противника силом крста невидиво
победили, и моле се Господу да се смилује душама нашим.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Покојнима: Упокој Спасе наш са праведнима слуге твоје, па их усели у дворе
твоје као што је писано, и као благ презри сва њина сагрешења: и хотимична и
нехотимична, и она у знању или у незнању Човекољубче.
Слава и сада, богородичан: Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и
њоме си нас синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.
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Канон светим мученицима, светитељима, преподобним и уснулим.
Дело кир Јосифово. Његов акростих је: Ове песме приносим
твојим слугама Христе. Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Земљу коју никада није сунце обасјало нити видело и бездан који није
видело нагог небеско пространство, прошао је Израиљ неоквашених ногу и
увео си га у гору светиње твоје, док је хвалио и појао песму победе.
Мученичан: Предајући своја тела дивљим судијама претрпели сте ране,
дивни страдалници, у нади да добијете почасти са (небеске) висине и Христос
вас је увео у вечне обитељи, где је радовање и победничко певање.
Светитељима: Преподобни, праведни и светитељи, који су славно извршили
заповести Божије, пастирствовали су народима и како приличи их упутили ка
води разума. Потоке сладости су достојно примили и излили су реке исцелења
и благодати.
Упути ме Господе ка пристаништу живота, ради молитава преславних
пророка, премудрих архијереја и светих жена које су много пострадале и
постом врага победиле са мужественим умом и божанском благодаћу од тебе,
који си се јавио на земљи.
Слава, покојан: Молимо тебе Христа Бога који све мењаш на добро, да
упокојиш у недрима Аврама слуге твоје, који су се ка теби преселили из
животног метежа и удостоји их вечне светлости а њина сагрешења презри јер
си благ.
И сада: Теби кличем «Радуј се!», јер си радост родила, Најопеванија.
Просветли наш ум и душу и упути све нас на стазе разума и моли Сина твога и
Бога, једина Богоневесто, да сви добијемо очишћење од сагрешења.
Други канон уснулима. Њега појемо по реду, када нема минеја,
или при последовању уснулима над кољивом.
Његов акростих је: Пети Теофанов канон над мртвима . Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Бог и Спаситељ провео је (свој) народ сувих ногу кроз море а фараона
са свом војском потопио, Њему јединоме појмо јер се прославио.
Припев: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев.
Са божанском љубављу су Христови страдалници победили гордост
мучитеља, а уснулима са вером и милостиво моле опроштај и покој.
Припев: Упокој Господе душе твојих слуга.
Настани Христе упокојене у насељима светих и у твојим дворовима, јер си
због њиног дуговања излио твоју пречисту крв, Владико.
Слава: О, Премудрости Божија, који носиш познати дужнички запис
прародитеља, прими их милосрдни и сам их упокој и подари им непролазно
блаженство.
И сада: Ти си се Најнепорочнија показала као светлоносна сенка и као златни
ковчег, који садржи божанску Реч оваплоћену нас ради и који је разорио силу
смрти.
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Песма 3.
Ирмос: Утврди моје срце које витлају животни валови па га као Бог упути у
тихо пристаниште.
Најхваљенији војници-мученици, ви нисте поштедели ваша тела када су вас
штаповима били и када су вас мачеви секли, јер сте укрепљавани надом на
вечне лепоте.
Ви сте обасјали одећу светитељства врлинским начином напасајући Христово
стадо на пашама живота.
Преподобни, ви сте тело уздржањем умртвили и божанскога живота постали
учесници. Њиним свештеним молитвама Христе избави и нас од беда.
Слава: Подари Човекољубче уснулима тамошњи покој и отпусти им као благ
све грехе које учинише на земљи.
И сада: Када је сабор жена видео тебе благословену међу женама, пострадао
је и твоме Сину Дјево и Мати био је приведен.
Ини.
Ирмос: Утврди нас Боже Спаситељу силом твојом и подигни снагу твоје
Цркве која те правоверно хвали.
Мушким подвигом се страдалници супротставише намерама мучитеља и моле
се Христу за уснуле.
Прими (Господе) у твоја светла насеља и упокој оне преминуле, који су се
васпитали по твојим заповестима.
Слава: Једини милостиви Боже, оне које си изабрао удостоји светлости
светих и не гледај на њина сагрешења.
И сада: Певамо Рођеноме из тебе Пречиста, јер смо се њиме избавили од прве
осуде и клетве и од смрти вечне.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господе глас твој и поплаших се и разумех твој промисао и
прославих те, једини Човекољубче.
Твојом силом Господе, страдалници су победили силу вражију и постадоше
укрепљење вернима и силно утврђење.
Сви се преподобни веселе и радују, а свештеници се одевају у божанску
правду као у одећу.
Запевајмо си богоречитим Божијим пророцима и поштујмо сабор (светих)
жена које су ток живота у добру завршиле.
Слава: Упути у пристаниште твога царства Владико и упокој све које си
преселио из метежа и буре овога живота.
И сада: Из тебе је Дјево Надвремени постао сада у времену. Њега моли да
разруши сва сагрешења моје душе које учиних у време живота.
Ини.
Ирмос: Чуо сам Господе како си устао из гроба и прославих твоју непобедиву
силу.
Мученици су те побожно исповедили сапостојећег са Оцем Христе и због тога
беху убијени, па ти кличу: Избави све слуге твоје које си примио.
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Ти си једини који си се као мртвац међу мртвима (из смрти) ослободио и
мртвима вечни живот даровао, зато подари покој сада представљеним слугама
твојим.
Слава: Дошао си Христе да спасеш заблуделе, зато удостоји рајског весеља
све који се упокојише у вери и оправдај их по твојој доброти.
И сада: Осенила те је Дјево сила Вишњега и у теби је створен рај који има
посред дрво живота, заступника и Господа.
Песма 5.
Ирмос: Пожури и смилуј се мојој бедној души која се ноћима бори са
страстима и засветли у мени духовно сунце као звезде које и дању сјаје, да бих
разделио светлост од мрака.
Кости мученика изливају исцелење болеснима. Оне злобом нису уништене
него обнављају нас скрушене, а све кости злочинаца пропадоше као прашина.
Светитељи су сачували твоје заповести Милосрдни и (на духовној паши)
напасаху народе и упутише их ка будућем животу, а преподобни својим
савршеним разумом умртвише мучење од страсти.
Нека се у вери нашој поштују пророци и са њима сви праведни и нека буду
похваљени сви који преподобно поживеше и божествене жене које су се кроз
муке просветлиле на земљи као слуге Христове.
Слава, покојан: Настани у небесним насељима твојих верних слуга све које
си примио са земље, презревши сва њина сагрешења по превеликој твојој
доброти Христе, који си се ради нас на земљи оваплотио.
И сада, богородичан: О теби поевамо Дјево јер се тобом јавио на земљи Бог
и постао човек. Зато ти кличемо: Радуј се земљо плодоносна јер си донела
тајнствени клас који храни све што дише.
Ини.
Ирмос: Од јутра ти кличемо «Господе спаси нас», јер си ти Бог наш, осим
тебе за другог не знамо.
Прими Господе молитве мученика, па уброј у твоје изабране душе оних који
се од нас представише.
Ти си прорекао да сви који верују у тебе неће видети смрти, зато Владико
уснуле упокој.
Слава: Удостоји Господе слуге твоје да добију лепоте дома твога и слаткога
заједништва са тобом.
И сада: (Бог) Реч исте суштине са Оцем и од Дјеве оваплоћени, умртвио је
смрћу смрт.
Песма 6.
Ирмос: Као што си избавио пророка од звери Господе, тако и мене изведи из
дубине мојих страсти, молим те, да бих могао прићи и погледати ка светоме
храму твоме.
Божествени мученици предали су своја тела на рањавање рукама мученика па
се веселе својим душама и уистину гледају божанску, непролазну радост и
божанску награду.
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Ти си Христе слава премудрих светитеља и преподобних, зато ради њиних
молитава смилуј се на народ твој, који си стекао твојом крвљу као
Човекољубац.
Од тебе просвећених разума пророци јасно наговештавају оно што је далеко у
будућности као да је близу. Свете жене пак твојом силом, страдањима и
постом, разрушише вражију моћ.
Слава: Представљене од нас верне слуге твоје уброј Благи у сабор твојих
изабраних и упокој их Господе, а сва њина сагрешења презри по твоме
милосрђу.
Богородичан: Ти си Господе у почетку Еву створио, ти си и у утробу Дјеве
ушао, ти си Владико свих и свега и нас обновио, када си се у лик слуге обукао.
Ини.
Ирмос: Упадох у најдубљи бездан, а гроб ми кит беше, и ја завапих теби
Човекољубче и спасе ме десница твоја Господе.
Војска твојих мученика, налик на вишње (небеске) силе, моли тебе
Човекољубче Христе, да представљенима од нас подариш (рајску) сладост.
Настани човекољубиви Христе слуге твоје које си примио, у местима
освежења, у места светлости где су свети и у места одмора.
Слава: Очисти слуге твоје Човекољубче и подари им опроштај сагрешења и
удостоји их живота непропадивог и наследницима блаженства.
И сада: Ко може речима исказати чудо бесеменог зачећа у теби,
Најнепорочнија, јер си родила Бога, који је из свога милосрђа дошао нама
људима.
Песма 7.
Ирмос: Молитва младића погасила је огањ и оросила пећ као проповедница
чудеса, није спалила нити сагорела песмопојце Бога Отаца наших.
Мученици славни, ви сте спаљени мукама страшног огња, а показали сте
најтоплију љубав ка Господу, који вас је освежавао побожним помислима.
Ви сте премудри украшени премудрошћу Духа (Светога) и светло поживесте
свештенослужећи благодат Еванђеља, па вас хвалимо као Божије служитеље.
Умртвили сте тело многим страдањима преподобни и удостојили сте се
будућег живота, па молите да га и ми добијемо обраћањем и умртвљењем
страсти.
Нека са вером буду похваљени блажени скуп Божијих пророка и светих жена
сабор, јер покренути постом и страдањима победише врага.
Слава: Са мртвима си се сјединио животе свих и Речи (Божија), зато и ове
који сада напустише метеж живота упути у твоје бижанско пристаниште и
презри Благи њина сагрешења.
И сада: Ми који тебе исправним размишљањем схватамо као Богорицу да се
твојим заступништвом Владичице избавимо вечнога огња и таме и невидивих
непријатеља који нападају на нас.
Ини.
Ирмос: У огњеној пећи спасао је младиће који појаху: Благословен Бог отаца
наших.

91

Ради молитава твојих страдалника подари Спаситељу представљенима да се
сада насите неприступне светлости.
Као првенац милосрдни Христе, уброј у (небеску) Цркву све који су у нашој
вери уснули.
Слава: Украси одећом непропадљивости твоје представљене слуге и упокој
их код тебе Спаситељу.
И сада: Ти си Пречиста пресекла ток смртне природе, када си бесемено
зачела Живот, Најнепорочнија.
Песма 8.
Ирмос: Цара и Творца свију, чинови ангела и сабор људи са свештеницима
опевајте а левити благословите га, и народи величајте га у све векове.
Страдалници, ви сте са Речју (Божијом) као кормиларем препловили пучину
мучења и токовима ваше крви потопили сте све војске лажљивога па живите у
све векове.
Свештеноделатељи, ви сте поверено вам освештано стадо премудро
прехранили на водама православља и заиста се у све векове наслађујете
прекрасних сладости са потока (вечности).
Ви сте се преподобни показали вернима као светионици, јер сте извршили
света дела и представили сте се ка божанској светлости, зато се молите Владики
да и нас таме ослободи.
Нека се весели пунота светих жена јер због својих рана примише пуноћу свих
почасти и нека се вавек радује сабор пророка и праведних који су Христу
угодили.
Слава: Твојим слугама представљеним из овог живота, подари сада Владико
оружије да без забране прођу и усели их унутар у рај, јер си једини милостив.
И сада: Запевајмо обрадованој Дјеви Марији, као вратима која воде у
божански улаз, као поуздану лествицу Божију ка горњем (свету), као
наставницу која непогрешиво упућује све који се спасавају.
Ини.
Ирмос: Из Оца пре свих векова рођенога Сина и Бога, а у наше време
оваплоћеног од Дјеве Матере, свештеници опевајте а народи га величајте у све
векове.
Ти си примио подвиге светих мученика и због њих упокој све који уснуше у
твојој вери, јер теби појимо Спаситељу и величамо те у све векове.
Удостој да буду обасјани надсветском твојом славом, сви који се од нас
представише, јер си милосрдан према свима који ти поју и величају те у све
векове.
Слава: Уврсти у саборе светих све које си представио и у Аврамовим
недрима са Лазарем уброј све који теби Спаситељу поје и величају те у све
векове.
И сада: Ти си Дјево и Мати украшена добротом и чистотом и постала си
прелепо станиште нашег добротвора (Господа), зато ти појимо и величамо те
Пречиста у све векове.
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Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: На теби је учино величанствено дело Силни, када те је показао као
Дјеву чисту после рађања, јер си без семена родила свога Творца, зато те
Богородице величамо.
Свети сабор свештеноделатних пастира и пророка и праведних мноштво
небројено и сабор мученика нека се опевају као блажени, јер се моле за спасење
душа наших.
Чудни сабори преподобних и премудрих испосника јављају се сада многим
чудесима и задивљују. Њиним молитвама предивни Господе учини чудо
милости твоје на свима нама.
Са свештеномученицима скончавши добро ток живота, небројено мноштво
жена страдалница и испосница, нека са љубављу и вером буду опеване као
блажене, јер са саборима ангела пребивају.
Слава: Сво мноштво светих моле те Речи (Божија): По многој милости твојој
упокој мноштво које се са вером представило са земље и презри сва сагрешења
која у животу учинише.
И сада: Учиних Дјево многе грехе које кваре разум и свакако очекујем
мучење, али ти ме од тога избави, јер ти прилазим са срцем без сумње и твоју
божанску заштиту призивам.
Ини.
Ирмос: Ти си изнад ума и речи Мајко Божија у времену Надвременог родила,
Њега ми верни као једним умом величамо.
Свети мученици примише награду за своје страдање и сада Те моле
Спаситељу да дарујеш опроштај свима који се са вером упокојише.
Убијање си претрпео једини бесмртни Спаситељу, који дарујеш васкрсење
мртвима, као милосрдан и као светлост бесмртности.
Слава: Подигао си нас Спаситељу који смо пали у смрт и научио си нас да се
надамо вечном животу, којега подари твојим слугама.
И сада, Богородичан: Рођеним из тебе Богородице, прошле су сенке (старог)
Закона и засијала је истина и дарована је благодат, зато те величамо.
Затим: Достојно јест.. и јектенија и светилен:
Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан:
Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу код Бога, пружи
твоју руку необориву, и порази противнике наше, и низпошаљи, твојим
слугама, помоћ од Светога.
Затим: Уобичајени псалми.
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На хвалитне стихире, мученицима, глас 5.
Благословена војска небескога Цара, јер мада су страдалници са земље били,
потрудили су се да славу ангела достигну, за тела нису марили, и због страдања
су се удостојили славе безтелесних, ради њиних молитава Господе спаси душе
наше.
Страдалници твоји Господе чиновима ангела су се уподобили, јер су као
бестелесни муке претрпели, и једномислено су надање имали: обећаних блага
наслађење. Ради њиних молитава Христе Боже, подари и нама велику милост.
Свети мученици су на земљи страдали, мраз су претрпели и у огањ бацани и
вода их је примила, али њихов глас вели: прошли смо и огањ и воду и узнесени
смо у покој; ради њиних молитава, Боже помилуј нас.
Док су били у мукама свети су се радовали и клицали: ово је наша трговина
код Владике: уместо примљених рана на телима процветаћемо у светлој одећи у
васкрсењу; уместо срамоте, венци; за окове у тамници добићемо рај и за осуду
са злочинцима, живот са ангелима. Ради њиних молитава Господе спаси душе
наше.
Ти си ме саздао Господе и положио твоју руку на мене и заповедио и рекао: у
земљу ћеш опет отићи. А ти ме упути на прави пут твој и попусти ми и опрости
сагрешења, спаси ме молим те јер си Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Јао бедна душо! Какав ћеш одговор рећи Судији
онога часа, када се поставе престоли на суду и дође Судија са небеса и сиђе са
безброј ангела? Када седне на суд да пресуди парницу непотребним слугама
налик мени, какав ћеш одговор дати? Шта ћеш тада изнети? Заиста ништа, јер
ти је и разум и тело оскверњено. Зато притеци ка Дјеви и зови непрестано, да ти
богато подари опроштај грехова.
На стиховње, стихире покојнима. Дело кир Теофана.
Глас 5. Подобан: Радујсја..
Светлошћу твога лица Христе као милосрдан обасјај престављене, па их
усели у место освежења, код твога чистог и божанског покоја, у жељена недра
праоца Авраама, где сија твоја чиста светлост, и изливају се извори благостања,
где се јасно радују и веселе сабори свих праведних због твоје доброте. Међу
њих уврсти и слуге твоје, и подари им велику милост.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Дозволи Милосрдни престављенима од привременог живота, да теби Владици
свију и Богу нашем певају сложним гласом и славослове твоју силу; подари им
да се освећују твојом лепотом и слатке и дивне твоје најчистије близине, да је
се удостоје и наслађују; тамо где около твога престола ликују ангели и стоје
сабори светих. Са њима подари слугама твојим покој и велику милост.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
Тамо где је сабор пророка, апостола и чинови мученика, и сви од века
оправдани твојим спасоносним страдањем и крвљу, којом си искупио из
ропства заробљеног човека, тамо упокој као Човекољубац са вером уснуле, и
опрости им сагрепења, јер само си ти безгрешан на земљи поживио, само си ти
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заиста свети, и једини умрлима слобода. Зато слугам твојим подари велику
милост.
Слава и сада, богородичан: Нас поробљене законом греха си ослободила
Владичице, јер си само ти Дјево и Мати зачела у утроби Законодавца и Цара
Христа; његовом благодаћу и на дар се оправдавамо. Сада моли Њега да душе
које те знају као Богоматер, запише у књигу живота, да се твојим заступањем
Свенопорочна спасу а од Сина твога милостиво избављење добијемо. Њему се
клањамо јер дарује свету велику милост.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У суботу, блажени, глас 5.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Разбојник на крсту поверовао је да си ти Бог Христе, и то исповедио из
чистога срца, кличући: Сети ме се Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Када сте мученици умрли, ви сте демона зачетника злобе погубили, и у
вишњи свет сте се уздигли, тамо сте божанским венцима победе овенчани, и
пред Бога и Цара свих изашли.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Мноштво преподобних су светлом свештенства обасјани, и тако се
прославили и непролазни живот задобили, зато су увек слављени.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Све које си преставио усели Речи (Божија) са зборовима изабраних и на месту
одмора, и презри Владико Христе њина на земљи сагрешења.
Слава: О Тројице часна! Буди од светитеља и часних мученика умољена, па
подари душама са вером умрлима, спасење и велику милост.
И сада: Кога нико Богообрадована сместити не може, ти си сместила и
надприродно и неизрециво га родила, њега умоли Владичице, да свима
милостив буде.

Крај петом гласу
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ГЛАС 6.
У суботу на малој вечерњи
на Господи возвах, узимамо 4 стиха и певамо стихире васкрсне
осмогласника 3, понављајући прву. Глас 6.
Дело преподобног оца нашег Јована Дамаскина.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Ти си Христе на крст узишао, и победу над адом стекао да би све који седе у
тами смрти са собом васкрсао; њих си из мртвих ослободио и из своје светлости
им живот излио; свесилни Спаситељу помилуј нас.
Данас је Христос смрт победио као што је и рекао, васкрсао је и радост свету
подарио, зато сви кличимо и овако песмом рецимо: изворе живота, неприступна
светлости, и свесилни Спаситељу помилуј нас.
Куда ми грешно да побегнемо од тебе Господи када си у свуда око нас? На
небеса? Али ти баш тамо живиш. У аду си смрт победио, или у морску дубину?
Али и тамо је рука твоја Владико. Ка теби притичемо и пред тобом падамо и
молимо: Васкрсли из мортвих помилуј нас.
Слава и сада, богородичан, догматик: Достојно је заиста славити тебе
Богородицу, јер је у твоју пречисту утробу Створитељ ушао, телесан постао а
природом је непромењен остао, није само привидан био, јер је примљено из
тебе разумно тело оживео, а личности сјединио, зато побожно обе јављене
природе разликујемо; њега моли часна Пресвета, да нам низпошаље ми и
велику милост.
Затим: Светлости тиха, Прокимен: Господ се зацари, у лепоту се обуче, са
стиховима: Обуче се Господ у силу и опаса се. А после: Удостоји Господе,
Свештеник не говори јектенију, него певамо, на стиховњама, васкрсну
стихиру, глас 6.:
О твојем васкрсењу Христе Спасе, ангели поју на небесима, и нас на земљи
удостоји чистим срцем тебе славити.
И друге стихире Пресветој Богородици.
Подобан: Всју отложивше..
Стих: Спомињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.
Заклетву којом је у давнини обећао превечни Бог твоме праоцу, у последње
време је извршио, када је из твоје обожене утробе Пречиста дошао, па је заиста
из тебе засијао Господ, који сав свет држи својом руком; Учини Га и према
мени наклоњеним у часу суда, Дјево Маријо, да његово царство добијем
узвишеним врлинама и умртвљеним страстима.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
Чистотом ума је Исаија из даљине тебе Часна и Пречиста прорекао, да ћеш
родити Створитеља целе творевине, јер си се само ти показала свенепорочном;
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зато те молим: моју оскверњену душу очисти и учини ме заједничарем
божанске светлости, и да станем са десне стране твога Божанскога Сина, када
седне као што је писано да суди целоме свету.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни.
Твојим Породом Дјево је настало рушење смрти, а ти си постала
непропадивог живота пребивалиште, па те зато молим: ја лежим у гробу мојих
адских страсти, а ти ме из њега васкрсни, и ка весељу и оживљењу Дјево
поведи и ка блаженом обновљењу па ме удостоји непролазне и божанске
радости, где је вечно блаженство и где је светлост незалазна.
Слава и сада, богородичан: Ходите сви народи песмом радости да
похвалимо Пресвету Дјеву и Богородицу, људског бића колевку и неизрецивих
чудеса радионицу, јер њоме настаје све ново: Безпочетни добија почетак, а Реч
добија тело, Бог постаје Човеком, да човека учини богом, не мења своју
(Божанску) природу, него се сједињује у личности, произлази један у две разне
природе, и у две савршене природе неразделиво се објављује, са две воље и два
дејства по обема природама; баш у таквога верујемо: са спаситељним
промислом Христа Бога нашега, он свету дарује очишћење, мир и велику
милост.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. Тропар васкрсни. Слава
и сада, његов богородичан. Јектенија мала и отпуст.

У суботу на великој вечерњи
после предначинатељног псалма, уобичајена катизма псалтира.
На Господи возвах.. узимамо 10 стихова и певамо стихире васкрсне из
Осмогласника 3, и Анатолијеве 4, и из Минеја 3 (или 6, а тада само 1
Анатолијеву).
Ако се празнује свети: Слава, минеј: И сада, богородичан 1.-и владајућег
гласа.
Стихире васкрсне Осмогласника, глас 6.
Стих: Изведи из тамнице душу моју да се исповедам твоме Имену.
Ти си Христе на крст узишао, и победу над адом стекао да би све који седе у
тами смрти са собом васкрсао; њих си из мртвих ослободио и из своје светлости
им живот излио; свесилни Спаситељу помилуј нас.
Стих: Мене чекају праведници докле ми не узвратиш.
Данас је Христос смрт победио као што је и рекао, васкрсао је и радост свету
подарио, зато сви кличимо и овако песмом рецимо: изворе живота, неприступна
светлости, и свесилни Спаситељу помилуј нас.
Стих: Из дубине вичем теби Господе, господе, услиши глас мој.
Куда ми грешно да побегнемо од тебе Господи када си у свуда око нас? На
небеса? Али ти баш тамо живиш. У аду си смрт победио, или у морску дубину?
Али и тамо је рука твоја Владико. Ка теби притичемо и пред тобом падамо и
молимо: Васкрсли из мортвих помилуј нас.
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Ине стихире Анатолијеве, глас тај исти.
Стих: Нека буду уши твоје пажљиве на глас мога молења.
Твојим се крстоом хвалимо и твоје васкресење песмом славимо, јер си ти Бог
наш и за другог осим тебе незнамо.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Увек благосиљајмо Господа и појмо о његовом васкрсењу, јер је крст
претрпео и смрћу смрт погубио.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Слава слили твојој Господе, јер си поразио онога који је имао моћ мсрти, нас
си обновио крстом твојим и подарио нам живот и непропадање.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Твојим погребом Господе окове ада си поломио, а твојим васкрсењем из
мртвих си свет просветлио, зато слава теби Господе.
Ине стихире Пресветој Богородици, певају се када нема Минеј,
или на литији. (Нека је знано: у грчком преводу нема ових
стихира на овом месту). Дело Павла Аморејског. Глас 6.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Ти видиш моју телесну немоћ и душевно страдање и патње срца, зато ме
удостоји ме твоје по Богу посете, свенепорочна Дјево, и спаси ме молим те,
твојим топлим молитвама.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Мојим сагрешењима сам све превазишао, али ме удостоји Чиста да добијем
милост и будем очишћен од њиног мноштва, на будућем суду Сина и Бога твога
Дјево.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Призивам те да ме очистиш од мноштво мојих сагрешења и од неприкладних
покрета мојих осећања, ти их сасеци молитвеним мачем, да бих са вером и
љубављу појао о твоме бесеменом Породу.
Слава минеј. И сада, богородичан (догматик): Ко да те не слави Пресвета
Дјево? Ко да не пева о пречистоме твоме породу? Јер Надвремени од Оца
заблистали Син јединородни, он исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво
оваплоћен, по природи Бог и по природи је човек постао ради нас, не у два лица
раздељен него у две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста
најблаженија, да се смилује на душе наше.
Вход. Светлости тиха. После входа учини одређени чтец уобичајени наклон
настојатељу и пева дневни прокимен глас 6.: Господ се зацари у лепоту се
обуче. Стих: Обуче се Господ у силу и опаса се. Стих: Дому твоме Господе
доликује светиња докле дани трају. Стих: Јер је утврдио васељену која се неће
поколебати.
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Затим уобичајена јектенија. Удостоји Господе.. Допунимо вечерњу.. и
остало. После возгласа певамо стихиру светога обитељи. Литију чинимо у
припрати и на њој певамо стихове Павла Аморејског или шта настојатељ
изволи.
После уобичајених (литијских) молитава улазимо у храм појући на
стиховњим, стихире васкрсне, глас 6.:
О твојем васкрсењу Христе Спасе, ангели поју на небесима, и нас на земљи
удостоји чистим срцем тебе славити.
Ине стихире, по алфавиту.
Стих: Господ се зацари у лепоту се обуче.
Врада тучана си поломио, вериге ада си уништио као свесилни Бог, а пали род
човеков си васкрсао. Због тога и ми сложно кличемо: Господе васрксли из
мртвих, слава теби.
Стих: Јер је утврдио васељену која се неће поколебати.
Да би нас од старе пропасти избавио, Христос се на крст разапео и у гроб
положен био. Њега су жене мироносице са сузама тражиле и кроз плач
говориле: тешко нама Спаситељу свију, зашто си допустио да се у гроб уселиш
и како то да си украден? Зашто си се изменио? Које место је сакрило твоје
живоносно тело? Али Владико као што си нам обећао јави нам се и смири наш
јецај и плакање. Док су плакале ангел им је узвикнуо: престаните са плачем и
реците апостолима, да је Господ васкрсао, а свету очишћење и велику милост
подарио.
Стих: Дому твоме Господе доликује светиња докле дани трају.
Својом вољом си Христе разапет био и смрт твојим погребом заробио; али си
тридневан и васкрсао као Бог са силом, и свету бесконачни живот подарио и
велику милост.
Слава, из Минеја ако је има. Ако ли не,
Слава и сада, богородичан:
Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила Пречиста дошао у
мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио, зато ти Свечиста као Божијој
Матери и Дјеви ваистину ангелски неућутно кличемо: радуј се, радуј се
Владичице, заступнице и покровитељко и спасење душа наших.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш..
Тропар васкрсан, глас 6.
Ангелске силе беху на твоме гробу и умртвљени стражари, и стојаше Марија
код гроба, тражећи пречистога тела твога; поробио си ад не страдавши од њега,
сусрео си Дјеву Даваоче живота, васкрсао си из мртвих Господе, слава теби.
Слава и сада, богородичан: Ти си благословеном назвао своју Матер и
пошао си на страдање својом вољом, заблистао си на крсту, хтео си да
потражиш Адама говорећи ангелима: радујте се самном јер се нашла изгубљена
драхма; све си мудро устројио Боже наш слава теби.
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У суботу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас.
Имаш неицрпну божанску благодат, Мати неневесна и не презри оне који ти
притичу од беда и невоља него их увек спасавај.
Ево настаде време моје чамотиње, устани пречиста Владичице и дај ми руку
помоћи, јер ти си свет испунила божанског весеља.
Слава: Твоју моћну заштиту Богородитељко пошто си заступница дај ми брзо
јер ме сналазе напасти и сачувај ме од њих без повреде.
И сада: Примаче се смрт мојој души а искушења од непријатеља као змије
опколише ме да ме погубе, но ти ме сама спаси Богородице.
Песма 3.
Ирмос: Раширише се на непријатеље уста моја јер се у Господу утврди срце
моје.
Моју душу умртвљену сагрешењима оживи Богородице јер си Живот родила.
Сачувај од сваког искушења оне који ти притичу Богородице, узданицо наша.
Слава: Од горких напасти које се подижу на мене спаси ме најнепорочнија
Мати мога Господа.
И сада: Ти која спасење дарујеш свету Рођеним од тебе и мене од беда
сачувај.
Песма 4.
Ирмос: Чуо је пророк о твоме доласку Господе и уплашио се јер ћеш се од
Дјеве родити и људима јавити, па говораше: чух тебе и побојах се , слава сили
твојој Господе.
Изнемогла је у понижењу снага душе моје, Богородитељко, и жестоки мрак
нападе на мене због сагрешења која ми надолазе, но погледај и буди ми као
светлоносни облак Божији и осветли ме, молим те.
Буру мојих зала и смутњу мојих греха претвори на тишину спасења,
заступнице Свенепорочна; јер они ричу и траже да ме прогутају као лавови но
ти их уништи и избави ме молим те.
Слава: И ноћу и дању, и на земљи и на мору и на сваком месту ти си тврдо
спасење Богородице и непобедиви покров, ти ме спасавај, јер од Бога имамо
тебе као истинско уздање.
И сада: Од великих и разних сагрешења и напасти увек ме спасаваш, зато
тебе као Родитељку Господњу молим и теби притичем непобедивој помоћници
ожалошћених, од беда ме избави молитавама твојим.
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Песма 5.
Ирмос: Као светлост си засијао свету, Христе; просвети и моје у ноћи срце,
јер те призивам, и спаси ме.
Славимо те као покров и спасење, Мајко (Бога) Речи, свенепорочна и не
бојимо се насртаја људи.
Ти си нам као зид необориви и тобом се од подизања искушења и туга
избављамо, Пречиста.
Слава: Сачувај ме од злих језика људских, Чиста јер се као бритва
наоштрише и траже да страшно погубе моју душу.
И сада: Приљежно ти се клањам и молим те, као Мајка Створитеља мога од
беда које ме обухватише ослободи ме.
Песма 6.
Ирмос: Прогутао ме је грех мој као кит, али теби кличем, као што си пророка
из пропасти ослободио тако ослободи и мене.
Окусио сам горчину (греха) а удаљио се божествене сладости, Пречиста, па ти
зато кличем, подари ми (твоју) помоћ.
Помрачен сам страстима и од тога пропадам, ти си родила Светлост, ти ме и
ослободи Владичице.
Слава: Једнодушно те и верно исповедам Пречиста, и приносим ти жртву и
тобом се од туге избављам.
И сада: Зинуше на мене уста неправде, Владичице, а ти ме као моја
заступница од њих брзо ослободи.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Кондак, глас 6.
Непостидна Заштитнице хришћана, незаменљива пред Творцем посреднице,
не презри гласе мољења нас грешних, него као блага притекни у помоћ нама
који те са вером призивамо: пожури на молитву и похитај на умољавање,
Богородице, свагдашња заштитинице оних који те поштују.
Песма 7.
Ирмос:Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших.
Искушења моје душе као угојени јунци сада ме опколише, пресвета Дјево, а
ти ме од њих ослободи.
Штитиш брижно све који су у бедама и тугама и свагда радост дајеш
Богородице.
Слава: Сасвим ме савладаше дела очајања и туге, а ти ме огради Дјево јер си
свима покров неразрушиви.
И сада: Твојим заступништвом избављамо се беда и невоља и налазимо
велико и непотрошиво богатство.
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Песма 8.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све векове.
Поједоше ме људске злобе па те молим Богородице: избави ме од њихових
сујетних договора.
Побеђен сам и тужан од мојих искушења, па те молим Владичице: спаси ме
од њих неповређеним.
Слава: Спаси ме Чиста, од лажљивог човека, језика и уста и од мучења и од
сваке невоље.
И сада: Преварила ме је моја нарав и немам изговора, него се обраћам
Богородици: Избавиме од свакога зла.
Песма 9.
Ирмос: Примила си од ангела поздрав «Радуј се» и родила си Творца свога
Дјево, ти и спаси оне који те величају.
Буди ми милостива у животним тугама Богородице, и спаси ме од беда сада
када ти прибегавам.
Заиста си једина чиста и на земљи и на мору и покров неразориви онима који
ти без сумње у души прибегавају.
Слава: Безумно се покорих свима злим падовима, али молитвама твојим
подари ми слободу, Свеопевана.
И сада: Стекох тебе као тврду наду и заступницу, Чиста, и величајући те као
Богородицу, са вером песму ову завршавам.
Затим: Достојно је..Трисвето. После Оче наш.. кондак гласа и остало по
обичају и отпуст и праштање.

У недељу на полуноћници
Јереј: Благословен Бог наш.. а ми одговарамо: Амин. Слава Теби Боже
наш, слава Теби. Царе небесни.. Трисвето. Пресвета Тројице.. Оче наш..
Јереј: Јер је твоје царство.. Господе помилуј 12. Слава и сада: Ходите
поклонимо се.. (три пута) Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Канон Пресветој и животворној Тројици. Његов акростих: Шесту песму
приносим теби Божанство. Дело Митрофаново. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Припев: Пресвета Тројице Боже наш, слава теби.
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Певајмо Богоначалној три ипостаси јединствене природе и неизменивога
вида, благоме и човекољубивоме Богу, који нам дарује очишћење од
сагрешења.
Пресуштаствени, једини и трисјајни у лицима Господе, у једном си
Божанству, ти нас уразуми и удостоји твога божанскога сјаја.
Слава: Павле који је Цркву као невесту украсио разним народима научио их
је клањати се само теби триипостасноме Богу, а од њега и ми (научисмо) јер у
њему све постаде.
И сада, богородичан: Из твоје утробе изашао је као духовно Сунце
Богородице и обасјао нас зрацима трисунчанога Божанства, њему побожно
појимо, а тебе прослављамо.
Песма 3.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Ти си трисветли Боже украсио небеске чинове и установио си их да певају
теби трисветим гласима. Са њима прими и нас који певамо о твојој доброти.
Једино непромениво, тројично, једнакосилно, јединствено Богоначало, певамо
ти и молимо те топло: низпошаљи нам сада опроштај од многих грехова.
Слава: Оче, беспочетни Разуме, њему подобни Боже-Речи и Душе божански,
благи и прави, сачувај као милосрдан све који са вером певају о твојој моћи.
И сада, богородичан: Када је Бог мој по бићу постао Човек, у твојој утроби
Чиста, тада је уништио пашу пропасти а наше родоначелнике је лично
ослободио давнашње осуде.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 6. Подобан: Јеже о нас..
Владико Боже, погледај са небеса и види нашу понизност и смилуј се
Човекољубче преблаги, јер ниоткуда се не надамо да добијемо опроштај од
злих дела којим сагрешисмо. Зато буди са нама и нико нам се неће моћи
успротивити.
Слава и сада, богородичан: Владичице Чиста Богородице, погледај и види
ране наших болести и смилуј се Пречиста и исцели савест која нас пече, па нас
твојом милошћу ороси и узвикни слугама твојим: ја сам са вама и нико вам се
неможе успротивити.
Песма 4.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто учећи и Господа празнујући.
Узвиси мисао твојих појаца Јединице трисветла, и уздигни убрзо њино срце и
душу, па их удостоји блистања твоје светлости.
Преокрени ме и преобрази од сваке злобе на врлину, једина неописива и
неизменива Тројице, и твојим зрацима ме просветли.
Слава: Ранијим промислом мудро си саставио чинове ангела, као слуге твоје
доброте, триипостасна Јединице, и са њима прими и моју похвалу.
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И сада, богородичан: Бог који је по природи несаздани и увек постојећи,
примио је саздану човечанску природу, и оваплотио се у твојој утроби,
Богородице увекдјево.
Песма 5.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе Благи, јер од јутра ти
се са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из
мрака греховног нас призива.
Ти си Владико духовно Биће богоначално и трисветло, које промишљаш и
спасаваш све, и једино ка теби раним и од тебе молим опроштај од падања у
грехе.
Оче и Боже безпочетни и сапостојећи Сине и Душе Свети, Тројице
јединоначална, утврди твоје певаче и избави од сваког искушења и беде.
Слава: Сунце славе, ти управљаш блистањем врлинама зато и мене увек
управљај да угодим твоме триипостасном Божанству, и учини ме учесником
божанскога царства.
И сада, богородичан: Непроменива Речи Божија који све носиш и чуваш на
својим свесилним рукама, пази и сачувај све који те славе, ради молитава
Богоматере која те је родила.
Песма 6.
Ирмос: Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости живот мој,
Многомилостиви.
Богоначало трисветло, подари твојим појцима премудрост и разум и удостоји
их да буду обасјани зрацима твоје светлотворачке доброте. (два пута)
Слава: Трисветла, сведржитељна и неприступна Светлости неразделива по
суштини, обасјај срца верних који хвале твоју моћ, и управи их ка божанској
љубави.
И сада, богородичан: У тебе се Увекдјево јасно уселио Сведржитељ и
Господ свију и научио је људе да се клањају јединоме трисјајноме лику
Божанства.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 6. Подобан: Јеже о нас..
Оче и Сине са Духом Светим, погледај Милосрдни на нас земне који се са
вером клањамо и славимо моћ твоју са огњенима, јер сем тебе за другога не
знамо, па узвикни свима који ти поје: Ја сам са вама и нико не може против вас.
Слава и сада, богородичан:
Погледај на нас свеопевана Богородице, па заблистај светлост у нашим
помраченим срцима и обасјај стадо твоје Пречиста, јер све што хоћеш то и
можеш, јер си Мати Створитеља твога, и узвикни свима који те моле: Ја сам са
вама и нико не може против вас.
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Песма 7.
Ирмос: Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших.
Створи у мени тврду вољу Јединицо трисветлих ликова, да бих пазио и
сачувао твоје божанске заповести и да бих ти увек са вером појао: благословен
си Боже отаца наших.
Опеван си као истоветне природе и неизрециво сједињени Боже који си по
лицима тројичан. Ти сачувај све нас од разних искушења и невоља.
Слава: Славимо тебе једнога Бога, по бићу исте природе и увекпостојећег, а
по својствима ипостаси у виду Тројице несливене, различите, просте, јасне и
неизмениве.
И сада: Пресуштаствени Бог је човекољубиво примио нашу природу
Пречиста, из твоје чисте утробе, и научио све да кличу: благословен си Боже
отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све векове.
Подари ми убрзо очишћење од сагрешења и избављење од најразличитијих
страсти, истовидна Тројице и јединице триипостасна, да бих те славио у све
векове.
Познат си као љубитељ милости јер си Бог милостиви, трисветла Јединице и
Тројице преблага, зато помилуј све који славослове твоју узвишеност.
Слава: Са вером славимо и величамо у све векове, из светлости
увекпостојећег Оца светлост сапостојећега и рођенога Речи, и Духа који као
светлост исходи.
И сада, богородичан: Ти си Пречиста родила људима лекара најмоћнијега:
Реч, Христа Господа, који исцељује од прародитељске ране све који га величају
у векове.
Песма 9.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Херувимски чинови не могу гледати Владико величанство твоје славе, зато се
крилима заклањају и непрестано тројичну песму певају, и триипостасну моћ
твога јединственога богоначалства прослављају.
Ти си незалазно Сунце и твој сјај подари у срца твојих слугу, па просветли
душе наше и избави нас од многих сагрешења, једини свемилостиви и
триипостасни, и удостоји нас твога непропадивога живота.
Слава: Ти си Светлост трисунчана али исте славе која даје светлост, ти си
постојеће Божанство, зато обасјај све који ти са вером поје и избави од
мрачнога злодејства па их удостоји најсветлијих твојих насеља, јер си (Бог)
преблаги.
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И сада, богородичан: Твој Син Дјево је раније премудро створио човека и
када је пропао обновио га је кроз тебе Свеопевана и испунио је незалазном
божанском светлости све који тебе истиниту Богородицу са вером прослављају.
Затим припеви Григорија Синаита, које говоримо после тројичних канона
сваке недеље: Достојно је заиста.. а који су писани у прилозима Октоиха.
Затим остало из полуноћнице и отпуст.

У недељу на јутрењу
Након шестопсалмија, Бог Господ на глас 6. и певамо тропар васкрсни,
два пута, и богородичан једном, писани на великој вечерњи. Затим
уобичајено стихословије Псалтира.
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 6.
Док је гроб био отворен и ад расплакан, Марија је узвикнула сакривеним
апостолима: изађите посленици винограда и проповедајте речи васкрсења:
васкрсао је Господ и свету подарио велику милост.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој нека се уздигне десница твоја, не заборави
твојих убогих до краја.
Господе пред твојим гробом је Марија Магдалина стајала, плакала и
говорила: па мислећи да си ти градинар је рекла: где је сакривен вечни Живот?
Где си положио Онога који на престолу херувимском седи? Његови стражари
од страха су обамрли. Или ми Господа мога дајте, или заједно самном запевајте:
међу мртвима си био и мртве си васкрсао, зато слава теби.
Слава и сада, богородичан: Гедеон је унапред описао зачеће и Давид говори
о твоме Породу Богородице, јер је (Бог) Реч сишао као роса на руно у твоју
утробу и изникла си Благодатна безсемено земљо света свету спасење: Христа
Бога нашега.
По другом стихословију, сједални васкрсни, глас 6.
Живот је у гробу лежао, а печат је на камену постављен био, као уз заспалога
цара војници су стражарили код Христа али је противнике своје невидиво
поразио, васкрсли Господ.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
Јона је унапред предсказао твој гроб, а Симеон говори о твоме божанском
устајању бесмртни Господе, сишао си у гроб као мртав, али си разорио адова
врата, васкрсао си без трулења као Владика за спасење света, Христе Боже наш,
и просветлио си све који су у тами.
Слава и сада, богородичан: Богородице Дјево моли Сина твога, својевољно
на крст прикованога и из мртвих васкрслога, Христа Бога нашега, да спасе
душе наше.
Затим: Блажени непорочни.. (17.катизма). После, тропари: Ангелски
сабор..писани у прилогу октоиха. Затим мала јектенија, и Ипакој, глас 6.
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Својевољном и животворном твојом смрћу Христе, врата адова си као Бог
разорио, отворио си нам из давнине рај и из мртвих васкрсао, и живот наш си из
трулежи избавио.
Степена: А н т и ф о н 1. глас 6. стихови се понављају:
Ка небу подижем моје очи, и ка теби (Божија) Речи, смилуј ми се да теби
поживим.
Помилуј нас понижене и учини нас твојим сасудима за добро, Речи (Божија).
Слава: Свети Дух је сваком свесапасоносни узрок, и мада свакога по заслузи
оживљује али и брзо узима са земље, узвисује, обогаћује и поставља на небо.
И сада, исти стих.
А н т и ф о н 2.
Ако Господ неби био са нама, нико од нас неби могао да одоли нападима
демона, а победници се одавде узносе.
Њини зуби да не поједу душу моју као птића Речи (Божија). Јао мени како да
се избавим од демона кад сам грехољубив?
Слава: Светим Духом се све обожује: добра воља, разум, мир и благослов, он
је исте силе са Оцем и са Речи.
И сада, исти стих.
А н т и ф о н 3.
Који се у Господа надају страшни су за демоне и свима дивни: јер на горе
гледају.
Када праведник има тебе Спасе као помоћника, неће одлучити да пружи руку
своју на безакоње.
Слава: Моћ Светога Духа је над свима, њему се небеске војске клањају са
сваким бићем на земљи.
И сада, исти стих.
Прокимен, глас 6.
Господе подигни силу твоју и дођи да нас спасеш. (Пс.79,3)
Стих: Напасај Израиља, пази га и упути ко овце Јосифове. (Пс.79,2)
Све што дише.. Еванђеље јутарње по реду.
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу,
јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење
твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име
твоје прослављамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом васкрсењу
Христовом. Јер гле, крстом дође радост целом свету. Свагда благосиљајући
Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас претрпевши крст, смрћу смрт
разруши.
Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
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Затим глас 6. : Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву
милосрђа твојих очисти безакоње моје.
Потом стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је
живот вечни и велику милост.
Ђакон: Спаси Боже народ твој..
Свештеник возглас: Милошћу и милосрђем и човекољубљем...
Канони: васкрсан на 4; крстоваскрсан на 3; и богородичан на 3; минеја
на 4.
Ако се празнује свети на 6, крстоваскрсан на 2 и богородичан на 2.
Канон васкрсан, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Припев: Слава Господе светом васкрсењу твоме.
Раширеним рукама на крсту испунио си сасвим очеву вољу, Исусе благи, зато
ти сви победну песму певамо.
У страху од тебе као слушкиња, смрт по заповести приступи теби, господаре
живота, њоме нама дарујеш бесконачни живот и васкрсење.
Богородичан: Ти си Пречиста примила твога створитеља, који се из бесемене
твоје утробе по његовој вољи надразумно оваплотио и постала си уистину свим
створењаима Владичица.
Ини канон, крстоваскрсан.
Песма 1. глас исти. Ирмос: Волноју морскоју..
Пред безаконим судом Пилатовим својом вољом стоји као осуђени Судија и
од руку неправедника прима по лицу шамаре Бог, од којег стрепе и земља и
небо.
Раширио си твоје божанске руке Спаситељу на пречистом и живоносном
крсту и сабрао си све народе да те познају Владико и они се клањају твоме
славном распећу Господе.
Крстобогородичан: При крсту твоме Спаситељу, стајала је Најнепорочнија,
лијући изворе суза и гледајући Христе капи крви из твојих ребара и славећи
твоју без примера милост.
Ини канон, Пресветој Богородици.
Песма 1. глас исти. Акростих: Мати Божија, подари
ми неисцрпну благодат.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Ева је у врту окусила забрањено јело и унела клетву, али њу си разрешила ти
Пречиста, родивши зачетника благодати, Христа.
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Христа као бисер родила си од божанске муње, зато маглу мојих страсти и
смутњу сагрешења разагнај Пречиста, сјајем твоје светлости.
Јаков је тајно, духовним очима, предвидео из тебе оваплоћенога Бога,
очекиваног од народа и који избавља нас застпуништвом твојим.
Када је нестало кнезова из колена Јудина, Пречиста, дошао је Син твој и Бог,
као вођа, и заиста се сада зацарио над свим крајевима земље.
Затим минеј. Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Гледајући творевина Бога разапетог телом дрхтала је од страха, али
сведржитељском руком нас ради разапетога, чврсто беше држана.
Смрт лежи смрћу разорена, бедна и без даха, јер није издржала сукоб са
божанским животом. Умртвљен је моћни (демон) и свима је даровано
васкрсење.
Богородичан: Чудо твога божественог порода Пречиста, превазилази сваку
природну врсту, јер си Бога надприродно зачела у себи и родивши га, заувек
остала Дјева.
Ини. Ирмос: Тебе на водах.
Три си дана провео у гробу и устао си из њега. Твојим животворним
васкрсењем раније умртвљени и осуђени беху одвезани и радосно се весељаху
и клицаху: Дошао си Господе, наш избавитељу.
Слава твоме васкрсењу Спаситељу наш, јер си нас као свемоћан избавио од
ада, смрти и пропасти, па у песми говоримо: Нема светог као што си ти
Господе.
Богородичан: Када је Пресвета и Свенепорочна твоја родитељка видела тебе
разапетог и копљем рањеног, ранило се срце њезино и у ужасу говораше: Како
ти је Чедо моје узвратио народ безакони?
Ини.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Преблаги (Господ) је из твоје утробе Пречиста Богомати, неизрециво примио
моје смртно и пропадљиво тело и овековечивши га вечно га је везао уз себе.
Видећи Бога оваплоћеног из тебе Дјево, ужаснули су се у страху хорови
ангела и неућутним песмама те поштују као Матер Божију.
Пророк Данило се престрашио, Богомати, када те је видео као гору духовну
од које је без руку одсечен камен и који је демонске жртвенике моћно поломио.
Не могу те Дјево људске речи нити језик достојно похвалити, јер је
животодавац Христос одлучио да се из тебе без семено оваплоти.
Песма 4.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
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Када је Христе, постављен крст, дрво истинског живота и био натопљен
крвљу и водом из твога непропадљивог ребра, процвао је и нама живот.
Неће више мени змија да предлаже лажно обожење , јер је Христос
доброчинитељ човечанског рода, сада и мени отворио незабрањену стазу
живота.
Богородичан: Заиста су неизрециве, несхватљиве и недокучиве тајне твога
божанског рађања Увекдјево онима и на небу и на земљи.
Ини. Ирмос: На крестје твоје..
Поштујемо часни крст твој и клинове Христе и свето копље са трском и венац
од трња којима се од адове пропасти избависмо.
Када си Спаситељу својевољно умро за нас гроб те је примио, али те никако
није могао задржати Речи (Очева) јер си као Бог васкрсао да спасеш род наш.
Крстобогородичан: Богородице Увекдјево, ти си људима родила Спаситеља
Христа да избави од беда и мука нас који са вером прибегавамо твоме
божанском покровитљеству.
Ини.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Певамо теби Пречиста и Свенепорочна, јер смо тобом спасени и побожном
песмом кличемо ти: Благословена си Увекдјево, јер си Бога родила.
Свима у тами живота родила си Дјево незалазну светлост, који светли својим
телом и свима који ти певају излила си радост, Увекдјево.
Тобом Пресвета процвала је благодат, а (Стари) Закон је престао, јер си ти
Пречиста родила Господа који дарује нама опроштење, Увекдјево.
Постао сам смртан окусивши из (рајског) врта, али се дрво живота из тебе
Пречиста појавило. Он је васкрсао и учинио ме наследником рајске сладости.
Песма 5.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са
љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из мрака
греховног нас призива.
Сада се склања предамном херувим и са пламеним оружијем окреће ми леђа,
видећи тебе Речи Божија истинитог Бога, како чиниш пут у рај (покајаном)
разбојнику.
Више се не бојим Владико Христе повратка у земљу, јер си ме ти
заборављеног васкрсењем твојим подигао од земље ка висини где се не
пропада, због твоје превелике доброте.
Богородичан: Спаси блага Владарко свега света, све који те из душе
исповедају као Богородицу, јер тебе имамо као непобедиву заступницу,
истинита Богородитељко.
Ини. Ирмос: Богојављенија твојего..
Преступивши твоје заповести Господе преблаги, преварени родоначелник је
због јела са (забрањеног) дрвета пао у пропадљивост, али си га крстом поново
подигао у прву доброту, када си Спаситељу послушао Оца.
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Твојом смрћу Благи побеђена је моћ смрти, излио си нам извор живота и
даровао бесмртност, па се зато са вером клањамо твоме погребу и васкрсењу,
којима си као Бог цео свет обасјао.
Крстобогородичан:Творац свега и Господ који живи на небесима,
неизрециво се уселио у твоју утробу Свенепорочна и тако те прославио као
вишу од небеса и светију од бестелесних чинова, зато те сада сви на земљи
називамо блаженом.
Ини.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са
љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из мрака
греховног нас призива.
Засијала си чистотом постала си божанско и светло обиталиште Владике,
Свеопевана, ти си се једина појавила као Мати Божија и носила у наручју њега
детенце.
Носећи духовну доброту најкрасније твоје душе, постала си невеста Божија,
запечаћена чистим девством и светлошћу чистоте свет си обасјала.
Нека рида сабор нечестивих који не проповеда тебе као стварну и чисту
Богоматер, а ти си нама постала као светла врата Божија, која мрак сагрешења
разгони.
Песма 6.
Ирмос: Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости живот мој,
Многомилостиви.
Када си разапет Владико, клетву на нама си клиновима уништио, копљем
прободен у ребро, Адамову обвезницу си покидао и свет ослободио.
Адам се (змијином) лажју спотакао и у адову провалију пао, а ти по природи
Бог и милостив, сишао си и потражио га и на рамену понео и саваскрсао га.
Богородичан: Пречиста Владичице која си људима родила кормилара и
Господа, умири љуту навалу буре мојих страсти и подари тишину срцу моме.
Ини. Ирмос: Јат бист..
Јеврејска руља христоубица и пророкоубица није се плашила да убије ни
древне пророке који су били тајанствени зраци праве истине, тако и сада
Господа, који је у давнини проповедан, гоњени завишћу убише, али је његова
смрт била нама на живот.
Ухваћен си био у гроб али не и задржан Спаситељу, иако си својевољно
окусио смрт Речи Божија ипак си и васкрсао као бесмртни Бог и са собом
подигао сужње из ада и женама си ранији плач на радост окренуо.
Крстобогородичан: У време страдања си изгледао без части, бедан и телом
јаднији од свих људи, мада си се у божанској природи красан изгледом Давиду
показао, али устани из гроба и жезлом царства твога поломи вражију моћ, о,
Сине мој, говораше Пречиста.
Ини. Ирмос: Житејскоје море..
Тебе је велики Мојсеј предсказао сликовито као ковчег, трапезу, свећњак и
палицу у знак оваплоћења Вишњега из тебе Мати и Дјево.
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Када се сударила са твојим плодом смрт је умртвљена и Адамово осуђење на
пропаст је уништено, о Владичице, јер си живот родила који од пропасти
избавља све који теби поје.
Стари Закон је малаксао и његова сенка је прошла, када ми се јавила
надразумна и надсмислена благодат, рођења од тебе Бога и Спаситеља (Дјево)
многоопевана.
Кондак, глас 6.
Руком,
у којој је почетак живота, Животодавац Христос Бог,
васкрснувши све умрле, из мрачних дубина пакла, даде роду људском
васкрсење, јер је Спаситељ свих, Васкрсење и Живот и Бог свих.
Икос: Певамо и клањамо се твоме крсту и погребу животодавче, јер си ад
свезао, као бесмртни и свесилни Бог и мртве си са собом васкрсао и врата
смрти си сломио и моћ адову победио, као Бог, зато те ми на земљи рођени са
љубављу прослављамо, јер си васкрсао и оборио свепогубну моћ врага и
васкрсао си све који у тебе вероваше и свет си избавио од стрела змије и од
обмане врага, као Бог свију.
Песма 7.
Ирмос: Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших
Сунце је зајецало због твојег страдања Владико и у мрак се оденуло и у сред
дана по свој земљи светлост се помрачила узвикнувши: Благословен си Боже
отаца наших.
У светлост се оденула преисподња земља због твога снисхођења Христе а
праоци се испунише весеља, па у радости играху кличући: Благословн си Боже
отаца наших.
Богородичан: Од тебе је Мати и Дјево светлост засијала по целој васељени,
јер си ти родила Творца свију и Бога. Њега моли Пречиста, да низпошаље нама
вернима велику милост.
Ини. Ирмос: Неизреченоје чудо..
О, да чудне ли појаве! Онај који је Израиља избавио из фараонвог ропства,
својевољно је разапет од њега и разрешава вериге сагрешења. Зато му са вером
појимо: Благословен си Боже Избавитељу.
Тебе Спаситеља који си врата тучана и окове поломио ради спасења нашег,
разапеше на Лобном месту безбожне слуге безаконика. Зато ти појимо:
Благословен си Боже Избавитељу.
Крстобогородичан: Рођењем си Еви дала особођење и Адаму разрешење од
древне клетве, Дјево Пречиста, зато о теби и о твоме Сину са ангелима певамо
и кличемо: Благословен си Боже Избавитељу.
Ини.
Ирмос: Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших
.
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Пећ није спалила три младића који су били праобраз рођења (Бога) од тебе,
као што ни тебе није спалио огањ божанства када се у тебе уселио и све нас
научио да кличемо: Благословен си Боже отаца наших.
Просветљени светлим зрацима од твога блистања, сви крајеви света зову те
блаженом, Мати као што си и прорекла и благодарно ти певају и кличу:
Благословен си Боже отаца наших.
У мене је најлукавија змија зарила погубне зубе али њих је поломио Син твој
Богомати, а мени је дао да кличем: Благословен си Боже отаца наших.
Ти си очишћење човекове природе, једина Богоблажена; Бога који седи на
раменима херувима носиш у наручју и кличеш: Благословен си Боже отаца
наших.
Песма 8.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све векове.
Јудејски народ је у давнини био пророкоубица, а сада их је завист начинила и
богоубицама, када су тебе на крст подигли Речи Божија. Тебе величамо у све
векове.
Небески свод ниси напустио када си у ад сишао и целог си човека са собом
Христе подигао, када је у смраду лежао. Тебе величамо у све векове.
Богородичан: Зачела си светлост од даваоца светлости и неизрециво га
родила и прославила си се јер се Дух Божији у тебе млада Дјево уселио, зато ти
појимо у све векове.
Ини. Ирмос: Ужаснисја бојајсја небо..
Сви који су чули су се ужаснули, како је Вишњи на земљу дошао и адову моћ
крстом и погребом својим разрушио и све нас подигао да кличемо: Децо
благосиљајте, свештеници запојте и народи величајте га у све векове.
Када је на крсту на земљи постављен над свима Бог, престао је ад да мучи и
адово је царство понижено остало и адову моћ је савладао, зато Христа децо
благосиљајте, свештеници појте му и народи величајте га у све векове.
О, неизрецивог ли твога човекољубља и неописивих ли добара твојих Христе!
Када си ме видео како страдам у адовој тамници, ти који си страдање претрпео,
избавио си ме, зато те благосиљам као Владара свију и величам те у векове.
Ини.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све векове.
Син твој је зрацима Духа позлатио твоју ризу као царици и поставио те је себи
са десне стране, Пречиста, њега величамо у све векове.
Свет је створио кад је пожелео и од твоје пречисте утробе је тело узео, када га
је са висине саздати пожелео, њега величамо у све векове.
Постала си божествени стан, Пречиста, када се Бог-Реч сјединио са мојом
човечанском природом и засијала си јасно светлошћу девства, зато ти појимо у
све векове.
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Златни свећњак је био праобраз тебе, јер си примила (Христа) као неисказану
и недоступну светлост, који својим разумом остветљује све, зато ти Пречиста
појимо у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима..
Песма 9.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Остао си недоступан за страсти Речи Божија и ако си телом био страдалан, па
си од страсти ослободио човека, пострадавши због наших страсти Спаситељу
наш, једини бестрасни и свесилни.
Примио си смртну пропадљивост, али си сачувао твоје тело недодириво за
пропадање и твоја животворна и божествена душа Владико, није остала у аду,
него си као из сна васкрсао и нас са тобом подигао.
Тројичан: Бога Оца и Сина сабезпочетнога сви људи чистим устима славимо
и неизрециву и преславну силу најсветијег Духа поштујемо, јер си једина
свесилна и нераздељива Тројица.
Ини. Ирмос: Не ридај мене Мати..
И ако си Животодавче као мртав у гроб сишао, ипак си и адову моћ разорио
Христе и са собом си мртве подигао, које је (смрт) прогутала и васкрсење си
као Бог подарио свима који те са вером и љубављу величају.
Нека се радује творевина и нека процвета као крин, јер Христос је из мртвих
васкрсао као Бог. Где ти је сада смрти жаока? Где је твоја аде победа? Оборио
те је на земљу и уздигао нашу снагу (Христос) једини милосрдни.
Крстобогородичан: Пречиста Владичице, ти носиш носиоца свега и на
рукама држиш као детета онога, који нас избавља из руку противника врага и
гледаш на дрвету крста подигнутог оног, који нас из јаме злобе подиже.
Ини.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Христос Божија Реч се из тебе оваплотио и заробљенима у мраку је зрацима
божанства као звезда од Јакова засијао. Њиме просветљени са небеским
војскама тебе називамо блаженом.
Укрепљен твојом силом и благодаћу, теби од срца песму шаљем, па је прими
Дјево Пречиста, јер из непропадљивих ризница дарујеш благодат твоју веома
светлу Богоблажена.
Била си као јасна потка Божанства од које је своју телесну ризу Бог-Реч
изаткао, учинивши Дјево мој лик божанским и у њега се Спаситељ свију
обукао, ради свих који те од чистог ума величају.
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Сада је твојим неизрецивим и недокучивим рођењем Богородице Пречиста
мртвима васкрсење даровано, јер се живот из тебе у тело обукао и свима засијао
и смртну жалост јавно разрушио.
После катавасије мала јектенија. Затим: Свјат Господ Бог наш.. три пута,
ексапостилар јутрења.
На хвалитне, стихире васкрсне, глас 6.
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Твој крст Господе је људима живот и васкрсење и надајући се у њега, теби
васкрсломе Богу нашем појимо: помилуј нас.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Твој погреб Владико је рај отворио роду људском и од трулежи га избавио,
зато теби васкрсломе Богу нашем појимо: помилуј нас.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства
његовог.
Певајмо о Оцу и Духу и Христу васкрслом из мртвих и ка њему кличимо: ти
си живот наш и васкрсење, помилуј нас.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
Тридневан си Васкрсао Из гроба Христе као што је и писано, и са собом си
подигао праоца нашега, зато тебе и слави род људски и пева о твоме васкрсењу.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
Господе велика је и страшна тајна твога васкрсења, јер си тако изашао из
гроба као женик из палате, а смрћу си смрт разорио, да би Адама ослободио.
Зато на небесима ангели ликују, а на земљи људи прослављају твоју доброту
према нама Човекољубче.
Стих: Хвалите га уз јасне кимвале, хвалите га уз кимвале са поклицима. Све
што дише нека хвали Господа.
О, безакони изнад свију Јудејци, где су печати и сребрници које дадосте
војницима? Није покраден као ризница него је васкрсао као Моћан. Сами сте се
посрамили, јер сте се Христа Господа славе одрекли, пострадалог и погребеног
и из мртвих васкрслог, њему се ми клањамо.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави
убоге твоје до краја.
Како вам је запечаћени гроб покраден Јудејци, а стражу сте поставили и
печате положили? И кроз врата закључана Цар је прошао! Или га као мртвога
покажите, или му се као Богу поклоните са нама појући: слава Господе крсту
твоме и васкрсењу твоме.
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса
твоја.
На гроб који је тебе Животе примио, стигле су жене мироносице плакајући и
миро носећи и тражиле да помажу твоје пречисто тело, али су нашле светлог
ангела где седи на камену и њима јавља и говори: зашто плачете за Оним који
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је излио живот из ребра? Зашто тражите Бесмртнога у гробу као мртвога?
Похитајте пак и објавите његовим ученицима његово славно васкрсење и целом
свету радовање. Њиме и нас Спаситељу просветли и подари очишћење и велику
милост.
Слава: стихира евангелска јутарња.
И сада: Пребагословена си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из тебе ад
поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је ослобођена, и смрт
умртвљена, а ми смо оживели, зато певајући рецимо: благословен си Христе
Боже који си тако одлучио, и слава теби.
Славословље велико, затим тропар васкрсни:
Из гроба си васкрсао и адове окове поломио, смртну пресуду си укинуо и све
из мреже ђаволове избавио, себе си твојим апостолима показао и на проповед
их послао, тако си твој мир целом свету подарио, једини Многомилостиви.
Потом јектенија и отпуст.
На Л и т у р г и ј и изобразитељна, блажени, глас 6.:
Стих: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.
Сети ме се Спаситељу када дођеш у царство твоје, и спаси ме јер си само ти
Човекољубац.
Стих: Блажени чисти срцем, јер ће видети Бога.
Адама дрветом преваренога си опет дрветом крста спасао, као и разбојника
који је завапио: помени ме Господе у царству твоме.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Адова врата и окове си поломио Животодавче, и васкрсао све који су појали:
слава Спаситељу твоме васкрсењу.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Помени ме јер си смрт опленио погребом твојим, и твојим васкрсењем си све
испунио радошћу као милостив.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Мироносице су на гроб дошле и чуле ангела како кличе: Христос је васкрсао
и све је просветлио.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Запевајмо сложно сви Христу на дрвету крста прикованоме, који је свет
избавио од обмане.
Слава, тројичан: Оца и Сина славословимо и Духа Светога прославимо и
рецимо: Тројице света, спаси душе наше.
И сада, богородичан:
Неизрециво си Дјево у последња времена зачела и Створитеља твога родила,
зато спасавај све који те величају.
Прокимен, глас 6.
Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје. (Пс.27,9)
Стих: Тебе Господе призивам, Боже мој немој заћутати на мене.(пс.27,1)
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Алилуја: Који живи у помоћи Вишњега, под окриљем Бога небескога
настаниће се. (Пс.9о,1)
Стих: Рећи ће Господу: ти си мој заступник и прибежишче моје и Бог мој и
уздаћу се у њега. (Пс.90,2)

У недељу на вечерњи
на Господи возваx: стихире покајне Владики, дело Јосифово. Глас 6.
Подобан: Ангелскија сили..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Подари ми Сапситељу сузе покајања и скрушене мисли да бих умио
нечистоту душе моје коју сам јако укаљао чинећи неправду свакога часа, а за
ово имам молитвеницу твоју Родитељку и ангелске чинове и твоје
човекољубље.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Крени душо и покај се за многе грехе које си у животу учинила, и моли се
мноштву вишње војске са уздисајем и сузама, да ти се подари време покајања,
да не будеш као неплодна смоква и сва острашћена у огањ геенски послана.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Нисам ни једну заповест твоју на земљи испунио, па како ћу стати пред тобом
на престолу и одговорити и пресуду поднети за све што сам у знању и незнању
учинио Христе мој? Зато ти се обраћам: ради молитава твојих слуга спаси и
мене блуднога.
Затим стихире из минеја. Ако ли нема минеј, онда ине стихире, светим
небеским бестелесним ангелима. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Ангелске силе стоје пред твојим престолом и моле се за човечији род. Ради
њиних молитава мир подари свима а варварску дрскост укроти.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Око престола цара свију увек се сви ви ангелски чинови радујете. Зато и нас
који вас са вером призивамо чувајте, па нас од мука избављајте.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Отац који је над свима Бог, и једини (Син) Реч и Дух, стоврио је силе
небеских духова, без тела и нетварне, као појце трисунчане славе своје.
Слава светоме, и сада, богородичан од малих. Ако свети нема славу,
онда: Слава и сада, богородичан: Архангеловим гласом зачела си Богородице
у утроби Реч сабеспочетног Оцу и Духу и показала си се виша од херувима и
серафима и престола.
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Затим: Светлости тиха.. по том прокимен, затим: Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховњим, стихире покајне, глас 6.
На твоме страшном доласку Христе да не чујемо „не познајем вас“. Уздање
смо на тебе Спаситељу положили ако и твоје наредбе због немара нашег нисмо
сачували, али ипак ти поштеди душе наше молимо те.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Покајање нисам стекао нити пак сузе, због тога те молим Христе Боже: да се
пре краја обратим и добијем покајање, да бих се избавио мука.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученици твоји Господе нису се тебе одрекли нити се од твојих заповести
удаљили. Ради њиних молитава смилуј се на нас.
Слава и сада, богородичан: Запевајмо верни као архангели о небеској
палати и дверима уистину запечаћеним: радуј се јер нам је тобом изникао
Христос Спаситељ свима, животодавац и Бог. Твојом руком обори Владичице
мучитеље и безбожне противнике наше, Пречиста и узданицо Хришћана.
Затим: Сада отпушташ.. трисвето.. После: Оче наш.. тропар светоме. Слава
и сада, богородичан по гласу тропара. Затим јектенија и отпуст.

У недељу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Одагнај облаке страсти са ума мога Пречиста, и засијај ми светлост јер си
родила Сина, Очево блистање, да бих те певао.
Као и Гаврило Дјеви и ми верни запевајмо побожном душом: заиста си
украшена, Чиста јер си родила Радост (Христа), радуј се пречиста.
Слава: Без страсти си у утроби носила Сина од Оца рођеног пре векова,
Пречиста, и родила га у последње дане у две природе и као Бога и као Човека.
И сада: Јединога Бога родила си без промене и по рођењу његовом остала си
Пречиста Дјева као што си и била, због тога ти верни кличемо: Радуј се.
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Песма 3.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Нема непорочне , као што си ти, Пречиста Богородице, родитељко Творца и
Владике свију, зато ти сви верни благодарно кличемо: Радуј се.
Таласи мојих злих страсти смућују ми душу, Чиста, и многим мојим залима
заиста пропадох у дубину, али ти ми подај руку Чиста и спаси ме.
Слава: Разруши таму мојих сагрешења, Дјево и озари ме светлошћу , јер си
неизрециво Живот (Христа) као сунце недодириво родила.
И сада: Очисти ме страхом Божијим као огњем од сагрешења и скверни,
Дјевице, и обуци ме у светлозарну одећу врлина и уброј ме у хорове светих.
Песма 4.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Ти си Светслост родила, ти и таму многих мојих сагрешења разруши твојим
зрацима, као сунцем правде које вернима засија, најнепорочнија Владичице.
Приносим ти наду сада Пречиста, у мојој немоћи, да од тебе не одем без
помоћи, и добивши спасење радосно појим.
Слава: Твоја богата милосрђа подари Пречиста нама који са вером и
љубављу притичемо у храм твој и од свих искушења и невоља нас избави.
И сада: У тебе Пречисту усели се Реч (Божија) Владичице, да свет избави од
неразумних страсти и да небеског царства удостоји оне који ти поје.
Песма 5.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са
љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из мрака
греховног нас призива.
Божанским зраком (Христа) који је из твога крила Дјево засијао, просветли
душу моју у тами заспалу и маглу грехова одагнај, твојом светлошћу ме обасјај.
Исцели душу моју Блага јер је упала међу разбојнике , јелеј милости ми
источи и вино твога милосрђа подај ми и разум ми ослободи.
Слава: Телесна и душевна страдања исцели нама који ти притичемо,
Свеопевана, јер ти си сила нама који притичемо под заштиту твојих молитава,
Богородитељко.
И сада: Божански и Свети Дух се уселио у тебе Пресвета и Пречиста и
осенивши те показао те као дом Тројице, благом вољом Очевом Реч си зачела и
родила.
Песма 6.
Ирмос: Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости живот мој,
Многомилостиви.
Разруши таму моје окајане душе и просветли ме светлошћу Пречиста, ради
Оног који засија из твога крила и који сву човечанску природу озари.
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Избави ме Чиста од напада видљивих и невидљивих непријатеља и подари ми
моћну заштиту твога заступништва, јер ка теби Дјево сада притичем.
Слава: Онај који је све створио, у последње дане се у твојој светој утроби
оваплотио, човечију природу која још од Адама у злу пузаше у целом свету је
обновио.
И сада: Дивним песмама поју ти свети ангели и ја те молим Свенепорочна:
одагнај од мене ружна сатанска маштања и у тишини сачувај срце моје.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 6:
Наваљују непријатељи на твоје достојанство Владичице пречиста, а ти разори
њихове намере и сатри на земљи побуне гордих, јер ти си заступница верних
који ти се моле.
Песма 7.
Ирмос: Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших.
Бејах у тами неразумља, а ти си ме Пречиста просветила светлошћу
неприступном и упутила на светлост да верно и побожно кличем Сину твоме:
Благословен си Боже отаца наших.
Одагнај тамни облак са моје душе Богородитељко и засијај ми светлошћу
Створитеља свега. јер си стан светлости неприступне који од Оца засија
безстрасно.
Слава: Приклони се нашим молбама, чиста Богородитељко и милостивом
молитвом обати се Богу и њега нам умилостиви, јер се увек у тебе надамо
Блага.
И сада: Сав сам оскверњен страстима и злим делима, но ти ми подари
очишћење Пречиста, да капима суза омијем моје срамне и зле грехе, извор
тужни.
Песма 8.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све векове.
Ти си телесно родила Владику свију, ти ме Дјевице, одбрани од насиља
страсти, и сједини ме љубављу Створитељу свега, да му појим у све векове.
Лежим на одру онемоћао, а ти ме посети и подигни Дјевице и даруј ми
душевно и телесно здравље да појим Христу у векове.
Слава: Угаси пламен страсти росом молитава твојих Владичице и спаси ме
као што оно Син твој избави младиће који га величају у векове.
И сада: Не ужасавам се лајања противника јер имам уздање у тебе, Блага, јер
заступаш и спасаваш од беда оне који те хвале.
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Песма 9.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Избави ме од свох зала када ти са вером притичем Пречиста и подај ми
здравље и избављење од невоља када прибегавам заштити твојој, Дјево да бих
те благодарним гласовима увек славио.
Разрушила си тужну клетву Пречиста и радост си источила свету Рођеним од
тебе. Родила си извор благослова, зато тебе најопеванију благодарно хвале сви
верни и увек називају блаженом.
Слава: Твоја утроба је, свеопевана Богородитељко, постала обиталиште
светлости која је од Оца засијала пре свих векова, зато тебе Богородице сви
славимо, а њега као Сина твога и Божијега величамо.
И сада: Надвременог Сина од Оца засијалог, једина Чиста родила си у
времену наитијем Духа Божанскога, зато тебе Пречиста као Богородицу
неискусомужну сви верни и језиком али и срцем исповедамо.
Затим, Достојно јест.. и поклон до земље. Трисвето. После Оче наш.. тропари
и остало по обичају и отпуст.

У понедељак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 6.
Мислим на страшни дан и плачем због мојих злих дела: како ћу одговорити
бесмртноме Цару? Са којом смелошћу да погледам ја блудни на Судију?
Милостиви Оче, Јединородни Сине и Душе Свети помилуј ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
У долини плача, на месту где одредиш, када седнеш Милостиви па почнеш
праведно судити, не обличи моја сакривена дела, нити ме посрами пред
ангелима, него ме поштеди Боже и помилуј ме.
Слава и сада, богородичан: Неућутно појмо срцем и устима Преславној
Божијој Матери, светијој од светих ангела, исповедајући њу као Богородицу,
јер је заиста родила Бога оваплоћенога и моли се непрестано за душе наше.
По другом стихословију, сједални, глас 6.
Помилуј нас Боже помилуј нас, јер ми незнамо како да ти одговоримо, само
као грешни приносимо ти ову молитву: помилуј нас.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Господе помилуј нас, јер се у тебе уздамо, не гневи се на нас јако, нити
спомињи безакоња наша, него као благи погледај и сада и избави нас од
противника наших, јер ти си Бог наш а ми народ твој, и сви смо дело руку
твојих, и име твоје призивамо.
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Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Светлост праведника непролази, јер се свети од тебе просветљују, и увек
блистају као светила, јер светило неверних угасише. Ради њиних молитава
Спаситељу наш ти просветли мој светилник Господе и спаси ме.
Слава и сада, богородичан: Стојећи у храму славе твоје мислимо да на небу
стојимо, Богородице двери небеска, отвори нама двери твоје милости.
Ини сједални, када се стихослови трећа катизма. глас 6.
Подобан: Упованије..
Бојим се страшнога дана твога доласка Христе и неумољивога суђења се
бојим и стрепим, јер имам мноштво сагрешења, али пре краја обрати ме и спаси
као милостиви Бог, ради молитава твојих ангела, Благи Спаситељу и једини
Човекољубче.
Душо у лености живот сав проводиш, и на ум ти и не пада дан страшнога
суђења, тргни се и изабери покајање, обрати се и завапи ка Христу: Милосрдни
немој помињати наша многа сагрешења у часу суђења.
Слава и сада, богородичан: Богородитељко блага, узданицо, заклоне и
пристаниште оних који се у тебе надају, заступнице целога света, моли се
усрдно са безтелесним силама Човекољубивом Богу кога си родила, да избави
душе наше од сваке претње, једина благословена.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и светим мученицима
његовим. Његов акростих: «Прими Христе плач мојих очију».
Дело Јосифово, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Моћни фараон беше потопљен са целом војском, а Израиљ је прошао
кроз море и кликташе: појмо Господу Богу нашем јер се прославио.
Смилуј се на мене Христе јер сам упао у руке злих разбојника и изранављен
душепогубним ранама и напола мртав а ти ме милошћу као јелејем исцели
милосрдни да бих те прославио.
Мојим многим гресима постадох као пећина разбојничка, а ти Христе који си
рођен у пећини, подари ми облаке суза и очисти ме, да бих постао црква твога
Духа Светога.
Мученичан: Обористе страдалници врага младалачком снагом и заиста се
украсисте венцима од Бога исплетеним и пуни славе са ангелима стојите пред
Богом на висинама.
Мученичан: Часни великомученици, ви пређосте ка небеској земљи обећања
Христа славећи, који је некада у дубини крвљу удавио духовнога фараона.
Богородичан: Пречиста, ти са мученицима, са божанским пророцима и са
свима ангелима моли Творца свију, да спасе све који те са вером славе и
величају.
Други канон, светим небеским бестелесним ангелима.
Његов акростих: Почиње шесто певање духовним силама.
Дело Теофаново. Глас 6.
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Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Хвалим небеских хорова прекрасну лепоту и да бих био просветљен њиховим
светлим муњама кличем: Молим тебе Христе јединога милосрднога. (два пута)
Ти си речју све украсио и Пресветим Духом, којег си нам послао, установио
си ангелске чинове да певају теби узрочнику свега као свесилноме.
Богородичан: Примила си Пречиста, твога Саздатеља по његовој вољи, а он
се из твоје бесемене утробе надразумно оваплотио и заиста се Владичице, својој
творевини јавио.
Песма 3.
Ирмос: На тврдом камену твоје вере утврди Господе помисли душе моје, јер
тебе имам Благи као уточиште и утврђење.
Обећао сам Христу да ћу се покајати, а од злих навика никако не одступам и
шта ће бити самном, јер сам великом слепоћом обмотан? Ипак, Сине Божији ти
ми се смилуј.
Провео сам бедник цео живот у лености, па се бојим да ме одједном смрт не
изненади и не посече, зато помишљам на Божије дуготрпљење.
Мученичан: Мученици су се радовали желели као храну гоњега, невоље и
беде, гледајући духовним очима на вечно блаженство.
Мученичан: Ви мученици се нисте поплашили разних рана, јер сте на тврдом
камену праве вере премудро утврдили своје размишљање.
Богородичан: Ти си Пречиста постала нама нови рај, јер имаш посред тебе
дрво живота (Христа), Адам од њега једе и ослобађа се од умртвљења од злога.
Ини.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Трисветим гласовима певају Богу у Три Лица, који је сву разумну природу
саздао својом вољом из небића и са вером га славослове.
Сада точиш своју доброту Владико свега и богато је изливаш и хорове
бестелесних ангела си показао учесницима твога блаженства, Човекољубче.
Богородичан: Ради тебе Богородице добили смо опроштај, јер се из тебе
оваплотио Владика и ради нас је претрпео страдања и све нас је избавио.
Песма 4.
Ирмос: Твоја доброта Христе надкрилила је небеса и твоје похвале се
испунило све.
Не осуди нас који смо ти много сагрешили, него нам се смилуј по твојој
уобичајеној милости.
Ти си пут живота, Спаситељу, па ми зато увек покажи да се склоним са
смртоносних путева греха.
Мученичан: Пострадали мученици, ви сте росом Божанскога Духа погасили
огањ рана који је разгореван и остали сте несагориви.
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Мученичан: Узвишени мученици, ви се вечно наслађујете са потока
божанскога пића који сте богато наследили лијењем ваше крви.
Богородичан: Сав мој живот сам у лености провео, Печиста а притичем
твојој заштити, да се смилујеш и да ме спасеш.
Ини.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Часни и божествени духови, имају нетрулежну природу и стоје око престола
и наследише тебе извор бесмртности, Човекољубче. (два пута)
Сабори ангела освештани од Светога Духа не иду на зло, него се узносе ка
Првоме Доброме од кога су обожени.
Богородичан: Због тебе Богородице најнепорочнија, праматеринска клетва је
разрушена јер си нам ти Пречиста родила извор благослова који увеч тече.
Песма 5.
Ирмос: Као светлост си засијао свету, Христе; просветли и срце моје у ноћи,
јер те призивам и спаси ме.
Ти си Христе поникао из Јесејевог корена, ти исуши бујање мојих страсти и
усади у мене страх твој.
Да стекнемо уздахе као (еванђелски) цариник и од злих дела да се удаљимо,
да бисмо избегли уздисање вечно.
Мученичан: Мученици твоји Господе рањени божественом жељом за тобом,
радоваху се када су их мукама рањавали.
Мученичан: Мученици из свих крајева света телима својим страдајући
завапише и Христос је њихов глас чуо.
Богородичан: Опевајмо Богородицу као небеска врата кроз која пролазе сви
грешни ка улазу опроштења.
Ини.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са
љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из мрака
греховног нас призива.
Тебе Свевидећег и на престолу херувимском угледао је пророк, где као Бог и
Творац седиш и научио се знацима твога владичанства и господства. (два пута)
Данило је видео како десетине и хиљаде хиљада ангела окружују тебе
Владико који си примио лик човека. Отуда се тако и слави твоје моћи тајно
научио.
Богородичан: Твој Син се показао леп у својој доброти мимо свих синова
земних, најнепорочнија Владичице. Он Бог-Реч је над свима, мада је и човекову
природу из тебе примио.
Песма 6.
Ирмос: Прогутао ме је грех мој као кит, али теби кличем, као што си пророка
из пропасти ослободио, тако ослободи и мене.
Ти си Христе, давао очи слепима, зато отвори и очи моје душе, да бих видео
твоју светлост и избавио се од таме страсти.
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Учини Милосрдни, да моја душа буде пуна животворних вода покајања и
даруј ми реке суза.
Мученичан: Мученици као кринови у долинама за исцелења израстају и срца
свију побожних замирисавају.
Мученичан: Свети се кроз муке на престолу херувимском разрешују иа
срцем и љубављу се уз Владику привезују.
Богородичан: Света Мати Божија, оскверњено моје срце делима нечистим
твојим молитвама очисти.
Ини.
Ирмос: Море живота, узбуркано буром искушења гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох и вапијем ти: Многомилостиви изведи из
пропасти живот мој.
Чистотом свога ума Јаков је гледао како у светлу на лествици силазе ангели
твоји Владико и из даљине се насјјасније поучио о твоме доласку у телу. (два
пута)
Твој угодник Израиљ се радовао разумевши да легије светлих божанских
ангела како приличи Тебе прослављају и твоју неизречену славу окружују.
Богородичан: Млада Дјева се јасно показала да је заиста виша од небеских
планина и ангелских сила, јер је Тебе (Христе) као зрак Божанства у себе
примила.
Песма 7.
Ирмос: Песму твојих преподобних младића си чуо и прећ разогрелу оросио,
благословен си Господе Боже отаца наших.
Мој разум је ослепео од превелике злобе и не гледам ка светлу покајања, али
ипак ти ме Христе Спаситељу мој спаси.
Надам се на твоје милосрђе и падам пред тобом милосрдни и молим опроштај
мојих злих дела, а ти ме не презри Владико.
Мученичан: У надсветску славу обукао си твоје свете који у свету
постртадаше, па зато Христе мој, ради њиних молитава спаси ме.
Мученичан: Неправедне заповести попљуваше, јер беху божествени чувари
праведнога (Божијег) Закона и због вере по закону пострадаше.
Богородичан: Родила си млада Дјево Владику, који је примио изглед слуге,
зато моли њега Пречиста, да ме ослободи од служења страстима.
Ини.
Ирмос: Росоносном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших.
Сви се свети ангели светле од лепоте Сведржитеља и приближују се
неизрецивој слави Христовој и са љубављу му поју: Благословен си Боже у
векове. (два пута)
Када се ангели духовно теби обраћају, недостижно блистање добијају и вечно
говоре и поју: Благословен си Боже у векове.

125

Богородичан: «Господ је са тобом Благословена», бестелесни ангел рече, и
Он хоће да обнови пропалу човекову природу, зато се Благословена у твоју
утробу уселио и ти си Пречиста Бога у телу јављенога родила.
Песма 8.
Ирмос: Преподобни твоји младићи у пећи херувиме подражаваху, па су
трисвету песму певали појући: благословите, појте и величајте га у све векове.
Следио сам пример немилостивог богаташа и презрео сам понизност мога ума
а пред дверима покајања загнојен сам злобом, ипак не пошаљи ме Христе у
огањ неугасиви.
И у зиму и у суботу, ја сам без добрих дела, али немој да ме неспремног
узмеш из овог живота, него ми утоли зиму мојих греха Милосрдни и подари ми
божанско обраћење.
Мученичан: Мученици нелажном вером победише лаж и претрпеше свих
мука поприште благосиљајући, певајући и величајући Христа у векове.
Мученичан: Светитељи ви сте росом вашег трпљења угасили разбуктали
пламен мука и пламтећи ревношћу божанске љубави спалисте срж безбожија,
непобедиви мученици.
Богородичан: Ти си часнија од ангела и родила си Пресветога Бога и
немериво си освештана Богородице Дјево, зато и моју душу освештај.
Ини.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе величамо у све векове.
Као што си у давнини твога угодника Јелисеја оградио војскама бестелесним,
тако и сада Христе твоју цркву огради, јер те она велича у све векове.
Божествени архангели, вистојите пред страшним престолом и зато се молите,
да се избаве од сагрешења сви који са љубављу славе и величају Христа у све
векове.
Богородичан: Теби Матери и Дјеви са божественим Гаврилом кличемо
«Радуј се Богом обрадована», јер си нам телом родила Божију Реч, којега
величамо у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Примила си од ангела као поздрав «Радуј се» и родила си Творца
свога Дјево, зато спаси оне који те величају.
Живећи целомудрено Јосиф је био препознат као даваоц пшенице, а ја
блудећи спопаднут сам глађу за добрим делима.
Као што се Петар покајао тако ти приносим сузе Христе и као цариник
уздишем и као блудник из дубине вапијем: сагрешио сам, опрости ми.
Мученичан: Христовом помоћу премудри оборили сте злобу вражију и венце
победе сте са (небеске) висине добили.
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Мученичан: Спомен светих мученика освештава Светим Духом све који тај
спомен православно прослављају.
Богородичан: Ти која си светлост безстрастија родила, просветли ме
помраченог гресима, да бих те појао Пречиста Увекдјево.
Ини.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Као што си твоме пророку Давиду дао да стане пред твој народ и оружијем
ангеловим побеђује, тако Христе као милосрдан подари мир свим твојим
црквама и олакшај им искушења која су их снашла, јер си веома милостив. (два
пута)
Видевши несрећу твога народа Христе, као лекар душа и тела исцели их
Владико, ради молитава твојих служитеља, који стоје око тебе као цара свију и
непрестаним гласовима славослове те као Бога свога.
Богородичан: Начала, архангели, господства и серафими, власти и ангели,
престоли са херувимима, поштују сада најславније рођење (Христа), а тебе
Мати и Дјево побожно увек славе.
Затим: Достојно јест: поклон до земље. Мала јектенија и светилен:
Небо си украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, спасавај који ти поје.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 6.
Као нагог без врлина ме је нашао враг, и стрелом греха ме је ранио, али ти
Боже као лекар душа и тела, исцели ране моје душе и помилуј ме.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Исцели Спаситељу тешке ране на моме срцу добијених од многих мојих
сагрешења, јер ти си лекар душа и тела, па подари свима који моле опроштај
сагрешења и сузе покајања, и даруј ми разрешење грехова Господе и помилуј
ме.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Господе спомен светих твојих сва творевина празнује, небеса се
радују са ангелима а земља се весели са људима, ради њиних молитава помилуј
нас.
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Слава и сада, богородичан: Примила си архангелове речи и постала као
херувимски престо, а на рукама си носила Богородице Надање душа наших.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У понедељак, блажени, глас 6.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети ме се Спаситељу када дођеш у царство твоје, и спаси ме јер си само ти
Човекољубац.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Исусе Човекољубче презри сва моја недела учињена у знању и незнању, и
удостоји ме удела спасених.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Ти си Христе просветлио хорове ангела, зато њиним молитвама просветли и
зрак мога срца.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Ви сте страдалници претрпели свако искушење и ране, па зато увек
исцељујете ране и ожиљке верујућим људима.
Слава: Поклонимо се Светој Тројици, опеваној од војске ангела, па јој
завапимо: спаси душе наше.
И сада: Избави ме Богородитељко вечнога огња и мука које ме чекају, да бих
те увек звао блаженом.

У понедељак на вечерњи
На Господи возвах, стихире покајне. Глас 6.
Подобан: Отчајанаја житија ради..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Ко да не заплаче замном јер сам неуздржањем прекршио заповест Вишњега?
У ад сам се уселио уместо у рај, и једењем јела слатког на изглед, који смрт
доноси, постадох туђин за славу Божију и живот. Ипак ти ме прими Господе јер
се кајем, јер си ти милостив и човекољубив и због твоје велике милости.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Види моју тугу и патњу и небројено мноштво мојих сагрешења, види и
страдање моје душе и обману мога разума, па прихвати глас мој као глас
очајника и осуђеника и подари ми Господе дух скрушен и срце смирено и због
твоје велике милости дај ми извор суза и опроштај многих сагрешења.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
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Боже ти хоћеш да се сви људи спасу, зато погледај и услиши молитву моје и
немој одбацити сузе моје као сујетне, јер ко ако ти приђе и плаче не бива одмах
спасен? Или ко ако топло завапи теби небива одмах услишан? Јер о, Владико,
ти си брз за спасење свима који ти се моле и у милости си непревазиђен.
Затим из минеја стихире светоме. Ако ли нема из минеја,
онда ине стихире светом и великом Јовану Претечи.
Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
На путу мога лутања кроз живот не презри ме Спаситељев Претечо, јер очи
мога срца ка теби подижем, а ти постави на камен покајања стопе душе моје, и
покажи ми прави пут њиме да ходим а који води ка вратима спасења, и не
обаци јецај тужног срца мога, јер ти си најизузетнији међу рођенима.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Крститељу и Претечо Спаситељев, буди ми блажени помоћник јер сам се
заглибио у блато нечистих помисли, и дај ми руку којом си дотакао главу
Непропадљивога и оснажи ме да чиним добра дела покајања о којем си
проповедао, и удостоји мене слугу твога да будем у царству о којем си први
учио.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Ти си твојим рођењем неплодност материну и очеву занемелост разрешио,
зато разреши неплодност бездетног срца мога, и брзо одагнај свако безумље
моје душе, јер ти си глас (Бога) Речи који позива на покајање. Тога покајања
удостоји мене Христов Крститељу да га чиним увек, јер сам се због лењости
удаљио од Бога.
Слава и сада, богородичан: Пучину твога човекољубља и дубину твога
милосрђа и неизмериву доброту и милост твоју покажи на мени бедном
Пречиста Дјево. Укроти пашу греховну и подари ми целомудрије па сачувај са
душом мојом и тело неокаљано, ти која си родила Спаситеља.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и јектенија, а потом: Удостоји
Господе..
На стиховње, стихире покајне, глас 6.
На твоме страшном доласку Христе да не чујемо „не познајем вас“. Уздање
смо на тебе Спаситељу положили ако и твоје наредбе због немара нашег нисмо
сачували, али ипак ти поштеди душе наше молимо те.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Покајање нисам стекао нити пак сузе, због тога те молим Христе Боже: да се
пре краја обратим и добијем покајање, да бих се избавио мука.
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Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Мученици и страдалници, небески грађани на земљи су
пострадали и многе муке су претрпели. Ради њихових молитава и молења
Господе све нас сачувај.
Слава и сада, богородичан: Нико ко би теби притекао није од тебе
посрамљен отишао, Пречиста Богородице Дјево, него когод моли благодат,
прима дарове на корисно испуњавање молбе.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У понедељак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Клецам због многих искушења и злих дела, врат моје душе и тела приклањам
теби Пречиста и кличем ти усрдно: ти ме усправи.
О најнепорочнија Дјевице, моћна помоћнице вернима и надо хришћана,
ослободи ме телесних страсти и сласти које војују против мене.
Слава: Пречиста, ти си светла водиља онима у тами јер си умну Светлост
родила (Христа) просветлии моју душу и ум освештај и разреши ме од таме
страсти и сагрешења.
И сада: Светлошћу светих заповести Оваплоћенога из тебе разруши
Владичице Богородице мрак душе моје који се накупио мноштвом неумесних
мојих помисли.
Песма 3.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
У тебе се надам Чиста и Пречиста да не одпаднем од онога што од тебе
очекујем а ти као милостива Мати човекољубивога Бога избави ме сатанских
мрежа.
Маријо Мајко Божија, ти си двери спасења кроз која прође једини Творац
свију, отвори сада и мени Пречиста, божанске двери покајања.
Слава: Буди ми пристаниште и чуварка, Пречиста, у љутим и страшним
бурама страсти које ме потапају на мору живота, једина Увекдјево.
И сада: Маријо, Мати Божија просветли моју душу зло помрачену многим
гресима, изнемоглу и рањену стрелом злога.
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Песма 4.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Снага си ми Пречиста и прибежиште и необориви бедем и молитвеница ка
Богу, ти ме и пламена адовог избави.
Маријо свечиста, разори страсни метеж ума мога и буру мојих искушења, јер
си родила Извор бестрашћа, Мајко и Увекдјево.
Слава: Чиста и Свенепорочна ти си постала обиталиште Божије уместо
васионе, уништи моју душевну скверну и нечистоту.
И сада: Молим тебе једину Пречисту и нескверну Дјеву, ја оскверњен
сладостима и страстима да укаљану душу моју твојим молитвама очистиш.
Песма 5.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са
љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из мрака
греховног нас призива.
Оскверњен сам помислима и укаљан многим падовима, Мајко Божија, али
молим тебе једину нескверну: Умилостиви се и спаси ме заступништвом
твојим.
Божанским сјајем твојим Блажена просветли
моју душу помрачену
сладострастима и упути ме на стазе спасења једина Родитељко Спаситеља
Христа.
Слава: Подери моје греховне повоје твојим заузимањем и заступништвом
Дјево, и душу моју окајану испуни радошћу божанске тишине и избави ме из
таме.
И сада: Тебе као једино божанско уточиште стекох Блажена, и верно ти
притичем и призивам те: Буди ми Владатељко света заклон спасења и
заступница и спаси ме.
Песма 6.
Ирмос: Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости живот мој,
Многомилостиви.
Склон сам гресима и љуто се од њих израњавих ја бедни, но ка теби
милостива Богомати притичем и молим те: Уништи нападе мојих сагрешења.
Ти си двери благодати, ти вернима отвараш двери небеске, отвори и мени
светле двери покајања и од врата смрти ме избави.
Слава: Мене склоног страстима утврди од насртаја нечастивих, Мати Божија,
јер си родила Извор безстрашћа, ка теби притекох утешитељници моје бедне
душе.
И сада: Погледај на мене смиреног и безнадежног и спаси ме јер си ми
уздање и покровитељка, живот и светлост срца мога Богородице и утврђење.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален глас 6.
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Заиста си Пресвета Дјево Мати укрепљење безпомоћнима; отуда се и ми
понизни узвишујемо и тобом на висини одржавамо, и свима си покровитељка и
пред Богом заступница.
Песма 7.
Ирмос: Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших.
Ти си нам Свенепорочна свагдашње очишћење пред Богом,зато измоли
Пречиста, да се сви избавимо страшних мучења ( у аду) јер те истински
Богородицом исповедамо.
Обухватила ме је лењост а ти ме Пречиста покрени на вршење божанских
дела и укрепи ме увек у борби против мојих љутих непријатеља и
непријатељских помисли које ме обмањују.
Слава: Не допусти Дјево да пострадам нити да будем јело злој змији која
жуди за мојом погибљи, него ми подари твоју богату милост.
И сада: Не престај да молиш човекољубивог Бога нашега Свенепорочна да
бисмо добили савршен опроштај, Пречиста, и да бисмо примилиспремљена нам
небеска блага и неодузиву радост.
Песма 8.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све векове.
Рођеним од тебе Свечиста покажи и моје неплодно срце плодоносно добрим
делима и Бога умоли.
Принеси Богоблагодатна Дјево молбу Богу да спасе душе наше и да нас
избави од прихватања страсти и од бесовскога злога искушења.
Слава: Притичем твоме покровитељству Свенепорочна и тебе постављам за
заступницу живота мога, избави ме Дјево страшнога суда и истјазања и огња
вечнога.
И сада: Утврди моју душу поколебану злоћом мога противника, Дјево Чиста,
и избави ме огњеног мучења и страдалничког удела јаради.
Песма 9.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Збуњује ме бура страсти и потапа ме Дјево Свенепорочна, а ти си Христа као
кормилара родила па ми пружи руку помоћи и спаси ме, једино спасење оних
који те блаженом називају.
Ковчеже и престоле царев, горо Божија и граде изабрани, рајског сунца
најсветлији облаче, просветли душу моју и одагнај облак многих мојих грехова,
Богоблагодатна.
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Слава: Дјево чиста и богообрадована, двери светлости, отвори и двери душе
моје а закључај улаз греха да не допаднем руку лажљивога ( демона) који
злобно одвлачи у свепогубну и ужасну муку.
И сада: Устани душо и бдиј у молитвама и у старању за све што је добро и
одагнај сањивост унинија, јер увек имаш бодру заступницу, чисту Матер
Божију, свемилостиву.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и остало по обичају и отпуст.

У уторак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 6.
Мислим на страшни дан и плачем због мојих злих дела: како ћу одговорити
бесмртноме Цару? Са којом смелошћу да погледам ја блудни на Судију?
Милостиви Оче, Јединородни Сине и Душе Свети помилуј ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
У долини плача, на месту где одредиш, када седнеш Милостиви па почнеш
праведно судити, не обличи моја сакривена дела, нити ме посрами пред
ангелима, него ме поштеди Боже и помилуј ме.
Слава и сада, богородичан: Отвори нам двери милосрђа благословена
Богородице Дјево, да не погинемо ми који се у тебе надамо, него да се тобом
избавимо од невоља, јер си ти спасење рода хришћанског.
По другом стихословију, сједални покајни, глас 6.
Душо моја што се лењиш и робујеш греху? Зашто болујеш а код лекара
нејдеш? Устани најзад од зла која си чинила и завапи Спаситељу и реци му:
Надо безнадежних, животе очајних, Спаситељу подигне ме и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Подари ми Господе бденије мудрих дјева, и запали светиљку душе моје уљем
милосрђа твога, да бих ти појао ангелску песму: алилуја.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Светитељи су претрпели страдалнички подвиг, и почасти победника су од
тебе примили, уништили су намере безаконика, и примили су венце
непропадљиве. Ради њих буди умољен Боже и подари нама велику милост.
Слава и сада, богородичан: Узданицо целог света, блага Богородице Дјево,
молимо твоје једино и моћно заступање: смилуј се на народ беспомоћни, и моли
милостивога Бога, да избави душе наше од сваке невоље, једина благословена.
По трећем стихословију, сједални, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Показао си народу пут живота Јоване кличући: поравнајте срца ваша за
Господа; зато спаси многогрешну моју душу, и у покајање приведи моју
скамењену мисао па ме избави будуће муке, твојим молитвама Претечо
Спаситељев.
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Бура страсти и олуја сагрешења потапају ме у дубину очајања Речи (Божија),
али ти ми пружи моћну десницу твоју, и спаси ме као Петра, из дубине
страшних безакоња, ради светих молитава твога Претече.
Слава и сада, богородичан: Сина и Реч Божију рођенога од Оца без матере
пре векова, родила си у последња времена оваплоћенога из твоје чисте крви
Богородитељко без учешћа мужа, њега моли да нам пре краја подари опроштај
грехова.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и његовим светим
мученицима Дело кир Јосифа. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Помоћник и покровитељ беше мени на спасење, овај Бог мој и
прославићу га, Бог оца мога и величаћу га јер се славно прослави.
Исусе мој избавитељу, као што си раније избавио блудницу од многих
сагрешења када се честито покајала, тако и мене избави безбројних мојих зала,
молим те јер си милостив.
Ја пловим Исусе по страшној пучини мојих сујетних помисли и стално се
давим у њој, а ти ме од тога избави и спаси ме.
Мученичан: У радости да славимо страдалнике ради добра, јер они
трпљењем страдања сатреше отуђенога (демона) и примише победничке венце
од Бога.
Мученичан: Мученици ви сте охрабрени од Бога-Речи мудро говорили и
мудровање злих победили и сваку врсту рана сте претрпели и веома се
прославили.
Богородичан: Показала си се као врата живота Пречиста, јер си Рођеним од
тебе врата смрти затворила и постала си као земља изабрана од које се вазнела
од земље на небо човекова природа.
Ини канон светоме и великоме Јовану Претечи.
Дело Јосифово. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Моћни фараон беше потопљен са целом војском, а Израиљ је прошао
кроз море и кликташе: појмо Господу Богу нашем јер се прославио.
Божији ангел предсказао је твоме оцу твоје рођење, ангеле Божији. Са
ангелом и нас помени у дан суда да стекнемо милост, свети Претечо.
Ти си красно дрво пустиње, Претечо Христов, ти из корена ишчупај леност
која стално у мени расте и учини да и ја принесем плодове покајања.
Неплодна утроба родила је тебе као преславни род, тиме су раније неплодна
срца постала благородна, зато ти са вером вапијем: ишчупај из мене моје
неплодне помисли.
Богородичан: Зли враг ме стално лови својим лажима, а ти ме
Најнепорочнија избави од његовог вребања и учини Богородице да вршим
Владикину божанску вољу.
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Песма 3.
Ирмос: Утврди на камену заповести твојих поколебано срце моје, јер си
једини Свет и Господ.
Твојим милостивим очима погледај на мене када будем требао да станем пред
тебе и да ми се суди, јер ти си једини који ме можеш на добро променити,
Господе.
Прими ме јер из дубине душе уздишем као онај цариник и подари ми
покајање, Спаситељу и избављење од свих мојих грехова.
Мученичан: Лијењем ваше свете крви светитељи престало је изливање
омрзнуте крви, која се некада приносила демонима у идолиштима.
Мученичан: Ви сте светитељи укрепљени Пресветим Духом оборили
погибељна идолишта а све људе сте у вери утврдили.
Богородичан: Зачела си Пресвета Онога који држи цео свет, па те зато
молим: избави ме од сваке муке која ме снађе.
Ини.
Ирмос: На тврдом камену твоје вере утврди Господе помисли душе моје, јер
тебе имам Благи као уточиште и утврђење.
Подари ми сада обраћење са пута заблуде и пружи ми руку, блажени Претечо,
јер ја увек пловим по страшној, узбурканој пучини.
Ја у лености живим и близу ми је посечење, али твојим молитвама вечно
славни Претечо, подари ми да се пренем и да не будем као бесплодно (дрво)
послан у огањ неугасиви.
Страшни дан је већ пред вратима, а ја сам оптерећен тешким бременима, која
ми олакшај Крститељу Господњи, твојим чистим молитвама.
Богородичан: Показала си се Богородице као престо, на којем седи Христос у
телу, да подигне од првобитног пада људе, који ти радосним гласовима поју.
Песма 4.
Ирмос: На тврдом камену твоје вере утврди Господе помисли душе моје, јер
тебе имам Благи као уточиште и утврђење.
Подари ми реке суза Милосрдни, да исушим изворе мојих страсти и да њима
умијем прљеж свакога греха Најмилостивији и да њима угасим огањ паклени,
са пламеном вечним, неугасивим.
Непрестано сластољубљем чешем ране душе моје и зато сам неисцељен. У
осећање (греха) сам не желим доћи и шта ће бити самном? Шта да чиним? Ипак
милосрдни Христе, ти ме исцели и спаси ме.
Мученичан: Увек блажени мученици, ви сте Богом управљани и са вером
препливали узбуркану пучину вода пропасти и буре злоба против вас и дођосте
у пристаниште безбедно и без буре царства небескога.
Мученичан: Просвећени правом вером постали сте светионици истине и
светлошћу ваших подвига мученици, уништили сте
најопаснију таму
безбожија, а зрацима својих чудеса разагнали сте маглу страсти.
Богородичан: У давнини те је млада Дјево пророк предсказао у виду
седмокраког свећњака, који носи огањ Божанске Мудрости. Он светли у тами
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незнања свима у невољама, па ти зато Најнепорочнија вапијем: Просвети и
мене, молим те!
Ини.
Ирмос: Чуо сам твој глас и поплашио се, разумео сам твоја дела и ужаснуо
се, слава сили твојој Господе.
Делотворним исцелењем твојих божанских молитава Претечо, молим те
излечи срце моје рањено на путевима разбојничким.
Обори Претечо грех који још живи у души мојој и даруј мени сада који пузим,
да се подигнем ка (небеском) блаженству.
На бурној пучини живота ти си наше пристаниште, Пребогати (Господе), па
преокрени ову буру окрени у тишину.
Богородичан: Не осуди мене Господе по мојим делима, него ми буди
милостив, Најмилостивији, ради молитава твоје Родитељке и Крститеља.
Песма 5.
Ирмос: Рано иза ноћи молим се Човекољубче: просветли ме и упути на твоје
заповести и научи ме Спаситељу да вршим вољу твоју.
Ево мене ленивог твога слуге који сам сакрио твој талант и истроших се
вршењем злих страсти мојих, али ти ме ипак не пошаљи у огањ.
Био сам твој син по благодати, милостиви Христе, али се покорих врагу и
удаљих се од тебе живећи у блуду, ипак ти ме обрати (ка себи) и спаси.
Мученичан: Када су мученици стајали на суду имали су веру као штит и зато
их стрелама лажи не могаше ранити љути одпадник.
Мученичан: Свети мученици, када су вам тела ваша умртвљавали, ви сте
умртвили сва ликавства вражија и са радошћу пређосте ка животу у коме нема
старења и примисте венце победе.
Богородичан: Ти си Пречиста као врата непроходна, али ти ми отвори врата
истинитог покајања, молим те и покажи ми стазу покајања, свију наставнице.
Ини.
Ирмос: Ка теби јутром раним Речи Божија, јер си из милосрђа себе жртвовао,
и мада си непромењив и нестрадалан, ти си себе до страдања спустио, мир
подари мени палом човеку.
Ти си био храм Божанске Тријице и у томе твоме светом храму сакупљени са
топлом вером молимо те најхвалнији Претечо: избави нас од искушења и
невоља.
Мој ум је далеко од сваке врлине а сада молим тебе који си чудним путем
ишао кроз живот блажени: учини ме бољим и усини ме Богу свију изузетним
допуштењем.
Ти си Пророче погрузио у токовима Јордана бездан милосрђа, зато сада
твојим молитвама, даруј мени изворе суза и исуши реке мојих страсти.
Богородичан: Зрацима божанства си најукрашенија и краснога добротом си
родила Дјево; њега увек моли да спасе од пропасти нас, који са вером и
љубављу тебе славимо.
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Песма 6.
Ирмос: Од свег срца из дубине ада, вапим милосрдном Богу, и чуо ме је и
извео из пропасти живот мој.
У страшни дан не покажи мене Христе Исусе као радост демонима и да не
чујем тада глас који ме шаље у огањ паклени.
Непријатељ праведника ме је потопио у дубину сагрешења, а ја притичем
Исусе ка пучини твога милосрђа, да ме ти сада упутиш ка пристаништу живота.
Мученичан: Ви премудри, кроз многа страдања сте као ралом обновили
духовну бразду божанским семеном вере и многоплодни клас доносите.
Мученичан: Оружници праве вере, ви сте нанели ране ономе који је вас
ранио, зато и сада по вашем престављењу у живот (вечни) страсти људима
исцељујете.
Богородичан: Ти си постала храм Божији, Најнепорочнија, у који се он
свештено уселио, човекову природу је обожио и себе као храм вернима учинио.
Ини.
Ирмос: Скрио ме је најдубљи бездан греха и не могу поднети њене валове, па
као Јона Владики тако вапијем теби: извади ме из пропасти.
Ти си Пророче изданак који је уродио и неплодна срца си показао као плодна
сваког благоразумија на похвалу Богу.
Дај да твојим заступништвом Претечо убрзо поломимо злога нашим ногама и
упути духовне стопе наше на пут мира.
Огради Пророче правдом стадо твоје и избави нас од свакога насртаја
демонског и од вечне муке.
Богородичан: Сада ти приносимо песму благодарности Дјево, јер смо тобом
Пречиста спасени од древне клетве и сваким благословом рађевамо.
Песма 7.
Ирмос: Сагрешисмо, безаконовасмо и неправду чинисмо пред тобом, нити
сачувасмо нити учинисмо како си нам заповедио, али нас не напуштај до краја
Боже отаца.
Мада сам безмерно сагрешио, ипак гледам на твоју безграничну милост, јер
знам твоје милосрђе, знам и твоје дуготрпљење и незлобивост, а ти ми подари
плодове покајања, милосрдни Христе и спаси ме.
Излечи Милосрдни неизлечиве страсти мога срца и подари ми разрешење
мојих дуговања и олакшај ми моје тешко бреме, да бих те увек са смерношћу
славио, Боже отаца наших.
Мученичан: Божествени и свети страдалници беху везивани, сечени,
прогутани страшним огњем, бацани лавовима за храну истјазавани на
точковима али се не одрекоше тебе живога Бога нашега.
Мученичан: Ви сте мученици раздељивани телесно али се на разделисте од
Бога, него сте остали сједињени са Богом који се непропадљиво сјединио са
нама . Њега увек молите да нас избави од сваке невоље.
Богородичан: Из тебе је безсемено поникао Онај којега је Отац родио
духовно и остала си и после рађања Дјева као и пре него си га родила, зато те
Најславнија, називамо блаженом и непрестано те славимо, јер си Мати Божија.
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Ини.
Ирмос: Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи него посред ње
бачени орошавани појаху: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Прими Крститељу сада наше гласове, јер ти си глас (Бога)-Речи и избави
народ твој од страсти, беда и многих невоља и вечног мучења.
Ти си Пророче руком показао Јагње Божије који узима грехе света. Њега увек
моли да одагна моја силна сагрешења, која су ме годинама спопала и удостоји
ме (вечнога) живота.
Похитај душо моја и остави мрачна и неразумна дела па завапи: смилуј ми се
Исусе ради молитава Крститеља и избави ме из блата мојих дела.
Богородичан: Ти си родила Онога пред киме са трепетом стоје небески
чинови, а Он се по својој доброти сјединио са људима. Њега усрдно моли да се
смилује на слуге твоје.
Песма 8.
Ирмос: Онога кога небеске војске славе, и од кога дрхте херувими и
серафими, Њему све што дише и сва твар нека поји и благосиља Га у све
векове.
Као Давид и ја упирем поглед на велику милост и милосрђе твоје Христе, а
сагрешио сам више него он и са Давидом ти кличем: Смилуј ми се убрзо,
Јединни милостиви.
Молим ти се да крај мога живота буде благ, а не трудим се да учиним крај
мојим злим делима, јер ми је срце отврдло, па ипак, ти ми се смилуј Речи
Божија.
Мученичан: Страдалници, ви сте се својом вољом принели као изабране и
непорочне жртве жртвованом нас ради, Јединородној Речи (Божијој). Тако сте
уништили све демонске жртве.
Мученичан: Дивни мученици, вама су жиле сечене, зуби чупани, руке
одсецане и дробљени удови и свако друго злостављање сте претрпели, појући
Христу првоме подвижнику.
Богородичан: Неневесна и благословена, ти си нам родила Новорођенче а
Старог данима, који нам показује нове стазе на земљи и обнавља овешталу
нашу природу.
Ини.
Ирмос: Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер попљуваше цареву безумну наредбу, и заједно, када их не сагори
огањ, Најмоћнијем достојну песму појаху: Господа појте дела и узвисите га у
све векове.
Када се Реч (Божија) крстио, ти си видео где Дух вети силази у виду голуба и
удостојио си се блажени, да чујеш глас Оца: Ово је Син мој сапрестолни, коме
овако поји сва творевина: Опевајте Господа сва његова дела и величајте га у све
векове.
Огњем твојих молитава Пророче попали сасушене страсти мога ума и мој
угасли свећњак срца запали поновода бих јасно видео и овако опевао Саздатеља
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светлих заповести: Опевајте Господа сва његова дела и величајте га у све
векове.
Ја сам бедник као слуга што је сакрио талант којег сам примио да бих са њиме
радио и шта да чиним када дођеш да судиш и испитујеш свачија дела? Ипак
поштеди ме ради молитава твога Претече и не пошаљи ме у огањ јер ти овако
појим: Опевајте Господа сва његова дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Сачувај моје мисли у смирењу, млада Дјево богоблагодатна,
јер рођеним из тебе срушена је гордост демона, па ме подигни из гноја страсти
и гладног твоје благодати ме насити јер појим: Опевајте Господа сва његова
дела и величајте га у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Рођење из бесеменог зачећа неизрециво је, Матере безмужне
нетрулежан је плод, Божије рођење обнавља природе, зато те сви нараштаји као
богоневесту и Матер величамо.
Исусе човекољубче, ти једини знаш немоћ (природе) наше, јер си се из
милосрђа у њу обукао да би је очистио, зато очисти скверну и гној мојих зала и
спаси ме.
Као блудница приносим ти сузе Човекољубче и као цариник јецам и вапијем
ти: очисти ме и спаси ме и као Хананејка кличем: помилуј ме и као покајаног
Петра опроштаја удостој ме.
Мученичан: Светитељи ви се телом успротивисте бестелесном поробљивачу
света и продвигом ваших страдања га победисте и победничке венце примисте,
па се зато усрдно молите за све који вас са вером хвале.
Мученичан: Освештао си Господе земљу светом крвљу твојих светитеља и
њине свете душе силом Светога Духа присјединио си, да њиме заувек освећени
са истинском вером тебе Најсветијег славе.
Богородичан: Теби Пречиста и благословена приносим архангелов поздрав:
радуј се станиште несместивог Бога, радуј се наше клетве разрешење и
благослова увођење, радуј се ти која си једина рајске двери отворила.
Ини.
Ирмос: Дођите верни и са вишњим духовима насладимо се гостопримства
Владике, и бесмртне трпезе нас горњем месту, од узнесеног (Бога) Речи речима
научени, њега величамо.
Исцели мој ум јер је сладострашћу веома изранављен и утоли превелику буру
која ме смућује и покажи ми праве путеве покајања, Господњи Претечо.
Виђен си Пророче где стојиш на средини између Старог и Новог (Завета) и
учинио си да је Стари престао а светлост Новога си најавио. Упути нас да ка
њему са обоженом савешћу журно хитамо и да се вечне таме избавимо.
Сјединио си се са небеским војскама богомудри и са њима Христа моли да
нас на земљи спасе, који поштујемо тебе у овом твоме дану, Крститељу
Господњи и Претечо.
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Дан испуњен гневом јесте дан таме и свима којих су дела тамна суд ће бити
страшан, но Крститељу Христов и Претечо, твојим молитвама избави тада
осуде свакога који тебе поштује.
Богородичан: Постала си светија од херувима Дјево, јер си родила Бога
Пресветог и зато све нас освештај, који са гласовима светих и са вером и ноћу и
дању тебе прослављамо.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 6.
Као нагог без врлина ме је нашао враг, и стрелом греха ме је ранио, али ти
Боже као лекар душа и тела, исцели ране моје душе и помилуј ме.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Исцели Спаситељу тешке ране на моме срцу добијених од многих мојих
сагрешења, јер ти си лекар душа и тела, па подари свима који моле опроштај
сагрешења и сузе покајања, и даруј ми разрешење грехова Господе и помилуј
ме.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Господе ако небисмо имали свете твоје као молитвенике и
доброту твоју која нас милује како бисмо смели о теби појати Спаситељу, јер
теби непрестано поје ангели? Познаваоче срца поштеди душе наше.
Слава и сада, богородичан: Ти си се чиста Дјево и Мати удостојила великих
дарова, јер си родила телом једнога од Свете Тројице, Христа животодавца за
спасење душа наших.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У уторак, блажени, глас 6.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети ме се Спаситељу када дођеш у царство твоје, и спаси ме јер си само ти
Човекољубац.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Ти си примио Петрово плакање, зато прими Христе и моје покајање, и подари
мојим сагрешењима опроштење.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
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Ти си Крститељу Господњи и Претечо, проповедао људима покајање, зато се
моли да се и ја из све душе покајем.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Ви сте страдалници страшну буру страдања претрпели и зато сада болести
људима исцељујете и зато сте прослављени.
Слава: Боже у Тројици простој и несливеној, кога су прославили пророци,
ради Претечиних молитава спаси нас.
И сада: Ти си моћна заступница свима у невољама, зато дођи и мени, јер су
ме страсти живота спопале, и спаси ме, молим те.

У уторак на вечерњи
На Господи возвах, стихире крста, глас 6.
Подобан: Тридневно воскресал јеси..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Када си био разапет дуготрпељиви Госоде, сва се земља заљуљала а срца
верних се утврдила. Зато о теби певамо и са љубављу се твојој недостижној
сили поклањамо.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
По образу си шамаран Спаситељу и пљуван си био али си и злобу отровнога
противника ошамарио. Тако си Адама којег је леп изглед (плода) украо и који је
због тога пропаст поднео ти си га избавио.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Сунце се помрачило и сва се земља затресла а камење се распало, када те је
видело Спаситељу на дрвету (крста) неправедно пропетога, и како опрашташ
милостиво.
Затим из минеја стихире светоме, а ако ли нема минеја, онда ине стихире
Пресветој Богородици. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Некада у време распећа је Дјева крај крста са девственим учеником стајала и
кроз плач нарицала: јао мени како страдаш Христе, а сав си бестрастан?
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Чудим се веома када мислим на твоје бесемено зачеће и пречисто рођење, и
како си решио да овако као злочинац умреш Спасе? Тако Пречиста нарицаше.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
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Разапињем се на дрво (крста) и прикован сам као Човек и у гроб положен као
мртав, Мати Чиста Дјево, али ћу опет у слави васкрснути после три дана као
Бог.
Слава и сада, крстобогородичан: Када су те Спаситељу безакони људи без
правде на дрво приковали, Дјева и Пречиста Мати твоја је гледала, а утроба јој
се, као што Симеон прорече рањавала.
Затим: Светлости тиха..потом прокимен дана..Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховње, стихире крста. Глас 6.
Твој крст Господе је живот и заступање народу твоме а ми који се у њега
надамо о теби Богу нашем разапетог телом певамо: смилуј се на нас.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Крст твој Господе отворио је рај роду човечијем и од пропасти нам је
избављење, зато о теби Богу нашем разапетог телом певамо: смилуј се на нас.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Пострадали ради тебе Христе, многе муке су претрпели, и
савршене венце су на небесима примили, па се моле за душе наше.
Слава и сада, крстобогородичан: Свенепорочна Богородица је гледала, како
на дрвету (крста) виси живот наш, па је матерински јецала и нарицала: Сине мој
и Боже мој, спаси све који ти поје и који те воле.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У уторак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас.
Плачем над целим мојим скверним животом и због безмерног мно'штва мојих
зала и исповедам их теби Пречиста збуњен и ужаснут, али ти ми Владичице
помози.
Одакле да почнем говорити о мојим злим и љутим падовима, страсни ја?
Тешко мени шта ће бити самном? Али ти се Владичице пре мог краја
умилостиви на мене.
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Слава: Увек мислим на смртни час и страшни суд, Пречиста а најгорим
обичајима се тешко обмањујем, али ти ми помози.
И сада: Кваритељ добара гледа ме обнаженог без божанских врлина и далеко
одмакнутог од Бога и устремио се да ме прогута, Владичице пожури ми.
Песма 3.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Укаљао сам скверно душу безбројним мојим залима, страсни ја, Владичице
Богородице и куда даље да идем сав у очају?
Својевољно сам се укаљао као онај блудник високо мислећио себи, и тешко
мени Пречиста,јер и делима и речима учиних што је неприлично.
Слава: Нема таквог међу људима, Преблага, нити се родио у свету који је
учинио таква рђава дела као ја што сам, помрачен умом, јер чак и своје
божествено крштење оскрнавих.
И сада: Стигао сам до врхунца мојих зала, Пресвета Дјево, али ти ми убрзо
помози, јер и небо и земља вапију горко од мноштва мојих рђавих дела.
Песма 4.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Ангелски чинови и сила небеске војске устрашени су од моћи Сина твога
Пречиста, а само сам ја сада очајан и без таквог страха.
Запрепашћена је и ужаснута сва земља гледајући најгора неприлична зла која
чиним и чуде се великоме милосрђу Сина твога.
Слава: Телесну Цркву сам зло оскрнавио као и цркву Господњу у коју људи
са трепетом улазе, а ја блудни без стида улазим, тешко мени!
И сада: Недај Владичице, недај да будем удаљен од стана Сина твога иако
сам недостојан, него ме уми од скверни сагрешења мојих.
Песма 5.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са
љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из мрака
греховног нас призива.
Твојим божанским блистањем, Преблага, исцели моје душевне страсти које
ми упропаститељ посеја и избави ме од тога горког ропства, јер ми се подсмева
гледајући ме без заступања.
Адам је само једну заповест твога Сина преступио и пао у изагнанство, а ја
како да плачем над безданом мојих сагрешења, кад сам преступник и одступник
његов?
Слава: Убица и братоубица постао је у давнини Каин и био од Бога проклет,
а шта ја најдрскији да чиним, јер убих душу сада и не стидим се?
И сада: Преједањем и халавошћу постадох сав као зли Исав и душу
оскрнавих пијанством и лагодношћу мога живота и ко да не оплакује мене
стасног, тешко мени!
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Песма 6.
Ирмос: Море живота, узбуркано буром искушења, гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох; вапијем ти: изведи из пропадљивости живот мој,
Многомилостиви.
Живот мој је блудан а душа оскрнављена и у опште сав је мој живот бедан,
сво тело моје веома укаљах, зато се пожури Дјево да ми помогнеш.
Дошао ми је крај и немам добара него ме и сама савест изобличава, преда
мном су зла дела моја и блудно житије и ужасавам се суда Сина твога
Пречиста.
Слава: Успаљено тело моје очекује заиста страшна и неугасива огњена река и
црв који не спава, али угаси ово све молитвама твојим, Пречиста.
И сада: Сав сам у трепету Преблага и ужаснут од хајке Злога, јер пре краја
хоће тај упропаститељ да ме убије и држи ме целог заробљеног и нагог без
врлина.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 6.
Узданица си и бедем и пристаниште твојим људима Дјево, јер из тебе се
родио Спаситељ свију и спасава оне који се у тебе уздају, и ако што си плакала
за Сином твојим крај крста, тако га и сада моли да избави од пропасти све који
ти поје.
Песма 7.
Ирмос: Росоподатељном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших.
Седам пута по седам распали у мени пламен страсти зли (демон) и
својевољношћу ми свагда срце умртвљује, али потоцима мојих суза угаси то
Дјево Мати Божија и спаси ме.
Укаљан сам блатом мојих сагрешења али ме не одбаци Владичице блага, јер
ме ђаво гледа свег у очајању и подсмева ми се, али ме ти сама твојом моћном
руком подигни.
Слава: Суд је страшан, а моја душа острашћена и безосећајна; мучење је
безкрајно и грозно, али ипак сада притеци матери Судије твога и Бога и не
очајавај.
И сада: У мраку сам страсти и безбројних мојих зала и оскверних и душу и
тело и ум, а ти Пречиста блистањем твоје светлости у сладост без страсти ме
убрзо уведи.
Песма 8.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све векове.
Ти си Дјево Мати Јединог од Тројице Бога родила и на рукама га носила, ти
угаси огњену пећ страсти и потоцима суза уми душу моју.
Ужасавам се доласка смрти Пречиста, и сада се већ бојим суда онога а зло
чиним и не стидим се никако, умилостиви се пре краја молитвама твојим Дјево.
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Слава: Уздахе неме даруј ми Владичице и облаке суза дај, да умијем бројна
моја сагрешења и неизлечиве ране, па да задобијем живот вечни.
И сада: Исповедам теби мноштво мојих зала Владичице и нико на свету није
тако прогневио Сина твога Бога и Господа као ја , али ти га Дјево убрзо на
милост окрени.
Песма 9.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Приступам ти слуга твој Пречиста са великим страхом и љубављу и знам
снагу многих твојих молитава јер заиста много може Владичице молба Матере
ка Сину и на милосрђе га приклања.
Прими хорове ангела и мноштво вишње војске Творца мога и саборе апостола
и пророка и мученика и преподобних и свештеномученика и принеси Богу
молитву за нас, Пречиста.
Слава: И сада и у часу када дух мој излази, да стекнем твоју помоћ,
Пречиста, брзо је прими и избави ме Свенепорочна демонског мучења, и не
препусти ме Преблага њима.
И сада: Очекујем милосрдног судију и љивекољубивог твога Сина, Пречиста,
не презри ме него га учини благим да ме постави тада са десне стране
пречистог судилишта његовог, Свенепорочна у тебе се уздам.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропари и остало по
обичају и отпуст.

У среду на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 6.
Твој се крст посветио Господе, па њиме бивају исцелења болеснима од греха,
зато падамо пред тобом, помилуј нас.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
Чим се Христе поставило дрво твога крста, темељи се смрти заљуљаше
Господе, све које је ад волео да прогута, пустио је дрхтећи, ти си нам показао
спасење од тебе Свети, и славословимо те Сине Божији, помилуј нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Надање и заступнице и пристаниште
народа твога Дјево, из тебе се заиста родио Спаситељ света, ти си плакала крај
крста твога Сина и Бога, и спасаваш све који се у тебе уздају, њега сада умоли
да избави из пропасти све који ти поје.
По другом стихословију, сједални крста, глас 6.
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Данас су испуњене пророчанске речи: ево клањамо се на месту где су стојале
ноге твоје Господе, и окусивши дрво спасења, добили смо слободу од
греховних страсти, ради молитава Богородице, једини Човекољубче.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Господе, тебе Живота свих су Јудејци осудили на смрт; они су твојим жезлом
прошли кроз Црвено море, а тебе су на крст приковали; из камена су мед
сисали, а теби су жуч принели. Све си ово својевољно претрпео да нас
ослободиш из робства врагу, Христе Боже наш слава теби.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Јунаштво премудрих страдалника на суду, као и мучитељеве ране на
мученицима, док стајаху зборови бестелесних држећи знамења победе,
задивили су и мучитеље и цареве, а преступника победише исповедањем
Христа, зато слава теби Господе који си их укрепио.
Слава и сада, крстобогородичан: Стојећи пред крстом неискусобрачна
Мати овако је нарицала за безсемено рођеним из ње: мач је прошао кроз моје
срце Сине, и не могу издржати да те гледам разапетог на дрвету (крста), мада
од тебе стрепи сва творевина као од Творца и Бога. Дуготрпељиви Господе
слава теби.
По трећем стихословију, сједални крста, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Када је природа угледала тебе Христе на крсту нас ради својевољно
прикованога од страха се заљуљала, сунце је светлост помрачило, а камење се
распадало и божанска храмовна завеса се расцепила, на осуду злим и безаконим
Јудејцима.
Дрво је донело пропаст родоначалнику у Едему, а дрво крста је процвало
Живот на Месту Лобање, тако је савладана злоба противника, а Христовим
прикивањем је помилован Ада, па је нашао рај и узвикнуо: О, благословеног ли
дрвета!
Слава и сада, крстобогородичан: Твоја Родитељка Христе Увекдјева и
слушкиња, када те је видела ради нас на крсту разапетога, рањена је у срце и
душу своју тугом као мачем, и матерински плакаше и јецаше. Ради њених
молитава помилуј нас.
Канон часноме и животворноме крсту и светим мученицима.
Његов акростих: «Прикован на дрво Христе, спасавеш ме»
Дело Јосифово. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Када си раширио руке на крсту обухватио си Владико одбачени народ и
привео си их ка твоме Оцу, као Син љубљени и једносушни.
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Као јагње био си подигнут на крст Речи (Божија) због тражења твоје залутале
овце и нашавши је убројао си је Христе у стадо које није залутало, зато слава
моћи твојој.
Мученичан: Славни мученици и страдалници, ви сте желели узвишени живот
и зато сте убијани на земљи и претрпели многе муке и разне невоље,
најблаженији.
Мученичан: Страдалници, ви сте стајали на неправедним судовима због
Христа према свима праведном. Он вас је оправдао на сваком неправедном
суђењу, које претрпесте Бога ради.
Богородичан: «Трпео си страдање на крсту, да би издејствовао лишење
страсти свима из Адама Владико, и земља се затресла гледајући те», тако
Владичица матерински нарицаше.
Други канон Пресветој Богородици. Глас 6. Ирмос исти.
Песма 1.
Господ који је раширио небо и основао земљу из тебе је Најсветија Дјево
изашао са телом и показао нам тебе као небо на земљи.
Ти си зачела Бога који је ради нас постао човек, њега моли Пречиста, да се у
Дан Суда смилује на нас, који смо му много сагрешили.
Из твоје свете утробе нам је засијало најсветлијих зрака сунце и обасјао је сву
земљу Владичице. Тако просветљени поштујемо тебе, Матер Бога нашега.
Пошаљи ми светлост заповести Оваплоћенога из тебе и разагнај Владичице
Богородице, маглу мојих неумесних помисли, које ми помрачују душу.
Песма 3.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Када је подигнут крст на земљи оборена је лаж; творевина се колебала, а срца
колебана вражијим искушењима, кроз веру добише утврђење.
Гневећи се неправедни људи, тебе су јединога праведнога осудили на крст. Ти
си све на земљи оправдао и из руку неправедног варалице си нас избавио.
Мученичан: Борећи се против светих, лажљивац је подигао сву своју злобу,
али је побеђен и гледаше их као непокорене и као божанске светлости
заједничаре.
Мученичан: Телесна лепота страдалника Христових је била веома измењена
због рана, али је дејством Духа Светога још више заблистала њина лепота
душевна.
Богородичан: Када сам те родила схватила сам да си украшен добротом више
од свију људи Сине, а сада си разапет и како немаш те красоте? Тако говораше
Дјева плачући.
Ирмос исти.
На рукама си држала Христа сведржитеља и зато избави Богородитељко
пречиста од руке лукавога ђавола и од сваке повреде оне који ти поје.
Твојим молитвама избави нас Дјево, Владичице свенепорочна, од смутњи
обесних демона и од људи неправедних и невоља које нас упропашћују и од
свакога искушења.
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Гле, тебе сва поколења зову блаженом млада Дјево, јер си надвременога
(Бога) Реч у времену и неизрециво телом родила, а опет си Дјева остала.
Ти си Дјево родила човекољубивога Бога, зато мене непотребнога слугу твога,
у час страшнога доласка његовога, избави ме од свега неосуђенога.
Песма 4.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Када те је Христе, сунце наше незалано, видело сунце распетог на крсту, од
страха се помрачило, а сва творевина разрешена од таме (демонске) обмане
запевала ти је.
Када је законопреступни народ твоје руке Спаситељу везивао, тада су сви
завезани неразрешивим узама били одрешени, а враг је завезан и лаж уништена.
Мученичан: Мученици, токовима крви ваше потопили сте гонитеља фараона
који се лудо и без мере хвалисао и дођосте ка земљи обећаној.
Мученичан: Мученици ви сте на крилима Духа прелетели замке вражије и са
радошћу протрчали тамо, где је првобитна благодат и живот и светлост
незалазна.
Богородичан: Рањена си Владичице оружијем страдања Оваплоћенога из
тебе, када си га видела распетога и копљем у пречиста ребра ради нас
прободенога.
Ирмос исти.
Опевајмо сви радосно свету Дјеву као храм Божији, јер смо њоме обожени и
невоља избављени.
Појмо блаженој Дјеви као двери које уводе ка Богу, као божански рај, као
духовно место освећења и као доброту из Јакова.
Тебе је Христос показао као тихо пристаниште, Владичице свенепорочна,
свима који те са вером и љубављу и чистих мисли призивају као истиниту
Богородицу.
Маријо пречиста, ти си била најчистије и пространо боравиште настањеног
Божанства, ти и нечистоту и блато душе моје уништи.
Песма 5.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са
љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из мрака
греховног нас призива.
Ти облачиш небо облацима Христе, а на крсту си наг прикован по својој
вољи, ти и нагост моје злобне нарави одени и у ризу непропадљивости ме
обуци Владико и просвети.
Христос је био као истинита лоза разапет на крсту и заиста је излио слатки
сок душама нашим, који уклања свако пијанство обмане протовника.
Мученичан: Украшени свештеним ранама страдалници за Христа, украшени
су и венцима (победе) и стоје пред Богом који је телом пострадао, те моле
опроштај наших сагрешења.
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Мученичан: Гледајући страдалници на вечну славу, живот и истинито
весеље, претрпели сте свако мучење, крепљени примером страдања Владике.
Богородичан: «У моју утробу сам те примила Христе, јединога кога нико не
може примити и без болова сам те родила, а сада болујем видећи те разапетог
Сине» тако пречиста Дјева плакаше и говораше.
Ирмос исти.
Господ је својом речју све саздао и мудрим промислом по својој вољи само он
управља, а по милосрђу своме од тебе се Пречиста саздао и на неизрецив начин
телесан постао.
Ето Дјево, по пророштвима је зачет у твојој утроби над свима Бог, Владика и
Господ а ти си га Пречиста, неизрециво родила и после рађања без промене
Дјева остала.
Маријо свију владичице, молим те избави ме страшнога ропства, јер си
милостива и покидај моју меницу греха копљем из тебе (Бога) оваплоћенога.
Твојим заступништвом и заузимањем раскини Дјево моје окове греха, јер ти
си очајних надање па ти они са вером притичу ка твоме божанском
покровитељству.
Песма 6.
Ирмос: Море живота, узбуркано буром искушења гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох и вапијем ти: Многомилостиви изведи из
пропасти живот мој.
Ти си дуготрпљиви, овенчан венцем од трња, а ти си и посекао трње страсти;
копљем си у ребра прободен био, али си и најлукавијега као змију умртвио,
који је нас усмртио.
На крсту си подигнут био, али си и вражију силу Владико оборио и мене
горког ропства ослободио. Ти си примио и шамаре, зато се Милосрдни клањам
дуготрпљењу твоме.
Мученичан: Страдалници су ограђени крстом порушили бедеме зле обмане и
ка вишњем граду су се преселили венцима победе украшени, зато их називамо
«блажени».
Мученичан: Светитељи, ви сте се сами попели на висину славног
мучеништва и злу гордост вражију сте на земљу оборили и венце сте са
(небеске) висине примили.
Богородичан: «Очево блистање, како си на крст подигнут, ти који све
просвећујеш и начелника таме обараш?» Тако пречиста Владичица матерински
плакаше и нарицаше.
Ирмос исти.
Исус беше као огањ, а није спалио утробу твоју, када је из тебе телом прошао.
Њега моли Пречиста, да избави огња и сваке муке све који теби са вером певају.
Најлепшу светих ангела песму певам теби Најнепорочнија и молим те:
уништи ружна демонска маштања у мени и у тишини сачувај срце моје.
Телом се Јединородни од Оца сјединио и уобличио и из утробе твоје један од
две природе је безсемено прошао, и твоје је Најнепорочнија, часно девство
неповређено сачувао.
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Мноштвом милости твоје очисти мноштво мојих грехова и спаси ме Блага,
слугу твога, када теби притичем и у молитви и са вером милост твоју иштем.
Песма 7.
Ирмос: Росоносном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших.
Када си шибан ошинуо си отровну змију пуну злобе и био си подигнут на
(крсно) дрво једини најсилнији и све си просветлио да кличу: Благословен си
Боже отаца наших!
Када је Адам први човек окусио са (забрањеног) дрвета стекао је смрт, а када
је нови Адам Христос на дрвету (крста) убијен, даровао је живот бесмртни и
умртвио је врага најлукавијега.
Мученичан: Трпљењем мука и страдања доспели сте мученици до Господа и
на тврдом камену вере сте стајали а сваку лукаву злобу вражију сте божијом
силом оборили.
Мученичан: Страдалници, ви сте просветљени кроз страдање, па сијате више
од сунца. Сву власт таме сте разрушили и појите Христу: Благословен си Боже
отаца наших!
Богородичан: «Ти си по божанству непромењив, а разапет на крсту си
изменио целу творевину», тако Дјева говораше и гледајући те плакаше, дивећи
се (Христе) твоме дуготрпљењу.
Ини. Ирмос исти.
Он који је необухватан и седи у наручју родитеља, сада седи обухватан
Пречиста у твојим недрима, одевен (нашим) ликом, јер да би спасао Адама
постао је нови Адам.
Не престај да молиш човекољубивог Бога нашега, Најнепорочнија, да бисмо
добили коначни опроштај од свих наших зала и да бисмо примили небеска
добра, која је припремио онима који га љубе.
Благосиљамо те Најнепорочнија јер си родила благословенога Господа; он је
својим божанским благословима овенчао природу људи и учинио је новом, од
раније овешталом.
Спасавамо се од бура, обогаћени пристаништем твога спасења Печиста и
имамо наду у тебе као трвђаву душама, па ти кличемо: Благословена си ти, јер
си Бога у телу родила.
Песма 8.
Ирмос: Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо у све векове.
Најгордију змију ти си смирио вишњи Боже, када си смиренога срца дигнут
на дрво (крста) и као милосрдан подигао си Адама пониженога због страсти.
Стару горчину преобратио си када си био дигнут на дрво (крста) и жуч
окусио, Владико, наша сладости и животе једноипостасни и светлости наша и
спасење.
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Мученичан: Нисте преклонили колена пред идолима, најхвалнији, него сте
жртвовани као јагањци непорочни и моћ злога сте на колена оборили и певате
Христу у векове.
Мученичан: Постали сте храмови Духа живога, мученици, када сте храмове
идолске оборили и ка небескоме храму сте узети, певајући Христу у векове.
Богородичан: Тебе је Дјево Јаков предсказао као лествицу, која нас пале у
дубину зала, узводи до небеске висине, зато тебе Пречисту благосиљамо у
векове.
Ини. Ирмос исти.
Исповедамо те као истиниту Богородицу и са ангелом ти верно кличемо: ти си
свима на земљи родила Радост, Пречиста обрадована и благословена.
Ти си као свирала твога праоца која објављује Бога, тебе је Најнепорочнија
предсказао пресвети ковчег јер носиш Бога у телу, којега ми га величамо у све
векове.
Богом обрадована и неискусобрачна млада Дјево, ти си пристаниште
Хришћана у бури и уздање, зато избави слуге твоје од искушења, страсти и
страдања и од вечног огња.
Када дођеш Владико у слави да судиш свима, тада уброј мене грешнога у
овце са десне стране, ради молитава твоје Матере, да бих те славио у све
векове.
Затим певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. и остале
стихове и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Ти си господар година и времена, а посред земље у подне си на дрво (крста)
подигнут и разапет, једини дуготрпљиви, да би онога, који је посред раја због
плода трулежи претрпео спотицање, исправио.
Када је крст постављен, тада је мучитељ у душу смртно рањен, а свезани су од
трулежи разрешени и разум је у све људе усађен, враг је побеђен и цео свет је
радошћу испуњен.
Мученичан: Земља је састављена са небесима када је Христос дошао и
распећем се жртвовао и ваше мноштво, мученици Господњи, које је претрпело
страшне муке, је себи привукао и са мноштвом божанских слугу својом
светлошћу обасјао.
Мученичан: Духовном светлошћу сте Господњи мученици обасјани и
обожени, и у насељима праотаца сте настањени, и вечне славе испуњени, зато
вас како доликује прослављамо, ми верни.
Богородичан: «Стах сам претрпела Владико, када сам те на чудесан начин
родила, а сада сам устрашена гледајући тебе Дуготрпљиви својевољно
распетог на дрвету (крста)», тако у давнини матерински плакаше Непорочна
коју величамо.
Ини. Ирмос исти.
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Благовољењем Оца и дејством Духа беспочетни Син и Реч Божија се
оваплотио и Син Дјеве постао, да би као свесилни (Бог) мој пропали лик
потпуно обновио.
Разбуди се душо и ревнуј за молитве и за све што је добро, марљивошћу
одбаци лењоста сна, јер имаш увек ревносну чуварку, чисту Матер Божију, коју
величамо.
Ти си најнепорочнија Богородице узданица и покровитељка и радост вернима,
зато молим твоје милосрђе, да просветлиш моју душу помрачену многим
гресима и злим помислима.
Света и Богом обрадована Дјево, отвори ми двери светлости да ме ноћ греха
не покрије и управи живот мој ка тихоме пристаништу божанских заповести
(Христа), који је из тебе постао човек.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, глас 6.
Због крста имам наду Христе и њиме се хвалим и кличем: Човекољубиви
Господе, обори гордост свих који те не исповедају као Бога и Човека.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Ми смо крстом ограђени па се врагу противимо, и његових се лукавстава и
лавежа не бојимо, јер је горди поражен и побеђен, силом Христа на дрвету
прикованога.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Празник мученика је радост свима који се боје Господа, јер су они ради
Христа пострадали и венце су од њега добили па се сада са смелошћу моле за
душе наше.
Слава и сада, крстобогородичан: Подобан: Всју отложивше..
Непорочна Владичица као јагње, када је давно угледала свога Јагањца на
дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је нарицала: Чедо слатко
какав је ово нов и преславни призор? Како је тебе Живота свију предао
безблагодатни сабор суду Пилатовом и на смрт осудио? Ипак појим о твоме
неизрецивом снисхођењу Речи (Божија).
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Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У среду, блажени, глас 6.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети ме се Спаситељу када дођеш у царство твоје, и спаси ме јер си само ти
Човекољубац.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Када си својевољно на дрвету разапет, тада си позвао из дубину зала пропале,
Једини многомилостиви.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када су те видели Сунца правде, како својевољно страдаш, тада се земља
потресла, а сунце се угасило.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Страдалници су се страдањима Спаситељевим прикључили, и са
божанском светлости се сјединили, и као њени заједничари се обожили.
Слава: Уздигни ме Христе мој из дубине греха јер си један од Тројице који
си својевољно претрпео распеће.
И сада: Ти си Дјево и Мати пред крстом стајала, и гледала Сина како
својевољно страда, и њега си прославила.

У среду на вечерњи
На Господи возвах, стихире светим апостолима, глас 6.
Подобан: Тридневен воскресал јеси..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Великих тајни Божијих били сте слуге богослови, боговидци и ученици и
благодат исцелења сте примили па свима људима болести исцељујете.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Велико сте уточиште и покровитељство душама нашим ви боговидци и
апостоли господњи, зато вас увек славимо.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Божански и блажени апостоли, избавите од сваког демонског напада и
повреде и од сагрешења и страшнога робовања њима све који вас са вером
похваљују.
Затим стихире светоме из минеја, ако следе. Ако ли не, онда ине
стихире светом и великом чудотворцу Николају. Глас 6.
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Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Блажени Николаје, ја ти притичем а ти се смилуј јер те молим мудри, да
просветлиш очи моје, па да чисто видим дарежљивог Светлодавца.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Избави ме свети од противника који траже да ми нашкоде, јер ти имаш
смелост код Бога, Николаје светитељу блажени, па ме спаси од повреда, и од
крволочних људи избави ме.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Ти си нам светитељу пристаниште без буре, и бедем необориви, којега смо ми
верни сада стекли, ти си нам и кула моћи и двери покајања и наставник душа
наших и одбрана.
Слава и сада, богородичан: Зли противник завиди стаду твоме Пречиста па
га увек напада, јер га хоће себи за храну, али ти нас Богородице избави од
његових повреда.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње стихире светим апостолима, глас 6.:
Господе некада апостоли достигоше мрежама дубину морску, а онда висину
царства због (твоје) науке, прво пак својом вештином испиташе недостижну
дубину, а друго вером достигоше до твога неописивог недра и свету
проповедаше надвременог твога Сина. Ради њиних молитава и свих светих
смилуј се на нас.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Некада ученици твоји Христе у лађи захваћеној буром вапијаху: учитељу
спаси нас јер пропадамо, а сада ми вапијемо: Човекољубче Спаситељу наш,
избави нас од невоља наших, молимо те.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Крст твој Господе постаде мученицима оружије непобедиво;
гледајући наступајућу смрт надаху се будућем животу и уздањем у тебе се
снажише. Ради њиних молитава смилуј се на нас.
Слава и сада, богородичан: Очи срца мога подижем ка теби Владичице, не
презри мали мој уздисај, у часу када твој Син буде судио свету, буди ми
заштита и помоћница.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У среду на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 6. Саставио јеромонах Јован.
Његов акростих: Пресвета Богородице прими Јованов плач.
Песма 1.
Ирмос: Помоћник и покровитељ беше мени на спасење, овај Бог мој и
прославићу га, Бог оца мога и узвисићу га јер се славно прослави.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас
Пречиста, како да ти приступим очајни и бедни ја, будући сав у
нечистотама,али умилостиви се и спаси моју бедну душу, Богородитељко
пречиста.
Устани смирена душо из дубине безчашћа и топло завапи јединој Чистој:
помилуј ме Дјево Свенепорочна и чиста и избави ме од страсти.
Слава: Потапан сам буром грешних напасти, и сада ми пружи руку помоћи
Пречиста и избави ме безчашћа страсти да бих те увек славио.
И сада: Избави ме страшне буре греха, Богородитељко, због које сам сав
оскверњен; зато ти и притичем: олакшај ми сада терет сагрешења мојих.
Песма 3.
Ирмос: Утврди на камену заповести твојих поколебано срце моје, јер си
једини Свет и Господ.
Остарелог у нечасним и грешним страстима, учини ме моладим у
непорочности, Свенепорочна, и олакшај ми стеге греха.
Од блата и прашине греха ме очисти и учини ме да будем божански храм,
Богородице, и у чистоти да ти притичем.
Слава: Пробуди се бедна душо од сна и унинија, и обрати очи на Дјеву и
Божију невесту која једина спасава.
И сада: Долазим Владичице сав очајан и скрушен и твојој топлој молитви
притичем: спаси Пречиста мене слугу твога.
Песма 4.
Ирмос: Чуо је пророк о твоме доласку Господе и уплашио се јер ћеш се од
Дјеве родити и људима јавити, па говораше: чух тебе и побојах се , слава сили
твојој Господе.
Када ми се буде пред твојим Сином по правди судило за речи и дела
Богородитељко, да ми будеш прибежиште, Свенепорочна, и моћна заступница
и да ме избавиш свију мука.
Живот је мој укаљан а нарав нечиста од греха и сав се острастих, Пречиста,
али ти ме очисти од скверни греховне и убели ме као снег, твојим
заступништвом ка милосрдном Богу.
Слава: Са свих страна сам стегнут овојима сагрешења и не могу да се
обратим на пут покајања, али ти ми пружи руку, Свенепорочна и управи ме на
стазу спасења и тим ме путем води.
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И сада: Твојим молитвама Дјево, ослободи ме љутих мука, крајње таме и ада,
јер имаш и вољу и силу за то, јер ти си родила Господа јединог преблагог.
Песма 5.
Ирмос: Рано иза ноћи молим се Човекољубче: просветли ме и упути на твоје
заповести и научи ме Спаситељу да вршим вољу твоју.
Појави се у дан суда Владичице и дођи да ме муке и огња ослободиш да
спасен опевам твоју необориву благодат.
Одстрањен сам од твога заклона Владичице и непријатељ видећи душу моју
зароњену у дубину сагрешења гледа ме и подсмева се, али ти ми помози.
Слава: Подигни Пречиста бедну и страсну душу моју молим тебе
Свенепорочну и скини са ње бреме многих грехова.
И сада: Приносим ти молбу Свенепорочна из скверних и бедних и нечистих
уста мојих, али сажали се молитвом твојом молим те.
Песма 6.
Ирмос: Од свег срца из дубине ада кличем милосрдном Богу и чуо ме је и
извео из пропасти живот мој.
Мене блудног и најбеднијег прими владико Христе и избави ме муке, ради
молитава Родитељке твоје и од удела леве стране сачувај ме.
Хвата ме страх од тамнога ада, Пречиста и удео јаради збуњује ме, избави ме
од тога Пречиста Богородице, молим те.
Слава: Умртви мога тела страсти Владичице Богородице и оживи Пречиста
моју најбеднију душу и на пут прави упути ме.
И сада: Приносим ти молитву као слуга, неразумни ја и притичем твоме
благоме молосрђу, не враћај ме назад посрамљеног, Пречиста.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 6.
Од свег срца и из дубине своје приносим ти уздахе Свенепорочна, и иштем
твоје благо заступништво: помилуј најстраснију моју душу и умилостиви
многомилостивог Бога, да ме избави од суда и огњеног језера, једина
Благословена.
Песма 7.
Ирмос: Сагрешисмо о безаконовасмо и неправду чинисмо пред тобом, нити
сачувасмо нити учинисмо како си нам заповедио, али нас не напуштај до краја
Боже отаца.
Познамо те као чисту, као милостиву и као богољубиву Дјеву и Матер и
таквој ти притичем ја бедник, али ме не врати од тебе посрамљеног,
Свенепорочна.
Пробуди се и устани бедна и страсна душо и из дубине биј се у прса и отвори
изворе суза, да би те бедну помиловала Мати Христа и Бога.
Слава: Од мога божанског крштења у прошлости постао сам храм Божији
али га бедник оскрнавих и лежим прострт ужасним падом, но ти ме подигни
Свенепорочна и очајних надо.

156

И сада: Облак тешки покри најбедније моје срце и тама и мрак наиђоше на
страсну моју душу, Богоневесто; зрацима покајања озари ме да те славим.
Песма 8.
Ирмос: Онога кога небеске војске славе, и од кога дрхте херувими и
серафими њему све што дише и сва твар нека поји и благосиља га у све векове.
Када ме збуни огњена река и када ме мрак без светла свег поколеба, и када ме
снађе ужас црва и шкргута зуба, Дјево буди ми тада моћна заступница.
У запаљеном огњу, да не будем Господе, нити да чујем глас твоје претње, зато
имам, твоју чисту Матер, која се моли и ради њених молитава, «помилуј ме»,
вичем.
Слава: Учини да чујем твој божански глас и да добијем удео да стојим са
изабранима, Христе и да не доспем на место плача, зато имам Богородицу која
ти се моли.
И сада: Пошаљи ми токове суза и подај ми уздахе из душе, Пречиста, да увек
притичем твојој заштити и да твојом молитвом нађем разрешење мојих грехова.
Песма 9.
Ирмос: Бесеменог зачећа рођење је неизрециво, Матере безмужне
нетрулежан је плод, Божије рођење обнавља природе зато те сви нараштаји као
богоневесту и Матер величамо.
Збуњује ме дан страшнога суда Дјево, и шкргут зуба ми растапа срце, од
стојања са јарадима ужасавам се, али дај ми да у злу стекнем тебе Богородице
као помоћ, када будем осуђиван.
Обузет сам трепетом и бојим се од геени и незнам шта да чиним бедни и
осуђени, него теби притичем и са топлим умиљењем вапијем ти: не презри
мене, Пречиста.
Слава: Гледам судилиште и мислим на суд твој Христе мој, на њему ћу бити
праведно осуђен због мојих недела, али имам тада молитвеницу ка твоме
многом милосрђу, Богоневесну Матер твоју која ће да се моли за мене.
И сада: У мислима се дотичем твојих стопа Свенепорочна и молим те: прими
плач мој, чуј моје појање јер ти вапијем: подај ми опроштај молитвама твојим
Дјево да те са љубављу Величам.
Затим, Достојно је.. и поклон. Затим: Трисвето. После Оче наш.. тропари и
остало по обичају и отпуст.

У четвртак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални апостолима, глас 6.
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Као што си међу своје ученике дошао Спаситељу дарујући им мир, тако дођи
и нама и спаси нас.
Стих: По свој земљи изашла је њина благовест и до краја света речи њихове.
Сабор твојих ученика просветио је васељену, они беху некада ловци риба, а
сада ловци људи. Ради њих Боже помилуј нас.
Слава и сада, богородичан: Велико је мноштво мојих сагрешења
Богородице, али ка теби притичем Чиста тражећи спасења, посети моју
раслабљену душу, па моли Сина твога и Бога нашега: да ми подари опроштај од
свих зала које учиних, једина благословена.
По другом стихословију, сједални, глас 6.
Твоји ученици Спаситељу у све крајеве света послани, народе су побожно као
рибе су уловили и твојој их доброти привели. Ради њих кличемо ти Христе:
народу твоме подари велику милост.
Стих: Господе, небеса проповедају твоја чудеса.
Дванаесторица апостола показаше се на земљи као сунце са дванаест зракова,
због њих су увенуле обмане противника. Њима обасјаваш душе твојих слугу, па
и нас спаси Господе због њих, јер си милостив.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Господе, спомен твојих светих је данас као у рају и као у Едему;
њему се радује цела природа и ради њиних молитава дарујеш и нама и целоме
свету велику милост.
Слава и сада, богородичан: Свесвета Богородице, за време мога живота не
остави ме, човековој заштити не препусти ме, него ме ти сама заступај и
помилуј ме.
По трећем стихословију, сједални, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
По целој земљи је као муња изашла спаситељна вест премудрих ученика
твојих Владико Христе, и обасјала све у тами и опасности, и учинила нас
синовима дана и светлости, зато те сва творевина побожно прославља.
Рибари су своје лађе окренули и мрежом божанске вере из дубине сујете све
извукли и Богу их предали, као побожни и који Га увек славе.
Слава и сада, богородичан: Света Владичице, Мати Христа Бога нашега, ти
си неизрециво родила свима Створитеља, његову доброту моли са светим
апостолима, да нас избави о страсти и да нам опроштај грехова подари.
Канон светим, славним и свехвалним апостолима.
Дело Теофаново. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Постали сте светлост света, носиоци Божијих речи, својом блиставом
светлошћу обасјајте и нас и избавите нас од ноћних страсти и магле искушења,
богоблажени. (два пута)
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Господњи ученеци, вас је Дух часно поставио као кнезове по свој земљи а ви
сте кнеза ваздушног победили и верне избавили.
Ужарени сте духовним огњем као сјајне жеравице угља, зато спалите
премудри моје земне страсти и упутите ме ка светлости живота и безстрати.
Богородичан: Молитвама апостола, пророка и мученика и твоје пречисте
Родитељке, Господе Исусе и царе свију, смилуј се на народ који ти је сагрешио.
Ини канон, међу светима, оцу нашем, Николи чудотворцу.
Његов акростих је: Прими Николаје шесто певање.
Дело Јосифово. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Моћни фараон беше потопљен са целом војском, а Израиљ је прошао
кроз море и кликташе: појмо Господу Богу нашем јер се прославио.
На небесима живиш радосно оче премудри, а на земљи твојим заступништвом
одагнај сваку беду срца злога од оних који са вером сложно теби поје.
Укрепи сада оче Николаје све који са вером притичу твоме светом
покровитељству, против сваке злобе лажљивога, штетне страсти и непријатеља
који нам шкоде.
Нас рањене од невидивих стрелаца исцели лековима твоје молитве Николаје,
да бисмо здрави ходили путем Господњим.
Богородичан: Син који увек постоји са Оцем, напослетку је хтео да се усели
у твоју утробу Богородице, ради нашега поновног рођења, зато теби појимо.
Песма 3.
Ирмос: Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Својим страшним наиласком Божански Дух је ваше језике извајао, а ви сте
намучене људе обновили за живот, славни апостоли. (два пута)
Стално грешим разумом и како да нађем помиловање у Дан Суда? Зато ти
вапијем: ради молитава твојих ученика, смилуј ми се, јер и сам себе осуђујем.
Пордажавали сте спаситељна Христова страдања, зато вишегодишње и
страшне страсти душе исцелите, јер сте лекари, славни апостоли.
Богородичан: Ја сам сагрешио Христе а ти Спаситељу, ради Богородице и
твојих апостола, обрати ме и као Бог смилуј ми се и ослободи ме вечнога огња.
Ини.
Ирмос: На тврдом камену твоје вере утврди Господе помисли душе моје, јер
тебе имам Благи као уточиште и утврђење.
Однео си јасну победу над душепогубним страстима, свеблажени Николаје,
па зато и нас које њино зло стално савлађује, избави твојим молитвама.
Уздражањем си умртвио своје тело и прешао си у живот у коме се нестари,
зато те молимо мудри, да и ми њега добијемо, сви који те радосно славимо.
Непрестај да нас посећујеш са небеских висина, светитељу и одагнај сваку
животну тегобу твојим молитвама ка Богу.
Богородичан: Умоли Пречиста Избавитеља да нам подари разрешење од
грехова и да увек, ради твојих молитава, одгони мрак са душа наших.
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Песма 4.
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто мислећи и Господа празнујући.
Ви сте као тиха пристаништа, као пристаништа без буре, па ме доведите у
тихо пристаниште, јер ме страшан бура мојих сагрешења потапа. (два пута)
Уздахни душо моја и засузи душо моја, а ти смирено срце моје приби се уз
благога (Бога), да би те Бог избавио будуће муке и пламена.
Свеблажени апостоли, ви људима помажете, па молите Спаситеља и Господа,
да нас он као човекољубац, избави од страшних искушења и беда.
Богородичан: Дјево пречиста, Дјево непорочна, учини молитву са
апостолима, да се избавимо страшних искушења и беда.
Ини.
Ирмос: Чуо сам твој глас и поплашио се, разумео сам твоја дела и ужаснуо
се, слава сили твојој Господе.
Излечи светитељу срце моје јер је рањено и неисцељено од лажљивога, па
умоли за нас Николаје, доброчинитеља Бога нашега.
Христов угодниче, ти си оборио пагубна идолишта, па те зато са вером молим
Николаје, да уништиш из ума мога зле идоле.
Оче свети и богомудри Николаје, твојим праведним делима си постао
миомирисан и у граду Миру си био украс архијерјског престола.
Богородичан: Безневесна Владичице, благословена Богородитељко, спасавај
од сваке повреде оне који ти поје, јер ти си највећа помоћница људима.
Песма 5.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу озари нам душе, Благи од јутра ти се са
љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинскога Бога који из мрака
греховног нас призива.
Ученици (Бога) Речи, ви сте чисто прошли пут који уводи у (вечни) живот,
пут најужи, кроз искушења и муке, зато и стазу моје душе поравните. (два
пута)
Апостоли Христови, Светила Божанскога Истока, избавите ме од таме
страсти, помрачења сласти, искушења бурних и беда и сваке напасти.
Ви сте као стари списи Богом обасјани, зато апостоли молите да у књизи
живота да будем записан и ја, а меницу мојих злих грехова покидајте, вашим
молитвама.
Богородичан: Ти си најопеванија Дјево моје спасење и надање, ти си
непостидна узданица свима, ти ме спаси јер си ми уздање, са твојим молитвама
Сину твоме и божанских ученика.
Ини.
Ирмос: Као светлост си засијао свету, Христе; просветли и срце моје у ноћи,
јер те призивам и спаси ме.
Обухватиле ме лењост и дремеж, а ти ме усрдно поправи Николаје, твојим
светим заузимањем.
Светитељу Николаје, Исуса Спаситеља умоли, да ме вечног мучења избави.
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Светитељу Николаје, твојим молитвама сачувај ме од саблазни света и од
злобе демона.
Богородичан: Онај који нам је дао да живимо уселио се у твоју утробу,
Богородице, а ти га моли да све нас спасе.
Песма 6.
Ирмос: Море живота, узбуркано буром искушења гледајући, тихом
пристаништу твоме притекох и вапијем ти: Многомилостиви изведи из
пропасти живот мој.
Ви сте славни, као таблице Духа, Богом написане, а часне заповести (Божије)
држали сте у душама не лажно, својим списима сте испунили Закон а свет
спасили. (два пута)
Душо грешна робујеш лудо злим навикама, прени се најзад и обрати
милосрдном Господу па завапи: ради твојих апостола Божија Речи спаси ме.
Ради молитава божанских проповедника твојих, уброј и мене у изабране твоје
овце са десне твоје стране, када буде твој страшни други долазак, јер си
жтрвован за све као јагње незлобиво.
Богородичан: Збор твојих бестелесних слугу моли те, превечни Сине Божији,
а моли те и сабор твојих ученика са твојом Родитељком да подариш твоме
народу своју милост.
Ини.
Ирмос: Прогутао ме је грех мој као кит, али теби кличем, као што си пророка
из пропасти ослободио, тако ослободи и мене.
Свима си нам Николаје духовно светило које нас просвећује зрацима
небројених твојих чудеса.
Николаје наш молитвениче баз сна, ка теби притичем да ме избавиш од злога
сна лености.
Ти си мудри Николаје избавио у давнини неке који су имали неправедно бити
погубљени, тако и мене сада избави од беда и сагрешења.
Богородичан: Једина чиста Дјево обрадована, помози ми, јер сам стално у
напастима и животним бурама.
Песма 7.
Ирмос: Росоносном учини ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
опали наредба Божија и мучитеља научи да поји: Благословен си Боже отаца
наших.
Удицом речи апостоли, извукли сте све нас из дубине обмане и привели ка
(Богу) Речи жртвованоме ради нас, певајући му: Благословен је Бог отаца
наших. (два пута)
Са јављеним (Богом-Сином) у стварноме телу, говорили сте апостоли
непосредно и просветисте се његовом озаравајућом светлошћу, зато и мене
просветите када појим: Благословен је Бог отаца наших.
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Божествени ученици, умолите доброга Пастира да потражи мене залуталог у
горама сагрешења и да ме спасе јер из срца појим: Благословен је Бог отаца
наших.
Богородичан: Моли Дјево са пророцима, апостолима и мученицима Онога
кога си родила, да ме избави Владичице од земаљских зала и удостоји да будем
учесник небеских блага
Ини.
Ирмос: Песму твојих преподобних младића си чуо и прећ разогрелу оросио,
благословен си Господе Боже отаца наших.
Божијом силом најблаженији Николаје, војске јеретика си победио и од њих
си твоје стадо спасао.
Јавио си се морепловцима и твој си град прехранио у време глади, зато и мене
избави од душепогубне глади, твојим молитвама оче Николаје.
Укрепи оче Николаје, твојим молитвама све који те у помоћ призивају и
утишај им од злих демона буру.
Богородичан: Пресвета Богородице и свих људи Владичице, твојим
молитвама ослободи ме потпуно робовању страстима.
Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним росу ..
Апостоли, божански делатељи Спаситељеви, молитвама вашим као српом
очистите коров свих мојих мисли, да бих пронео клас спасоносног плода. (два
пута)
Боговидци, ви сте охладела срца обновили ралом речи и засејали честито
учење, а пожњели сте стоструки клас спасења.
Ученици (Бога) Речи, ви сте злобу врага успавали, па сте уснули преподобним
сном праведника и постали сте молитвеници без сна за нас у све векове.
Богородичан: Избави ме милосрдни Господе огња неугасивога, ради
молитава твојих пророка, мученика и апостола и неискусобрачне Дјеве, која те
је неизрециво у себе примила.
Ини.
Ирмос: Преподобни твоји младићи у пећи херувиме подражаваху, па су
трисвету песму певали појући: благословите, појте и величајте га у све векове.
Појавио си се, богоносни, на висини светлога живота и постао познат по
целом свету и просвећујеш разним чудима све који су у тами, Николаје.
Учини марљивима за божанску благодат све који тебе блажени Николаје
поштују, па успавај злобу непријатељских народа који на нас насрћу.
Ти си све мреже вражије твојом духовном снагом уништио, зато од њих
избави и мене твојим молитвама и управљај мојим животом, богомудри
светитељу Николаје.
Богородичан: Теби појимо Дјево и Богородитељко јер је због тебе
(прадедовска) клетва постала неплодна и тобом је дошао благослов свима који
те поштују као једину неневесну Матер Бога нашега .
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Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена, њега
величамо а тебе називамо блаженом.
Бог се са људима сјединио и њину замрлу природу без поређења обожио. То
сте у целом свету проповедали да би све безбожнике од обмане ослободили,
зато сте увек блажени Божији апостоли. (два пута)
Вашим разним телесним страдањем апостоли, ви сте Христовом страдању
подражавали, зато и страсти мога тела умртвите, а изнемоглу, бедну и
умртвљену моју душу оживите.
Буди ми Пут без лутања, којим ћу доћи до пута заповести твојих
Човекољубче, јер сам залутао, удаљио се и упао у провалију грехова и трпим
невоље на путевима зла.
Богородичан: Зборови ангела и архангела, власти и силе, господства,
херувими и серафими и престоли са сабором апостола и са твојом Родитељком,
тебе једини милосрдни Христе моле, да спасеш слуге твоје.
Ини.
Ирмос: Примила си од ангела као поздрав «Радуј се» и родила си Творца
свога Дјево, зато спаси оне који те величају.
Николаје, светитељска доброто и изворе чудеса, умоли човекољубивога Бога
да нађемо код њега опроштај наших сагрешења.
Као што си у давнини заробљене избавио од смрти Николаје, тако и нас
избави од животних искушења.
Ти си у граду Миру Ликијскоме био погребен, а миро стално изливаш
Николаје, зато увек одгони смрадне страсти.
Долазак Творца је пред вратима, зао се не лењи душо моја, него се прени и
завапи: ради молитава Николаја, Христе спаси ме.
Богородичан: Ти си Најопеванија, родила светлост, зато и ослепеле зенице
мога срца просветли, да бих појао тебе (Дјево) преко које се спасавам.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан: Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и
предстојника Мира Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од
неправедне смрти, цару се јавио са Авлавијем у сну, и укинуо неправедну
пресуду.
Богородичан: Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога
Божанства, у којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је
Служитељко осенио, и као Богородицу показао.
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Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире апостолима, глас 6.
Мудри апостоли Христови, ви сте умирили буру лажи демонске на тишину, и
цео свет сте упутили у веру православну и сада се молите за душе наше.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Хајдете верни да достојним песмама прославимо спомен премудрих ученика
Христа Цара нашега, јер су они Тројичну веру по свету проповедали.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Изабрани и задивљујући светитељи Бога нашег, радујте се и
веселите се све слуге његове, јер је вама припремио венце и царство своје, а ми
вас молимо незаборавите ни нас.
Слава и сада, богородичан: Богородице свеопевана, ти преобраћаш тужне и
исцељујеш болесне, спаси место ово и народ, јер си ти умирење онима који се
боре, а онима у бури тишина и једина заструпница вернима.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У четвртак, блажени, глас 6.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети ме се Спаситељу када дођеш у царство твоје, и спаси ме јер си само ти
Човекољубац.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Славни апостоли, ви сте прошли кроз свет као тајанствени зраци, и род
људски сте вером просветили.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Просвећени Господњи апостоли, ви сте као облаци водом божанске науке цео
свет наквасили.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Када сте се мученици огњу мучења приближили, тада сте божанском росом
били расхлађени, коју сте од Бога добили.
Слава: Поклонимо се верни Светој и часној Тројици и сложно запевајмо:
ради молитава апостола спаси све нас.
И сада: Богородице ти си неизрециво родила (Бога) Реч, са Оцем
безпочетног, њега моли да спасе душе наше.
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У четвртак на вечерњи
на Господи возваx: стихире часном и животворноме крсту. Глас 6.
Подобан: Тридневно..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Дуготрпељиви Човекољубче и Боже мој, многомилостиви и милосрдни, како
си претрпео жртвовање и умирање на дрвету за род људски? Зато славословимо
твоју доброту.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Шамаре, распеће и понижење си претрпео Дуготрпељиви, јер си желео да све
избавиш од лажљивога, једини Животодавче и све трпиш као пун доброте.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Ти си Пастиру узишао на крст и раширио си руке и позвао: ходите ка мени и
просветлите се људи који сте обманом помрачени, јер ја сам светлост. Зато
слава теби Једини даваоче светлости.
Затим стихире светоме из минеја. ако ли нема минеј, онда ине стихире
Пресветој Богородице, глас и подобан исти.
Подобан: Отчајанаја..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Усправи Дјево погнуту и оптерећену теретом сагрешења погурену душу моју,
јер ти имаш за нас пале Спаситеља за усправљање, а он се покорава
материнској слободи. Твојим заступањем покидај меницу мојих грехова, молим
те за велику твоју милост.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Погледај ме очајног због грехова и укаљаног безакоњима, јер сам презрео
Божије наредбе, и не одбаци ме од твога лица, јер си ти Богородице узданица
моја и заступница. Зато пази на моје молитве и због твоје велике милости
очисти ме од сваке скверни.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Отвори ми двери покајања и даруј ми Пречиста извор суза, дај ми скрушеност
и целомудрено срце, јер само тебе сматрам као сигурну заступницу и све чему
се надам пред тебе узносим. Немој одбацити мене посрамљеног, него ме прими
и спаси Владичице због твоје велике милости.
Слава и сада, крстобогородичан: Подобан: Тридневно..
Док је Пречиста гледала тебе на дрво (крста) прикованога овако је нарицала:
О, Сине мој и Боже! Како је узвишено и никада чувено то што ти трпиш из
велике твоје милости!
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
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На стиховње, стихире крста, глас 6.
Твој крст Господе је живот и заступање народу твоме а ми који се у њега
надамо о теби Богу нашем разапетог телом певамо: смилуј се на нас.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Крст твој Господе отворио је рај роду човечијем и од пропасти нам је
избављење, зато о теби Богу нашем разапетог телом певамо: смилуј се на нас.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Мученици твоји Господе нису се одрекли тебе нити одступили
од твојих заповести. Њиним молитвама смилуј се на нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Подобан: Тридневно воскресал јеси
Христе..
Некада у време распећа је Дјева крај крста са девственим учеником стајала и
кроз плач нарицала: јао мени како страдаш Христе, а сав си бестрастан?
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У четвртак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици.
Саставио јеромонах Јован. Акростих: Пресвета Богородице
прими Јованов плач. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Помоћник и покровитељ беше мени на спасење, овај Бог мој и
прославићу га, Бог оца мога и узвисићу га јер се славно прослави.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас
Пречиста, како да ти приступим очајни и бедни ја, будући сав у
нечистотама,али умилостиви се и спаси моју бедну душу, Богородитељко
пречиста.
Устани смирена душо из дубине безчашћа и топло завапи јединој Чистој:
помилуј ме Дјево Свенепорочна и чиста и избави ме од страсти.
Слава: Потапан сам буром грешних напасти, и сада ми пружи руку помоћи
Пречиста и избави ме безчашћа страсти да бих те увек славио.
И сада: Избави ме страшне буре греха, Богородитељко, због које сам сав
оскверњен; зато ти и притичем: олакшај ми сада терет сагрешења мојих.
Песма 3.
Ирмос: Утврди на камену заповести твојих поколебано срце моје, јер си
једини Свет и Господ.
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Остарелог у нечасним и грешним страстима, учини ме моладим у
непорочности, Свенепорочна, и олакшај ми стеге греха.
Од блата и прашине греха ме очисти и учини ме да будем божански храм,
Богородице, и у чистоти да ти притичем.
Слава: Пробуди се бедна душо од сна и унинија, и обрати очи на Дјеву и
Божију невесту која једина спасава.
И сада: Долазим Владичице сав очајан и скрушен и твојој топлој молитви
притичем: спаси Пречиста мене слугу твога.
Песма 4.
Ирмос: Чуо је пророк о твоме доласку Господе и уплашио се јер ћеш се од
Дјеве родити и људима јавити, па говораше: чух тебе и побојах се , слава сили
твојој Господе.
Када ми се буде пред твојим Сином по правди судило за речи и дела
Богородитељко, да ми будеш прибежиште, Свенепорочна, и моћна заступница
и да ме избавиш свију мука.
Живот је мој укаљан а нарав нечиста од греха и сав се острастих, Пречиста,
али ти ме очисти од скверни греховне и убели ме као снег, твојим
заступништвом ка милосрдном Богу.
Слава: Са свих страна сам стегнут овојима сагрешења и не могу да се
обратим на пут покајања, али ти ми пружи руку, Свенепорочна и управи ме на
стазу спасења и тим ме путем води.
И сада: Твојим молитвама Дјево, ослободи ме љутих мука, крајње таме и ада,
јер имаш и вољу и силу за то, јер ти си родила Господа јединог преблагог.
Песма 5.
Ирмос: Рано иза ноћи молим се Човекољубче: просветли ме и упути на твоје
заповести и научи ме Спаситељу да вршим вољу твоју.
Појави се у дан суда Владичице и дођи да ме муке и огња ослободиш да
спасен опевам твоју необориву благодат.
Одстрањен сам од твога заклона Владичице и непријатељ видећи душу моју
зароњену у дубину сагрешења гледа ме и подсмева се, али ти ми помози.
Слава: Подигни Пречиста бедну и страсну душу моју молим тебе
Свенепорочну и скини са ње бреме многих грехова.
И сада: Приносим ти молбу Свенепорочна из скверних и бедних и нечистих
уста мојих, али сажали се молитвом твојом молим те.
Песма 6.
Ирмос: Од свег срца из дубине ада кличем милосрдном Богу и чуо ме је и
извео из пропасти живот мој.
Мене блудног и најбеднијег прими владико Христе и избави ме муке, ради
молитава Родитељке твоје и од удела леве стране сачувај ме.
Хвата ме страх од тамнога ада, Пречиста и удео јаради збуњује ме, избави ме
од тога Пречиста Богородице, молим те.
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Слава: Умртви мога тела страсти Владичице Богородице и оживи Пречиста
моју најбеднију душу и на пут прави упути ме.
И сада: Приносим ти молитву као слуга, неразумни ја и притичем твоме
благоме молосрђу, не враћај ме назад посрамљеног, Пречиста.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 6.
Од свег срца и из дубине своје приносим ти уздахе Свенепорочна, и иштем
твоје благо заступништво: помилуј најстраснију моју душу и умилостиви
многомилостивог Бога, да ме избави од суда и огњеног језера, једина
Благословена.
Песма 7.
Ирмос: Сагрешисмо о безаконовасмо и неправду чинисмо пред тобом, нити
сачувасмо нити учинисмо како си нам заповедио, али нас не напуштај до краја
Боже отаца.
Познамо те као чисту, као милостиву и као богољубиву Дјеву и Матер и
таквој ти притичем ја бедник, али ме не врати од тебе посрамљеног,
Свенепорочна.
Пробуди се и устани бедна и страсна душо и из дубине биј се у прса и отвори
изворе суза, да би те бедну помиловала Мати Христа и Бога.
Слава: Од мога божанског крштења у прошлости постао сам храм Божији
али га бедник оскрнавих и лежим прострт ужасним падом, но ти ме подигни
Свенепорочна и очајних надо.
И сада: Облак тешки покри најбедније моје срце и тама и мрак наиђоше на
страсну моју душу, Богоневесто; зрацима покајања озари ме да те славим.
Песма 8.
Ирмос: Онога кога небеске војске славе, и од кога дрхте херувими и
серафими њему све што дише и сва твар нека поји и благосиља га у све векове.
Када ме збуни огњена река и када ме мрак без светла свег поколеба, и када ме
снађе ужас црва и шкргута зуба, Дјево буди ми тада моћна заступница.
У запаљеном огњу да не будем Господе нити да чујем глас твоје претње, зато
имам твоју чисту Матер која се моли и ради њених молитава «помилуј ме»
вичем.
Слава: Учини да чујем твој божански глас и да добијем удео да стојим са
изабранима, Христе и да не доспем на место плача, зато имам Богородицу која
ти се моли.
И сада: Пошаљи ми токове суза и подај ми уздахе из душе, Пречиста, да увек
притичем твојој заштити и да твојом молитвом нађем разрешење мојих грехова.
Песма 9.
Ирмос: Бесеменог зачећа рођење је неизрециво, Матере безмужне
нетрулежан је плод, Божије рођење обнавља природе зато те сви нараштаји као
богоневесту и Матер величамо.
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Збуњује ме дан страшнога суда Дјево, и шкргут зуба ми растапа срце, од
стојања са јарадима ужасавам се, али дај ми да у злу стекнем тебе Богородице
као помоћ, када будем осуђиван.
Обузет сам трепетом и бојим се од геени и незнам шта да чиним бедни и
осуђени, него теби притичем и са топлим умиљењем вапијем ти: не презри
мене, Пречиста.
Слава: Гледам судилиште и мислим на суд твој Христе мој, на њему ћу бити
праведно осуђен због мојих недела, али имам тада молитвеницу ка твоме
многом милосрђу, Богоневесну Матер твоју која ће да се моли за мене.
И сада: У мислима се дотичем твојих стопа Свенепорочна и молим те: прими
плач мој, чуј моје појање јер ти вапијем: подај ми опроштај молитвама твојим
Дјево да те са љубављу Величам.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и после Оче наш.. тропари и остало по
обичају, и отпуст.

У петак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 6.
Данас су испуњене пророчанске речи: ево клањамо се на месту где су стојале
ноге твоје Господе, и окусивши дрво спасења, добили смо слободу од
греховних страсти, ради молитава Богородице, једини Човекољубче.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
Чим се Христе поставило дрво твога крста, темељи се смрти заљуљаше
Господе, све које је ад волео да прогута, пустио је дрхтећи, ти си нам показао
спасење од тебе Свети, и славословимо те Сине Божији, помилуј нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Подобан: Упованије мира..
Богородице Дјево, једина као јагње непорочна, из твоје чисте крви се
оваплотио Онај кога си видела на крсту својевољно разапетога, па си са горким
сузама Дјево нарицала: Сине мој незлобиви, појим о твоме целом страшном
промислу.
По другом стихословију, сједални крста, глас 6.
Твој се крст посветио Господе, па њиме бивају исцелења болеснима од греха,
зато падамо пред тобом, помилуј нас.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Господе, тебе Живота свих су Јудејци осудили на смрт; они су твојим жезлом
прошли кроз Црвено море, а тебе су на крст приковали; из камена су мед
сисали, а теби су жуч принели. Све си ово својевољно претрпео да нас
ослободиш из робства врагу, Христе Боже наш слава теби.
Слава и сада, крстобогородичан: Подобан: Упованије мира..
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Крај крста је стајала Дјева и Мати, и за Оваплоћеним надразумно из ње кроз
сузе је матерински нарицала: не могу да те гледам мртвога и разапетога, јер ти
дајеш дисање свему што на земљи живи, о, Сине и Боже мој!
По трећем стихословију, сједални, глас 6.
Подобан: Упованије мира..
Крсте прогонитељу демона, лекару болесних сило и чуваре верних, истинита
похвало православних, утврђење цркве Христове, буди и нама одбрана и бедем
и чувар, о, дрво благословено.
На дрвету крста си из милосрђа свога и милости подигнут и у ребро копљем
прободен, покидао си ужасну меницу греха као свесилни Бог, зато побожно
појимо Речи (Божија) твоме неизрецивом промислу.
Мученичан: Светлост праведника непролази, јер се свети од тебе
просветљују, и увек блистају као светила, јер светило неверних угасише. Ради
њиних молитава Спаситељу наш ти просветли мој светилник Господе и спаси
ме.
Слава и сада, крстобогородичан: Свесвета Богородице, за време мога
живота не остави ме, човековој заштити не препусти ме, него ме ти сама
заступај и помилуј ме.
Канон часном и животворном крсту. Дело Јосифово. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Некада је морским валовима покрио гонитеља, а младиће сакрио под
земљу и спасао од мучитеља, али ми као слуге Господу појмо, јер се славно
прославио.
Твојим часним страдањем удостојио се почасти обезчашћену природу човека,
зато поштујући те са страхом, величамо моћ твоју и верно прослављамо, јер си
се славно прославио.
Твојом крвљу Речи (Божија) зауставио си неправедно крвопролиће и очистио
си од зле скверни природу човека, зато славимо твоју моћ Свесилни, јер смо
спасени.
Мученичан: Својим противљењем мученици су заиста звер и крвопију
победили, а природу огња су росом Божанске благодати надјачали и силну буру
многобожаца су зауставили.
Мученичан: Својом крвљу као кишним облацима изсушили сте обману, а
свету излили облаке исцелења. Пламен страсти безбожија сте одагнали, зато сте
мученици блажени постали.
Богородичан: Када си ( на крсту) патио, страдала је и твоја лепота и изглед, а
неискусобрачна Дјева гледајући тебе, вернима Доброто, матерински нарицаше
и са љубављу те слављаше.
Ини канон пресветој Богородици. Његов акростих је по алфабету.
Глас и ирмос исти.
Песма 1.
Пречиста Дјево, богоблагодатна Маријо славна, заступнице радости, твоје
појце божанским благодатима обогати, да би ти могли благодарну песму
певати.
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О, коликих твојих тајни, Богомати! Ти си свих створених Владичица и носиш
у твоме наручју Онога кога ни војске ангела несму гледати, зато ћете сви увек
блаженом називати.
Цео људски род осуђен је на пропаст, због праметере која је јела са
(забрањеног) дрвета, а тобом је спасен, јер си Животодавца родила и чиста и
без промене остала.
Песма 3.
Ирмос: Тебе који си над водама поставио сву земљу без ослонца, твар је
видела на Месту Лобање (на крсту) пропетог, ужасом великим је уздрхтала па
је узвикнула: Нема светог осим тебе Господе.
Када је сунце видело тебе, који си необухвативу земљу подигао на водама да
си на дрво (крста) подигнут и у ребра прободен, оно се помрачило схвативши
да си ти просветлење свега Господе.
Твојим клиновима дуготрпељиви (Господе) рањен је злочинац, који је у
давнини у рају ранио Адама и тако рањен остаје довека, а ми верни стекосмо од
свих рана исцелење.
Мученичан: Кад је збор ангела видео стадо мученика где за Јагњета бивају
здробљени и жртвовани, чудио се: како телесни духовнога врага побеђују и
венце победе примају?
Мученичан: Одевени у силу и моћ најмоћнијега, са врагом се сукобљавају и
његову немоћну снагу побеђују и венце од Бога примају.
Богородичан: Када си видела из тебе Рођенога, копљем прободенога, рањена
си у срце Пречиста и најнепорочнија и чудећи се ти си говорила: Чедо, како ти
је узвратио сабор безаконика?
Ини. Ирмос исти.
Мојом жељом за обожењем ме је враг у давнини преварио и из Едема ме је на
земљу оборио, али ми се Христос смиловао, који се из тебе Богомати оваплотио
и мене је обновио.
У давнини Дјево ти си се показала пророку Језекиљу као врата живота, кроз
која је једино оваплоћени Господ прошао и затворену те је Пречиста, сачувао,
јер он је вишњи Бог.
Разрешена је стара клетва Богомати твојим посредништвом, јер се из тебе
Пречиста Господ јавио и као најблаженији је свима благослов излио.
Песма 4.
Ирмос: На крсту твоје божанско страдање је Авакум видео, па се ужаснуо и
узвикнуо: ти си Благи пресекао моћника насиље, а сјединио се са онима у аду
као свесилан.
Твојим пруженим рукама Господе и твојом жтрвом до смрти на дрвету
(крста) одбацио си неуздржане руке ка давному залогају да би спасао све и
свезанима се излива опроштај из твојих ребара.
Ти си Преблаги (Господе) претрпео страдање, да би нас ослободио од
неразумних страсти, жуч си окусио Владико а мени си излио божанску сладост
и усмрћен си био, да би мени живот подарио.
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Мученичан: Носећи у души разумној огањ божанске љубави, угасили сте
пламен најозлоглашенијих и постали сте као светила која просвећују, Христови
страдалници.
Мученичан: Божествени пријатељи Цара свију, одвојили су се телом од
својих и снажно кренули на мучење и однели победу и славом се овенчали.
Богородичан: Без муке сам те родила и како да те сада гледам где си у
мукама? Како можеш да трпиш све ово, Сине беспочетни? Тако Дјева нарицаше
и твоје дуготрпљење слављаше.
Ини. Ирмос исти.
Само си се ти јавила изабрана од свих поколења, Пречиста, јер си врлинама
засијала нескверна и чиста, зато твоје појце твојом светлошћу просвети.
Ти си Дјево родила Бога у телу из чисте крви твоје, ти си Пречиста Мати
Спаситеља, који од великих зала избавља, све који теби Млада и
богоблагодатна Дјево поје.
Бестелесни чинови свештенослуже божанском породу твоме а сабор људи са
љубављу теби поји, да их твоја светлост, пречиста Богородице, озари.
Песма 5.
Ирмос: Ка теби јутром раним Речи Божија, јер си из милосрђа себе жртвовао,
и мада си непромењив и нестрадалан, ти си себе до страдања спустио, мир
подари мени палом човеку.
На Месту Лобање виђен си мртав, али ти си страдањем твога тела умртвио ад.
Када си разапет Христе, ниси имао ни лепоте ни угледа, а хтео си да ми вратиш
углед, јер си Човекољубац.
Ти си прикован клиновима и копљем прободен, да би приковао првога Адама
љубав ка страстима и пламеном мачу забрањујеш Христе, да не спречава
слугама твојим улазак (у рај).
Мученичан: По примеру страдања Владике, сабори мученика били су на
дрвету приковани и руке им одсецане а ноге на стазу мучења божански
усмерене.
Мученичан: Христос је својим смирењем све људе уздигао, а ви сте
Христови мученици по његовом примеру вашим савршеним разумом и
смирењем, оборили разум гордога, који је дрско пркосио.
Богородичан: Из корена Јесејевог изникла си Дјево и као цвет процвала си
Садитеља света. Божанским сађењем крста, када је примио на себе Његово
тело, коров безбожија је осушен.
Ини. Ирмос исти.
Показала си се Јакову у виду лествице која иде у највећу висину и тиме је
заиста предсказано изузетно рађање (Христа) из тебе Богоневесто. Тобом је
заиста Бог са нама, по своме божанском снисхођењу поживио и живот људима
подарио.
Тобом смо Богородитељко, избављени од праметеринске туге и бисмо
испуњени утехе, јер си целог света радост и весеље родила, зато Најопеванија
твоје песнике од беда твојим молитвама сачувај.
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Купина огњем неспалива беше предсказање Боговидцу Мојсеју, којим је
тајанствено поучен о твоме праобразу Дјево најнепорочнија, јер се у тебе
Богоневесто Саздатељ уселио, и није тебе, вишу од свих створења спалио.
Песма 6.
Ирмос: Ухваћен је био али не и задржан у грудима кита Јона, носио је твој
лик постадалог и погребеног, али је из звери као из палате изашао и стражи
саопштио: чувате што је сујетно и лажно а милост сте оставили.
Када је у давнини Јаков премештао руке благосиљајући синове, учинио је
знак крста. Тако сада Вишњи када на крст силазиш, старе клетве човечанство
разрешаваш и благослов изливаш, свима који тебе благосиљају, једини
благословени и Творче преблаги.
Велики Мојсеј подиже у давини бакарну змију на дрвету и тако
праобразоваше твоје страдање, Речи (Божија). Гледајући на то људи су од
отровног уједа змијина спасавани, а твојим распећем Владико су верни од
повреде богомрске змије избављени.
Мученичан: Као што је (Хрстос) пострадао, тако су страдали и божествени
часни мученици, гледајући на вечна добра и радост која их је чекала. Њиним
молитвма милосрдни Христе избави од искушења, греха и невоља оне који ти
поје.
Мученичан: Часни и божествени страдалници зауставише потоке обмане
токовима своје крви и постадоше истинити извори, који вернима изливају воду
богопознања. Њиним молитвама Спаситељу света, подари свима росу
опроштаја и живот и очишћење греха и велику милост.
Богородичан: Гледајући првог пастира и Владику подигнутог на крст, Дјева
као јагње матерински плакаше и нарицаше: Каква ли је ово Чедо, нова тајна?
Како ли си ти по природи бесмртан смрт примио а да избавиш људе од
пропасти си желео?
Ини. Ирмос исти.
Слике (Старог) Закона и пророчка предсказања су тебе Богородице јасно
најавили, да ћеш родити Избавитеља света и добротвора целе творевине, који је
много пута и на разне начине добра чинио свима, који тебе Пречиста
Владичице са вером и љубављу прослављају.
У давнини су Богом првосаздани (људи) удаљени од рајске хране због
преваре врага и човекоубице, а сада си их баш ти Богородитељко подигла
поново у рај, родивши Спаситеља Господа, који је својом божанском вољом
распеће и погребење претрпео.
Онај који је својом стваралачком божанском вољом и силом све из небића
саздао, изашао је из твоје утробе као Бог и Човек Пречиста. Он је Владичице
све од раније у тами незнања, божанским сјајем светло обасјао.
Песма 7.
Ирмос: Неизрецивог ли чуда: у пећи је преподобне из пламена избавио, а у
гроб мртав и без даха положен био, за спасење свих који поје: избавитељу
Боже, благословен си.
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Када те је јеврејски сабор на крст осудио, видевши то земља се ужаснула,
сунце је своју светлост сакрило, а они дотле у тами светлост видеше па
запеваше: Благословен си Боже избавитељу.
Својом вољом си претрпео Христе Боже Спаситељу срамоћење, трском
шибање, као цар трновим венцем овенчање, ради спасење нас који појимо:
Благословен си Боже избавитељу.
Мученичан: Везивани сте свехвални мученици, ви који сте јасно сву ђавољу
обману разрешили. Претрпели сте муке и смрт неправедну желећи небески
живот и кличући: Благословен си Боже избавитељу.
Мученичан: Стојали сте усред огња, свехвални мученици а обману сте јасно
спалили. Орошени божанском благодаћу нисте спаљени него у песми кличете:
Благословен си Боже избавитељу.
Богородичан: Својом вољом разапет си Сине, нарицала је Богородица
гледајући те, утонула је у тугу сада душа моја, а ти умирући дарујеш живот
свима који поје: Благословен си Боже избавитељу.
Ини. Ирмос тај исти.
Твој Син и Господ желео је Богомати да те најлепше украси својим
божанским украсом као златом на спасење свих нас који појимо: Благословен је
твој Плод Пречиста.
Владика је нашао тебе Пречиста, као ружу усред трња, која нас испуни
миомира твојих дивних духовних благодати, када са смерношћу појимо:
Благословен си Боже избавитељу.
Сви твоји божествени пророци видели су знаке твога божанскога рађања
Пречиста, па ти славно клицаху: Бог ће доћи из Дјеве да спасе све који поје:
Благословен си Боже избавитељу.
Песма 8.
Ирмос: Ужасни се, поплаши се небо, и нека се покрену темељи земље, гле
међу мртваце је помешан Који живи на висини, и у малом гробу је као гост,
Њега младићи благосиљајте а свештеници му појте и народи га величајте у све
векове.
Испијаш Христе чашу крсног страдања као што си хтео и изливаш ми изворе
опроштаја из твојих живоносних ребара, због оне, створене од ребра којом је
(човек) усмрћен. Зато у песми појим: Свештеници благосиљајте га и народи
величајте га у све векове.
Када су те Исусе безакони људи осудили на распеће међу безаконицима
животодавче и Господе, земља се затресла и сви са страхом запеваше: Децо
благосиљајте га, свештеници појте му и народи величајте га у све векове.
Мученичан: Ваша смрт страдалници поазала се часном пред Богом, јер сте
окусили многа страдања и постали учасници Христових часних страдања,
кличући као једним умом: Децо благосиљајте га, свештеници појте му и народи
величајте га у све векове.
Мученичан: Ваша оружија мученици против врага, заиста нису телесна, него
су то нада, вера и истина, са којима стигосте до Бога и сјединисте се са војскама
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ангела, певајући Владики: Свештеници благословите га и народи величајте га у
све векове.
Богородичан: Богородица је овако нарицала: Беспочетни, вишњи Сине,
трпиш пљување, поруге и крст, трском си шибан и руган, док ја славим твоје
дуготрпљење и деца те благосиљају, свештеници ти поје а народи те величају у
све векове.
Ини. Ирмос исти.
Предсказана си божественоме Данилу као гора несечена из које је млада
Дјево само Христос мимо људских руку као камен одсечен. Њега децо
благословите, свештеници појте му и народи га величајте у све векове.
Горе (на небесима) војске (ангела) песмама увек славе Рођенога од тебе
Пречиста и радосно са нама су тебе као Богомајку испевали. Тебе деца
благосиљају, свештеници ти певају и народи те величају у све векове.
Зрацима твоје светлости обасјај оне који сада тебе проповедају као истиниту
Богородицу Марију учини да се блистају, јер си ти постала станиште светлости,
Дјево, за све који ти са вером поје: радуј се благословена и најславнија у све
векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Не плачи замном Мати, гледајући у гробу оног кога си у утроби
бесемено зачела, устаћу и прославити се, и вазнећу као Бог са славом све који
непрестано са вером и љубављу тебе величају.
Разапет си телом и пристао си да будеш умртвљен једини Спаситељу, да би
као добар избавио пропалога због једења са сласног дрвета, зато непрестано
појимо Исусе твоју велику доброту и силу.
О, како ли си претрпео страдања разапет на крсту, а овамо од љутих страдања
избављаш ме Спаситељу? Како си овенчан трњем, а спалио си сво трње
страсти? Како ли си напојен оцта, а нама си насуо чашу радости?
Мученичан: Мада сте страдалници гоњени, у тамнице бацани, на комаде
страшно сечени, на точковима растезани и зверима за јело бацани, ви се нисте
Владике свију Христа одрекли.
Мученичан: Много више него сунчана светлост блиста се спомен
страдалника и душе православних просвећују свагда и одгони таму страсти и
искушења и разгони најдубљу таму демона.
Богородичан: Ти Пречиста Владичице носиш носиоца свега и држиш га на
рукама као детета, а он избавља нас из руку врага који напада. Гледаш Сина на
дрвету крста подигнутога који нас из јаме злобе избавља.
Ини. Ирмос исти.
Ти си надприродно постала наша заступница вечне радости и живота,
Богородитељко Пречиста, јер си Спаситеља свију родила. Он је доашао да
сваку сузу на земљи обрише и да свима радост дарује.
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О теби је твој праотац Давид певајући прорицао, а Мојсеј те је Богордице као
ковчег и сасуд са божественом маном и златну палицу знаменовао, јер си само
ти Богородице примила Онога који је увек у недрима Оца, зато те у песмама
славимо.
Заиста си виша од свих створених, јер си Бога свију у телу родила, зато си нам
поуздана заступница Владичице и тврда стена, па надамо се да се тобом
спасемо.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан: Код крста је стајала, која те је безсемено родила и
јецајући нарицала: јао, најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си
се међу мртве помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, глас 6.
Због крста имам наду Христе и њиме се хвалим и кличем: Човекољубиви
Господе, обори гордост свих који те не исповедају као Бога и Човека.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Ми смо крстом ограђени па се врагу противимо, и његових се лукавстава и
лавежа не бојимо, јер је горди поражен и побеђен, силом Христа на дрвету
прикованога.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Господе у спомену светих твојих сва се природа радује: радују
се небеса са ангелима, и весели се земља са људима, ради молитава твојих
светих помилуј нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Прикован сам као човек на дрво(крста) и
усмрћен, и у гроб сам положен као смртан, али ћу као Бог у слави опет устати
после три дана, Мати чиста и Дјево.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У петак, блажени, глас 6.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети ме се Спаситељу када дођеш у царство твоје, и спаси ме јер си само ти
Човекољубац.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Када си руке раширио, ти си све народе обухватио, који певају о твојој
доброти Христе Боже наш.
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Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када си Христе својевољно на дрво (крста) прикован био, ти си својом силом
жалац гордаго коначно поломио.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Страдалници су муке као сладост примили, и зато се и рајске сладости
удостојили, и за свет се непрестано моле.
Слава: Сачувај нас од сваке муке, Оче, Сине и сапрестолни Душе, јер смо
Господе твоје слуге.
И сада: Гледајући тебе на крсту разапетога, Дјева је јецала и плакала; ради
њених молитава Господе спаси нас.

У петак на вечерњи
на Господи возваx: стихире светим мученицима, светитељима и
преподобним. Глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
По стопама Христових страдања иде сав сабор мученика. Одважно кренуше
на многе подвиге и Њега пред безбожним мучитељима и безаконим царевима
као Бога проповедаше и многе муке претрпеше, чекајући да приме славу
небеску. Њу сада виде па се радују и са свима хоровима бестелесних сила стоје
пред Господем.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Пастири најсветији, ви сте следбеници Христа првога пастира, јер сте Богом
изабрано стадо до краја сачували неповређено. Ви сте Божије ризнице
побожности, јер сте одагнали дивље вукове. Затим сте у небески тор добро
узишли где сада боравите па помињите све који са љубављу вас похваљују и
молите се Христу са смелошћу за душе наше.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Преподобни оци, сви сте преподобно поживели, демоне сте победили и
мучења и жежење савести од страсти сте угасили, и све храбро претрпели
блажени. Сада се радујете са небеским силама, јер сте животом постали налик
на њих бестелесне. Са њима молите Христа преблагога Бога, да стекнемо
избављење од падања сви који вас славимо.
Ине стихире мученичне, глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Мученичан: Мученици твоји Господе нису се тебе одрекли нити се од твојих
заповести удаљили. Ради њиних молитава смилуј се на нас.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
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И опет тај исти мученичан.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Мученици и страдалници, небески грађани на земљи су пострадали и многе
муке су претрпели. Ради њихових молитава и молења Господе све нас сачувај.
Слава и сада, богородичан: Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева
о пречистоме твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син
јединородни, он исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по
природи Бог и по природи је човек постао ради нас, не на два лица раздељен
него у две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире мученицима. Глас 6.
Пострадали ради тебе Христе, многе муке су претрпели, и савршене венце су
на небесима примили, па се моле за душе наше.
Крст твој Господе постаде мученицима оружије непобедиво; гледајући
наступајућу смрт надаху се будућем животу и уздањем у тебе се снажише. Ради
њиних молитава смилуј се на нас.
Мученичан: Твоја заповест била ми је почетак и стваралачко откривење,
желећи од невидиве и видиве природе мене живог саставити, од земље си ми
тело саздао али си ми и душу дао, божанским твојим и животворним
удахнућем. Зато Спаситељу слуге твоје упокој у држави живих и у окриљу
праведних.
Слава и сада, богородичан: Молитвама твоје Родитељке Христе, твојих
мученика, апостола, пророка и светитеља и праведника и свих светих, уснуле
слуге твоје упокој.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У петак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Помоћник и покровитељ беше мени на спасење, овај Бог мој и
прославићу га, Бог оца мога и узвисићу га јер се славно прослави.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас.
Не одбаци ме, Блажена, не омрзни ме, не презри ме кад под твоје милосрђе
топло притичем, него ми подај да се напојим благодати која је код тебе.
Богородице блага заступнице, прими моје од душе уздахе и избави ме од свих
безмерних и жестоких зала које учиних.
Слава: Теби притичем Блажена, жалосних заступнице: избави ме вечног огња
и таме и пропасти јер сам цео живот у злу провео.
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И сада: Тешко мени како ћу умолити тебе Исусе, избавитељу мој, јер сам
безмерно теби сагрешио? Ипак ти приводим заступницу Пречисту Родитељку
твоју, па ме помилуј и спаси.
Песма 3.
Ирмос: Утврди на камену заповести твојих поколебано срце моје, јер си
једини Свет и Господ.
Притичем теби, Мати (Бога) Речи, прими ме по твоме милосрђу и молим те:
твојим топлим молитвама подај ми опроштај сагрешења.
Помилуј ме Владичице, помилуј, и избави ме од свих зала и злостављања
демонског и вечног мучења.
Слава: Владичице, укроти мојих сласти горко пијанство,и тај ми божанску
трезвеност покајања и спасоносно обраћење.
И сада: Умоли Богородитељко Господа и сведржитеља свију, кога си
неизрециво родила и умоли га да спасе стадо твоје.
Песма 4.
Ирмос: Чуо је пророк о твоме доласку Господе и уплашио се јер ћеш се од
Дјеве родити и људима јавити, па говораше: чух тебе и побојах се , слава сили
твојој Господе.
Ране душе моје непрестано чешем страстољубивошћу, и задобих ожиљке
болне а опет остајем безосећајан и неисцељен. Помилуј Богородитељко и
исцели ме и спаси молитвама твојим.
Тама грехова покри душу моју, Богородитељко, и идем по светлу као по ноћи,
јер не знам Христове заповести;А ти која си родила Божанску Светлост,
помилуј ме и просветли, молим те.
Слава: Реч Бога живога сиђе у утробу твоју, Мати и Дјево, и примивши од
твоје пречисте крви сав мој састав, долази двоструке (природе), а у једној
личности; Њега моли да спасе душе наше.
И сада: Претерао сам бригама о својим потребама и свим сластима и сав се
покварих, скверни и мрски ја,; Пречиста Богородитељко помилуј и спаси ме
милосђем твојим.
Песма 5.
Ирмос: Рано иза ноћи молим се Човекољубче: просветли ме и упути на твоје
заповести и научи ме Спаситељу да вршим вољу твоју.
Разгорео сам себи огањ паклени чинећи неприличне ствари и љути гнев
Божији навукох, но ти ми помози Пречиста и не остави ме.
Молим увек опроштај сагрешења, а не престајем чинити највећа безакоња па
и тебе Пречисту огорчавам; ипак се умилостиви,на мене, јер си очишћење
верних.
Слава: Из твоје крви си родила, Пречиста, савршеног Човека и истинског
Бога, Исуса, умоли њега да нас избави огња вечнога.
И сада: Тебе двери непроходне молим, отвори ми двери истинскога покајања
и покажи ми Пречиста, стазе покајања, јер си свима водиља.
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Песма 6.
Ирмос: Од свег срца из дубине ада кличем милосрдном Богу и чуо ме је и
извео из пропасти живот мој.
Потапају ме сада таласи неподобних мисли, али ти Владичице, упути ме
тихом пристаништу истинскога покајања твојим милосрђем.
Наду и бедем необориви и заступницу чврсту стекосмо те Дјево, и избављамо
се ужасних сагрешења и страсти и сваке повреде.
Слава: Поклањам ти се чиста Дјево Богородице и вапијем са плачем: избави
душу моју бедну будућега суда и огња вечнога.
И сада: Ти си Пречиста твојим молитвама утврђење немоћних душа, зато и
мене болног душом не презри него ме исцели.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 6.
Због мноштва милости твоје, милосрдни Христе сишао си на земљу и
оваплотио се од Дјеве и све нас освештао који смо на земљи и ка небу све нас
призвао. Зато се непогрешиво надамо на тебе те се избављамо твојим старањем
јер ти си спасење наше, саздатељ и Бог наш.
Песма 7.
Ирмос: Сагрешисмо о безаконовасмо и неправду чинисмо пред тобом, нити
сачувасмо нити учинисмо како си нам заповедио, али нас не напуштај до краја
Боже отаца.
Када се моја бедна душа буде од тела одвајала и не буде никог да је избави и
утеши, тада дођи Владичице и избави ме демонског злостављања.
Притичем ти и приносим капи топлих суза, јер знам твоје човекољубље, знам
и твоје дуготрпљење и незлобивост, зато ме ти сада помилуј Пречиста, опрости
ми и спаси ме.
Слава: Помилуј, Дјево моју страсну и бедну душу, види моју збуњеност
страстима, види и распаљеност мога тела несталног, и дај ми спасоносну помоћ
и избављење.
И сада: Очев јединосушни и сабеспочетни Син, примио је од тебе тело, умом
и душом непромењен, како сам хтеде, и њиме обнови нашу природу на боље,
Дјево Пречиста.
Песма 8.
Ирмос: Онога кога небеске војске славе, и од кога дрхте херувими и
серафими њему све што дише и сва твар нека поји и благосиља га у све векове.
Збуњен сам мислећи на недела моја и стрепим од Судије страшнога суда:
какав ли ћу бедник одговор дати тада? Владичице света, буди ми тамо
заступница.
Не одбаци ме самог Владичице од лица твога, када се обратим лику твоме,
него ми буди милостива и ослободи садашње осуде.
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Слава: Невесто Божија и Маријо неневесна, избави мене слугу твога од сваке
повреде лукавога, кличем ти, и на будућем суду дођи ми, једина заступнице
хришћана.
И сада: Син твој Владичице јави се из тебе као савршен човек да људе обожи;
Њега умоли да ме савршено очисти и покаже учесником божанског царства
Његовог.
Песма 9.
Ирмос: Примила си од ангела поздрав «Радуј се» и родила си Творца свога
Дјево, ти и спаси оне који те величају.
Ти си Пречиста једина заступница народа, ти си Чиста, бедем хришћана, тебе
сада стављам пред Христим за заступницу мене смиреног, да мене бедног
помилује ради молитава твојих.
Учиних дела таме и по правди ће мене сујетног сада покрити ноћ мучења и
сваку казну адову примићу, али ти си, Пречиста Дјево, родила и Судију и Бога,
па ме избави од сваког мучења.
Слава: У злу проведох време живота мога и приближих се дверима ада,ал
никако не желим тамо, помози ми стога блага Богородице, на тебе сву наду
полажем.
И сада: Доброљубива Владичице, украсе ангела, славо мученика, са њима се
моли да нађемо милост и опроштај грехова и да можемо у добру ток живота
нашег скончати, богоугодна дела чинећи.
Затим: Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропар и остало по
обичају и отпуст.

У суботу на јутрењу
По првом стихословију, сједални мученични, глас 6.
Светлост праведника си увек ти, јер се свети од тебе просветљују, и увек
блистају као светила, јер светило неверних угасише. Ради њиних молитава
Спаситељу наш ти просветли мој светилник Господе и спаси ме.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Светитељи су претрпели страдалнички подвиг, и почасти победника су од
тебе примили, уништили су намере безаконика, и примили су венце
непропадљиве. Ради њих буди умољен Боже и подари нама велику милост.
Слава и сада, богородичан: Ти си благословеном назвао своју Матер и
дошао си на страдање својом вољом, заблистао си на крсту, хтео си да
потражиш Адама говорећи ангелима: радујте се самном јер се нашла изгубљена
драхма; све си мудро устројио Боже наш слава теби.
По другом стихословију, сједални мученични, глас 6.
Јунаштво премудрих страдалника у подвигу, као и мучитељеве ране на
мученицима, док стајаху зборови бестелесних држећи знамења победе,
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задивили су и мучитеље и цареве, а преступника победише исповедањем
Христа, зато слава теби Господе који си их укрепио.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Господе, спомен твојих светих је данас као у рају и као у Едему; њему се
радује цела природа и ради њиних молитава дарујеш и нама и целоме свету
велику милост.
Стих: Многе су невоље праведника али од свих ће их избавити Господ.
Покојнима: Заиста све је сујета, а живот је као сенка и сан, залуду се брину
сви на земљи, јер Писмо говори: када свет стекнемо тад се у гроб селимо, где су
скупа цареви и бедни, зато Христе Боже престављене упокој, као Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Од срца и из душе приносим ти уздисаје, и
молим Свенепорочна твоје заступање, које све на добро окреће: помилуј
свестрасну моју душу, и умоли многомилостивога Бога: да ме избави суда и
језера огњенога, једина Благословена.
Канон светим мученицима, светитељима, преподобнима и уснулима.
Дело кир Јосифа. Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Моћни фараон беше потопљен са целом војском, а Израиљ је прошао
кроз море и кликташе: појмо Господу Богу нашем јер се прославио.
Вашим светлим разумом мученици ви сте потамнеле осветлили, а злочестиве
сте мучитеље посрамили и као победоносци сте се показали и ка незалазној
светлости сте прешли.
Заједнички прослављени сви Светитељи Христови и сабор преподобних и
пророка и праведних, лепотама блиставих врлина украшени уђоше у небеска
насеља.
Велико мноштво жена пошло је за Христом и храбрим трудом победише
онога који је Еву великом обманом преварио и усмртио, зато се оне у песмама
зову блаженима.
Слава, покојан: Ти си Христе у почетку створио човека од земље, зато те
молимо да упокојиш душе твојих слугу у обитељима праведних и у местима
одмора, као (Господ) преблаги.
И сада, богородичан: Ти си најсветија и чистија од херувима и серафима а
постала си родитељка Творца цеке творевине, зато га непрестано моли, да се
смилује на твоје слуге који тебе славе.
Други канон уснулима. Њега појимо по реду, када нема минеја,
или при последовању уснулима над кољивом. Дело Теофаново, глас6.
Песма 1.
Ирмос: Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу певаше и
клицаше.
Стих: Диван је Бог у свјим светима, Бог Израиљев.
У небесним дворима моле увек тебе добри мученици Христе, да верне који се
преселише са земље удостојиш твојих вечних блага.
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Стих: Упокој Господе душе твојих слугу.
Све си украсио, а мене човека си створио као сложено биће на средини
између смирења и узвишености, зато упокоји Спаситељу душе слуга твојих.
Слава: У почетку си ме створио за житеља и делатеља раја, а када сам
преступио твоју заповест одбацио си ме, ипак упокоји Спаситељу душе слуга
твојих.
И сада, богородичан: Он је од ребра прво створио нашу праматер Еву, а из
пречисте утробе твоје се у тело оденуо и телом је Пречиста, разрушио тврђаву
смрти.
Песма 3.
Ирмос: На тврдом камену твоје вере утврди Господе помисли душе моје, јер
тебе имам Благи као уточиште и утврђење.
Телом су учествовали у страдању и трпели, а на нестрадалне дарове су
гледали и радовали се, зато сада ублажавају наша многа страдања.
Божествени светитељи су утврђеним разумом одагнали лукаве звери и
избавили се од њине злобе неповређени, јер су Христовим божеством
васпитани.
Сабор преподобних је својевољно примио јарам Господњи и умртвио је
телесно умовање и примио живот вечни.
Слава: Избави Христе вечнога огња који се у нашој благочестивој вери
представише и подари им Благи, опроштај сагрешења и вечно блаженство.
И сада: Жене које су заволеле Христа, духом радости тебе свесвета
Владичице окружују и ликују, јер си га неизрециво родила.
Ини. Ирмос: Нест свјат јакоже ти..
Твоји мученици су због Закона (Божијега) пострадали Животодавче, а ти си
их украсио венцима победе, те они усрдно посредују за упокојене верне, да
приме вечне почасти.
Поучио си мене заблуделога многим чудесима и знацима, а на послетку си и
самог себе жртвовао као састрадалан и потражио си ме и спасао си ме.
Слава: Све који су од пролазне, непостојане трулежи дошли код тебе Благи,
оправдај их због вере њине и по твојој благодати и удостоји их да се са радошћу
уселе у насеља вечна.
И сада: Нема непорочне као што си ти Богомати, јер си само ти зачела у
твојој утроби од вечности истинитог Бога, а Он је порушио силу смрти.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам твој глас и поплашио се, разумео сам твоја дела и ужаснуо
се, слава сили твојој Господе.
Страдалници су стојали и гледали пред њиним ногама побеђенога гордога, те
са благодарношћу слављаху Створитеља свега.
Светитељи су се наоружали речима светлости и са светлошћу разума спасоше
народе од таме јеретичке.
Вашим топлим разумом према Богу преподобни, постали сте као ужарени
угаљ и топлим разумом попалили сте телесне страсти.

183

Слава: Ти Господе владаш и живима и мртвима, зато све који преминуше
упокоји Владико са свима који су ти угодили.
И сада: Из тебе се Пречиста Господ неизрециво у тело обукао, и саборе жена
које су се храбро подвизавале је примио.
Ини. Ирмос: Христос моја сила..
Пошто су показали су највећу премудрост и тежњу за твоје најсавршеније
дарове Владико, сјединио си саборе мученика са ангелима.
Удостоји да сви преминули добију пречисту твоју славу Христе, тамо, где је
обиталиште оних који се веселе и глас чисте радости.
Слава: По божанској твојој моћи прими оне који ти поју, а све које си са
земље примио учини чедима светлости и њину маглу греха очисти,
најмилостивији.
И сада: Тебе доброту Јаковљеву Владика је изабрао као најчистије станиште,
Цркву непорочну, најсветији ковчег и место девственог освећења.
Песма 5.
Ирмос: Као светлост си засијао свету, Христе; просветли и срце моје у ноћи,
јер те призивам и спаси ме.
Ви сте се страдалници оденули у одећу изаткану од благодати са (небеске)
висине, па сте врага разоденули.
Са светим пророцима поштујмо богомудре првосвештенике и преподобне
који су Богу добро угодили.
У псалмима и песмама похвалимо Сабор жена које су Богу добо угодиле.
Слава: У насељима твојих праведних Господе, усели слуге твоје, презирући
све што су у животу сагрешили.
И сада: Ти си нам Владичице постала избавитељка од сваке вражије повреде,
јер молиш Христа јединога милостивога.
Ини. Ирмос: Божијим светом твојим..
Као освештани плодови и као почетак човекове природе принели су себе
мученици прослављеноме Богу, а нама увек заступају спасење.
Удостоји Господе раније уснуле верне слуге твоје обитавања на небу и
примања дарова и подари им избављење од греха.
Слава: Ти си једини по природи животворац и ти си заиста несагледива
пучина доброте, зато оне који су скончали удостоји Милостиви царства твога,
Једини бесмртни.
И сада: Он који се из тебе Владичице родио ради света је сила и песма и
спасење изгубљенима и Он избавља од адових врата све који са вером тебе
зову блаженом.
Песма 6.
Ирмос: Прогутао ме је грех мој као кит, али теби кличем, као што си пророка
из пропасти ослободио, тако ослободи и мене.
Страдалници, ви сте токовима божанске крви ваше духовне непријатеље
потопили, а срца верних сте напојили.
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Преподобни и премудри светитељи, ви сте себе за свет и страсти разапели али
сте се и божанске славе удостојили.
Прославимо како приличи сабор пророка и мноштво часних жена који су се
добрим подвигом подвизавали.
Слава: Упокоји Боже раније уснуле душе са твојим изабранима, и презри
њина сва сагрешења.
И сада: Умртви страсти мога тела јер си телом родила Христа и оживи Дјево
моју душу твојим заступањем.
Ини. Ирмос: Житејскоје море..
Када си на крсту прикован, мноштво мученика си ка себи сакупио, који се
удостојише твога страдања Благи, зато те молим: да преминуле ка теби
упокојиш.
Када дођеш да страшно судиш целом свету на облацима са твојом
неизрецивом славом, дозволи Избавитељу да те светло сретну све верне слуге
твоје које си примио са земље.
Слава: По својој божанској сили ти си Владико извор живота, зато изведи
оковане слуге твоје, који са вером ка теби преминуше и уз рајску храну их
настани.
И сада: Када смо преступили Божију заповест вратили смо се у земљу, а
тобом смо се Дјево од земље на небеса уздигли и смртну смо пропаст са нас
отресли.
Песма 7.
Ирмос: Песму твојих преподобних младића си чуо и прећ разогрелу оросио,
благословен си Господе Боже отаца наших.
Страдалници Христови ви сте облацима крви ваше угасили пламен страшнога
безбожија, зато вас у песмама славимо.
Најславнији јерарси, ви сте зиму јереси уништили и ка божанском пролећу са
радошћу прешли.
Испосници, ви сте трпљењем богату благодат Духа наследили и мноштво
демона сте победили.
Слава: Удостоји Милосрдни наслеђа твоје рајске хране, све који су са вером
из овог живота преминули.
И сада: Он је тебе показао чистом и после рађања из тебе Пречиста, а
мноштво светих жена је учинио твојим наследницама и спасао их.
Ини. Ирмос: Росодатељну убо пешч..
Твојом крвљу избављени од првородног греха, мученици окропљени својом
крвљу јављају твоје жртвовање, благословени Боже отаца наших.
Умртвио си свирепу смрт, Речи животодавна, зато прими уснуле у вери у
тебе, који поју Христе и говоре: Благословен је Бог отаца наших.
Слава: Божанским дахом дао си душу мени човеку, даваоче божанског
почетка и Владико, зато удостоји представљене твога царства, да ти поје
Спаситељу: Благословен је Бог отаца наших.
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И сада: Узвишенија си од све творевине, јер си најнепорочнија, а зачела си
Бога који је сломио врата смрти и сатро окове, зато тебе Пречиста славимо
верни у песмама као Богомајку.
Песма 8.
Ирмос: Преподобни твоји младићи у пећи херувиме подражаваху, па су
трисвету песму певали појући: благословите, појте и величајте га у све векове.
Страшно мучени и изранављени божански мученици, благодаћу су прешли у
тишину најдубљу и стигли у вишње царство.
Преподобни, најмудрији светитељи, засијаше као сунце и просвећују
васељену зрацима свога учења и светлошћу која исцељује.
Славни пророци и првосвештеници и сви преподобни и праведни и мноштво
мученика и жена, сачувајте цело стадо ваше непоколебиво од демона.
Слава: Опевајмо праведне од века и Богом надахнуте пророке и запевајмо са
усхићењем: Њиховим молитвама Речи (Божија) упокој уснуле у вери.
И сада: Сабор жена је заволео тебе Дјево, као најближу доброчинитељку код
Бога и за тобом следујући стигао до Владике свију, складно појући теби
Пречиста као блаженој.
Ини. Ирмос: Из пламене преподобним..
Мученици и страдалници, показали сте велике подвиге и венце победе
примисте, па Христу кличете: Тебе величамо Господе у све векове.
Освештани вером, који оставише све овоживотно и ка теби Владики пређоше,
прими кротко и упокој их као милосрдан, да те величају као Господа у векове.
Слава: Дозволи Спаситељу сада свима упокојенима са вером у тебе да се
настане у земљи кротких и оправдај их благодаћу твојом да те величају као
Господа у векове.
И сада: Називамо те блаженом, најблаженија, јер си заиста родила сушту
доброту Реч (Божију), који је ради нас постао телесан, а ми га величамо у све
векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Примила си од ангела као поздрав «Радуј се» и родила си Творца
свога Дјево, зато спаси оне који те величају.
Страдалници и мученици, ви сте као чисте овце приведени Владики, зато
њега молите да спасе душе наше.
Светитељи, ви сте као пастири на паши праве вере верне напасали и сада сте
се у божествени тор уселили.
Са свима светитељима и пророцима и са женама страшно пострадалима, да
прославимо као блажене и саборе преподобних.
Слава: У непролазној радости у којој суделују сабори светих удостоји
Најмилостивији да буду и упокојени.
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И сада: Дјево, ти си Светлост родила, зато просвети душу моју и одагнај таму
мојих греха и моје лености.
Ини. Ирмос: Бога человјеком..
Надање мученика, укрепи народе и загреј их ка твојој љубави, непоколебивим
предзнацима будућег истинитог покоја чега удостоји и верне који су уснули.
Удостоји да приме светлост твога божанског сјаја Христе у вери умрли и
покој у недрима Авраама, јер си само ти милостив и подари им да се удостоје и
вечнога блаженства.
Слава: Ти си Спаситељу по својој природи благ и милосрдан и желиш
милост, ти си пучина доброте, зато и све које си упокојио са овога зла места и
сенке смрти, учини да буду тамо где сија светлост твоја.
И сада: Тебе смо Најнепорочнија познали у предсказањима сенке, ковчега и
таблице закона и благодати, због тебе нам је даровано опроштење грехова
оправдањем крвљу из твоје утробе оваплоћеног (Спаситеља).
Затим: Достојно јест.. и јектенија и светилен:
Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан: Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу
код Бога, пружи твоју руку необориву, и порази противнике наше, и
низпошаљи, твојим слугама, помоћ од Светога.
Затим: Уобичајени псалми.
На хвалитне, стихире мученичне, глас 6.
Господе у спомену светих твојих сва се природа радује: радују се небеса са
ангелима, и весели се земља са људима, ради молитава твојих светих помилуј
нас.
Празник мученика је радост свима који се боје Господа, јер су они ради
Христа пострадали и венце су од њега добили па се сада са смелошћу моле за
душе наше.
Господе ако небисмо имали свете твоје као молитвенике и доброту твоју која
нас милује како бисмо смели о теби појати Спаситељу, јер теби непрестано поје
ангели? Познаваоче срца поштеди душе наше.
Изабрани и задивљујући светитељи Бога нашег, радујте се и веселите се све
слуге његове, јер је вама припремио венце и царство своје, а ми вас молимо
незаборавите ни нас.
Покојни: Патњу је донело Адаму једење са дрвета давно у Едему, када је
змија отров избацила, због тога је ушла свеопшта смрт и јела је човека, али је
дошао Владика, змију је победио и васкрсење даровао, зато њему појмо:
поштеди Спаситељу које си примио и са светима их упокој као Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Препознали смо Бога из тебе Богородице Дјево
оваплоћенога, њега моли за спасење душа наших.
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На стиховње, стихире покојнима, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..
Ти имаш за нас несхватљиву доброту и непресушни извор божанске благости,
Многомилостиви, зато све који су ка теби прешли Владико усели у земљу
живих, и боравак у насељима вољеним и жељеним им подари, да тамо заувек
буду, јер си ти за све пролио крв своју Спаситељу и живоносном ценом си свет
искупио.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Животворно умртвљење си претрпео својом вољом, и живот си излио и храну
непролазну си дао вернима; у њој настани уснуле у нади васкрсења, и
благодаћу опрости сва њина њина сагрешења, јер си само ти безгрешан и
једино ти благ и Човекољубац, да би сви појали твоје име Христе, и прославили
твоје сапсоносно човекољубље.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
Врховном божанском влашћи господариш живима и владаш и над мртвима,
тебе Христе познасмо и молимо, да верне слуге твоје који су ка теби јединоме
добротвору прешли упокојиш са твојим изабранима Чоовекољубче, на месту
утехе, у светлости светих, јер си љубитељ милости, и као Бог спасаваш оне које
си по своме лику саздао, једини Многомилостиви.
Слава и сада, богородичан: Показала си се као божански лепо боравиште
неискусобрачна Мати и Дјево пречиста, јер си Бога примила и Христа у две
природе а у једној личности родила, њега умоли Чиста јединороднога и
Првенца јер је тебе Дјеву непорочну и после порода сачувао да упокоји душе са
вером уснуле у светлости и у непропадљивом блаженству.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У суботу, блажени, глас 6.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети ме се Спаситељу када дођеш у царство твоје, и спаси ме јер си само ти
Човекољубац.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Страдалници славни, ви се нисте уплашили ни огња, ни мача, ни навале
дивљих зверова, и зато сте се удостојили непролазнога живота.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Ти си Човекољубче прославио пророке и учитеље, пеподобне и праведне, зато
ради њиних молитава спаси душе наше.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Настани Речи (Божија) са свима светима и праведнима, све које си у вери из
привременог живота преставио, да бисмо те прославили.
Слава: Славословимо Оца и Сина и Светога Духа говорећи: Тројице Света,
спаси душе наше.
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И сада: Пречиста, ти си се показала кроз сва поколења Блажена, јер си заиста
Бога благога неизрециво родила.

Крај шестом гласу

1

ГЛАС 7.
У суботу на малој вечерњи
на Господи возвах, узимамо 4 стиха и певамо стихире васкрсне
осмогласника 3, понављајући прву. Глас 7.
Дело преподобног оца нашег Јована Дамаскина.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Ходите радујмо се због Господа, јер је обеснажио силу смрти, а род
човечански је просветлио, зато са бестелеснима кличимо: Створитељу и
Спаситељу наш, слава теби.
Ти си због нас претрпео крст и погреб Спаситељу, и смрт си смрћу умртвио
као Бог, зато се клањамо твоме тридневном васкрсењу: Господе, слава теби.
Када су апостоли видели васкрсење Створитеља, чудили су се и ангелску
похвалу појали: Ово је слава црквена, ово је богатство царства; Господе нас
ради пострадали, слава теби.
Слава и сада, богородичан, догматик, глас 7.: Заиста је страшна и
неизрецива тајна која се у теби Нескверној догодила: јер ти си Реч узрочника
свега родила, Он се Светим Духом изнад узрока и речи оваплотио и од тебе
тело примио, а своју (Божанску) природу је непромењеном сачувао, у обе је
самобитан сишао, у једној личности а двострук природом, произашао потпун
Бог и потпун Човек у обоме савршен деловањем и својствима се такав показао:
јер је телом на крсту пострадао а по божанству је нестрадалан остао; као Човек
је умро а као Бог опет тридневан оживио, силу смрти је победио и из трулежи је
човечанство избавио; Њега као Избавитеља и Спаситеља рода нашега моли
Богомати, да низпошаље нама своје милосрђе и велику милост.
Затим: Светлости тиха, Прокимен: Господ се зацари, у лепоту се обуче, са
стиховима: Обуче се Господ у силу и опаса се. А после: Удостоји Господе,
Свештеник не говори јектенију, него певамо на стиховњама васкрсну
стихиру, глас 7.:
Васкрсао си из гроба Спаситељу света, и са својим телом саваскрсао си људе,
Господе слава теби.
И Ине стихире Пресветој Богородици, глас 7.
Подобан: Нерадивше о времених..
Стих: Спомињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.
Била си Дјево исток духовнога Сунца, због наше природе на заласку, али
пошто имаш смелост моли Њега Богородице свеопевана, да ослободи
безмерних сагрешења душе наше.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
Као Палица из Јесејевог корена, ти си Дјево јасно процвала Онога који из
корена чупа засађене обмане, но пошто имаш смелост моли Њега непрестано
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Свеопевана, да искорени страсти мога срца и да у њега засади страх и да ме
спасе.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни.
Ти си Пресвета као врата Божија, зато ме избави од адових врата, и покажи
ми пут покајања, да бих нашао врата која воде ка Животу, јер си водич
залуталима, зато сачувај род верних људи и спаси душе наше.
Слава и сада, богородичан: Из тебе се Свесвета Богородице Дјево,
неизрециво Христос Бог наш родио, уистину као Бог превечни и као Човек
нови. Прво је одувек био а друго је ради нас постао, у себи је сачувао сваке
природе својство: по једном блиста чудесима, а у друго нас уверава страдањем,
Он је један и исти и као Човек умире а као Бог устаје; Њега моли Чиста и
Неискусобрачна да спасе душе наше.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. Тропар васкрсан. Слава
и сада, богородичан његов и отпуст.

У суботу на великој вечерњи
после предначинатељног псалма, уобичајена катизма псалтира.
На Господи возвах.. узимамо 10 стихова и певамо стихире васкрсне из
Осмогласника 3, и Анатолијеве 4, и из Минеја 3 (или 6, а тада само 1
Анатолијеву).
Ако се празнује свети: Слава, минеј: И сада, богородичан 1.-и владајућег
гласа.
Стихире васкрсне, Осмогласника, глас 7.
Стих: Изведи из тамнице душу моју да се исповедам твоме Имену.
Ходите радујмо се због Господа, јер је обеснажио силу смрти, а род
човечански је просветлио, зато са бестелеснима кличимо: Створитељу и
Спаситељу наш, слава теби.
Стих: Мене чекају праведници докле ми не узвратиш.
Ти си због нас претрпео крст и погреб Спаситељу, и смрт си смрћу умртвио
као Бог, зато се клањамо твоме тридневном васкрсењу: Господе, слава теби.
Стих: Из дубине вичем теби Господе, господе, услиши глас мој.
Када су апостоли видели васкрсење Створитеља, чудили су се и ангелску
похвалу појали: Ово је слава црквена, ово је богатство царства; Господе нас
ради пострадали, слава теби.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Нека буду уши твоје пажљиве на глас мога молења.
Мада си ухваћен био Христе од безаконих људи ипак ти си мени Бог и нећу се
застидити; тукли су те по плећима, а ја те се нећу одрећи; да си на крсту био ја
то не тајим, него се васкрсењем твојим хвалим, јер смрт је твоја живот мени,
свесилни и Човекољубче Господе слава теби.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
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Христос је испунио Давидово пророчанство, јер је у Сиону своје величанство
ученицима открио; показао се онима који су га увек хвалили и славили са Оцем
и Духом Светим. Прво као бестелесан као Реч (Божија), на послетку ради нас
оваплоћен и усмрћен као човек, и васкрсао својом силом као Човекољубац.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Сишао си у ад Христе по својој вољи, и уништио смрт као Бог и Владика,
васкрсао си тридневан и саваскрсао Адама од адових окова и трулења који зато
кличе и каже: слава васкрсењу твоме једини Човекољубче.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
У гроб си био положен као заспао Господе, и васкрсао си тридневан као
свесилан у моћи, саваскрсао си Адама из трулежи смртне као Свемоћан.
Ине стихире Пресветој Богородици, певају се када нема Минеј, или на
литији. (Нека је знано: у грчком преводу нема ових стихира на овом
месту). Дело Павла Аморејског, глас 7.
Подобан: Јегда от древа..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Ти си ангелима радост, ти си људима слава, ти си вернима нада, Владичице
свеопевана, заступнице наша. Ка теби прибегавамо у свакој невољи, да бисмо
се молитвама твојим од вражијих стрела душепогубних и сваке беде избавили,
сви ми који ти појимо, Богоневесто.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Ти си мени уздање Богородице, ти си моја заступница, бедем и уточиште
Владичице свеопевана; ти си неискусомужно телом целом свету Бога и
Спаситеља родила, зато нас твојим молитвама избави од беда, невоља и
искушења која су нас снашла, јер си једино уточиште хришћана.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Укроти тежње мога тела, угаси пламен мојих страсти, одагнај од мене жегу
злих жеља мојих, а пристојан обичај ми врати далек од сваке демонске тежње,
да бих у тишини срца и у бестрастију душе моје, песмом славио тебе
Свеопевана.
Слава и сада, богородичан (Догматик): Мимо природе показала си се као
Мати Богородице, јер си остала Дјева изнад речи и разума, и чудо порода твога
језик изрећи не може, јер је чудно то зачеће, о Чиста, и несхватљив је начин
рађања, али Бог где хоће измењује поредак природе. Зато те сви као Матер
Божију знамо и молимо ти се усрдно: моли да се спасу душе наше.
Вход. Светлости тиха. После входа учини одређени чтец уобичајени наклон
настојатељу и пева дневни прокимен глас 6.: Господ се зацари у лепоту се
обуче. Стих: Обуче се Господ у силу и опаса се. Стих: Дому твоме Господе
доликује светиња докле дани трају. Стих: Јер је утврдио васељену која се неће
поколебати.
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Затим уобичајена јектенија. Удостоји Господе.. Допунимо вечерњу.. и
остало. После возгласа певамо стихиру светога обитељи. Литију чинимо у
припрати и на њој певамо стихове Павла Аморејског или шта настојатељ
изволи.
После уобичајених (литијских) молитава, улазимо у храм, појући на
стиховњим, стихире васкрсне, глас 7.:
Васкрсао си из гроба Спаситељу света, и са својим телом саваскрсао си људе,
Господе слава теби.
Ине стихире, по алфавиту.
Стих: Господ се зацари у лепоту се обуче.
Ходите да се поклонимо Васкрсломе из мртвих и просветитељу свега, јер нас
је ослободио адовог мучења, и својим тридневним васкрсењем живот нам
подарио и велику милост.
Стих: Јер је утврдио васељену која се неће поколебати.
Сишао си у ад Христе и смрт запленио, и тридневан васкрсао и нас
саваскрсао, да славимо твоје свесилно васкрсење, Господе и Човекољубче.
Стих: Дому твоме Господе доликује светиња докле дани трају.
Показао си се страшан Господе, јер си лежао у гробу као да спаваш а васкрсао
си тридневан као моћан, Адама си саваскрсао који кличе: слава твоме
васкрсењу једини Човекољубче.
Слава, из Минеја ако је има. Ако ли не,
Слава и сада, богородичан: Под твоје окриље Владичице сви ми земнородни
притичемо, и теби кличемо: Богородице узданице наша, избави нас од
безбројних сагрешења, и спаси душе наше.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш..
Тропар васкрсан, глас 7.
Твојим крстом си смрт разорио а разбојнику рај отворио, мироносицама си
плач забранио а апостолима проповедање наредио, јер си васкрсао Христе Боже
дарујући свету велику милост.
Слава и сада, богородичан: Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се
надамо свеопевана, и из понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти
покорене греху спасла, родивши Спасење наше,ти си и пре рађања Дјева и
после порода опет остајеш Дјева.

У суботу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 7.
Песма 1.
Ирмос: Он је победио у рату својом мишицом, и тристотине коњаника
потопио, зато појмо њему као избавитељу Богу нашему јер се прослави.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

5

Као дарове ти приносимо украшено певање и песму богоподобну и
благодарности: радуј се сада Чиста, јер из туге радост си нам дала.
Нећемо прећутати благодат твоје милости ни силу покровитељства твога,
Дјево Пречиста, јер си нас од љутих беда спасила.
Слава: Твојим материнским молитвама, Пречиста избављени смо од разних
искушења и невоља, па сложно и топло благодарење свим својим гласовима ти
појимо.
И сада: Украшена си врлинама и благодаћу Духа, Пречиста,као златним
ресама, и као Очева невеста улепшана заиста си постала Мати Богу.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном
речи, Спаситељу и Господе, и свемоћним Духом Божијим, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Ти си радост и Божанска величина,па ти од почетка весело и приљежно
благодарне гласове приносимо, поштујући њу као заступницу нашу.
Ми се тобом избављамо од беда, и тобом радост добијамо, Мати неневесна,
јер си дародавка добара и заступница добропохвална коју сви прослављамо.
Слава: Избављење напасти и сагрешења добијамо божанском молитвом
твојом, Мати Христа Бога, и теби узрочници добара верно, благодарним
гласовима певамо.
И сада: Ти си радосни извор бесмртности који увек точи своје токове и сама
спасава све, ти си стално добро давање живота, Мати Христа Бога.
Песма 4.
Ирмос: Доброта твоје неизрециве мудрости, по твоме промислу, надвисила је
небеса Христе Боже, Човекољупче.
У весељу ти приносимо Чиста Дјево достојну песму радости, јер се твојим
молитвама избависмо од невоља.
Благодарно ти, Чиста Дјево и певајући одушевљено, узносимо божанску
песму, избављени од многих невоља.
Слава: Подигоше се на нас невоље од многих греховних страсти, а ти нас
Чиста избави божанским твојим окриљем.
И сада: Заиста смо блажени, Богородице Пречиста, ми који те поштујемо, јер
се тобом избависмо греха и мука.
Песма 5.
Ирмос: Мркла ноћ је невернима, Христе, а вернима просветлење сладост
речи твојих, и зато од раног јутра теби притичем и певам о твоме Божанству.
Родила си Дјево Христа искоренитеља греха и њиме се свет спасао од напасти
и невоља, зато и ми кличемо: радуј се , јер смо избављени од мука.
Обузеле су ме различите напасти, Чиста Владичице и муке и невоље и тешке
неприлике и у очајању нађох тебе, и наду и радост.

6

Слава: Ти си нама слугама твојим ризница спасења Пречиста, ти одгониш
напасти и чуваш од повреда, па ти зато као добитници многих твојих добара
песмама благодаримо.
И сада: Благодаримо ти Пречиста Владичице због избављења од многих
грехова, немоћи и страдања и тешких мука, јер, ти си чврста нада твојим
верним служитељима.
Песма 6.
Ирмос: Пропадох Благи (Боже) у дубину грехова, и као Јона из кита кличем
ти: изведи из пропасти живот мој и спаси ме Човекољубче.
Ни ангелским језицима не може се достојно опевати похавала теби, Пречиста,
а ми сада окупљени служитељи приносимо ти као Гаврило песму: «радуј се».
Упадосмо нашим гресима у дубину мука и неприлика, али се тобом
избављамо и невоља и напасти, Дјево Богородице Пречиста.
Слава: Цео свет је дужан да побожно благодари, слави и хвали диброту твоју
Пречиста, јер се тобом избависмо и беда и мука.
И сада: И по ноћи и по дану и тајно и јавно, притичемо твом покровитељству,
Пречиста Дјево, и верно те прослављамо.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 7.
Господе, ми смо народ твој и паства стада твога, кад залутамо, као пастир
врати нас и растурене сабери нас; помилуј стадо твоје, умилостиви се на људе
твоје, ради молитава Богородице, једини безгрешни.
Песма 7.
Ирмос: У пећ бачени преподобни младићи огањ на росу претворише и овакву
песму клицаше: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Радосно благодарење приносимо ти Мати Божија, јер смо заиста тобом
избављени од сваког злог дела и сложно ти појимо: Да си благословена.
Настанисмо се у сумраку и туги и плачу и очекујемо зло, али твојом од Бога
дивном заштитом Дјево, обожени смо и радост зоре нађосмо јер си ти спасла
нас.
Слава: Као божанско уточиште твој покров стекосмо пред Богом; у
напастима, у гоњењу и гресима теби прибегавамо и тобом избављење добијамо,
Пречиста.
И сада: Благодат твојих молитава проповедамо и устима и духом Пречиста,
јер смо се тобом избавили и бура и тешких невоља и греховних страсти,
Преславна.
Песма 8.
Ирмос: Страшан је за херувиме и чудан за серафиме, Створитељ света; њега
свештеници и служитељи и душе праведних појте, благословите и величајте у
векове.
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Избависмо се од буре грехова и страсти и сваке напасти , молитвама твојим,
Богородице блага, и благодарним гласом, кличемо ти «Радуј се», јер тобом из
туге, у радост пређосмо.
Кад нас страдања и напасти спопадну, не презри нас Блага, него јадну, нашу,
молбу, услиши и ослободи нас, многих, великих, невоља, да, верно, твоју
молитву, Пречиста, отпојимо.
Слава: Ти си рушитељка сагрешења, и сада нас подигни из мука, напасти и
страсти људских и искушења неиздрживих, и твојим божественим молбама
Богородице избави нас од њих преславно.
И сада: Милосрђе твоје силази увек и на све Христе, благодаћу и молитвама
Родитељке твоје; Од тебе ми хришћани примамо милост твоју Спаситељу
милостиви.
Песма 9.
Ирмос: Ти си надприродно Матер и по природи Дјева, једина благословена
међу женама, тебе ми верни Богородице величамо.
Приносимо ти достојну радост кличући сада у глас са ангелом Гаврилом, јер
смо избављени од разних искушења, Богородице, твојим молитвама.
Умножило нам се од Бога божанска радост и весеље и радовање, чедна Дјево,
и гле од тешког плача радујемо се твојим молитвама.
Слава: Приносим ти жртву хвале језиком и гласом, и песму усрдну и
благодарну поклањам ти Дјево, јер теби ћу се молити у дан муке и тобом ћу се
избавити.
И сада: Радујемо се побожно, Пречиста, Божанском Породу твоме, јер си нам
излила радост умесо напасти и муке, и зато ти благодарно и ми песму
завршавамо, верно опевајући те.
Затим: Достојно је..Трисвето. После Оче наш.. кондак гласа и остало по
обичају и отпуст и праштање.

У недељу на полуноћници
Јереј: Благословен Бог наш.. а ми одговарамо: Амин. Слава Теби Боже
наш, слава Теби. Царе небесни.. Трисвето. Пресвета Тројице.. Оче наш..
Јереј: Јер је твоје царство.. Господе помилуј 12. Слава и сада: Ходите
поклонимо се.. (три пута) Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Канон Светој и животворној Тројици. Његов акростих је: Хвалим тебе
Тројице, јединоначалну природу. Дело Митрофаново. Глас 7.
Песма 1.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
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Припев: Пресвета Тројице Боже наш слава теби.
Отвори ми духовна уста мога срца и усне које имам да хвалим тебе, трисветло
и једино Божанство свију, и да певам благодарну песму теби Створитељу свега.
Да ми покажеш изобиље твоје доброте саздала си човека Тројице
неизмерносилна, а ја сам само као блатни лик твога врховнога Господства.
Слава: Ти си беспочетни Ум и родио си Реч увек сапостојећег а Духа
сабеспочетнога си изсијао. Ти удостоји нас да се клањамо теби јединоме Богу
триипостасноме, али по суштини једнакоме.
Богородичан: Мојсеју си се показао код купине Божија Речи као огањ који
очишћава али не спаљује, и тиме си праобразовао твоје од Дјеве оваплоћење,
којим си људе обновио.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си Спаситељу и Господе, са свемоћним Духом Божијим
утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном речју, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Тебе јединственога, трисјанога и свемоћнога Владику певамо и од тебе
неизмерно моћни Боже молимо избављење од грехова и искушења, зато немој
презрети оне који са вером славе твоју доброту.
Бог Реч се показао као изданак из корена беспочетнога Оца, равномоћан и
нераздвојан са Божанским Духом, и због тога ми верни славимо једно
Господство а тројично лицима.
Слава: Ми те сви верни славословимо као Тројицу једнаке славе и сраслену
триипостасну природу, неразделиву а раздељену и јединоначалну, и клањамо се
и молимо опроштај сагрешења.
Богородичан: Ни си се променио када си постао по свему сличан нама
људима, Божија Речи, и од чисте младе Дјеве си јасно потекао и свима си
показао трисјајно владајуће Божанство, јединствено природом а неизменивих
ипостаси.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 7. Подобан: Иже мене ради..
Тројице Света, смилуј се на слуге твоје који су сагрешили и прими их код
тебе када се кају и удостоји их опроштаја.
Слава и сада, богородичан: Ублажи свечиста Богородице страдања наших
душа због греха и избави од сагрешења све који ти певају Богоневесто.
Песма 4.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини човекољубче.
Сведржитељна трисветла Јединице, боговладајућа и за све спаситељна, огради
сада твоје појце и спаси их од беда и страдања и сваке невоље.
Објављену науку о твоме недостижном Божанству не умемо да опевамо како
доликује човекољубче Господе, ипак прослављамо твоју силу.
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Слава: Ми на земљи као да смо на небу, са бестелесним хоровима Јединице и
Тројице неразделива те раздељујемо и са љубављу прослављамо, јер ти владаш
над свим што постоји.
Богородичан: Од Очеве славе ниси се одвојио, када си ка нама незнатнима
својевољно сишао и оваплотио се Пресуштаствени, и узнео си нас до божанске
славе, јер си милосрдан.
Песма 5.
Ирмос: Мркла ноћ је невернима, Христе, а вернима просветлење сладост
речи твојих, и зато од раног јутра теби притичем и певам о твоме Божанству.
Тројице јављена светлоначалне природе и јединице по промислу, слави и
части, ти нас утврди у твојој љубави. (два пута)
Слава: Славимо Разум, Реч и Духа као једину богоначалну и трисунчану
природу, и молимо да се избавимо од искушења и сваке муке.
Богородичан: Од Свете Дјеве си примио тело и човекову природу Божија
Речи и научио си нас да певамо Тројици у Јединици, једнакој и сапрестолној.
Песма 6.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогубном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: извади ме из
смртоносне дубине.
Прослављамо Богоначалнога, најславнијег и по моћи и власти најјачег. Он
постоји у три ипостаси које једнако славимо, јер имају разлику и свако своје
својство. (два пута)
Слава: Духовни чинови ангелске лепоте хвале трисунчано Богоначало, а са
њима и ми земним устима га песмом прослављамо као Стваритеља свега и са
вером га славимо.
Богородичан: Недокучиво за наше речи родила си Реч који је пре свих векова
од Оца заблистао као сунце од сунца, а од тебе Дјево у последња времена. Он је
проповедао несхватљивога Бога, који је и јединствен и у три лица.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 7. Подобан: Огња светљејши..
Јединосушна Тројице, јединице триипостасна и бесмртна, помилуј све које си
саздала и спали злобе свих који греше, па просветли срца оних који поје о
твојој доброти, Боже наш слава теби.
Слава и сада, богородичан: Најделотворнија милост благодати твоје
Владичице, као светлост светлија од огња, спаљује грехе људи, а орошава
мисли оних који хвале твоју узвишеност, Богородице свенепорочна.
Песма 7.
Ирмос: У пећ бачени преподобни младићи огањ на росу претворише и овакву
песму клицаше: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Светозарним сјајем увек блисташ трисвети Боже, Јединицо недоступна и
увекпостојећа, зато спаси који у тебе Владико побожно верују и који ти се
клањају.
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Ми се повињавамо речима божанских пророка, и само тебе јединога Бога свих
у три личности прослављамо, и овако кличемо: благословен си Господе Боже
отаца наших.
Слава: Ми земних уста заједно са духовним чиновима кроз песме певамо
теби, Тројице Света у једној суштини, и кличемо: благословен си Господе Боже
отаца наших.
Богородичан: Онај који је Адама саздао па да би га поново обновио, из тебе
је Свечиста човеком постао, и да би људе обожио који овако кличу:
благословен си Господе Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Неопалива купина у огњу на Синају, спорог језика и муцавом
Мојсеју, Бога објави, а три младића ревност по Богу несавладане у огњу као
појце показа, сва дела Господња појте Господа и узносите га у све векове.
Удостоји светлоподатељним зрацима трисветлога сунца, да обасјаш срца свих
твојих појаца, и подари им сада, колико им је могуће, да угледају твоју доброту
Тројице и Јединице, али и увек и свима који са оваквом вером и песмом
прослављају твоју узвишеност у све векове.
Ти све држиш, тројично и беспочетно Господоначалство, и управљаш и небом
и земљом, па и мене кога твоја љубав привлачи сачувај, да бих ти увек певао:
сва дела господња појте Господа и величајте га у све векове.
Слава: Учини ме храмом твоје тајне зоре, доброчинитељу Човекољубче, и
покажи ме Владико јединоначални Боже мој и Господе славе, недоступним
заједнице и близине за невидиве непријатеље и телесне страсти.
Богородичан: Из твоје утробе засијала је светлост богоначална Богомати
Пречиста, и цео свет је трисунчаним сјајем обасјала, па и земљу као друго небо
учинила, јер му пева: сва дела господња појте Господа и величајте га у све
векове.
Песма 9.
Ирмос: Мати Божија и Дјева, родила је а ипак Дјева остала, што није дело
природе, него Божијег снисхођења; зато њу једину удостојену Божијих чудеса
увек величамо.
Ми земни не можемо достојно и узвишено тебе прослављати и теби певати,
јер теби на висинама непрестано серафими певају, па ипак те као Владику свих
и највећег љубитеља човека и Бога смело величамо.
Избави од телесних болести и душевне слабости твоје певаче, јединствена и
неразделива Тројице, и удостоји да се сачувамо неповређени од свих животних
искушења.
Слава: Једнакосилна, богоначална, трисветла, свесилна Моћи, непроменива
доброто отелотворене благости, подари слугама твојим разрешење од
сагрешења и искушења и избави нас од страсти.
Богородичан: Од твоје пречисте утробе Богородице Бог Реч је разум, душу и
телесан склоп примио и заиста се као Човек појавио и човека је заједничарем
божанске суштине јасно показао.
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Затим припеви Григорија Синаита, које говоримо после тројичних канона
сваке недеље: Достојно је заиста.. а који су писани у прилозима Октоиха.
Затим остало из полуноћнице и отпуст.

У недељу на јутрењу
Након шестопсалмија, Бог Господ на глас 7. и певамо тропар васкрсни,
два пута, и богородичан једном, писани на великој вечерњи. Затим
уобичајено стихословије Псалтира.
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 7.
Живот је, у гроб, положен био, а камен, одозго, постављен, као код уснулога
Цара, војници су стражарили крај Христа, а ангели га славили, као Бога,
бесмртнога, и жене су кликтале: Господ је васкрсао и свету, велику, милост
подарио.
Стих: Васкрсни Господе, Боже мој, нека се уздигне десница твоја, не
заборави твоје убоге, до краја.
Твојим, тридневним, погребењем Христе Боже, ти си смрт опленио, а
иструлелог човека си, живоносним, твојим, устајањем васкрсао, као
Човекољубац, зато слава теби.
Слава и сада, богородичан: Непрестано моли Богородице Дјево, распетога,
ради нас и васкрслога, Христа Бога нашега, који је разорио државу смрти, да
спасе и душе наше.
По другом стихословију, сједални васкрсни, глас 7.
Када је гроб запечаћен био, ти си Живот из гроба заблистао Христе Боже, и
кроз закључана врата си ученицима дошао као Васкрсење свих, Дух прави си
тако нама обновио по великој твојој милости.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
На гроб су жене трчале и са сузама миро носиле и док су војници стражарили
крај тебе Царе свих, међу собом су говориле: Ко ће нам одвалити камен? Али
ти си васкрсао Великога Савета Ангеле, смрт си победио Свесилни Господе,
зато слава теби.
Слава и сада, богородичан: Радуј се благодатна Богородице Дјево,
пристаниште и заштито рода људскога, из тебе се оваплотио Избавитељ света,
и само си ти Мати и Дјева увек благословена и најславнија, зато моли Христа
Бога, да подари мир целоме свету.
Затим: Блажени непорочни.. (17.катизма). После, тропари: Ангелски
сабор..писани у прилогу октоиха. Затим мала јектенија, и
Ипакои, глас 7.
Ти си наш лик примио и крст телом претрпео,зато ме спаси твојим
васкрсењем Христе Боже као Човекољубац.
Степена: А н т и ф о н 1. глас 7. Стихови се понављају:
Ти си сионско робље обратио од заблуде, и мене оживи Спаситељу и
ослободи робовања страстима.
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Уз сушу ко сеје тугу и пост са сузама, он ће пожњети снопове вечне животне
хране.
Слава: Свети Дух је извор божанских ризница, од њега су премудрост, разум,
страх, њему приличи хвала и слава и част и сила.
И сада, то исто.
А н т и ф о н 2.
Ако Господ не сазида дом душе, узалуд се трудимо, јер без њега нема ни дело
ни замисао да се остварује.
Свети људи као плодови Духом покретани, рађају отачка предања и
усиновљење.
Слава: Светим Духом све што постоји има биће, јер је пре свих Бог Господар
свих, Он је светлост неприступна и живот свих.
И сада, то исто.
А н т и ф о н 3.
Који се боје Господа нашли су пут живота, и славе се сада и увек славом
непролазном.
Гледајући око твоје трпезе као стабла пород твој, радуј се и весели се и
приведи их Христу начелнику пастира.
Слава: Свети Дух је дубина дарова, богатство славе, велика дубина
промисла, и треба му служити са истом славом као Оцу и Сину.
И сада, то исто.
Прокимен, глас 7.
Воскресни Господе Боже мој, узвиси руку твоју и не заборави твојих убогих
до краја. (Пс.9,33)
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим. (Пс.9,2)
Све што дише.. Еванђеље јутарње по реду.
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу,
јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење
твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име
твоје прослављамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом васкрсењу
Христовом. Јер гле, крстом дође радост целом свету. Свагда благосиљајући
Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас претрпевши крст, смрћу смрт
разруши.
Псалам 50: Помилуј ме Боже..
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
Затим глас 6.: Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву
милосрђа твојих очисти безакоње моје.
Потом стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је
живот вечни и велику милост.
Ђакон: Спаси Боже народ твој..
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Свештеник возглас: Милошћу и милосрђем и човекољубљем...
Канони: васкрсан на 4; крстоваскрсан на 3; и богородичан на 3; минеја
на 4. Ако се празнује свети на 6, крстоваскрсан на 2 и богородичан на 2.
Канон васкрсан, глас 7.:
Песма 1.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Припев: Слава Господе светоме васкрсењу твоме.
Када си на неправедну смрт осуђен Господе, дрветом (крста) је осуђено
смртно мучење, због чега је кнез таме не одолевши теби праведно изагнан.
Ад се теби прибижио али није могао зубима сатрти тело твоје, него је своје
чељусти поломио, стога јер си Спаситељу, смртну патњу разорио и тридневно
си васкрсао.
Богородичан: Разрешена је прамати Ева од патње и од ње се избавила, када
си (Дјево) неискусомужно (Христа) родила. Због тога смо јасно познали тебе
као Пречисту Богородицу, па те сви славимо.
Ини канон крстоваскрсан.
Песма 1, глас исти. Ирмос: Понтом покри..
Два живоносна извора нам је излио на крсту Спаситељ из свога прободеног
ребра. Њему појмо јер се прославио.
Христос којега су смртни очекивали у гроб се уселио и тридневан васкрсао и
нетрулежност је подарио. Њему појмо јер се прославио.
Крстобогородичан: Права Дјева показала си се и после рађања, јер си
оваплоћеног Створитеља свету родила, зато ти кличемо: Радуј се.
Ини канон, Пресветој Богородици.
Песма 1. Глас исти, његово крајегранесије по алфабету.
Ирмос: Манијем твојим..
Родила си бездан милосрђа Дјево, зато душу моју озари светлоносним твојим
блистањем, да бих достојно опевао бездан твојих чудеса.
Када нас је (Бог) Реч рањене стрелом греха видео, као милосрдан нам се
смиловао па се Најбожественији неизрециво сјединио Пречиста са телом које је
од тебе.
Наша човечанска природа је била Владичице смрћу заробљена и постала
трулежна и смртна, а ти си живот зачела и природу нашу од трулења ка животу
уздигла.
Затим минеј. Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: У почетку си Спаситељу и Господе, са свемоћним Духом Божијим
утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном речју, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
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Подигнут си на (крсно) дрво и због нас својевољно патио, милосрдни
Спаситељу и трпиш рану као залог измирења и спасења вернима. Њоме смо се
сви измирили са твојим Родитељем, Милостиви.
Ти си ме очистио од ране на души од змијиног отровног уједа Христе и
показао си светлост свима који су одавно самном у тами и трулежи лежали, јер
си крстом у ад сишао и мене саваскрсао.
Богородичан: Молбама твоје неискусомужне Матере мир свету подари
Спаситељу и удостоји твоје неизрециве славе твоје прослављаче.
Ини. Ирмос: Небеса утвердивиј словом..
Као доброчинитељ и Бог ти си на крсту страдање претрпио и (покајаном)
разбојнику рај отворио, утврди и мој ум у твојој вољи, једини Човекољубче.
Ти си као животодавац и Бог, тридневан из гроба васкрсао и живот си свету
обасјао. Ти утврди и мој ум у твојој вољи, једини Човекољубче.
Крстобогородичан: Ти си Дјево и Мати Маријам Бога безсемено зачела и Еву
од клетве избавила, зато моли из тебе оваплоћенога Бога, да спасе стадо твоје.
Ини.
Ирмос: У почетку си Спаситељу и Господе, са свемоћним Духом Божијим
утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном речју, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Едемска змија која пузи преварила ме је жељом да се обожим и на земљу ме
вргла, али (Син твој) као милостив и по природи милосрдан, смиловао ми се и
обожио ме, када се у твоју утробу Мати и Дјево уселио и сличан мени постао.
Богородице и Дјево, нас свију радости! Благословен је Богоневесто плод твоје
утробе, јер си Радост целом свету родила и весеље које уистину одгони тугу
греховну.
Родила си нам Живот вечни и светлост, Богородитељко и Дјево и успоставила
си мир место рата древних људи са Оцем и Богом, вером и исповедањем
благодати.
Песма 4.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини човекољубче.
Од Дјеве рођени је дао своја плећа на ране слуги грешноме и беше ударан без
кривице Владика који разрешује моја сагрешења.
Бог који је саздао човека и који праведно суди земљи, стоји оптужен на суду
законопреступних судија и шамаран је руком створеном из блата.
Богородичан: Ти као истинита и најнепорочнија Мати Божија, моли
Створитеља и Сина твога, да ме по његовој славној вољи упути ка пристаништу
спасења.
Ини. Ирмос: Смотрјајај пророк..
Ниси познао греха а ради греха си постао оно што ниси био и примио си
страну (човекову природу), да убијеш варалицу мучитеља и да спасеш свет.
Био си подигнут на крст и ослободио си праоца Адама од греха. Због њега
сам чуо за твоју силу и да си дошао да спасеш све помазанике твоје.
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Крстобогородичан: Ти си се родио од Дјеве и умро си и оживио си Адама
мислима заблуделог, а смрт се уплашила моћи твоје, јер си дошао да спасеш све
пропале.
Ини.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини човекољубче.
Твојом светлошћу показала си се пред Богом изнад свих сазданих, сва добра и
изабрана, свеопевана (Дјево). Твојом јарком светлошћу просветли и твоје појце.
Пречиста, ти си Бога родила људима, оваплоћенога од чисте крви твоје, да
избави од сагрешења многих све који са љубављу славе и поштују тебе Мати и
Дјево.
Разумна природа свештенодејствује (Христу) засијалом из тебе, Свеопевана,
поучена сада о неизрецивој тајни рођења твога, Преблажена.
Песма 5.
Ирмос: Сладост твојих речи мркла ноћ је невренима, Христе, а вернима
просветлење, и зато од раног јутра теби притичем и певам о твоме Божанству.
За твоје слуге продан си Христе и по образу трпиш шамаре, заступаш слободу
онима који од јутра поју теби и певају о твоме Божанству.
Твојом божанском силом Христе и телесном немоћи моћнога си оборио, а
васкрсењем си Спаситељу мене победником над смрти показао.
Богородичан: Божанском лепотом родила си Бога, Мати Пречиста,
оваплоћенога из тебе Свеопевана, а ниси познала мушкога пола него си га од
Духа Светога родила.
Ини. Ирмос: Господи Боже мој, от ношчи..
Када си убројан у безаконике и подигнут на месту Лобање, (небеска) се
светила сакрише а земља се затресла и црквена завеса се подерала објављујући
јеврејско отпадање.
У песмама те славимо, јер си твојим недостижним божанством разрушио сву
моћ мучитеља и твојим васкрсењем си мртве подигао.
Крстобогородичан: Свеопевана Богородице, Мати Цара и Бога, са вером и
љубављу тебе у песмама увек хвалимо, зато твојим молитвама низпошаљи нам
очишћење од сагрешења.
Ини.
Ирмос: Сладост твојих речи мркла ноћ је невернима, Христе, а вернима
просветлење, и зато од раног јутра теби притичем и певам о твоме Божанству.
Јаков је видео лествицу утврђену на висини и схватио да је то предзнак тебе
Неискусобрачна. Тобом се Бог са људима сјединио, Пречиста Владичице.
Сада смо тобом нашли вечно избављење, Дјево, па ти кличемо: Радуј се
Богоневесто! Твојој светлости смо се обрадовали, Свеопевана и у песмама о
теби певамо.
Женик је тебе нашао посред трња као крин Дјево и примио те за невесту, јер
си чистотом светлила и блистала се светлошћу девства, Свенепорочна.
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Песма 6.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогубном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: извади ме из
смртоносне дубине.
Помињале су те душе закључане у аду и остали праведници мољаху од тебе
спасење, које си крстом Христе подарио онима у подземљу, када си дошао као
милосрдан.
Када је одуховљени и нерукотворени храм (тела твога) страдањем био
разрушен, гледајући то сабор апостола је био очајан, али су се и поклонили
ненаданом твоме васкрсењу и свуда га проповедали.
Богородичан: Ко од људи може исказати начин твога неизрецивог рађања
(Христа) ради нас, Свенепорочна и Богоневесна Дјево? Јер необухватни БогРеч се присајединио теби и телесан из тебе постаде.
Ини. Ирмос: Јона из чрева..
Својом вољом си се Спаситељу Благи на крст подигао и вражију моћ си
победио и на крсту си греховну признаницу приковао.
Својом влашћу си васкрсао из мртвих Спаситељу и са собом подигао и
људски род, даровао си нам живот и непропадљивост као Човекољубац.
Крстобогородичан: Богородице не престај да молиш Бога нашега кога си
неизрециво родила, да избави од беда све који ти певају чиста Увекдјево.
Ини.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогубном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: извади ме из
смртоносне дубине.
Много пута и на много начина обрасци из (Старог) Закона и пророчанска
предвиђања јасно предсказаху тебе, као ону чисту која ће родити добротвора
све твари и доброчинитеља свима који ти са вером певају.
Када си Неискусобрачна родила Онога који нас је избавио од преступа,
поново си подигла првосазданог Адама, који је због наговора човекоубице био
у давини одстрањен од божанске, рајске сладости.
Када је из твоје утробе је изашао Онај који је својом божанском вољом и
стваралачком силом све из небића саставио, тада је све у тами смрти
богоизворним муњама облистао.
Кондак, глас 7.
Не може више сила смрти држати људе, јер Христос сиђе уништавајући
и рушећи силе њене. И ад тада би свезан, а пророци сложно, радујући се,
говораху: Дође Спаситељ верујућим. Изиђите, верни, на васкрсење!
Икос: Данас су доле уздрхтали и подземље и ад и смрт због једнога од
Тројице. Земља се заљуљала, а врата адова видевши те ужаснула су се и сва
творевина са пророцима радосно ти певају победничку песму, избавитељу и
Богу нашем, јер си сада разорио смртну силу. Ускликнимо и запојмо Адаму и
свима из Адама, да га је (крсно) дрво опет увело (у рај) и нека изађу верни у
васкрсење.
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Песма 7.
Ирмос: У давнини младићи показаше разгорелу пећ росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: Узвишени Боже отаца ти си најславнији.
Адам је умро због дрвета, својевољно начинивши преступ, а обновљен је опет
Христовим послушањем. Због мене је разапет најславнији Син Божији.
Теби васкрсломе из гроба пева цела творевина, јер си ти живот свима у аду
процветао, ти си мртвима васкрсење и свима у тами светлост најславнија.
Богородичан: Радуј се кћери Адама трулежнога, радуј се једина Богоневесто,
радуј се јер је тобом пропаст изагнана када си Бога родила. Њега моли
Пречиста, да нас све спасе.
Ини. Ирмос: В пешч огњенују ввержени..
Ти си на крсном дрвету отупио жаоку греха и Адамову преступничку меницу
си раскинуо копљем у ребра твоја, зато си благословен Господе Боже отаца
наших.
Ти си био прободен у ребро и лијењем крви твоје очистио си земљу
оскверњену од крви са демонских идола, зато си благословен Господе Боже
отаца наших.
Крстобогородичан: Христос је пре сијања сунца засијао свету
Богородитељко и од таме избавио и богопознањем просветлио све који му
кличу: благословен си Боже отаца наших.
Ини. Ирмос: Пешч отроци огњепалну..
Створитељ твој Дјево и Господ имао те је као украшено и позлаћено оруђе и
заволео те је, узвишени Бог отаца и најславнији.
Када је у давнини Исаија примио ужарени угаљ очистио се, што је био
видљив предзнак твога порода, узвишеног Бога отаца и најславнијег.
Гледајући божествени пророци у давнини виђења и знаке божанскога твога
порода, радосно су појали и клицали: нека је узвишен Бог отаца и најславнији.
Песма 8.
Ирмос: Неопалива купина у огњу на Синају, спорог језика и муцавом
Мојсеју, Бога објави, а три младића ревност по Богу несавладане у огњу као
појце показа, сва дела Господња појте Господа и узносите га у све векове.
Када је пречисто и словесно јагње за свет заклано као принос по (Старом)
Закону, очистио је као Бог од сагрешења све који увек кличу: Сва дела
господња појте Господу и величајте га у све векове.
Тело наше које је примио Саздатељ није било непропадљиво пре страдања,
него је по страдању и васкрсењу недодириво за пропадање постало, а смртни се
обновише да кличу: Сва дела господња појте Господу и величајте га у све
векове.
Богородичан: Твоје чисто и најнепорочније тело Дјево беше на очишћење
мрских скверни у свету и ти си била узрок нашег измирења са Богом, Пречиста,
зато те Дјево сва твар благосиљамо и величамо у све векове.
Ини. Ирмос: Јединаго безначалнаго царја..

18

Господ је својом вољом претрпео страдања и био на крсту прикован и
разрушио моћи адове, зато му појте свештеници и величај га народе у све
векове.
Опустошио је државу смрти и из гроба васкрсао са славом и спасао људски
род, зато му појте свештеници и величај га народе у све векове.
Крстобогородичан: Јединога милосрднога превечнога Бога-Реч напослетку
од Дјеве рођенога који је разрешио стару клетву, појте свештеници и величај га
народе у све векове.
Ини.
Ирмос: Неопалива купина у огњу на Синају, спорог језика и муцавом
Мојсеју, Бога објави, а три младића ревност по Богу несавладане у огњу као
појце показа, сва дела Господња појте Господа и узносите га у све векове.
Светлошћу порода твога пречудно си просветлила васељену, Богородитељко,
у наручју твоме носиш истинитог Бога а Он просвећује верне који увек кличу:
Сва дела господња Господа појте и величајте га у све векове.
Побожно певамо Пречиста о твојој утроби која је примила Бога неизрециво
оваполоћенога, а Он даде нама вернима просвећење богоразумља да му увек
кличемо: Сва дела господња Господа појте и величајте га у све векове.
Блистањем твоје светости, просветлила си твоје појце, Родитељко Светлости,
Богородице Пречиста, била си станиште Светлости обасјавајући светлом све
који кличу: Сва дела господња Господа појте и величајте га у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима..
Песма 9.
Ирмос: Родила си Чистог од искушења и премудроме творцу (Богу) Речи тело
си позајмила, Мати и неискусомужна Дјево Богородице, станиште си
неиздрживога и насеље несместивога Творца твога и тебе (Дјево) величамо.
Нека ућуте сви који погрешно умују, јер Господ славе је уз своје божанство
додао страдање, телом је разапет а не божанском природом, њега у две природе
једнога величамо.
Ви који не верујете да тело може устати (из гроба) отидите ка Христовом
гробу и научите се, јер је тело Животодавца било умртвљено и опет је васкрсло,
ради уверавања у последње васкрсење у које се надамо.
Тројичан: Не поштујемо три божанства него (три) ипостаси, нити једно лице
него (једно) божанство, (лица) секући раздељујемо и опет (у једно Божанство
их) сливамо, осмељени на сливање Тројице коју величамо.
Ини. Ирмос: Мати Божија и Дјева..
Светлост од Светлости, блистање Очеве славе надвремено је засијао и у тами
човековог живота Христос је заблистао а таму прогонства је прогнао, зато њега
непрестано верни величамо.
Нека се посраме они који видећи телесна страдања и моћ божанства у Христу
схватају једну његову сложну природу, јер Он је као човек умро и као саздатељ
свега устао.
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Жене, принесите миро мртвоме а живоме песму, сузе за умрлим а Животу
свију песму, тако клицаше проповедник устајања, благовестећи Христово
васкрсење.
Богородичан: Другог бога осим тебе не знам, тако ти Црква кличе, од
неверних народа си ме за невесту своју изабрао. Ради молитава твоје Родитељке
даруј Речи(Божија) вернима спасење, јер си милосрдан.
Ини. Ирмос: тај исти
Постала си заступница наше вечне радости и весеља Увекдјево и Младице, јер
си родила Избавитеља свих, који га истином и Духом божанским поштују, као
Бога који избавља.
Твој праотац Давид Пречиста у песми назива тебе ковчегом божанске
светиње, који је надприродно примио Бога, који седи у недрима Оца. Њега
верни непрестано величамо.
Ти си заиста виша од целе творевине, млада Дјево, јер си нам родила у телу
Створитеља свију. Зато, као Матер јединога Владике, доносиш унапред победу
против свих (непријатеља).
После катавасије мала јектенија. Затим: Свјат Господ Бог наш.. три пута,
ексапостилар јутрења.
На хвалитне, стихире васкрсне. Глас 7.
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Христос је из мртвих васкрсао, окове смрти је покидао, благовести земљо
радост велику а небеса појте Божију славу.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Видећи васкрсење Христово, поклонимо се светоме Господу Исусу, јединоме
безгрешноме.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства
његовог.
Не престајемо клањати се васкрсењу Христовом, јер он је спасао нас од
безакоњ анаших, свети је Господ Исус који јавља васкрсење.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
Чиме ћемо узвратити Господу за све што нам је дао? Ради нас је Човеком
постао због наше пропале природе (Бог) Реч је телесан постао, међу нама се
настанио, као Доброчинитељ неблагодарних, као Ослободитељ заробљених, као
Сунце Правде свима који у тами који бораве, на крсту Нестрадални и у аду
Светитељ а у смрти Живот и Васкрсење ради палих. Ка њему запевајмо: Боже
наш слава теби.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
Твојим божанским и славним васкрсењем Господе као Цар свију и Бог
свесилни си врата адова изломио, а државу смрти опустошио твојом моћном
силом, и са собом си умрле подигао, који су од века у тами почивали.
Стих: Хвалите га уз јасне кимвале, хвалите га уз кимвале са поклицима. Све
што дише нека хвали Господа.
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Ходите и радујмо се Господу и веселимо се његовом васкрсењу, јер је умрле
из адових несаломивих окова са собом подигао, и вечни живот свету подарио и
велику милост.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави
убоге твоје до краја.
На камену гроба који је Живот примио, блистави ангел је седео и женама
мироносицама је благовестио и рекао: Господ је васкрсао као што вам је и
предсказао, јавите ученицима његовим да ће вас у Галилеји чекати, Он који
свету дарује живот вечни и велику милост.
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса
твоја.
Зашто немарите за Камен угаони о, најбезаконији Јудејци? Гле Он је тај којега
је Господ Бог у Сиону положио, који је из камена у пустињи воду источио, и
нама из својих ребара бесмртност излио; Он је камен који је од Девичанске горе
одсечен без воље мужевљеве, Он је Син Човечији који долази на облацима
небеским ка Староме Данима, како рече Данило, а са њиме и његово вечно
царство.
Слава: јутарња еванђелска стихира.
И сада, богородичан: Преблагословена си Богородице Дјево, јер је
Оваплоћени из тебе ад поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је
ослобођена, и смрт умртвљена, а ми смо оживели, зато певајући рецимо:
благословен си Христе Боже који си тако одлучио, и слава теби.
Славословље велико. Затим тропар васкрсни:
Данас је спасење свету, појмо Васкрсломе из гроба и оснивачу живота
нашега, јер је смрћу разорио смрт, дао нам победу и велику милост.
Потом јектенија и отпуст.
На Л и т у р г и ј и изобразитељна, блажени, глас 7.
Стих: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.
Плод који је мене усмртио, био је леп и добар за јело, а Христос је као дрво
живота, кад од њега једем не умирем, него појим са разбојником: сети ме се
Господе у царству твоме.
Стих: Блажени чисти срцем, јер ће видети Бога.
На крст си подигнут Милосрдни и Адамову меницу старога греха си одужио,
и спасао си од обмане сав род људски, зато појимо о теби доброчинитељу
Господе.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
На крсту си приковао грехе наше Милосрдни Христе и твојом смрћу си смрт
умртвио, а умрле си из мртвих подигао, зато се клањамо твоме светом
васкрсењу.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Некада је змија излила отров у уши Евине, а Христос је на дрвету крста излио
свету сладост живота, зато појимо: помени нас Господе у царству твоме.
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Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Као смртан положен си био у гроб Христе животе свих, и окове адове си
поломио, и тридневан васкрсао у слави као моћан, и све си просветлио, зато
слава твоме васкрсењу.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Господ је васкрсао тридневан из мртвих, свој мир подарио ученицима, и њих
благословио и послао и рекао: све приведите у моје царство.
Слава, тројичан: Светлост је Отац, светлост је и Син-Реч, светлост је и Дух
Свети, али је Троје једна светлост, јер је један Бог у три лица, једне природе и
власти, нераздељен и несливен он је превечни.
И сада, богородичан: Ради нас родила си Богородице телом Сина и Реч
Очеву, као што зна сам он, ми смо тобом обожени Дјево и Мати зато ти
кличемо: радуј се хришћанима надање.
Прокимен, глас 7.: Господ ће дати народу своме снагу, Господ ће
благословити народ свој миром. (Пс.28,11)
Стих: Принесите Господу синови Божији, принесите Господу синове овнова.
(Пс.28,1)
Алилуја: Добро је исповедати се Господу и певати Имену твоме Вишњи.
(Пс.91,2)
Стих: Објављивати ујутру милост твоју и истину твоју током ноћи. (Пс.91,3)

У недељу на вечерњи
на Господи возваx: стихире покајне Владики. Глас 7.
Подобен: Днес бист Јуда..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
О душо моја, подигни очи своје и погледај на Божији промисао и доброту:
како је небеса спустио и на земљу сишао да би тебе од бедних твојих страсти
уздигао и на камену вере поставио. О дивног ли и страшног чуда! Слава твоме
снисхођењу Човекољубче.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Погледај на своја безакона дела, о душо моја, па се зачуди: како те земља
подноси и како се под тобом не отвори?! Како ли те звери дивље не прождеру?
Како и сунце незалазно не престаје да те обасјава? Устани, покај се и завапи ка
Господу: сагреших ти, смилуј ми се.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Имајући уздање у тебе свесилни Господе тебе молимо: да се од сваке беде,
страсти, и немира избавимо па да кроз живот свој у миру прођемо, и у чистоти
поживевши нађемо у дан суда тебе помирљивог и милостивог.
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Затим стихире из минеја. Ако ли нема минеј, онда ине стихире, светим
небеским бестелесним ангелима. Глас и подобан исти.
Подобан: Не ктому возбрањајеми..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Просветлите архангели све који о вама певају, јер сте ви просветљени
зрацима Тројице .
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
У заједништву (са Творцем) ви сте се појавили као други светли и савршени,
зато се молите да и ми станемо пред Првим Светлом.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Под окриљем крила ваших чувајте све верне од духова злобе и њихову таму
разарајте.
Слава светоме, и сада, богородичан од малих. Ако свети нема славу, онда:
Слава и сада, богородичан:
Запојмо сви песмама са ангелима Богородици, јер је Спаситеља свету родила
и после рађања опет Дјева остала. Свет је својим Породом од обмане избавила,
а нама храну непотошиву подарила, и јер је својим млеком Ослободитеља душа
наших одхранила.
Затим: Светлости тиха.. по том прокимен, затим: Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховњим, стихире покајне. Глас 7.
Као блудни син дошао сам теби Милосрдни, а ти ме прими када ти притичем,
као једнога од твојих најамника Боже и смилуј се на мене Човекољубче.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Као онај што је запао у разбојнике и изранављен тако и ја упадох у многа
сагрешења и рањена је душа моја. И коме да притекнем ја одбачени? Само теби
милостиви лекаре душа, зато излиј на мене Боже велику твоју милост.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Слава теби Христе Боже апостола похвало, мученика радовање, јер је њина
проповед Тројица јединосушна.
Слава и сада, богородичан: Са ангелом и ми ти кличемо радуј се
Богоневесто, и називамо тебе палатом и дверима и огњеним престолом огњени
и несеченом гором и купином несагоривом.
Затим: Сада отпушташ.. трисвето.. После: Оче наш.. тропар светоме. Слава
и сада, богородичан по гласу тропара. Затим јектенија и отпуст.
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У недељу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 7.
Песма 1.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Ангелски чинови поштују те заиста и са пуним правом као Матер Бога свију,
но ти и сада из блатњавих уста мојих прими молебну песму.
Умртви тела мојега још увек живу злобу, јер ти си истински Живот родила,
Пречиста, и подај слузи твоме избављење страсти и сагрешења (Дјево) чиста.
Слава: Као сунце од сунца надвремена и недостижна Реч (Христос) у
времену нам засија; његовим зрацима просветли Дјево и уразуми душе наше.
И сада: Теби Богородице приличи увек приносити похвалну реч, па те и ми
молимо,Чиста, спаси од сваке животне муке оне који ти притичу.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си Спаситељу и Господе, са свемоћним Духом Божијим
утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном речју, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Умилно и усрдно узвраћам дуг за твоје благодатне дарове пречиста Мати
(Бога) Речи и Избавитеља свију, па и од сада сачувај ме од животних неприлика
које наиђу.
У давнини Адам беше због преступа умртвљен, а ти си га Пречиста јасно
удостојила бољег живота, родивши животодавну Реч Владичице; а сада и мене
ослободи смртног греха.
Слава: Закон окорелих телесних страсти већ сада ме духовно мучи и ка
најтежим похотама обузима ум мој Пречиста, али мир без страсти подари ми
брзо молитвама твојим.
И сада: Неизрециво си Пречиста у утроби зачела сведржитеља свију Христа,
и све нас на земљи рођене адових окова си разрешила, ти и сада многоструке
узе које ме упропашћују раскини.
Песма 4.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини човекољубче.
Ноћима се борим са безброј зала и помрачих помисли моје; Ти си (Дјево)
двери светлости, твојим зрацима озари ме и из горчине и муке брзо избави.
Стегнут сам мноштвом грехова и напастима поробљен и чврсто свезан; твоју
сада помоћ призивам Владичице да се избавим од сваке муке.
Слава: Саборе и саветовања злих и опасних завидних и лукавих људи разори
Свеопевана и избави ме сваке животне невоље и туге.
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И сада: Развраћене речи лажљиваца и дела њина против мене, сасеци мачем
молитава твојих Владичице, и брзо их разруши и избави ме од сваке невоље.
Песма 5.
Ирмос: Сладост твојих речи мркла ноћ је невренима, Христе, а вернима
просветлење, и зато од раног јутра теби притичем и певам о твоме Божанству.
Буди непобедиви бедем вернима и заклон слуги твоме и избави ме од сваке
невоље и муке и страдања.
Патим и страдам веома са две стране, Пречиста, но ти ми и душевну и телесну
снагу коју стекох твојим молитвама исцели.
Слава: Пучини (бескрајног) твога милосрђа притичем сада Дјево, ја слуга
твој, да се избавим намере неправедника који ме је обузео и његовог
злостављања.
И сада: Свуд је преузвишена слава твојих молитава, Дјево, Мати Пречиста, и
њима ме избави сада од сваке животне неприлике.
Песма 6.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогубном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: извади ме из
смртоносне дубине.
Сви те верни на саборима речима похваљују Пречиста, јер си дуговање свију
људи рођењем твојим укинула, па и сада прими молитву појаца твојих и избави
од искушења и мука.
Болујем и боде ме трње греховних страсти, а исцелење од тебе Пречиста
тражим, сачувај ме од свих страдања и мука и избави од напасти и жалости.
Слава: Земну природу (људску) уздигла си јасно на небеса Богородице, јер си
постала палата Цара славе, зато и мене из бездана многих сагрешења и напасти
и страсти извади.
И сада: Неизрециво и надумно родила си Пречиста Дјево оваплоћеног (Бога)
Реч који нас избавља из безумља, зато те непрестано божественим речима
опевамо и славимо.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 7.
Разгневио се Владичице Син твој на грешне слуге твоје, и Милосрдног (Бога)
смо обратили на гнев, али ти га на милост га покрени Пречиста; смилуј се Мати
Божија, и умоли благога (Господа) молитвама твојим и ропства нас избави.
Песма 7.
Ирмос: У пећ бачени преподобни младићи огањ на росу претворише и овакву
песму клицаше: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Окићена си украсима чистоте, Пречиста Дјево, и душу моју сада окрени од
скверне злобе ка божанској доброти, благословена Владичице, заступнице рода
нашега.

25

Сада демони јако дивљају од злобе и огањ страсти мојих распаљују, па ипак
зрацима твога милосрђа спали их коначно, заступнице рода нашега.
Слава: Моли за нас Сина твога пречиста Мати Божија, и не престај никако са
твојим молитвама да спасаваш од свенародних беда и невоља слуге твоје.
И сада: Надсуштаствени и непромениви Син примио је Дјево од тебе тело и
постао Човек да спасе оне који поје: Благословен Пречиста, плод утробе твоје.
Песма 8.
Ирмос: Дечаци у пећи орошени клицаху: нека благослови сва твар Оног који
речју ствара и нека га велича у све векове.
Паше страсти и најразличитијих беда окружују заиста мене Владичице слугу
твога, но избави ме од њиног сваког искушења.
Нека дође на нас сада моћ твоје руке Вадичице, и очекиване људске невоље
избави нас.
Слава: Замке злих и зломислећих људи изломи, чиста Богородитељко и слугу
твога избави од сваке невоље.
И сада: Једина си вернима божанско пристаниште, чиста Дјево, па те молим
да ме избавиш оне страшне буре на мору живота.
Песма 9.
Ирмос: Радуј се најсветлија невесто, Мати Светлодавца, радуј се обиталиште
Несместивога (Бога) у утроби твојој, радуј се чистија и од самих херувима,
родитељко Спаса душа наших.
Отргох се као ждребе од заповести Владике, али уздама твојих молитава
притегни ме Пречиста и ка Његовом путу брзо управи.
Оборен сам јако и спотакнут неразумним делима злога греха мога, али ме
ипак избави Богородице промене на још горе.
Слава: Постала си исцелење човечанске природе и исцелила падање Адама и
Еве, исцели и мене Богородице, твојим молитвама.
И сада: Подари ми целимудрен ум и чисто срце и разум пажљив да сачувам
Владичице, пречисте заповести Бога мога.
Затим, Достојно јест.. и поклон до земље. Трисвето. После Оче наш.. тропари
и остало по обичају и отпуст.

У понедељак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 7.
Имајући душо моја лек покајања, приђи и поклони се и са уздахом завапи:
Човекољубче и лекару душа и тела, ослободи ме мојих многих сагрешења,
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уброј ме са (покајаном) блудницом, разбојником и цариником, и подари ми
Боже опроштај мојих безакоња и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Ти си због суза умио Петрово одрицање а цариникова сагрешења због
уздисаја опростио Човекољубче Господе, зато помилуј и мене.
Слава и сада, богородичан: Благословена Богородице, ти си превазишла
небеске силе јер си се показала као божански храм, када си родила Христа
Спаситеља душа наших.
По другом стихословију, сједални покајни, глас 7.
Цариниковом покајању нисам ревновао и сузе блуднице нисам стекао, због
такве слепоће мојих осећања сам у недоумици, али по твоме милосрђу Христе
Боже спаси ме јер си Човекољубац.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Господе, снашла ме је бура на пучини живота и валови мојих безакоња ме
потапају Владико, али ти ми пружи руку као Петру и спаси ме Човекољубче.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Светитељи молите се да примимо опроштај сагрешења наших и
избавите нас зала која нас чекају и од страшне смрти молимо вас.
Слава и сада, богородичан: Ти си Пресвета Дјево часнија од Херувима, јер
они не могу поднети силу божанства па службу врше крилима склањајући лица,
а ти си оваплоћенога (Бога) Реч лично гледала и носила, зато га непрестано
моли за душе наше.
Ини сједални, када се стихослови трећа катизма, глас 7.
Подобан: Плод чрева..
Потапа ме бура у дубину очајања због разних страсти и сагрешења мојих, али
ради молитава ангела твојих Исусе многомилостиви спаси ме као блудног
(сина).
Спреми се душо моја у овом животу и не сумњај против будућег живота, јер
ти тамо нико помоћи неће: ни богатство, ни сила, ни другови, ни кнежеви, него
само изношење добрих дела и Божије човекољубље.
Слава и сада, богородичан: Богородице Дјево неокаљана, моли твога Сина
са горњим силама, да нам пре краја подари опроштај сагрешења, свима који те
верно прослављају.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и светим мученицима
његовим. Дело господина Јосифа. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Богу Мојсијевом помоћнику у Египту да изведе Израиља, њему само
појмо јер се прославио.
Упао сам у пучину зала па ти вапијем: пружи ми руку Милосрдни и спаси ме
као Петра, Човекољубче.
Кајем се Христе као блудница за моја бројна сагрешења, а ти ме у трену
твојом милости уми, да те са вером славим.
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Мученичан: Свете твоје си просветио огњем многих рана, зато њиним
молитвма избави и мене од мрака мојих страсти.
Мученичан: Очишћени кроз трпљење рана свети мученици су заблистали
више него сунце а обману су помрачили.
Богородичан: Ти си заступница верних, ти си грешнима обраћање ка Богу,
зато ме најопеванија Дјево спаси твојим молитвама.
Други канон бестелесним силама. Његов акростих је : Седму похвалу
приносим безтелеснима. Дело Теофаново. Глас 7.
Ирмос: Појмо Богу победну песму, јер Он врже фараона у Црвено море и јер
се прослави.
Неизмериво силни Христе, твојом светлошћу озари мој ум, а твоје ангеле
надахни да поју, јер си свесилан. (два пута)
Имајући моћну светлост која потиче из божанског извора, небески хорови у
песмама поштују Христа.
Богородичан: Ми верни смо те упознали Пречиста као украшену Божијом
светлошћу, зато ти свуда кличемо «Радуј се»!
Песма 3.
Ирмос: Утврдило се моје срце уз Господа и вазнела се снага моја због мога
Бога а раширила уста моја против мојих противника и обрадовах се због
спасења од Њега.
Ноћима ме спопадају неприлични греси, а ти ме сада обасјај светлошћу
покајања, даваче светлости и Човекољубче, да бих те са вером славио.
Сви путеви живота по којима сам ишао сурваше ме у пропаст сласти, а ти ми
Исусе покажи путеве божанског покајања.
Мученичан: Најславнији мученици ви сте окончали подвиге својом добром
нарави и венаца небеских сте се удостојили и молите се за све нас.
Мученичан: Безброј страдања су страдалници претрпели али су се и
безбројних добара удостојили, зато су се и у мноштво бестелесних сила
убројали.
Богородичан: Ти си Дјево Бога и небеског Цара родила, зато у мени зацарени
грех уништи и смилуј ми се па ме спаси.
Ини.
Ирмос: Вером се утврдила Христова Црква а небо непрестано поји у песмама
певајући: свет јеси Господе, па и мој дух ти поји.
Хорови ангела су јемци Божијег јављања и духовно кличу непрестано: Ти си
свети Господе и спасаваш душе наше.
По закону љубави један другом светлост дајете и у лепом складу Христу
појите: Ти си свети Господе, једини најмилостивији.
Побожно ревнујмо (ангелском) животу првог зрака друге светлости и Христу
појмо: ти си свети Господе и спасаваш душе наше.
Богородичан: Својом вољом је све из небића створио, а од тебе је Дјево тело
узајмио, Бог-Реч је из милосрђа човек постао јер је човекољубац.
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Песма 4.
Ирмос: Доброта твоје неизрециве мудрости, по твоме промислу, надвисила је
небеса Христе Боже и Човекољупче.
Ти желиш Милосрдни да се сви људи спасу, зато спаси и мене Речи (Божија)
мада сам преступио заповести твоје и не презри ме.
Подчинио сам се неразумним страстима и уподобио сам се бедник скотовима,
а ти милосрдна Речи Божија смилуј ми се и спаси ме.
Мученичан: Мученици, ви сте везивани и огњем паљени али сте и обману
спалили, ревношћу побожности разгорени.
Мученичан: Блажени, ви сте постали као духовни рај који има у средини
дрво живота, Христа вртара и садитеља свега.
Богородичан: Дјево чиста и Богом благодатна, учини и мој ум благодатним
јер је помрачен, и незнања га потпуно ослободи.
Ини.
Ирмос: Чуо сам твој глас и уплаших се; схватих дела твоја и ужаснух се
Господе.
Хорови ангела исцелите ожиљке са моје душе, јер стојите пред Христом као
слуге одабране и њему се помолите.
Војске бестелесних са побожношћуокружују твој престо Владико, и увек
гласно поје: слава Господи сили твојој.
Зачудили су се чинови ангела, гледајући тебе Христе да у телу на земљи
живиш са смртим људима.
Богородичан: Најопеванија и Богомати Пречиста, ти си неисказано родила
Бога у телу, зато тебе молимо: помоли се да се и ми спасемо.
Песма 5.
Ирмос: Од зоре Речи (Божија) у твоју славу и похвалу, хвалим непрестано
слику крста твога, које си нам дао као оружије и помоћ.
У лености сам живот провео и стрепим од твога неизбежног суда на којем ћу
бити осуђен јер сам страстан, а ти ми се ипак смилуј Господе.
Ти си слепима очи просветлио, ти и страшно помрачене зенице душе моје
отвори, да видим светлост твојих заповести.
Мученичан: Храбри страдалници, ви сте крепким духом исповедили веру у
Христа и претрпели сте ране свакаквих мучења, зато сте у (вечном) блаженству.
Мученичан: Мученици, ви сте препловили сву буру мучења и достигли у
пристаниште вишњега царства и испунили сте се истините тишине.
Богородичан: Бог-Реч који је својом вољом све неисказано створио из тебе се
Дјево оваплотио. Њега моли за све нас усрдно.
Ини.
Ирмос: Од ноћи сам поранио и теби се молим Господе Боже мој: подај ми
опроштај мојих сагрешења и управи мој пут на светлост твојих заповести,
молим те.
Свештеним и многогласовитим устима поје серафими безпочетног и
пребожественог Зачетника свега, јарком, духовном светлошћу просветљени.
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Свештеним и многосветлим крилима покривају се херувими не смејући да
гледају у близини на божанску светлост најбожественије Мудрости.
Славни престоли постали су гледаоци, најбогатијег и најлепшег, надсветског
и неизрецивог божанског блистања и наслађују се њиме.
Богородичан: Надбожански Ум сједињује се Пречиста у твојој пречистој и
најсветијој утроби са човеком а сјединио се несливено и непромењиво по
личности.
Песма 6.
Ирмос: Из утробе адове Јона вапијаше: изведи из пропасти живот мој; и ми
ти вапијемо, свесилни Спаситељу помилуј нас.
Спопао ме је бездан сагрешења и падох у дубину пропасти, а ти ме Речи
(Божија) изведи, као оно некада Јону, из пропасти у живот.
Пловим кроз ужасну буру помисли а ти ме Милосрдни упути ка пристаништу
истинског покајања и у тишини сачувај моје срце.
Мученичан: Свети мученици заштићени вером избегоше лажна мучитељева
ласкања и нису рањени стрелама врага.
Мученичан: Љубављу својом су се мученици уздигли до Бога, а презрели су
љубав овога света и постали су блиски Творцу свега.
Богородичан: О теби певамо најопеванија млада Дјево, јер си родила
пресветога (Бога)-Реч. Њему поје неућутним гласовима и све силе небеске.
Ини. Ирмос исти.
Господства се увек показују као слуге Створитеља свога, обасјани светлима и
поју о неизрецивој слави његовој. (два пута)
Док божанске силе са великом љубављу гледају Највећега силу, бораве у
моћи и у свему су му покорни.
Богородичан: Потекла си из царског корена Дјево и надприродно си родила
(Бога)-Реч и цара свију и заиста си и Дјева остала.
Песма 7.
Ирмос: Распаљену пећ си Спаситељу оросио и младиће спасао, који певаху и
говораху: Благословен си у векове Господе Боже отаца наших.
Жртвуј душо Богу жртву хвале па се пожури и покај се докле траје пијаца
живота, сада пазар добрих дела пазари.
Ближи се душо коса смрти зато добре плодове чини, да неби била као
неплодна воћка бачена у огањ паклени где је плач неутешни.
Мученичан: Свети мученици облацима своје крви угасише пећ обмане, па
кликтаху као младићи (у пећи вавилонској): Благословен си Боже отаца наших.
Мученичан: Мученици, ви сте постали синови светлости и са жељеном
светлости сте се саставили и све који су у тамо просветлисте и таму обмане
одагнасте.
Богородичан: Тебе Пречиста је неопалива купина предсказала, јер си Дјево
родила огањ неиздрживи, зато ти кличем: спали и моје приземне страсти.
Ини.
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Ирмос: У пећ бачени преподобни младићи огањ на росу претворише и овакву
песму клицаше: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Непомериво те славослове и твој престо Христе јасно кружују хорови
ангелских духова кличући: Благословен си Боже отаца наших. (два пута)
Теби једином Почетку духовно створена начала са највећим усрђем и
непрестаним славословима кличу: Благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Када си Богородитељко без семена родила самога Христа који
је примио Евину ипостас са две природе, извршила си страшни домострој Бога
отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Следујући младићима у пећи који су духовну росу примили са вером
кличемо: благословите дела господња Господа.
Примио сам Реч као свећњак блистави али сам се бедник приклонио
неразумним страстима и у тами злобе увек ходим.
Господ је близу као што верујемо, побрини се душо и не лењи се него бдиј и
узвикни бодро: Милосрдни човекољубче спаси ме.
Мученичан: Мученици, ви сте окусили божанске сладости када сте горчину
страдања претрпели и сада се наслађујете као учесници најбожанскијих речи.
Мученичан: Свехвални мученици, ви сте ушли у покој и примили добра
којима сте се надали, зато вас како приличи називамо блаженим.
Богородичан: Човекова природа је разрешена клетве Рођеним из тебе Дјево,
јер си родила Најблагословенијег, који својим благословима све украшава.
Ини.
Ирмос: Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске и од
кога стрепе чинови ангела, појте свештеници и људи величајте у векове.
Архангели, ви сте све своје жеље упутили ка Богу од кога се наслађујете
зрацима, зато умолите Христа цара свију да избави од напасти све који вам
поју. (два пута)
О, ангели, ви сте најчаснији духови удаљени од сваког земног пристрашћа,
зато спасите све који са љубављу заједно са вама величају Христа у све векове.
Богородичан: Богородице Дјево, неприступну светлост си неизрециво
примила у твоју утробу и просветила све у тами живота, да побожно славе
Христа, који је из тебе неизрециво потекао.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Ти си надприродно Матер а по природи Дјева, једина благословена
међу женама, тебе ми верни Богородице величамо.
Гле суд се приближава а ја имам дела за осуду и сав сам у очајању, ипак
праведни судијо Христе Боже, не осуди ме.
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Помилуј ме, вапијем ти као верна Хананејка и као што си погрбљену
исправио тако исправи и мене, да бих право ступао по твојим стазама
Човекољубче.
Мученичан: Свукосте са себе сваку одећу злобе а обукосте се у велика
мучења и тако сте себи одећу славе стекли.
Мученичан: Страдалници, вас је примила првородна божанска држава живих
и град Сион вишњи, јер сте обасјани добротама подвига.
Богородичан: Обасјај ме зрацима просвећења Бога-Речи који је засијао из
тебе Дјево пречиста, јер сам покривен тамом греха и страсти.
Ини.
Ирмос: Свеопевана и виша од небеса, беспочетну Реч си бесемено зачела и
оваплоћенога Бога људима родила, зато те сви величамо.
Блистањем светлости која из Бога извире наслађују се сабори ангела и о
најславнијем Богу непрестано певају и увек га славе и величају.
О, херувими и серафими, силе, власти, ангели и архангели, начала и престоли
и господства, молите усрдно Христа да се избавим од страсти које су ме
обузеле.
Богородичан: Као мати имаш смелост ка Сину твоме Дјево, зато сада избави
од страшних сагрешења и невоља и беда оне који ти са љубављу поју
Најсветија, да бисмо те увек сви величали.
Затим: Достојно јест: поклон до земље. Мала јектенија и светилен:
Небо си украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, спасавај који ти поје.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 7.
Немој посећи Спаситељу мене грешнога као неплодну смокву, него ми даруј
време на многе године, заливајући душу моју сузама покајања, да ти принесем
плод милостиње.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Ти си као сунце правде, зато просветли срца свих који ти поје: Господе слава
теби.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Спомен твојих светих страдалника празнујемо а теби појимо: Господе слава
теби.
Слава и сада, богородичан: Ради молитава Богородице умири живот наш јер
ти кличемо: милостиви Господе слава теби.
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Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У понедељак, блажени, глас 7.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Плод који је мене усмртио, био је леп и добар за јело, а Христос је као дрво
живота, кад од њега једем не умирем, него појим са разбојником: сети ме се
Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Као верна Хананејка зовем те у патњи мога срца: смилуј ми се Спаситељу као
благ, јер имам душу која страда од вражијих напада, и непрестано ме узбуркава.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Херувими и серафими, престоли, начала и силе, архангели и војске ангела и
господства и сабори премудрих власти, увек славе тебе као доброчинитеља и
Господа.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Зле побуне противника против Бога подигнуте, страдалници су потпуно
оборили и победници се показали, па сада у радости живе на небесима и
блистају славом непропадљивом.
Слава: Неразделна Тројице, Јединице исте природе, трилично Биће, клањамо
ти се са вишњим силама: Оче и Сине и Душе Свети, једноме Божанству и једној
сили, јер је један Бог Тројица јединосушна.
И сада: Укаљао сам се животним сластима па прибегох ка теби нескверној
Дјево, избави од свакога порока и сагрешења најбеднију моју душу, да бих те
славио Увекблажену.

У понедељак на вечерњи
На Господи возвах, стихире покајне. Глас 7.
Подобан: Днес бист Јуда..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Владико и Боже свемилостиви који управљаш судбама, дај ми да имам у срцу
твој страх, дај ми да се згадим на дела злога, дај ми да те заволим из све моје
душе и да чиним твоју спасоносну вољу, јер си ти Бог наш и рекао си: иштите и
добићете.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Постао сам подсмех демонима и презир људима, јецање праведнима и плач
ангелима, нечист и за ваздух и за земљу и за воду. Тело укаљах, душу и разум
осверних безбројним неделима и непријатељ Божији постадох. Тешко мени
Господе! Сагрешио сам ти, сагрешио, а ти ми опрости.
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Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Молим те Владико за мене без плода: немој ме посећи као воћку неплодну
сечом смрти која у огањ шаље, него се смилуј па ме плодоносним учини, и
даруј ми време за кајање јер си човекољубив, да бих умио моје многе грехе,
Христе, Спаситељу мој.
Затим стихире из минеја светоме. Слава светоме и сада, богородичан гласа.
Ако ли нема минеј, онда ине стихире светом и великом пророку Јовану
Претечи. Глас 7.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
У пустињи си живео живот непорочни, зато мој разум опустошен грехом
Претечо обнови.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Спознали смо тебе Пророче као грлицу предивну која нам свима у свету
наговештава божанско пролеће па те зато славимо.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Божији Претечо, чувару душе моје и заступниче живота мога избави од
лажљивог човековог језика и мене слугу твога.
Слава и сада, богородичан: Због лењости ме снашли немир и буда, а ти ме
Владичице упути у добро и тихо пристаниште спасења.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и јектенија, а потом: Удостоји
Господе..
На стиховње, стихире покајне. Глас 7.
Као блудни син дошао сам теби Милосрдни, а ти ме прими када ти притичем,
као једнога од твојих најамника Боже и смилуј се на мене Човекољубче.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Као онај што је запао у разбојнике и изранављен тако и ја упадох у многа
сагрешења и рањена је душа моја. И коме да притекнем ја одбачени? Само теби
милостиви лекаре душа, зато излиј на мене Боже велику твоју милост.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Свети мученици који сте храбро пострадали и овенчани, молите
се ка Господу да спасе душе наше.
Слава и сада, богородичан: Радуј се Владичице, облаче духовнога и
неизрецивога Сунца. Радуј се најсветлија светиљко. Радуј се Пресвета,
свећњаче свезлатни, јер се тобом Ева избавила од клетве, но пошто имаш
смелост код добротвора и Сина твога и Бога, твојом материнском молитвом не
посустај да се молиш Пречиста.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У понедељак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 7.
Песма 1.
Ирмос: Он је победио у рату својом мишицом, и тристотине коњаника
потопио, зато појмо њему као избавитељу Богу нашему јер се прослави.
Молимо тебе Пречиста, узрочницу нашега спасења и божанског избављења,
да се молиш за наше спасење.
Сав сам у ужасним напастима, бедама и сагрешењима и вапијем ти Пречиста:
спаси ме твога слугу.
Слава: Молимо тебе Дјеву чисту и Матер Створитеља, од сваког демонског
страдања избави нас.
И сада: Неизрециво си родила у телу (Бога) Реч, основу живота, Христа Бога
нашега, и моли га да нас спасе.
Песма 3.
Ирмос: Вером се утврдила Христова Црква а небо непрестано поји у песмама
певајући: свет јеси Господе па и мој дух ти поји.
Ишао сам свепогубном стазом злобе и не нађох пут спасења мога, ка њему ме
упути нај непорочнија Владичице.
Опеваћу тебе као снагу, утврђење помоћ и надање једино, Свенепорочна, ти
ми буди заступница у дан мога одласка (из овог света).
Слава: Тебе увек молим Свенепорочна: дођи ми у часу моје смрти и избави
мука слугу твога.
И сада: Неизказано си рођен од Дјеве, појавио се како си хтео Спаситељу наш
и свет си обновио Господе.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам твој глас и уплаших се; схватих дела твоја и ужаснух се
Господе.
Преступих заповести мога Владике, и непријатељима постадох као прилика за
лов, а ти ме избави Владичице.
У часу смрти избави ме Пречиста, и спаси од демона душу моју острашћену.
Слава: Разреши Пречиста Владичице свезе сагрешења мојих и буди ми
заступница у вечном животу молитвама твојим.
И сада: Певам о твом опетдевству по рођењу (Спаситеља) и прослављам те
Пречиста као Матер Бога нашега.
Песма 5.
Ирмос: Од зоре Речи (Божија) у твоју славу и похвалу, хвалим непрестано
образ крста твога, које си нам дао као оружије и помоћ.
Пристаниште си у бури залуталима, и двери спасења свима који се вером
спасавају; Дјево блага, спаси и мене слугу твога.
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Објави богато бројна твоја милосрђа на мени слузи твоме Богородице Дјево,
и избави ме страшног будућег суда.
Слава: Ноћ колебљивих страсти обухвата душу моју и баца у погубну
пропаст; светлошћу твојих молитава, Богородице, спаси мене слугу твога.
И сада: Пресвета Дјево, обрадована, неизрециво си родила у времену (Бога)
Реч и моли Га да спасе душе наше.
Песма 6.
Ирмос: Из утробе адове Јона вапијаше: изведи из пропасти живот мој; и ми
ти вапијемо, свесилни Спаситељу помилуј нас.
Ти си нам чврста заступница у напастима а у невољама моћно спасење, у
тугама успокојење и у бедама помоћ Увекдјево.
Чуварка си целог живота мога Пречиста, ти ме избави од демона у часу смрти
и по смрти уведи ме упокој.
Слава: Доброта си часним ангелима и радост свију људи Богородице Дјево;
ти ми буди путовођа у животу.
И сада: Исцели Свенепорочна бедну душу моју неизлечиво болесну од
животних обмана и од предамном затворених многих двери.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 7.
Из усрдне милости твоје Христе Боже, изволео си да се оваплотиш од Свете
Дјеве; због ње сачувај живот наш јер си човекољубив.
Песма 7.
Ирмос: Распаљену пећ си Спаситељу оросио и младиће спасао, који певаху и
говораху: Благословен си у векове Господе Боже отаца наших.
Присећам се мноштва сагрешења мојих и сав сам очајан, Дјево свенепорочна,
зато те призивам: Помози ми да не старадам до краја.
Познах те Пречиста, као Матер Живота, па те призивам: Избави ме душевне
смрти и вечног живота удостој ме.
Слава: Избави Свенепорочна, од беда и страсти и болести и невоље и
животних сагрешења и неугасивог вечног огња, оне који те песмама верно
поштују.
И сада: Сви народи те славе Пречиста као славу и похвалу рода нашега, и
путеводитељку залуталих, Богородице најопеванија.
Песма 8.
Ирмос: Страшан је за херувиме и чудан за серафиме, Створитељ света; њега
свештеници и служитељи и душе праведних појте, благословите и величајте у
векове.
Проведох сав свој живот у лености ја најбеднији, и сада сам смушен и ка
крају се приближих, помози ми Владичице.
Уточиште си Владичице,грешницима, а подизање палима, због тога и ја
притичем покрову твоме, спаси ме.
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Слава: Имаш недреману молитву, свенепорочна Владичице целог света, зато
избави будућега суда оне који са вером поштују икону твоју.
И сада: О теби певају сви народи Дјево Богоневесто и славе те, јер си родила
Бога свеопеваног; Њега моли непрестано да спасе душе оних који ти поју.
Песма 9.
Ирмос: Ти си надприродно Матер и по природи Дјева, једина благословена
међу женама, тебе ми верни Богородице величамо.
Сви који са вером притичу под милосрђе твоје избављају се жалости и беда
животних; зато и ја твоме покрову притекох, Богородице.
Моћна си заступница, и непобедиви бедем несрећних, Пречиста, и мене спаси
од греховних страсти и огња вечнога.
Слава: Блиставом светлошћу засветли из тебе (Бог) Реч, Дјево чиста, и мене
обасјај и спаси ме као блага, и од мука избави.
И сада: На светим рукама твојим носиш Носиоца свега; Њега моли Пречиста,
од непријатељевих зала неухваћене нас спаси.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и остало по обичају и отпуст.

У уторак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 7.
Имајући душо моја лек покајања, приђи и поклони се и са уздахом завапи:
Човекољубче и лекару душа и тела, ослободи ме мојих многих сагрешења,
уброј ме са (покајаном) блудницом, разбојником и цариником, и подари ми
Боже опроштај мојих безакоња и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Ти си због суза умио Петрово одрицање а цариникова сагрешења због
уздисаја опростио Човекољубче Господе, зато помилуј и мене.
Слава и сада, богородичан: Радуј се јер си Несместивога на небесима
примила у своју утробу, радуј се Дјево проповеди пророка, јер је из тебе
заблистао Емануил, радуј се Мати Христа Бога.
По другом стихословију, сједални, глас 7.
Цариниковом покајању нисам ревновао, и сузе блуднице нисам стекао, због
такве слепоће мојих осећања сам у недоумици, али по твоме милосрђу Христе
Боже спаси ме јер си Човекољубац.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Ти си сузе блуднице и Петрове примио, и цариника који је из дубине душе
уздахнуо си оправдао, па се смилуј и на мене Спаситељу, очајноме због мојих
недела и спаси ме.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
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Мученичан: Светитељи твоји Господе на земљи се подвизаваше и демона
победише и лаж идолску оборише, зато и венце од тебе човекољубивога
Владике и милостивога Бога примише, јер он даје свету велику милост.
Слава и сада, богородичан: Благословена Богородице, ти си превазишла
силе небеске, јер си се показала као божански храм, када си родила Христа,
спасење душама нашим.
По трећем стихословију, сједални, глас 7.
Подобан: Плод чрева твојего..
Као блудница падам пред тобом Човекољубче, и сав сам збуњен у покајању и
сузама, али ради молитава Претече смилуј ми се Милостиви као и блудници и
спаси ме.
Господе, смилуј ми се, па нечистоту душе моје уми исопом милости твоје
благи Спаситељу, и очистивши ме од скверни и муља страсти, помилуј ме
Владико и спаси кога и саздао, ради молитава твога Претече, једини
Многомилостиви.
Слава и сада, богородичан: Ти си свеопевана Богородице топла заступнице
хришћана, зато моли са Претечом Сина твога, да код њега нађемо милост.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и његовим светим
мученицима. Дело Јосифово. Глас 7.
Песма 1.
Ирмос: Он је победио у рату својом мишицом, и тристотине коњаника
потопио, зато појмо њему као избавитељу Богу нашему јер се прослави.
Када грешим и не бојим се тебе Христе ти и тада са дуготрпљењем очекујеш
моје покајање зато ми подај помисао да се обратим, јер си благ и не презри ме.
Додајем грех на грех Христе и никако да престанем ја бедник, а ти једини
благи и безгрешни смилуј ми се и спаси ме.
Мученичан: Страдалници добри смело дозиваху: ово је поприште пуно
подвига, пожуримо јер испред је Христос први подвижник који овенчава
победнике над врагом.
Мученичан: Мудри мученици, ви сте свукли своја тела са многим ранама и
оденули сте се одећом непропадљивом и постали сте синови милостивога Оца.
Богородичан: Исцели богородитељко Дјево моју душу нападнуту многим
гресима, да бих те усрдно и благодарним гласом увек хвалио.
Ини канон светом, великом, пророку Јовану Претечи.
Глас 7.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Постао си блажени Претечо украшена лепота Цркве а ти је увек твојим
молитвама спасавај од сваке буре јеретика, да буде снажна и непоколебива.
Божествени Претечо, ти си принео себе Творцу као непорочна и свештена
жртва и као јагње незлобиво. Зато те са вером молим: избави ме од сваке злобе
вражије.
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Исцели наше телесне и душевне патње увекславни Претечо и моли стално
(Бога)-Реч, који као милосрдан уклања невоље и патње свију.
Богородичан: Ти си Најопеванија родила недостижнога (Бога)-Реч који се
као личност сјединио са нама. Њега увек моли да спасе све који са вером тебе
називају блаженом.
Песма 3.
Ирмос: Небеса си утврдио речју и темељ земље поставио на многим водама,
зато утврди и мој ум у твојој вољи Човекољубче.
Ти превиђаш грехе људи из твога великог човекољубља Христе, зато презри
једини Спаситељу и многа моја зла дела, да бих те славио, Преблаги.
Чиним телесне жеље а твоју вољу сам презрео јер сам насавестан и бојим се
пламеног спаљивања а ти ме Речи (Божија) од тога избави.
Мученичан: Примили сте телесна страдања мученици, а гледали сте на
настрадални живот и олакшање, које сте са радошћу и добили, зато и вернима
увек олакшавате страдања.
Мученичан: Страдалници, ви сте зрацима подвига страшну таму обмане
одагнали и ка незалазној светлости сте доспели, зато и таму наших страдања
увека уклањајте.
Богородичан: Тебе је пречиста Дјево пророк предсказао као двери Божије
кроз које је само Бог прошао на свој начин, зато те молим, да само ти отвориш
и мени двери покајања.
Ини.
Ирмос: У почетку си утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном
речи, Спаситељу и Господе, и свемоћним Духом Божијим, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Ти си Претечо као светла звезда духовнога сунца (Христа) и као зрацима
сунца и као муња просветлио си целу творевину. Њега усрдно моли да одагна
таму страсти од скроз напаћених срдаца наших.
Ти си божански пророче на средини између Закона и Благодати и јављаш
једнима престанак а другима чисто свитање и потпуну обнову огрезлих у
гресима.
Вапијемо ти Христов Крститељу, да се твојим молитвама ка Преблагоме
избавимо од насртаја демона, од животних саблазни и од сваке невоље, а у дан
суда да се ослободимо мучења.
Богородичан: Благословена си ти која си Бога неизрециво родила, и са
божественим Крститељем моли Пречиста Владичице непрестано за нас, који
упадамо у животне невоље и од греха који нас спопадају.
Песма 4.
Ирмос: О твом доласку у телу Христе пророк Авакум увераваше, па овако
узвикиваше: слава сили твојој Господе.
Удаљио сам се од пута који ме води у живот и у јаму зала упадох, ипак
Спаситељу немој ме презрети.
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Пошаљи ми са висине токове суза Владико и Речи Божија, да бих умио блато
мноштва сагрешења мојих.
Мученичан: Мученици довођени као јагњад на клање противнога врага су
заклали и славе су се удостојили.
Мученичан: Најхваљенији Божански мученици су проливањем потока своје
крви, припремили свима дарове сладости.
Богородичан: Млада Дјево, Господ се оваплотио од твоје чисте крви и твојим
заступањем подарио свима људима покајање.
Ини.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини Човекољубче.
Оборио си војске непријатеља и савладао си их светлошћу твојом Крститељу,
зато те молим да твојим молитвама обориш и грех који царује у мени.
Ти си блажени (Претечо) као духовни светионик који је показао народима
Исуса као велико и праведно сунце, па га моли да обасја срца свију.
У безакоњу сам зачет и рођен и живим у лености а бојим се (адових) мучења,
од којих ме избави Крститељу твојим молитвама Богу.
Молимо те Крститељу, принеси Богу молитве за нас који те поштујемо, да се
избавимо од сваке велике неприлике и повреда демона.
Богородичан: Тебе су много пута предсказали као сенку Закона и родитељку
Бога. Њега моли усрдно Најнепорочнија, да ме избави од сваког безакоња и
телесних страсти.
Песма 5.
Ирмос: Одагнај ноћ страсти и обасјај ме светлом духовним, јер си одагнао
првобитну таму бездана и првобитно саздану светлост засијао свету
Створитељу свих.
Избави ме Речи (Божија) од праведногса твога гнева када будеш судио на
земљи и кроз покајање очисти ме од многих мојих сагрешења и покажи ме као
храм твоје доброте једини творче свију.
Мој ум је ослепео од превелике магле страсти и незнам шта да чиним мојим
безосећаним срцем, али ти ме обрати Христе и даруј ми покајање које чисти
скверну.
Мученичан: Ви страдалници сте прешли поприште пуно зноја и стигли сте у
небеску светлост те примили победничке почасти из животворне руке, па се
зато сада радујете.
Мученичан: Страдалници, снажним жилама ваших освештаних страдања
заиста сте удавили змију зачетника злобе и удостојили сте се рајске сладости,
зато вас хвалимо.
Богородичан: Облаче светли јаркога сунца, обасјај ме духовном светлошћу
истинитог покајања па одагнај таму злих помисли, да бих са вером појао теби
као спасењу верних.
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Ини.
Ирмос: Од ноћи сам поранио и теби се молим Господе Боже мој: подај ми
опроштај мојих сагрешења и управи мој пут на светлост твојих заповести,
молим те.
Премудри, ти си процвао као глас вапијућег у пустињи, који јавља Божији
промисао, зато те молим: обнови душу моју опустелу од свакаквих преступа.
Ти си био Владикин часни сасуд, божествени Пророче, зато ме твојим
молитвама избави од нечистих дела и умоли умоли Доброчинитеља да добијем
удео у вечности.
Кроз леност су ми се приближила безакоња, а ти ме блажени Претечо
примером научи добром покајању, да бих усрдно ишао путем Господњим.
Богородичан: Умртви приземна умовања мога тела Богородице јер си Живот
родила , а он је пресвета Пречиста својом божанском силом коначно смрћу
смрт победио.
Песма 6.
Ирмос: Пропадох Благи (Боже) у дубину грехова, и као Јона из кита кличем
ти: изведи из пропасти живот мој и спаси ме Човекољубче.
Показао сам се као нови блудник, јер нечисто живим на земљи и приклоних
се страсним тежњама, а ти ме Христе Боже мој обрати и спаси, јер си
човекољубац.
Устани о, душо моја да се избавиш јецања, па заплачи да неби примила вечне
сузе, од којих нема користи и осетила тамошње патње.
Мученичан: Часни великомученици, ви сте се показали као камење у венцу
Христове Цркве узидани и том сте лепотом украшени.
Мученичан: Достојни крај сте код Бога примили премудри, и наследили сте
безконачну плату, зато се мученици молите да и наш крај буде у покајању.
Богородичан: Изведи ме блага (Дјево) из дубине лености и неизмерних зала,
јер си родила бездан доброте и подари ми Увекдјево изворе суза.
Ини.
Ирмос: Из утробе адове Јона вапијаше: изведи из пропасти живот мој; и ми
ти вапијемо, свесилни Спаситељу: помилуј нас.
Зрацима врлина јасно си обасјан и светлиш сјајем твога мучеништва, те
просвећујеш сву творевину, присни пријатељу духовнога Истока.
Израстао си блажени из неплодне старице, па ти зато вапијем: твојим
молитвама обнови ме добротом покајања, јер сам остарио у многим гресима.
Божествени Пророче и светиониче незалазне Светлости, твојим молитвама
запали угаслу светлост мога срца и учини ме учесником божанске светлости.
Богородичан: Као киша (са неба) спустио се (Бог) Реч у твоју утробу, зато те
молим: моли га пречиста Дјево, да исуши токове небројених мојих зала.
Песма 7.
Ирмос: Твојих младића у пећи Спаситељу не дотаче се нити им додија огањ,
него тројица као једним устима појаху и благосиљаху говорећи: благословен си
Боже отаца наших.
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Упао сам у нечасне страсти и постао сам налик скотовима и помрачен не
видим да ме чекаш Спаситељу и дуготрпељива (Божија) Речи, а ти ми подари
време да се обратим и спаси ме.
У лености сам завршио свој живот чинећи оно што не треба чинити па и сада
немам осећања (кајања) мада се приближавам вратима ада, ипак не презри ме
једини благи Христе.
Мученичан: Премудри страдалници, ви сте умрли за овај свет желећи живот
вечни и врага сте потпуно умртвили и ка небесима сте узлетели зато се увек за
нас молите.
Мученичан: Одрешили сте се мученици од телесних веза обмане и силном
љубављу ка Христу сте душе своје привезали, који је био свезан у телу и
разорио клетву.
Богородичан: Тебе је пророк унапред видео као да си нови свитак у којем је
написано Слово Очево, зато те молим Пречиста: моли да и ја будем уписан у
књигу живих и да ми буде записано разрешење од многих мојих зала.
Ини.
Ирмос: У давнини младићи показаше разгорелу пећ росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: узвишени Боже отаца, ти си најславнији.
Твојим молитвама Претечо подари ми облаке суза, јер ти си бездан доброте у
речним токовима опрао и очисти ме сасвим од нечистоте тела и духа.
Принеси благи молитву нашем Богу који је над свима, да би као милостив и
мене помиловао, јер сам много сагрешио па и сада немам слободу од греха.
Пожури да се покајеш неплодна душо, да те не посече до корена Божији суд
као оно неплодну смокву, па завапи Владици: Боже очисти ме и спаси ме.
Богородичан: Имам душу умртвљену злим преступима, па те молим
Владичице, јер је из тебе рођени умртвио ад, да оживиш у мени лик покајања.
Песма 8.
Ирмос: Бога којега ангели неућутно славе на висини и небеса над небесима и
земља и планине и брегови и дубина и сав род човечији, у песмама њега као
Творца и избавитеља благословите.
Превише сам се и сулудо и непромишљено наслађивао штетним сластима и
превазишао сам сваког грешника, а ти Који имаш исувише доброте, ми подари
очишћење сагрешења.
Ево сада је пред вратима женик, украси душо своју светиљку и натопи је
уљем милосрђа и сваким добрим делом и пожури се пре него што се затворе
врата да уђеш са Христом у радост неизрециву.
Мученичан: Храбри страдалници се нису уплашили мука него су клицали:
ево погодног времена стојмо сви непоколебиво, стекнимо кратким страдањем
живот без страдања и сладост која не застарева.
Мученичан: Страдалници Спаситељеви ви сте заувек напојени божанским
водама па напојте сву земљу примером ваших подвига и учините је
плодоносном врлинама за Христа у векове.
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Богородичан: Богородице безбедна заступнице и надо хришћана, заступај
мене много грешног у дан страшног (Суда), и избави ме ужасног ада, те ме
уброј међу овце које су са десне стране (Бога).
Ини.
Ирмос: Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске и од
кога стрепе чинови ангела, појте свештеници и људи величајте у векове.
Моли Пророче јединога Избавитеља који даје одрешење свезанима, да и ја
будем одрешен од уза, јер сам свезан многим мојим сагрешењима и да не
престанеш молити у све векове, за оне који те увек славе.
Рањен сам Претечо оружијем сласти и у патњи мога срца тебе зовем: моли
Христа да излечи патње душе моје, јер он је једини лекар и душе и тела.
Твојом руком Претечо, којом си крстио Реч (Божију), не престај да стално
молиш за мене смиреног и осуђеног, да ме избави из руку греха, јер сам много
сагрешио.
У своме безумљу сам закопао таленат кји ми је Бог поверио и чекам горке
муке од којих ме избави Крститељу твојим молитвама, јер те са вермо молим.
Богородичан: Остала си Дјево неспаљена и ако си примила у твоју утробу
неиздрживи огањ, зато ме избави од огња неугасивог и ороси ме сада примером
сталног и на добро покајања.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Ко од људи може објаснити бесемено рођење? И ко се од рођених на
земљи неће зачудити непропадљивом рађању? Зато те сва племена на земљи
Богородице величају.
Заплачимо верни да бисмо наследили будућа блага и уздахнимо и умолимо
Христа док још имамо времена за молитву и покајање.
Као Хананејка зовем те: помилуј ме Христе, и подигни ме као што си у
давнини палу жену подигао и спаси ме Исусе Спаситељу јер тонем као Петар.
Мученичан: Мученици и страдалници притешњени невољама, тамницама и
мучењима, прешли су ка пространству утехе од тескоба и сагрешења нас
избављају.
Мученичан: Земља је сада покрила ваша тела, а небо је примило ваше свете
душе и увек стојите пред престолом славе и са ангелима се радујете.
Богородичан: Обукао се у моју природу и из твоје утробе је потекао
Пречиста, зато га моли Дјево, да ме одене светлом одећом и да свуче са мене
претешку врећу страсти.
Ини.
Ирмос: Родила си Чистог од искушења и премудроме творцу (Богу) Речи тело
си позајмила, Мати и неискусомужна Дјево Богородице, станиште си
Неиздрживога и насеље Несместивога Творца твога зато тебе (Дјево) величамо.
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Израстао си Пророче из свештеног корена и сво си корење зла исчупао које
ме је гушило, па сада посети блажени мене непотребног и упути ме да уродим
плодовима покајања.
Ти си се велики Претечо јавио Цркви као најлепша грлица и славуј, и огласио
си се песмом покајања душама које су запустеле и од зла се охладиле. Зато те са
вером зовемо блаженим.
Ти си славни Претечо свима показао путеве које воде ка спасењу, па и мене
укрепи да бих њима ходио, јер лутам кроз живот по беспућу и чиним само
обману и зло.
Страшни дан се већ приближио вратима а моја дела су за осуду, зато плачем,
Господе, Господе, једини милостиви ради молитава твога Претече и свих
светих покажи ме тада неосуђеним.
Богородичан: Богоблагодатна, ти си родила божанску светлост и зато
просвети моју душу помрачену преступима и учини да будем слободан од
вечне таме да бих те увекблажена величао и славио.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На Стиховње, стихире покајне, глас 7.
Немој посећи Спаситељу мене грешнога као неплодну смокву, него ми даруј
време на многе године, заливајући душу моју сузама покајања, да ти принесем
плод милостиње.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Ти си као сунце правде, зато просветли срца свих који ти поје: Господе слава
теби.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: На сред судилишта законопреступника са радошћу појаху
страдалници твоји: Господе слава теби.
Слава и сада, богородичан: Као светлост израстао си из Дјеве, и просветлио
род човечији, Господе слава теби.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
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У уторак, блажени, глас 7.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Плод који је мене усмртио, био је леп и добар за јело, а Христос је као дрво
живота, кад од њега једем не умирем, него појим са разбојником: сети ме се
Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Излечи Господе дубоке и неисцеливе ране мога срца, јер си само ти лекар
душа и тела, и још ми помогни увек, да ходим право по путу спасења.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Ишао си испред праведнога Сунца, Христов Крститељу, зато божанским
молитвама твојим, запали светилник моје душе злобом угашени, да бих се
спасао и увек те славио.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Пострадали сте премудри мученици и овенчани били, демона
сте посрамили и сада на небесима живите, испуњени светлости неприступне, и
молите се за душе наше.
Слава: Излечи неизлечиве страсти моје душе, Божанска Тројице, и избави ме
геени и искушења, јер си у једном божанству православно прослављена, и
подари ми вечно царство.
И сада: Несместивога си без тесноће сместила у утроби, зато га Мати Чиста
увек моли, да сваке текобе и налета страсти избави слуге твоје, који те са
љубављу славе.

У уторак на вечерњи
На Господи возвах, стихире крста, глас 7.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Дрво ме је некада истерало из раја, а сада ме је дрво поново увело у рај, због
тебе разапети Христе.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Страшног ли чуда: како пред својом творевином стоји Творац као осуђен и
разапет за спасење људи!
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Крсте Христов, ти си чудо светим ангелима, а ђаволу и злим дусима велика
рана, ти спасавај слуге твоје.
Затим из минеја стихире светоме, а ако ли нема минеја, онда ине стихире
Пресветој Богородици. Глас и подобан исти.
Подобан: Днес бдит Јуда..

45

Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Гледајући разапетога на дрво као Јагњета између два разбојника, Дјева и сама
нескверна као јагње нарицаше: јао мени најслађе моје чедо! Каква ли је ово
чудна и преславна тајна? Како ли те безакони сабор на крст подиже и са жучи
напоји, а ти си маном људе наситио?!
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Када те је Христе мој видела Мати твоја на крст прикованога судом
законопреступним од Јудеја на Месту Лобање, нарицала је: јао мени Сине мој
најдражи! Какав је ово чудан призор? Како ли те на крст прикивају неразумна
деца јеврејска, тебе свима Господа?!
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Само смо тебе сви познали најсветија Владичице да си се Дјева и после
рађања показала. А Онога кога си без семена родила видела си на дрвету (крста)
кроз руке својевољно прикованога, па си Пречиста плакала и нарицала: својом
вољом умиреш Дуготрпељиви, а све који ти поје од смрти избављаш.
Слава и сада, крстобогородичан: Свесвета Владичице и Дјево, ти си родила
Господа. Он је по своме милосрђу на крст прикован и токове живота свету
излио, зато га умоли да спасе душе наше, јер ми верни само тебе имамо као
уточиште, бедем и застуницу, зато и притичемо под покровитељство твоје.
Затим: Светлости
јектенија.

тиха..потом

прокимен

дана..Удостоји

Господе..

и

На стиховње, стихире крста. Глас 7.
Сада када имамо крст твој као уздање, није нам више забрањено дрво живота,
зато Господе слава теби.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Када си Бесмртни био пропет на крст, тада си уништио мреже ђаволу.
Господе слава теби.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Свети мученици, ви нисте марили за све земно и на суду сте
Христа храбро проповедали, за те муке сте награду од њега примили, зато вас
молимо: пошто имате смелост, умолите њега као Бога Свесилнога, да спасе
душе наше, и свима који притичу ка вама.
Слава и сада, крстобогородичан: Свога Сина си Дјево на дрвету (крста)
давно гледала, а оружијем туге си Пречиста, срце твоје ранила.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У уторак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици. Глас 7.
Песма 1.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Заустави буру страсти и сласти мојих, тишином божанских молитава твојих
Свенепорочна, да бих тихим срцем славословио твој неизрециви Пород.
Испуни се свима жеља и сладост спасења Рођеним из тебе, Богородице
Владичице; одагнај сваку горчину која снађе од страсних сагрешења слуге
твоје.
Слава: Избави ме Пречиста, демонских обмана, злоба и повреда и искушења,
да те вером славим, истинску по Богу Заступницу и покров мој.
И сада: Јавио си се код купине Мојсеју, Речи Божија, као огањ који гори а не
сагорева, праобразујући твоје од Дјеве рођење, због ње си се и јавио као човек.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си Спаситељу и Господе, са свемоћним Духом Божијим
утврдио небеса и сву силу његову својом свесилном речју, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Богородице усрдно моли узнесеног на крст и победитеља ада, за оне који
вером увек певају теби свештеним гласовима и песмама, јер си ти нада свету и
заступница верних.
Виша си од небеса и славнија од херувима, јер си зачела и родила Бога, зато
моли њега твојом усрдном молитвом, која је јача од свега изрецивог, да ме
избави сагрешења и страшне осуде,
Слава: Рођеним из тебе избавила си људе од смртне пропасти, избави ме и од
пропасти у страстима и мукама и ужасних сагрешења; и божанским
заступништвом твојим подари ми живот који не стари.
И сада: Без промене ( у себи) у свему си се уподобио људима, Речи Божија, и
од Дјеве си потекао јасно, и свима си објавио трисветлу Божију природу у
једнакој суштини и не помешаних личности.
Песма 4.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини човекољубче.
Рашири Пречиста,милост твоју и милосрђе на слуге твоје, који те увек моле,
да их молитвама твојим избавиш страшних мука.
Молитвом чистом и топлом вером притичем ка теби Свенепорочна; Буди ми
очистилиште многих мојих сагрешења и избави ме и спаси ме.
Слава: Због Порода твога Владичице постала си заступница радости наше,
Пречиста; моли (Сина твога) свенепорочна, да нас избави од сваке напасти и
удостоји вечнога живота.
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И сада: Од Очевих недара ниси се одвојио а од Дјеве си се Христе Боже
оваплотио; сачувај стадо твоје, које се клања промислу твоме на богодоличан
начин.
Песма 5.
Ирмос: Сладост твојих речи мркла ноћ је невернима, Христе, а вернима
просветлење, и зато од раног јутра теби притичем и певам о твоме Божанству.
Молим тебе чиста Дјево да избавиш душу мију мрачног греха и да ме по
милости твојој обасјаш божанским зрацима покајања.
Оне на пучини страшних невоља и насилних страсти, Пресвета и Чиста,
твојим молитвама и молбама избави и спаси све који те хвале.
Слава: Зачела си Бога у девичанској утроби и родила га, Богородице
Пресвета; избави све који ти поју од вечне осуде.
И сада: Познасмо те као Божију Матер, Пречиста, и заступницу нашу, па те
као бранитељку спасења нашег приносимо милосрдном Богу.
Песма 6.
Ирмос: Призвах те Господе, када сам у невољи и извео си отуда живот мој,
многомилостиви.
Твој Син беше подигнут на крст и избави људе од пропасти; Њега умоли
Владичице да спасе и нас.
Не напуштај ме Пречиста Владичице, јер се у тебе уздам, него убрзај помоћ
твоју.
Слава: Избави из невоље све који призивају божанско име твоје и ослободи
их од страшних мука.
И сада: Пречиста Владичице, чврста узданицонаша, сачувај све који са
љубављу поју теби истинитој Богородици.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 7.
Разапетог ради нас Христа Бога који сруши силу смрти, непрестано моли
Богородице Дјево да спасе душе наше.
Песма 7.
Ирмос: У давнини младићи показаше разгорелу пећ росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: Узвишени Боже отаца ти си најславнији.
У туги сам и недоумици и у бедама Пречиста, па тебе топло од срца мога
призивам: пожури и избави ме и дај ми утеху Пречиста.
Многа сагрешења и таласи страсти као бура навалише на мене, и у дубину
пропасти спуштају ме ; дај ми руку Богородице и спаси ме и силом твојом
помилуј ме.
Слава: Твоју Матер приводим ти у молитву Спаситељу и Човекољубче,
прими њу и избави ме сагрешења и будућег суда и сачувај ме од вечног
мучења.
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И сада: Стекао сам умртвљену душу страшним преступима, па те молим
Владичице: Рођеним од тебе умртвила си ад, зато покајним ликом оживи и
мене.
Песма 8.
Ирмос: Христа истинитог у суштини Бога и узрочника свега постојећег,
узносимо и славословимо у све векове.
Спаси ме Пречиста од беда и пропасти и страдања, теби притичем надању
моме и божанском спасењу.
У последњем часу избави ме Владичице Дјево од злих (демона) клеветника и
ка божанском станишту ти сама упути ме.
Слава: Пробуди се душо и падни пред Богородицом и завапи: надање и
спасење свију, огња вечног избави ме.
И сада: Једину благословену међу женама Дјеву опевајмо, а Христа
величајмо и славословимо у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Мати Божија и Дјева родила је а ипак Дјева остала, што није дело
природе, него Божијег снисхођења; зато њу једину удостојену Божијих чудеса
увек величамо.
Богородица ти приноси молбу за мене, Владико Христе, ти је прими и избави
ме од сваке муке.
Увек те молим Владичице: избави моју смирену душу будућег страшног суда
и муке.
Слава: Умоли Дјево Творца мога и Створитеља, да ме избави од страшнога
суда и подари ми живот.
И сада: Свенепорочна Мати и Дјево чиста, стадо твоје те велича; њега избави
од душевних скверни.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропари и остало по
обичају и отпуст.

У среду на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 7.
Црква ти кличе Христе Боже и клања се теби (и крсту) од кедра, певка, и
чемпреса: ради Богородице подари вернима победе и помилуј нас.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
Ради мене си претрпео на крст прикивање, зато прими моју бодру похвалу
Христе Боже и спаси ме.
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Слава и сада, крстобогородичан: Разапетога за нас Христа Бога који је
оборио моћ смрти, непрестано моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.
По другом стихословију, сједални крста, глас 7.
Показао си Христе дрво крста твога светлијим од огња и јачим од пламена, јер
спаљује грехе људима а просветљује срца свих који поје, о твоме својевољном
распећу: Христе Боже слава теби.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Ти владаш бестелесним силама, и знаш лењост моје душе, зато ме спаси
крстом твојим Христе Боже, као Човекољубац.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Радујте се праведни и нека се веселе небеса, јер на земљи су се
мученици подвизавали и врага победили, нека се разигра победничка црква,
празнујући Јединога зачетника подвига, и победоносца Христа Бога, који дарује
свету велику милост.
Слава и сада, крстобогородичан: Када те је Господе видела Дјева
разапетога, плакала је и нарицала: плачем Сине мој због твога великога
дуготрпљења и ка људима божанског крајњег и снисхођења.
По трећем стихословију, сједални, глас 7.
Када си био разапет Христе, тада је демон свезан и смрт умртвљена, а душе у
дубини ада заробљене од окова су одрешене.
Ради нас си примио својевољно распеће, зато сломи противнике који те не
знају као Бога истинитога и спаси нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Крстом Сина твога смо увек чувани Дјево,
и нападе демона смо избегли, зато те како доликује песмама славимо,
Богородице свеопевана.
Канон часном и животворном крсту и светим мученицима.
Његов акростих: Крст је засађен а обмана ишчупана..
Дело кир Јосифа. Глас 7.
Песма 1.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Као човекољубац Владика трпи распеће и срамоту да би са људи скинуо
срамоту и копљем је прободен у ребра и тако је заклао (демона) непријатеља.
Твој крст је Спаситељу као затегнути лук, а клиновима као стрелама ранио си
противника и тако си исцелио човека којега је овај у давнини ранио.
Мученичан: Крвљу светитеља престала су мрска крвна сквернућа приношена
идолима а сва је земља освештана, зато њих у похвалама увек називамо
блаженима.
Мученичан: Заорила се песма небеских сила гледајући земне у телима да се
боре против бестелесних, зато их је Први Подвижник овенчао венцима победе.
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Богородичан: Када си прободен Сине покидана је Адамова меница, вапила је
пречиста Владичица када те је прободеног видела, зато појим о твоме страдању,
јер си свима излио бестрасност Владико.
Ини канон, Пресветој Богородици. Дело Јосифово.
Глас и ирмос исти.
Подржи народ твој Богородице, који са љубављу поји о твојој величини и
избави их од повреда, јер ти си свију заступница и наставница Пречиста и
тврђава.
Ти си Дјево родила (Христа) као воду бесмртности зато нам подари воде
исцелења да оперемо смртоносне страсти душа и тела наших.
Ти си Богообрадована Владичице постала часно станиште часне природе
праоца, зато тебе Пречиста молимо: избави нас од сваког безчашћа и страсти.
Родила си за цео свет Сунце Правде, па зато одагнај таму од оних који ти са
вером поју вечно млада Дјево у овом блиставом и светом храму твоме,
Најнепорочнија.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си Спаситељу и Господе, са свемоћним Духом Божијим
утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном речју, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Раширио си Исусе небо као кожу и на крсту си руке раширио и тако си
исцелио необуздане и грешне руке Адамове, јер си милостив и избављаш све из
руку лажљивог противника.
Тебе царе који си славом овенчао човека су законопреступни људи овенчали
трњем, и ако си ти искоренио трње Адамове непослушности, а засадио си свима
растиње богопознања.
Мученичан: Мада сте по природи смртни, желели сте премудри мученици да
се научите бесмртности, зато сте и ране и невоље и гоњења и батине и сечење
удова све са радошћу претрпели.
Мученичан: Ви сте страдалници одлучно уништили све претње лажљивога
врага и смирили сте га, јер сте и сами Христом били смирени, и подигли сте се
на противника наоружани Божијом силом.
Богородичан: Гледајући Богомајка као јагње Сина као јагњета где
својевољно иде на страдање, потоке суза је лила и говорила: Како си чедо моје
освештано усмрћен а хтео си да све мртве оживиш?
Ини. Ирмос исти.
Даруј Пречиста слугама твојим који су у божественом храму све што моле за
спасење, јер је храм извор чудеса у којем се она увек збивају наиласком
Божијим, па и мене избави од вечног мучења.
Ти си Пречиста неузровано и неизрециво родила Христа као бездан милости,
који дарује свако добро, па и сваки твој божествени храм уистину је обасјан
твојим божеством и очишћава сваку страст.
Богородице Дјево радости свих нас, благословен је плод твоје утробе јер си
родила Човекољубца радост целоме свету и истинито весеље, и тиме си
Богоневесто одагнала тугу греховну.
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Ти си као духовни ковчег јер си заиста родила непропадљиву ману, зато дођи
и међу нас овога часа и удаљи од сваке нечистоте нас, који те у чистоти зовемо
блаженом.
Песма 4.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини Човекољубче.
Појавио си се на земљи као човек да би људе учинио небескима, уздигнут си
на дрво (крста) Владико да би вазнео све који поју о твојим страдањима.
Исусе, Животе, умро си ради смртних, праведник ради неправедних и
страдање срамно си претрпео, зато појим дуготрпљиви о твојој неизмерној
доброти.
Мученичан: Устремљене звери и прокључали огањ и одсецање руку и ногу и
кидање удова и сваку другу муку претрпели сте мученици због обећане вам
божанске сладости.
Мученичан: На крају телесног живота вашег страдалници закликтали сте
Христу Богу свију и услишани сте и на камен божанског савршенства сте сада
уздигнути.
Богородичан: Учини Богородице молитву за нас ка Оваплоћеноме из тебе, да
бисмо нашли помоћ у време напасти, јер његова страдања славимо.
Ини. Ирмос исти.
У давнини је тебе пречиста Богородице Авакум предсказао као гору врлинама
осењену, јер ти Владичице осењујеш све од запаљиве злобе првобитног нам
противника.
Принеси молитву Господу који се из твоје пречисте крви Вадичице
оваплотио, да спасе народ твој од сваке повреде, јер те како доликује
прослављају.
Свака твоја преславна црква је пуна Божије благодати да исцељује и душе и
тела и да спречи сваку невољу и очисти од страсти све који тебе са вером
називају блаженом.
Твојим топлим и часним просвећењем спаси Дјево све који са љубављу
притичу твојој заштити, и посети их Владичице и подари све што им треба за
живот.
Песма 5.
Ирмос: Господе Боже мој од ноћи ка теби раним и молим се: подари ми
опроштај сагрешења мојих и ка светлу заповести твојих управи пут мој молим
те.
Од злочинаца си примио као награду распеће, Речи Божија и жуч си окусио да
би тиме горку повреду од сласног јела уништио, зато слава великој доброти
твојој.
Ти си твојим уздизањем на крст сву земљу божанском силом твојом затресао
и исцелио је Владико од пропасти, а колебљива срца си у познању тебе
утврдио.
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Мученичан: Велијар је свуда раширио мреже злобе али њима није ухватио
Христове мученике, јер су они примили крила огњена и у божанске обитељи су
достигли.
Мученичан: Обожени довољно силом од Бога ви се страдалници нисте
уплашили страдања и мука, него као да други страдају а не ви, тако сте то
премудри издржали.
Богородичан: Како да гледам мојим очима, усахле и угашене очи, које су
исушиле бездане, Сине мој на крсту разапети? Тако пречиста Дјева збуњена
плакаше и нарицаше.
Ини.
Ирмос: Мркла ноћ је невернима, Христе, а вернима просветлење сладост
речи твојих, и зато од раног јутра теби притичем и певам о твоме Божанству.
Оптерећен сам греховним сновима а ти ме Пречиста учини будним у твоме и
у сваком пречасном храму, твојом бодром божественом молитвом смилуј се на
нас Богоневесто.
Подари Пречиста руку помоћи свима нама који ти притичемо и одагнај сваку
злобну нечистоту и твојим молитвама очисти нас твојим молитвама.
Ти си Бога зачела у твојој девичанској утроби и родила си га пречиста
Богородице, зато избави вечне осуде све који ти поје.
Када са вером долазимо у твој храм обнављамо душе овештале у греху и
славимо те Најнепорочнија како доликује.
Песма 6.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогубном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: извади ме из
смртоносне дубине.
Ти си Преблаги једини избавитељ за чега си платио твојом крвљу
спаситељном Христе и искупио си све нас поробљене и привео твоме Родитељу
убивши крстом мучитеља.
Због неуздржања у давнини пао сам ужасно, а Христос подигнут на дрво
(крста) раширио је руке и подигао ме је; био је рањен по својој вољи да би све
моје ране исцелио.
Мученичан: Због обмане нисте задремали мученици, него сте сваки
мучитељев насртај успавали и мада сте уснули сном прведника остали сте
будни молитвеници за све нас, блажени.
Мученичан: Утврђени на камену Христових заповести нисте се свеславни
мученици дали завести вражијим сплеткама, него сте га умудрени Богом
погазили ногама, и ходили сте ка Богу богоподобно.
Богородичан: Родила си најнеорочнија Богородице мало детенце. Он је пре
свих векова безлетно са Оцем постојао а крстом је обновио човечанство које је
остарело у гресима злога савета датог на почетку (у рају).
Ини.
Ирмос: Из утробе адове Јона вапијаше: изведи из пропасти живот мој; и ми
ти вапијемо, свесилни Спаситељу: помилуј нас.
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Само си нам ти излила воду спасења, једина Пречиста; ти си исушила
распаљене обмане а оросила си разум истине слугама твојим.
Ти си духовни град Бога нашега зато слободи твоје стадо од безбожних
народа, од земљотреса и невоља и свакога искушења.
Одстрани Богородице ране са душа наших као и наше телесне немоћи
окропљењем твојих молитава, да бисмо ти побожним песмама певали.
Песма 7.
Ирмос: У давнини младићи показаше разгорелу пећ као росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: узвишени Боже отаца, ти си најславнији.
Без болова је праотац (поново) стекао живот, када си ти својевољно претрпео
болове на крсту и када си умртвљен. Тиме си и змију умртвио, многомилостиви
Исусе Христе.
Сви смо се избавили од клетве (Старог) Закона, када је Законодавац подигнут
био на крсту. Тиме нам је излио непресушни благослов, благодат и милост и
крај наше пропасти.
Мученичан: Својевољно прилазећи на мучење мученици подражаваху
(Господа) који је својом вољом пострадао. Од њега су и овенчани и са ангелима
сада ликују.
Мученичан: Тело сте предали на разне муке, најхвалнији мученици а
изливањем ваше крви удавили сте бестелесног врага и излили сте нам извор
исцелења.
Богородичан: Како да не плачем најслађе чедо када те гледам на крсту? Како
да не ридам када ти неправедно страдаш, Судијо најправеднији? Тако Дјева и
Мати говораше.
Ини. Ирмос исти.
Ти си најопеванија Дјево родила Божански Огањ, зато те молимо да спалиш
сасушене страсти свију који ти поју и да нас обасјаш светлом покајања.
Неизменива, вечномлада Дјево, избави нас од пропасти, јер ти си духовна
палата Божија, зато и нас који ти са вером појимо у твоме и у сваком храму,
учини да будемо храмови Божественог Духа.
Ти свима изливаш токове исцелења, јер си родила извор живота и твојом
топлом молитвом Богоневесто и Богородице очисти ово твоје стадо од
нечистоте.
Знаке из тебе божанског рађања видели су божествени пророци, па радосно
појаху говорећи: Благословен си најопеванији Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Неопалива купина у огњу на Синају, спорог језика и муцавом
Мојсеју, Бога објави, а три младића ревност по Богу несавладане у огњу као
појце показа, сва дела Господња појте Господа и узносите га у све векове.
Крв и вода који су истекли из твојих ребара Спаситељу, цео свет су обновили
и непропадивост нам излили, а омрзнуте жертве и лијење скверне крви
(идолске) су престали, зато ти сва дела поју као Господу и величају те са нама у
све векове.
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Трновим венцем си овенчан Спаситељу и оцат и жуч си окусио. Био си
пљуван и подигнут на крсту и кинове си примио. Тиме сам ја спасен, па ти
кличем: сва дела Господња појте Господу и величајте га у све векове.
Мученичан: Изобилно сте се обогатили из неисцрпних ризница истине и
пљунули сте на све срамне идолске и постали сте обогатитељи сиротиње
кличући: сва дела Господња појте Господу и величајте га у све векове.
Мученичан: Нисте марили за наређења неверника, него сте као (вавилонски)
дечаци бачеи у разбуктали огањ а потом сте стекли Божију росу која вас је
освежила, па кличете: сва дела Господња појте Господу и величајте га у све
векове.
Богоородичан: Ковчег Старог Завета је био праобаз тебе Пречиста али ти
ниси носила таблице него законодавца Христа. Њега су безакони људи на крст
приковали а тиме смо спасени ми који кличемо: сва дела Господња појте
Господу и величајте га у све векове.
Ини.
Ирмос: Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске и од
кога стрепе чинови ангела, појте свештеници и људи величајте у векове.
Излила си свету бездан чудеса најопеванија Дјево, зато исуши реке наших
страсти и росу опроштаја нам источи, јер те са несумњивом вером поштујемо.
Из тебе је Пречиста засијао као Сунце Правде и тебе је најопеванија учинио
светлом свима који су седели у тами страсти, зато ти сви како доликује појимо
Богородице.
Постала си као најсветлија Црква и у твојим храмовима сабираш слуге твоје.
Њих учини стаништем Духа (Светога) Пречиста, да ти узносе славословља у
све векове.
Светлошћу Рођенога из тебе на необично леп начин просветљује васељену,
Богородице, ти истинитог Бога носиш у наручју а Он просвећује све који му са
вером кличу: сва дела Господња појте Господу и величајте га у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Мати Божија и Дјева родила је а ипак Дјева остала, што није дело
природе, него Божијег снисхођења; зато њу једину удостојену Божијих чудеса
увек величамо.
Због тога је сила вражија надвладана када си ти Свесилни на дрвету (крста)
узвикнуо ка беспочетноме Оцу твоме и сазвао растурене твоје овце Владико
Христе за познање тебе.
Као јагње си својевољно Владико пропет на крст, отео си од вука разумне
твоје овце и у тору твојих заповести си оградио све који ти поју.
Мученичан: Претрпевши свакојаке муке славни страдалници су се показали
као подражаваоци твојих страдања Човекољубче. Зато су примили венце славе
и удостојили се твога царства Христе.
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Мученичан: Достојно слављење часних страдалника обасјава сунчаном
благодати и просвећује верне. Зато ово увек чинимо да се таме најгорих
сагрешења избавимо.
Богородичан: Твој Син Пречиста нам је као духовна светлост са крста
заблистао, а вође таме је изобличио. Сунчану светлост је помрачио а верне
пуних чистоте је просветио.
Ини.
Ирмос: Родила си Чистог од искушења и премудроме творцу (Богу) Речи тело
си позајмила, Мати и неискусомужна Дјево Богородице, станиште си
Неиздрживога и насеље Несместивога Творца твога зато тебе (Дјево) величамо.
Мати неискусомужна, света Богородице, постала си светија од вишњих сила
јер си Творца свију родила, зато те са ангелима славимо и о твојим
величанственим делима непрестано певамо.
Тебе је Дјево Богородице у давнини свештени пророк предсказао као гору
обасјану зрацима божественог Духа, зато те ми на земљи са ангелима зовемо
блаженом, као што си и прорекла , Богоблажена.
Једино си се ти Дјево Богородице показала као сасуд који носи божествену
ману а виђена си и у виду лествице која узводи људе од земље, зато те ми верни
сабрани славословимо како доликује, Богообрадована.
Била си станиште Божанства, увек млада Дјево, а ја сам постао душепагубна
разбојничка пећина и радионица сваког безакоња, но ти ме омиј бањом мојих
суза и покажи ме стаништем божественог Духа.
Само си ти родила предвечну Светлост, па ме зато избави од вечне таме
Владичице и просвети Дјево моју душу јер је сва помрачена од живота у
страстима, да бих са љубављу тебе увек славио.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан: Код крста је стајала, која те је безсемено родила и
јецајући нарицала: јао, најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си
се међу мртве помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, глас 7.
Као Владика и Човекољубац искупио си Животодавче крстом твојим
васељену, зато слава теби Господе.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
На крсту си прикован као лоза истинита, и сабрао народе у рај са разбојником,
зато (крст) је слава цркве, он је богатство царства, зато и теби слава пострадали
за нас Господе.
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Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Свехвални Христови страдалници, показали су се целом свету
као светила кличући: Господе слава теби.
Слава и сада, крстобогородичан: Када те је Свенепорочна угледала на
дрвету својевољно прикованога, плачући је опевала силу твоју.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У среду, блажени, глас 7.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Плод који је мене усмртио, био је леп и добар за јело, а Христос је као дрво
живота, кад од њега једем не умирем, него појим са разбојником: сети ме се
Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Ти си Милосрдни због твоје велике доброте, раширио на крсту руке, да би
пружене руке Адамове ка дрвету са плодом и пропаст исправио, зато те
славимо добротворе наш и Господе.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
На Месту Лобање те је Христе царе сабор Јеврејски разапео, тебе који си
погубну главу Злога скршио, и нама из твојих светих ребара реке опроштаја
излио.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Мученици прехвални, ви сте се на часна и спасоносна Христова
страдања угледали, и најразноврсније муке претрпели и сви заједно ка
бесмртности прешли, зато све увек слављени.
Слава: Сачувај, о, Света Тројице све слуге твоје који ти поје и оснажи их
силом крста и да идемо ка вишњем граду упути све нас, где су нам и
предходници, и да нађемо милост.
И сада: Гледала си разапетога из тебе Рођенога и плакала телом сломљена,
Мати Чиста, па си нарицала: зашто овако својевољно страдаш Сине, а желиш да
човечанство од страдања избавиш?

У среду на вечерњи
На Господи возвах, стихире светим апостолима, глас 7.
Подобан: Не ктому возбрањаеми јесми..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Богопознањем као плугом славни апостоли земљу сву обрадише и мноштво
верних изникоше.
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Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Блажени апостоли, зиму мојих страсти разорите и тишину чистога прлећа у
мени посејте.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Као ученици Речи ви сте од незнања ка знању Божијем привели саборе
народа.
Затим стихире светоме из минеја, ако следе. Ако ли не, онда ине стихире
светоме и великоме чудотворцу Николају. Глас 7.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Као што си Оче Николаје твојим молитвама раније избавио војводе на смрт
осуђене, тако и нас сада спаси.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Ти са вером и љубављу призиваш све, зато и оне који поју о теби
најблаженији светитељу Николаје избави од туге.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Од глади, помора, земљотреса, муке и сваке невоље, ослободи слуге твоје,
премудри светитељу Николаје.
Слава и сада, богородичан: Принеси молитву твојих слугу ка Сину твоме
Свепречиста: да спасе све које је саздао.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире апостолске. Глас 7.
Апостоли славни, стубови цркве, проповедници истине, светила сјајна, ви сте
огњем духовним сваку обману спалили а род људски сте вером просветлили,
зато вас молимо: молите Спаситеља и Бога нашега, да умири свет и спасе душе
наше.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Апостоли Христови, посленици Саситељеви, ви сте крст као рало на
раменима носили, и промрзлу земљу због идолске обмане сте очистили, а реч
вере сте засејали, зато сте достојно прослављени, свети апостоли Христови.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Свехвални мученици, духовно стадо, свепаљенице духовне,
жртве пријатне, ви сте Богу добро угодили. Вас није земља сакрила, него вас је
небо примило па сте заједничари са ангелима постали. Са њима молите
Спаситеља и Бога нашега, молимо вас, да умири свет и спасе душе наше.
Слава и сада, богородичан: Певајмо јединој која је после рађања Пречиста
Дјева остала, као Мајки Бога Речи, говорећи: слава теби.
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Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У среду на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 7.
Песма 1.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену проироду воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Животочним водама напој Дјево увенулу душу моју од греховне жеге, да бих
и ја Пречиста уродио плодоносним класом божанске смерности.
Подај ми кишу смерности са капима твога милосрђа, Пречиста, и њима Дјево
очисти сву душевну скверну од немара мога у њој накупљену.
Слава: Ти си примила у утробу Саздатеља твога и без трулежног Га родила,
као детенце а Бога у суштини; необично чудо, и слушкиња си и Мати,
Владичице неневесна.
И сада: Родила си нама, човечијем роду, Избавитеља и ослободитеља и
Спаситеља, и Христа, Дјево мати Пречиста, и тако те јасно познасмо и
прослависмо као заступницу вечнога живота.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си Спаситељу и Господе, са свемоћним Духом Божијим
утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном речју,па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Пурпурну телесну одећу од твоје пречисте крви уцрвенио је Цар свију и њу је
носио, иако нетрулежан по природи, јер Он је и Бог и Човек, из тебе Дјево је
изишао имајући царство непромењиво.
Ти си Дјево ризница неизрецивих добара, дарована свима од Бога, и
неограничено нам дајеш чудесне дарове благодати, када ти се молимо у
напастима, бедама и немоћима.
Слава: Тебе је чудни Данило предсказао као гору, Пречиста, од које ће се
одсећи камен Христос, који је уништио демонске идоле. Зато тебе песмом
славимо као узрочницу свих добара, јер се Породом твојим избависмо.
И сада: Божији гласник те је Пречиста у давнини предсказао као свитак у
којем Реч беше написана Очевим прстом. Зато га моли да и мене запише у
књизи живота, и да уништи моја зла уписана.
Песма 4.
Ирмос: Очева недра ниси оставио, а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини човекољубче.
Учини Богородице молитву Рођеном из тебе, да нађемо помоћ у време
невоље, јер и ми славимо страдања Његова.
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Миомир из тебе Пресвета и Пречиста излио је Створитељ природе и све
испунио мирисом божанског разума а смрад лажи је изагнао.
Слава: Као духовну лествицу Пречиста, поставио те је свима на земљи
Христос Бог, и тобом ка небеским и божанским делима подиже верне, јер је Он
милосрдан.
И сада: Оптерећен сам многим мојим гресима Преблага и зовем те: покажи
ми очишћење јер си Бога родила који узима грехе свега света.
Песма 5.
Ирмос: Од ноћи сам поранио и теби се молим Господе Боже мој: подај ми
опроштај мојих сагрешења и управи мој пут на светлост твојих заповести,
молим те.
Мати Човекољубца и Бога, најопеванија Богородице, вером и љубављу те
увек у песмама хвалим, твојим молитвама пошаљи ми очишћење од сагрешења
мојих, молим те.
Станиште си непромењиве светлости, Пречиста Богородице и храм божанске
зоре (Христа), душу моју помрачену обасјај твојом светлошћу, молим те.
Слава: Господе Боже мој, по твојој вољи постао је човек; ради Дјеве, која те
је у чистоти родила Пречисте слушкиње, тебе молим да се приволиш да ме
спасеш блуднога.
И сада: Владичице и Богомајко, подари ми опроштај сагрешења мојих, јер ти
си свету родила живот у (Христовој) ипостаси, Свенепорочна.
Песма 6.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогумбном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: извуци ме
из смртоносне дубине.
Од смртне пропасти због Адамовог греха избавили смо се Богородице твојим
бесеменим Породом; Бог и Човек уједно, Он је и Син твој који вернима дарује
избављење од грехова.
Покидај Владичице признаницу сагрешења мојих и упиши ме у књигу живих,
помоћу божанских молитава твојих, да бих ти похвале појао, светијој од
херувима.
Слава: Давно удаљене од лица твога, по праведном суду твоме Христе,
призвао си твојим доласком у телу као милосрдан; и сада Благи нас грешнике
прими и од зала избави.
И сада: Родила си очишћење и грешнима доброчинитеља, Пречиста Дјево, па
те молим: материнском молитвом твојом уништи узроке безбројних сагрешења
мојих, јер имаш моћ као Мати код Сина.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 7.
Под окриље твоје прибегавамо Преблага сви на земљи: избави вечног огња
душе наше.
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Песма 7.
Ирмос: У давнини младићи показаше разгорелу пећ росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: Узвишени Боже отаца ти си најславнији.
Мој ум је сном оптерећен,Свенепорочна, а ти га на добра дела пробуди, да те
блаженом називам јер си чистија од свих твари.
Три млада дечака у сред пећи праобразоваху твоје рођење, јер и тебе
Пречиста није (Христов) Огањ спалио иако си га родила, зато и чулне страсти
срца мога спали.
Слава: Тебе дивну и добру међу женама предивни Господ је препознао и из
тебе се оваплотио; зато њега моли Пресвета Дјево да и мене спасе.
И сада: (Христос) као божанска роса изиђе из тебе Свенепорочна, и све увеле
од греховне жеге ороси, зато њега моли да и моју увелу душу ороси.
Песма 8.
Ирмос: Неопалива купина у огњу на Синају, спорог језика и муцавом
Мојсеју, Бога објави, а три младића ревност по Богу несавладане у огњу као
појце показа, сва дела Господња појте Господа и узносите га у све векове.
Неопаљена огњем на Синају говораше купина, показујући твоје чудно рођење
боговидцу Мојсеју, зато он чудећи се Пречиста, необичном рођењу твоме
клицаше: Радуј се, сва дела Господња Господа појте и узносите га у векове.
Ум мој умртвљени грехом, оживи чиста Дјево јер си Живот родила и спаси ме
материнским твојим обраћањем ка Богу, јер ти увек појим: сва дела Господња
Господа појте и узносите га у векове.
Слава: И на дану и по ноћи имам тебе Пречиста као чуварку неодступну; и не
бојим се ни од видивих ни од невидивих непријатеља и никаквога злога ни
рђавога напада, него појим Христу: сва дела Господња Господа појте и
узносите га у све векове.
И сада: Из свога човекољубља Син твој Богородице као благ нам снисходи;
тебе даде као помоћ над непријатељима и исцелитељку страсти, свима који
овако зову: сва дела Господња Господа појте и узносите га у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Родила си Чистог од искушења и премудроме творцу (Богу) Речи тело
си позајмила, Мати и неискусомужна Дјево Богородице, станиште си
неиздрживога и насеље несместивога Творца твога и тебе (Дјево) величамо.
Неукрадиво је богатство Девства твога Мати, јер си пројавила Сведржитеља у
телу, невесто и неискусомужна Дјево Богородице; васпитала си као дете Онога
који створи цео свет и освештава га.
Родила си најчовекољубивијег (Бога) Реч, који узима грехе света; њега моли
да нам низпошаље разрешење од грехова, јер те са вером, без сумње, како
приличи називамо блаженом.
Слава: Грехољубив сам, па стрепим и бојим се, да ме не стигне одједном крај
живота, чиста Владичице, заступнице свију повређених; тебе сада умољавам: и
у мени учврсти покајнички лик.
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И сада: Свемилосрдни и многомилостиви, немој ме послати у огањ мени
припремљени, моли те за мене Дјева родитељка твоја, као и хор бестелесних,
апостола, пророка, мученика, свештеноначалника и хор душа праведних.
Затим, Достојно је.. и поклон. Затим: Трисвето. После Оче наш.. тропари и
остало по обичају и отпуст.

У четвртак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални апостолима, глас 7.
Твоје апостоле Речи (Божија) показао си као делатеље на имању твоме, а они
су посекли идоле, зато тебе Владику међу народима побожно величаху.
Стих: По свој земљи изашла је њина благовест и до краја света речи њихове.
Земаљску славу на земљи нисте заволели славни, али сте Бога небескога
људима проповедали и њему их све привели.
Слава и сада, богородичан: Мада те је творевина познала као Матер, али те
је Творац показао и као Дјеву, јер си родила телом Христа Бога, који спасава
душе наше.
По другом стихословију, сједални, глас 7.
Прославимо како доликује песмом и појањем, премудре апостоле Христа
Бога, као кормиларе нашега спасења, јер су они безбожност обмане одагнали,
свет су спасли као очевидци Речи (Божије), и слуге су му и другови и братија
били.
Стих: Небеса говоре о слави Божијој, а свод небески се јавља као дело
његових руку.
Пророци су пророковали, апостоли поучили, мученици исповедали, а ми смо
поверовали: да си ти Христос Син Божији избавитељ света.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Мученици твоји Господе наоружани силом твога крста
противника су победили, обману идолску су посрамили и са ангелима поје о
теби и певају победничку песму славословећи те Христе. Ради њиних молитава,
подари душама нашим очишћење и велику милост.
Слава и сада, богородичан: Радуј се, јер је из тебе непромењено Реч
(Божија) телесан постао и међу нас се уселио, радуј се Чиста, апостола и
мученика радовање, и нас верних спасење, радуј се Мати Христа Бога.
По трећем стихословију, сједални, глас 7.
Подобан: Плод чрева..
Свехвални ученици Господњи, ви сте као светила све под сунцем обасјали,
зато се молите да се и ја у тами страсти и сагрешења просветлим.
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Апостоли Господњи, ви сте светила света, заблистајте увек (Бога) Реч
вернима, и одагнајте велику маглу обмане, јер сте и народе крштењем
просветили, као проповедници Тројице, и зато вас увек прослављамо.
Слава и сада, богородичан: Ти си целом свету радост Дјево, зато непрестано
моли са апостолима Сина твога, да дарује опроштај наших сагрешења и
поправак живота.
Канон светим, славним и свехвалним апостолима.
Дело Теофаново. Глас 7.
Песма 1.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Одлуком Божијом су боговидци најчаснији били, а Богове безбожника су
уништили и ка божанској љубави су све верне уздигли. (два пута)
Ви сте постали со земље, богоговорљиви Господњи апостоли, зато спречите
трулење мога веома лудог срца, па ме исцелите.
Када буде хтео да дође други пут најправеднији Судија свију и да седне са
вама божествени апостоли, тада нас избавите од сваке осуде.
Богородичан: Пречиста Богородице, моли са бестелесним ангелима и
пророцима и мученицима и апостолима: да добијемо Дјево опроштај сагрешења
и богату милост.
Ини канон, међу светима, оцу нашем, Николају чудотворцу.
Његов акростих је: Прими Николаје моје седмо молење.
Дело Јосифово. Глас 7.
Ирмос: Богу Мојсијевом помоћнику у Египту да изведе Израиљ њему
јединоме појмо, јер се прославио.
Ти си прошао на земљи прослављен живот, зато тебе који те славе Николаје
учини судеоницима тамошње (небеске) славе.
Пливамо кроз пучину и окружени смо великим валовима животних
искушења, а ти нас спаси од њих, свеблажени.
Пружи ми сада руку помоћи, оче Николаје и избави ме од непријатеља
видивих и невидивих.
Богородичан: Он је духове као слуге своје створио, а из тебе се Богородице
због своје милости неизрециво родио и видив човек постао.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном
речи, Спаситељу и Господе, и свемоћним Духом Божијим, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Као што небеса показују славу Божију по речима пророка, тако и ви
божествени и мудри ученици јасно проповедате и објашњавате његово
божествено оваплоћење и страдање којима нас све од страдања и смрти
избавите.
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Показали сте се као веома оштре стреле Христове, зато ме избавите мудри
Господњи ученици од стрела злога и исцелите од великог греха као оружијем
рањено срце моје.
Јако сам преварен и обнажен без божествене одеће, но ви Христови ученици
пожурите да ме украсите божественом одећом, а вражија лукавства сва
обнажите и њега у срамоту одените.
Богородичан: Ти си својом речју силе небеске установио и своју благодат си
пророцима ученицима и свима мученицима подарио. Ради њихових молитава
Благи и пречисте Матере твоје, смилуј се спаси све јер си милосрдан.
Ини.
Ирмос: Небеса си утврдио речју и темељ земље поставио на многим водама,
зато утврди и мој ум у твојој вољи Човекољубче.
Ти приносиш молитве за васељену и зато нас спаси свети Николаје од сваке
опасности и безбројних невоља.
Као што си свети Николаје избавио свезане из тамнице из које се није могло
изаћи, тако твојим молитвама покидај конопце мојих зала и помири ме са
Богом.
И дању и ноћу називамо те својим заступником, зато принеси Господу наше
молитве и увек нас чувај свети Николаје.
Богородичан: Ти си Пречиста била као клешта када примила божански
ужарени угаљ у твоју утробу а ниси изгорела , зато спали наша сагрешења.
Песма 4.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини Човекољубче.
Он је Син сапрестолан са Оцем а на земљи се оваплотио као човек и изабрао
вас за ученике, да проповедате његово божанство свима народима. (два пута)
Ка градитељу свих страсти упао сам ја бедни због повређеног ума и рањеног
сам срца. Зато вас молим: исцелите ме апостоли јер сте лекари болесних.
Апостоли славни, избавите нас од страсти и тешких беда и невоља и сваког
искушења и неиздрживе муке.
Богородичан: Ти си Мајка Богом изабрана и зато се моли са свештеним
апостолима, мученицима и пророцима да се избавимо од беда, невоља и од
сагрешења.
Ини.
Ирмос: Доброта твоје неизрециве мудрости, по твоме промислу, надвисила је
небеса Христе Боже и Човекољупче.
Твојом премудрошћу си потамнио Аријев од јереси помрачени ум, а све које
је он преварио ти си Николаје просветио.
Твојим богопријатним молитвама излечи мноштво мојих рана, богоблажени
оче Николаје и просвети срце моје.
Твојим молитвама свеблажени умртви разиграност мојих страсти које мене
умртвљују, па ме оживи и обнови.
Богородичан: Моли невременога кога си телом родила да избави од
дуговремених зала све нас који ти појимо Најнепорочнија.
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Песма 5.
Ирмос: Господе Боже мој од ноћи ка теби раним и молим се: подари ми
опроштај сагрешења мојих и ка светлу заповести твојих управи пут мој молим
те.
Господе Боже мој ти си у давнини мир подарио твојим апостолима, зато
њиховим молитвама свима подари мир и опроштај сагрешења. (два пута)
Господе Боже мој ти знаш сагрешења моје душе и непоправиву нарав мога
срца, даруј ми спасење ради молитава твојих апостола.
Господе Боже мој, ти си по твојој великој доброти спасао и (покајаног)
разбојника и грешну блудницу, зато ради молитава твојих апостола спаси и
мене блудног и смилуј ми се.
Богородичан: Господе Боже мој, ти си рођен од неискусобрачне Дјеве, зато
ради њених молитава и молитава твојих апостола подари ми очишћење
сагрешења и избави ме мука које ме очекују.
Ини.
Ирмос: Од јутра се теби обраћа дух мој Боже, јер си светлост и твоје
заповести беху исцелење слугама твојим, Човекољубче.
По твојим молитвама оче Николаје учини безуспешним сталне насртаје и
нападе неразумних људи на нас.
Твојим молитвама покидај окове наших зала и свежи злобу душепогубне
змије, најсветији Николаје.
Умон својим стално грешимо и мноштво зала нас је обухватило, зато тебе оче
Николаје призивамо као топлог заступника нашег.
Богородичан: Маријо, богородитељко и владарко целе творевине, ослободи
заувек моје смирено срце, од врага који бестидно тражи да овлада њиме.
Песма 6.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогубном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: извади ме из
смртоносне дубине.
Премудри апостоли беху ученици саме Божије Мудрости и посрамише
јелинску премудрост а мудраца злобе погубише и све који у незнању лутају
светлошћу праве вере просветлише. (два пута)
Ти који си у давнини Петрово сагрешење очистио, његовим молитвама очисти
небројене грехе моје душе, по твојој Христе великој доброти и по твоме
неизмерном милосрђу.
Ти си се у Избавитељу давнини на покајане Ниневићане смиловао, зато се
ради твојих апостола смилуј и на мене, по твоме уобичајеном милосрђу, да
небих због мноштва мојих сагрешења задобио мноштво мука.
Богородичан: Ти си родила Светлост, зато просветли душу моју помрачену
страстима и моли се са апостолима, пророцима и мученицима да се избавим од
свакога греха и сваке повреде од врага и његове злобе.
Ини.
Ирмос: Из утробе адове Јона вапијаше: Изведи из пропасти живот мој; и ми
ти вапијемо, свесилни Спаситељу помилуј нас.
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Ти си Николаје укинуо неправедну пресуду на смрт и спасао си твојом
милошћу оне који су морали умрети, јер ти си ватрени помоћник свима који те
призивају.
Умири патње наших душа, најсветији пастиру и затвори уста која су
неправедно зинула на нас који те волимо.
Мелемом твојих речи свештенотајниче Николаје уништио си горку пашу
зловерија Аријевог, а православнима си постао упориште.
Богородичан: Исцели Најнепорочнија моју бедну душу неисцеливо болесну
од мојих животних обмана и многобројних насртаја греха.
Песма 7.
Ирмос: У давнини младићи показаше разгорелу пећ росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: Узвишени Боже отаца ти си најславнији.
Росом ваше божанске проповеди славни апостоли, угасите давнашњу пећ
горког безбожија, кличући: Најузвишенији Боже отаца, ти си најславнији. (два
пута)
Ради молитава твојих апостола Речи (Божија) Христе, избави ме од страшног
греха и мучења и патњи у аду и спаси ме, молим ти се.
Ви сте мрежом /Бога/ Речи из дубине незнања уловили људе, па и мене
потопљеног у бури многих сагрешења ученици Христови спасите.
Богородичан: Моли Најнепорочнија са ангелима, са мученицима и
апостолима Сина и Господа, да се спасу слуге твоје од сваке напасти и невоље.
Ини.
Ирмос: Распаљену пећ си Спаситељу оросио и младиће спасао, који певаху и
говораху: Благословен си у векове Господе Боже отаца наших.
Постао си украс Цркве, мудри Николаје, па ме зато избави од ругобе нечасних
страсти, и увек моли светитељу, Добротвора целог света.
Напој срца свију нас облацима твојих молитава, мудри Николаје, да бисмо
принели достојне плодове покајања, светитељу Николаје.
Твојим молитвама просветли наше помисли, када са вером ујутру хитамо да
Бога славимо, јер ти си молитвама својим разорио Артемидина идолишта.
Богородичан: Сваки народ те са вером слави, Пречиста, као славу и похвалу
рода нашега и наставницу заблуделих, Богородице Најблаженија.
Песма 8.
Ирмос: Неопалива купина у огњу на Синају, спорог језика и муцавом
Мојсеју, Бога објави, а три младића ревност по Богу несавладане у огњу као
појце показа, сва дела Господња појте Господа и узносите га у све векове.
Огњем разумног жара загрејани Христови ученици, спалише као трску сву
лаж идолску, а душе верних просветише кличући: Сва дела Господња опевајте
Господа и величајте га у све векове. (два пута)
Ви сте удеоници вечне светлости, Христови апостоли, па зато сада просветите
моју душу помрачену грехом и срце моје помрачено нечистим страстима, да
бих непрестаљно клицао: Сва дела Господња опевајте Господа и величајте га у
све векове.
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Моју душу отровом је угризао и ранио Горди, а Ти који си ране на своме телу
примио, исцели ме ради молитава Твојих свештених ученика и спаси ме јер ти
кличем: Сва дела Господња опевајте Господа и величајте га у све векове.
Богородичан: Неопаливо си Огањ родила и сачувала се као Дјева Пречиста,
зато са бестелесним хоровима и са апостолима моли Кога си родила, да спасе
све који са вером поје: Сва дела Господња опевајте Господа и величајте га у све
векове.
Ини.
Ирмос: Следујући младићима у пећи који су духовну росу примили са вером
кличемо: благословите дела господња Господа.
У Граду Мири, беше твоје мирисно тело, најсветији Николаје и точаше миро
свима који му притичу и одгоњаше невоље од људи.
Створитељ свега света и Господ, објавио те је за заштитника града Мира, а ти
си спреман избавитељ свима који те сада у својим невољама призивају.
Нема тога који би те призивао у невољи а да не добије брзу утеху од тебе
НБиколаје, па ти се зато молимо: да и нама све наше тегобе олакшаш.
Богородичан: Сваки те народ песмом слави, Дјево Богоневесто, јер си родила
Бога преблагога. Њега моли непрестано, да спасе душе наше.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Родила си Чистог од искушења и премудроме творцу (Богу) Речи тело
си позајмила, Мати и неискусомужна Дјево Богородице, станиште си
Неиздрживога и насеље Несместивога Творца твога зато тебе (Дјево) величамо.
Синовима светлости и дана објавио вас је божествени апостоли, Реч Бога Оца;
њега сте заволели, па сте постали светила целог света, искоренитељи демона,
наставници залуталима и Цркви тврди темељ. (два пута)
Ви сте као разумни раоници, јер сте на вратовима најлакши јарам носили, зато
сада обновите моју душу замрзнуту страстима, па је семеном покајања
плодоносном учините.
Не марим за божанске заповести и постадох станиште демона, али ради
молитава твојих славних апостола ти се као Човекољубац смилуј на мене Речи
(Божија).
Земља се освештава Божанским Духом кроз божествене мошти најславнијих
апостола. Њиним душама, као прворођенима, блиста непрестано узвишена
Црква. Због њих Спаситељу смилуј се на све нас.
Богородичан: Да ме не пошаљеш у огањ који ми је спремљен, моли те Дјева
и Родитељка твоја и божествени хорови бестелесних и апостоли са пророцима и
мученици са светитељима и душе праведних, најмилостивији и свемилосрдни.
Ини.
Ирмос: Ти си надприродно Матер и по природи Дјева, једина благословена
међу женама, тебе ми верни Богородице величамо.
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Следујући нарав светих апостола наследио си њихове престоле као частан и
достојан хвале Николаје.
Блажени Николаје, тебе је Творац у целом граду Миру превеликим објавио,
јер си божански ревнитељ и помоћник свуда где те топло призивају.
Скрушених срца вапијемо ти оче Николаје: буди нам утешитељ у туги и
одгони увек жалост са душа наших.
Крај тебе, о душо, као крај дрвета лежи секира за смртну осуду и посечење,
зато се не лењи него се потруди да покажеш Богу плодове покајања.
Богородичан: На твојим светим рукама носиш Носиоца свега. Њега моли
Пречиста да се неповређени спасемо од туђег злодејства.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан:
Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и предстојника Мира
Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од неправедне смрти, цару се
јавио са Авлавијем у сну, и укинуо неправедну пресуду.
Богородичан: Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога
Божанства, у којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је
Служитељко осенио, и као Богородицу показао.
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире апостолима, глас 7.
Апостоли славни и стубови цркве, порповедници Истине, и блистава светила,
ви сте огњем Духа сваку обману спалили, а род људски просветили, зато вас
молимо: молите Спаситеља и Бога нашега, да подари свету мир и спасе душе
наше.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Апостоли Христови и посленици Спаситељеви, ви сте крст као рало на
рамену понели и смрзнуту земљу од идолске лажи очистили, а речи вере
посејали, заиста сте достојно названи: „свети апостоли Христови“.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Страдалници и мученици су једног духа били, и на једно
гледали и једини Пут Живота пронашли; за Христа су умирали и једни другима
крају ревновали. О чуда! Ризнице су за муке променили и један другом
говорили: ако ли сада не умремо умрећемо свакако, и своме постојању дужно
послужимо, начинимо од страдања почаст и све своје заменимо, да смрћу
живот купимо. Њиним молитвама Боже помилуј нас.
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Слава и сада, богородичан: Неизрециво си рођен од Дјеве Христе, и
просветлио си све који су у тами били, па су ти зато појали: Господе слава теби.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У четвртак, блажени, глас 7.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Плод који је мене усмртио, био је леп и добар за јело, а Христос је као дрво
живота, кад од њега једем не умирем, него појим са разбојником: сети ме се
Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Ви сте премудри народе као стада извукли из дубине зловерија и привели их
ка вери божански лепој и ка духовној трапези на оброк драгоцени, славни
апостоли.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Господњи апостоли, ви сте страшну таму обмане идолске светлошћу
проповеди одагнали,а срца побожних сте јасно обасјали, зато сте побожним
песмама прослављени.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Страдалници Божији, ви сте мачем на делове сечени, али нисте
од љубави Избавитеља одсечени, јер сте ка њему притекли, и сада живите у
радости, небеском славом обасјани.
Слава: Најзлобнији тлачитељ рода човечанског ме је спопао, али ради
молитава твојих праведника Свесилна Тројице избави ме ждрела његовог, да
величам твоју безмерну милост.
И сада: Из твоје чисте крви Чиста Дјево, дала си Сина са Оцем
сапрестолнога, који је примио смртно тело, да би човеково биће обесмртио,
зато те како доликује сви прослављамо.

У четвртак на вечерњи
на Господи возваx: стихире часном и животворноме крсту. Глас 7.
Подобан: Не ктому возбрањајемо јесми..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Постао си Човек преблаги Христе, да би човека обожио и био си разапет.
Слава сили твојој.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Када те је Исусе сабор јеврејски осудио, земља се затресла а сунце је светлост
своју сакрило.
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Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Тебе бесмртног је сабор безакони трњем овенчао, а ти си Царе Свети трње
обмане у корену сасекао.
Затим стихире светоме из минеја. ако ли нема минеј, онда ине стихире
Пресветој Богородици, глас и подобан исти.
Подобан: Днес бдит Јуда..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Гледајући разапетога на дрво као Јагњета између два разбојника, Дјева и сама
нескверна као јагње нарицаше: јао мени најслађе моје чедо! Каква ли је ово
чудна и преславна тајна? Како ли те безакони сабор на крст подиже и са жучи
напоји, а ти си маном људе наситио?!
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Када те је Христе мој видела Мати твоја на крст прикованога судом
законопреступним од Јудеја на Месту Лобање, нарицала је: јао мени Сине мој
најдражи! Какав је ово чудан призор? Како ли те на крст прикивају неразумна
деца јеврејска, тебе свима Господа?!
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Само смо тебе сви познали најсветија Владичице да си се Дјева и после
рађања показала. А Онога кога си без семена родила видела си на дрвету (крста)
кроз руке својевољно прикованога, па си Пречиста плакала и нарицала: својом
вољом умиреш Дуготрпељиви, а све који ти поје од смрти избављаш.
Слава и сада, крстобогородичан: Свесвета Владичице и Дјево, ти си родила
Господа. Он је по своме милосрђу на крст прикован и токове живота свету
излио, зато га умоли да спасе душе наше, јер ми верни само тебе имамо као
уточиште, бедем и застуницу, зато и притичемо под покровитељство твоје.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире крста. Глас 7.
Сада када имамо крст твој као уздање, није нам више забрањено дрво живота,
зато Господе слава теби.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Када си Бесмртни био пропет на крст, тада си уништио мреже ђаволу.
Господе слава теби.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Слава теби Христе Боже апостола похвало, мученика радовање,
јер је њина проповед Тројица јединосушна.
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Слава и сада, крстобогородичан: Када је Свенепорочна видела Тебе на
дрвету (крста) својевољно прикованога, кроз плач је о твојој сили појала.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У четвртак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 7.
Песма 1.
Ирмос: Појмо Богу победну песму, јер Он врже фараона у Црвено море и јер
се прослави.
Увидех долазак краја животу моме Владичице и вапијем: подај ми очишћење
сагрешења Богоневесто.
Ка пучини твоје благости притекох и вапијем: Владичице блага, избави ме од
сваког мучења.
Слава: Владичице прими нас који са вером притичемо теби и подај нам
избављење напасти и мука.
И сада: По пророштву, ти си оборени телесни шатор Адамов као скинију,
подигла, јер си Спаситеља и Бога, Пречиста у утроби носила.
Песма 3.
Ирмос: Вером се утврдила Христова Црква а небо непрестано поји у песмама
певајући: Свет јеси Господе, па и мој дух ти поји.
Ти си Бога и Владику неизрециво зачела, ти и мене захваћеног буром греха од
истих избави, и спаси ме Пречиста.
Ноћима сам обухваћен срамним сагрешењима; обасјај ме Дјевице зрацима
покајања, и подај ми да увек чиним дела светлости.
Слава: Родила си небески хлеб (Христа), Богородице,који храни срца верних;
насити и моју гладну и страдалну душу.
И сада: Схватио сам твоје божанско рођење и утврдих се и обогаћен твојим
заступништвом Дјево кличем: Свет јеси Господе, који спасаваш душе наше.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам твој глас и уплаших се; схватих дела твоја и ужаснух се
Господе.
Уздишем пред тобом Владичице и кличем приљежно из ума мога: немој
презрети нити посрамити мене.
Спали забодени трн телесних сласти у бедној души мојој, јер си родила
божански Огањ (Христа) Владичице.
Слава: Даруј ми опроштај сагрешења Свеблагословена и Пречиста и избави
ме вечнога и страшнога мучења.
И сада: (Бог) Реч се уселио у тебе Пречиста, да моју (људску) природу
обнови, јер је пала због мога преступа.
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Песма 5.
Ирмос: Од јутра се теби обраћа дух мој Боже, јер си светлост и твоје
заповести беху исцелење слугама твојим, Човекољубче.
Ја најбеднији постадох као неразумна животиња, јер страсти неразумне чиним
бедним телом мојим а ти ми Богородице подари буђење од њих.
Помилуј ме, јер сам сагрешио више од свих људи и твојој топлој заштити
притичем Богородице Дјево и избави ме мучења.
Слава: Оне који тебе исповедају као Богородицу, Мати и Дјево, удостоји
датобом приме непролазно царство и (небеску) храну.
И сада: Благословена си и и најславнија Мати неискусомужна; оживотвори
моју душу умртвљену грехом и погрбљену од неиздрживих страсти.
Песма 6.
Ирмос: Из утробе адове Јона вапијаше: Изведи из пропасти живот мој; и ми
ти вапијемо, свесилни Спаситељу помилуј нас.
Ухватила ме је греховна бура Дјево, и води ме у пропаст очајања, али ти ми
пружи чврсту и свемоћну руку помоћи.
Јелеј топлог твога милосрђа који имаш, излиј на мене Владичице, и избави ме
сагрешења и удаљи ме од огња вечнога.
Слава: Пречистим Породом твојим, ти си Дјево разрешила од патње Еву;
разреши и мене Дјево патњи страсне душе моје и тела.
И сада: Песму си испевала Богу оваплоћеноме из тебе, а јецала си гледајући
на крсту њега подигнутог, Мати Дјево чиста и свенепорочна.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 7.
Плод твоје утробе Пречиста, подиже крст свима на све стране земље и тако их
од пропасти избави; зато тебе као преславну величамо.
Песма 7.
Ирмос: У пећ бачени преподобни младићи огањ на росу претворише и овакву
песму клицаше: Благословен си Господе Боже отаца наших.
Умножила су се опасно моја сагрешења достојна суда, Пречиста, и клањајући
ти се обраћам: пре мога краја дај ми очишћење и сузе умилења и поправку
мојих навика.
Тешко страдам због мојих скверних сагрешења, чиста (Дјево) и очајан идем
ка своме гробу, а ти си родила Живот свију, Пречиста, па ме божанским делима
оживи.
Слава: Богородитељко блага, са вером призивамо твоју увек живу благодат, и
избављамо се духовне смрти, и удостојавамо се Царства (Христовог),
пречистим молитвама твојим.
И сада: Несхватљиво рођење од Дјеве славословимо, јер се њиме од смрти
избависмо; због тога се (Христос) у непропадљивости и родио, па му кличемо:
благословен си Господе Боже отаца наших.
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Песма 8.
Ирмос: Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске и од
кога стрепе чинови ангела, појте свештеници и људи величајте у векове.
Пећ страсти пече ме Дјево, и огањ сласти прождире ме, а ти пожури и
милошћу твојом као росом угаси је и подај души мојој добро прохлађење.
Осверних душу и раслабих је телесним сластима, и ваљам се у њима, и
постадох ругло људима и подсмех демонима, па ипак Владичице Богородице,
буди моја помоћница.
Слава: Родила си Бога, Дјево, па га умоли да ниспошаље спасење свима који
те верно поштују и да убрзо сруши беду и страдања велика, и подари нам
ослобођење и благодат вечну.
И сада: Саздао си Адама по твоме лику и из његове природе си дошао да
разрешиш прву клетву, зато свештеници појте Господа и узносите га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Свеопевана и виша од небеса, беспочетну Реч си бесемено зачела и
оваплоћенога Бога људима родила, зато те сви величамо.
Свесветла Дјево Мати Богородице, бедну душу моју јако помрачену телесним
страстима, светлошћу молитава твојих светло упути према страху Божијем.
Очајан сам и жељан спасења из многих мојих сагрешења, и збуњен сам
Владичице свесвета, зато твоје доброчинство и милост твоју ниспошаљи мени.
Слава: Рођење (Христа) од тебе Богородице надприродно је и зачуђује
ангеле, а ужасава људе; свима је неизрециво и несхватљиво. О томе побожно
певамо и тебе славимо.
И сада: Скини са мене Дјево одећу смрти и пропасти, јер си људима родила
оваплоћеног (Бога) Реч, зато те сви увек величамо.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и после Оче наш.. тропари и остало по
обичају, и отпуст.

У петак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 7.
Црква ти кличе Христе Боже и клања се теби (и крсту) од кедра, певка, и
чемпреса: ради Богородице подари вернима победе и помилуј нас.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
Ради мене си претрпео на крст прикивање, зато прими моју бодру похвалу
Христе Боже и спаси ме.
Слава и сада, крстобогородичан: Крстом Сина твога чувани смо Дјево, и
тако нападе демона избагавамо, зато тебе Богородице неневесна како доликује
песмом славимо.
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По другом стихословију, сједални, глас 7.
Показао си Христе дрво крста твога светлијим од огња и јачим од пламена, јер
спаљује грехе људима а просветљује срца свих који поје, о твоме својевољном
распећу: Христе Боже слава теби.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Господе увек гледамо на крст твој подигнути, и приступамо верно са песмом
и певањем, и целивамо га са страхом и радошћу, зато освети слуге твоје и
умири свет твој његовим јављањем, једини Многомилостиви.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Свети мученици молите Господа, да нам подари опроштај наших сагрешења,
и избави нас од очекиваних мука и страшне смрти, молимо вас.
Слава и сада, крстобогородичан: Богородице чиста Увекдјево, гледала си на
крсту Сина твога распетога, и као Мати си плакала и његово страшно
снисхођење славила, Владичице неискусобрачна.
По трећем стихословију, сједални, глас 7.
Крст твој часни Христе је оружије света и неодолива победа, њиме се
невидиви противници обарају, и зато ти благодарно појимо.
Ти си Адамову осуду дрветом крста исцелио, зато исцели наша сломљена
срца и спаси нас.
Слава и сада, крстобогородичан: Плод твоје утробе Пречиста, засадио је
крст до свих крајева света, и свет је од пропасти избавио, зато те Преславна
величамо.
Канон часном и животворном крсту Господњем. Његов акростих: Христос
је на дрвету обуставио повреду од дрвета. Дело Јосифово. Глас 7.
Песма 1.
Ирмос: Појмо Богу победну песму, јер Он врже фараона у Црвено море и јер
се прослави.
На крсту узнет Христос је ка себи све људе привукао, а ђавола је суновратио
који је све нас био оборио.
Мојем животу си Исусе воду живота из живоносних ребара твојих излио, а
твојом смрћу си демона умртвио.
Мученичан: Принесите страдалници Христу усрдну молитву за нас, да се сви
избавимо од страшнога суда.
Мученичан: Ви сте се премудри мученици због Христа смирили и
божанском благодаћу сте гордог непријатеља оборили.
Богородичан: Из превелике љубави засијао је (Син Божији) из тебе
Владичице, а ти си за Њиме под крстом плакала и Њега славила.
Ини канон Пресветој Богородици. Глас 7.
Ирмос исти.
Због одбијања послушности пао је у трулежност прадеда Адам, а ти си га
Пречиста обновила, јер си Бога у телу родила.
Са весељем и гласом Гаврила кличемо ти Пречиста: Радуј се надање свију,
радуј се Богоневесто.
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Оживи мој умртвљени ум, животним деловањем из тебе Пречиста Дјево
истински Рођеног.
Који тебе благосиљају бивају јавно од Бога благословени, јер си ти родила
извор благослова, једина свеопевана.
Песма 3.
Ирмос: Вером се утврдила Христова Црква а небо непрестано поји у песмама
певајући: Свет јеси Господе, па и мој дух ти поји.
Ти који си ми живот удахнуо, како трпиш страдање када си по природи
нестрадалан и како умиреш на дрвету (крста)? Велика је милост твоја и
дуготрпљење, Спаситељу.
Својевољно си страдао неправедно пропет на крст међу разбојнике, Речи
(Божија) и оправдао си (разбојника) који је у теби вером препознао Створитеља
свега.
Мученичан: Трпели сте стругање тела и руку и ногу и свих удова одсецање,
али сте се и славе удостојили, страдалници који се за нас молите.
Мученичан: Просвећени сте безбројним мукама за Бога, мудри, али сте зато
сада наследили и безбројну славу и увек се молите за душе наше.
Богородичан: Твојим материнским молитвама ка прикованоме на крсту и
оваплоћеноме у Човека подари Пречиста Дјево опроштај наших дугова, јер си
Бога-Реч родила.
Ини. Ирмос исти.
Бог је на гори показао законодавцу лик најсветије сенке и тиме је тебе Дјево
предсказао, као станиште (Бога) који све нас освећује.
Сви те Дјево схватамо као свету земљу која нам је без семена изникла дивни
клас Исуса Христа. Он храни све који са вером и љубављу тебе зову блаженом.
Виђен је силазак вишњега Бога у тебе Дјево и ти си постала Мати неизрециво
оваплоћеног цара над свима.
Стекао сам поуздање када сам разумео твоје божански пород и твојим
заступањем сам се обогатио, па зато кличем: Свет си Господе, који спасаваш
душе наше.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам твој глас и уплаших се; схватих дела твоја и ужаснух се
Господе.
Као најлепши грозд био си подигнут на крсту Владико и вино радости си нам
источио Човекољубче.
Многобројна страдања људи заиста си умирио Владико, када си својевољно
страдања на своје тело примио.
Мученичан: Страдалници, ви сте изранавили ранама нападача и постали сте
лекари душа наших.
Мученичан: Страдалници, ви сте се наоружали на мучитеље и победили их
и увенчани сте венцима победе.
Богородичан: Без семена си родила Дјево (Бога) Реч, који је својом добротом
на крсту уништио нашу пропадљивост.
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Ини. Ирмос исти.
Духовним сенима просвећен, сазнао је Авакум за тебе као гору, Пречиста, јер
се из тебе појавио оваплоћени Бог.
Поучен сабор православних са архангелом пева теби као Богоматери, кличући
ти: Радуј се.
Сам себе бије у лице Несторије, јер неће да схвати тебе као Пречисту
Богородицу, јер ти си Пречиста заиста Бога родила.
(Божански) Женик те је пронашао као дивну и светлу добротама, па се у тебе
уселио и тебе Богородицом учинио.
Песма 5.
Ирмос: Од јутра се теби обраћа дух мој Боже, јер си светлост и твоје
заповести беху исцелење слугама твојим, Човекољубче.
Утрењујет дух мој к тебје..
Када си био подигнут на (крсно) дрво Човекољубиви Владико, целу си
творевину из јаме дубоког незнања ка твоме разуму извукао.
На месту Лобање измолили су безакони људи да те разапну Исусе, а ти си
онде погубну главу змије сатро.
Мученичан: Ви сте христови мученици вашом божественом крвљу
зауставили токове неверовања и у њима сте потопили мучитеља фараона.
Мученичан: Гвозденим ноктима сте непоштедно стругани, али сте
изобличили и растргли срца сујетна и победници постадосте.
Богородичан: Бог је твоју утробу Пречиста освештао и у њу се уселио и на
крсту подигнут сву је твар са собом уздигао.
Ини. Ирмос исти.
Твоју божанску лепоту и слатку и благу твоју доброту Госпођо је Владика
заволео и зато се у тебе Дјево уселио.
Ти си млада Дјево као најсветија и светлоносна двери благодати, и твојим се
блиставим светлом васељена озарила, зато просвети и нас који ти појимо.
Да се тобом Богомајко удостојимо задобити непролазно царство и оне хране
ми који те исповедамо Богородице као Мати и Дјеву.
Показала си се као храм свевидљивог Сведржитеља, а он је нашао твоју
утробу чистијом од небеса, па се у њу уселио, Богородитељко најчистија.
Песма 6.
Ирмос: Из утробе адове Јона вапијаше: Изведи из пропасти живот мој; и ми
ти вапијемо, свесилни Спаситељу помилуј нас.
Лекару паћеника појавио си се због своје милости и милосрђа па си крстом и
својим страдањем исцелио страдалну природу човека.
Због дрвета је Адам у давнини осуђен, а сада се крсним дрветом оправдао, и
улазак у рај примио и сладости оне задобио.
Појимо теби Царе преблаги телом распетоме, славимо те трњем овенчанога,
јер си славом овенчао људе.
Мученичан: Страдалници, када сте одгурнули погибељну повреду обесних
идола ви сте тада искусили муке и зато иако сте умрли ви са Христом царујете.
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Мученичан: Божествени страдалници, ни прогони, ни глад, ни наготовање ни
беде нити пак смрт нису могли да вас раздвоје од љубави Христове.
Богородичан: Дјево света и Мати најнепорочнија, гледала си и прославила из
тебе оваплоћенога, Њега си и оплакала на крсту подигнутога.
Ини. Ирмос исти.
Ти си Дјево Богородице родила јединог доброчинитеља који је људе створио
и као човек са људима поживео.
Ти си Богородице родила Емануила по природи двојнога, од искони савршену
Реч (Божију) и Бога оваплоћенога, који нам је избављење подарио.
Ковчег који је примио таблице, праобразовао је тебе Богородице, јер си у
своју утробу примила Реч Божију нас ради оваплоћенога.
Сва пуноћа ангелских језика не могу довољно проповедати и похвалити тебе
Пречиста, па и ми као слуге сада приносимо Гаврилово «Радуј се»!
Песма 7.
Ирмос: : У давнини младићи показаше разгорелу пећ као росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: узвишени Боже отаца, ти си најславнији.
Када си преблаги Господе међу разбојницима на крсту подигнут, ти си
олакшао терет мојих безакоња, зато си највеличанији, Господе отаца и Боже
благословени.
Када си Спаситељу копљем у твоја божествена ребра прободен био, пузање
по ребрима си исправио и пламеном оружију да ми дозволи улазак у рај заувек
си наредио.
Мученичан: Ви сте мученици као звезде на врху оснивања Цркве и сву
творевину светлом свога страдања обасјавате и својим исцелењима сијате.
Мученичан: Вечна књига заувек чува имена записаних живих господњих
мученика, јер су они записане Божије наредбе усрдно сачували и за њих храбро
пострадали.
Богородичан: Најсветија гледала на светом крсту подигнуту пресвету Реч
(Божију) која је из ње засијала и цео свет освештала и због њега је плакала.
Ини. Ирмос исти.
Као што је у давнини, оне у огњеној пећи, Рођени из тебе спасао, нека сада и
нас спасе који кличемо неизрецивом његовом доласку: Благословен си Боже
отаца наших.
Богоотац Давид је славу твоју Дјево описао и о теби као царици целе
творевине јасно пророковао, како стојиш Најнепорочнија са десне стране Бога
отаца наших.
Обновом Рођенога из тебе ти си Пречиста обновила природу нас земних, зато
ти Владичице појимо: Нека је благословен у све векове плод утробе твоје.
Адам је био осуђен и смрт га је заробила, а други Адам је због тебе Пречиста
помиловање призвао на све који кличу: Благословен си Рођени из Дјеве који си
ме обновио.
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Песма 8.
Ирмос: Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске и од
кога стрепе чинови ангела, појте свештеници и људи величајте у векове.
Дрво знања ме је умртвило а ти си ме Христе мој умртвљен на дрвету оживио
и просветио да бих ти певао: Свештеници појте, народи величајте га у све
векове.
Сабор законопреступника те је Царе трњем овенчао, а тиме си трње
непослушности Адама првосазданог искоренио, а када си на крсту подигнут
био, тада си све из дубине обмане извукао.
Мученичан: Ти си Спаситељу надразумно небеса прострео а тебе су
неразумни људи на дрвету (крста) прострли, твојим страдањем ти си наше
страсти исцелио и патњама од клинова наше си патње зауставио.
Мученичан: Мошти мученика миомирис дају и чудеса чине свима који им
прилазе без сумње у срцу а смрад страсти прогоне увек и свима здравље од
Бога дарују.
Богородичан: Чинови светих моле се Дјево Владици, који је из тебе потекао
и који је свима пут страдања показао и који тебе Пречиста као царицу свију
прослављају.
Ини. Ирмос исти.
Недостижни Владика свију, кјега не могу небеса примити, уселио се у твоју
утробу Дјево Богородитељко, па те зато верни са љубављу у све векове
величају.
Оног који је умом изнад свега створенога и чију (божанску) природу нико
рођени не може видети, ти си Млада Дјево носила на твојим пречистим рукама
па те зато верни са љубављу у све векове величају.
Умоли Дјево Бога којег си родила, да брзо низпошаље ослобођење од беда и
тешких страдања свима, који те са вером поштују и да им подари благодат
вечну.
Ти си нам Најсветија Дјево као храм (Бога) вишњега украшен и просветљен
разним врлинама, зато ти побожно појимо и славимо те у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Свеопевана и виша од небеса, беспочетну Реч си бесемено зачела и
оваплоћенога Бога људима родила, зато те сви величамо.
Када те је Царе векова видело на крсту подигнутог сунце се помрачило и
земља се потресла, а црквена завеса се подерала, Исусе светлости најмоћнија.
Изранавише ти руке и ноге безаконици и живоносна ребра ти прободоше
копљем. Напојише те оцтом и жучи Христе мој, сладости свију и Боже
истинити.
Мученичан: Покидаше мреже родоначелника зла, бацани на сваковрсне
муке, али и овенчани победници постадоше, врли страдалци које прослављамо.
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Мученичан: Страдалници су полагањем својих моштију освештали сву
земљу и угасили ломаче идолских жртвеника, када су у огањ бацани и у њему
њему тајанствено жртвовани.
Богородичан: Богољубива и светија од херувима, ти си Божију Реч и Бога у
телу родила, зато се помоли усрдно за све нас, на крсту својевољно распетоме.
Ини. Ирмос исти.
(Бог) Реч је савршено очовечење из тебе пречиста млада Дјево примио и своје
тело од тебе саставио и душу удахнуо и Речју (Божијом) ти душу украсио, зато
те сви величамо.
Песничко бунцање нека заћути, а труба апостола нека се огласи, тебе Дјево
истинитим гласовима нека похвали и као истиниту Богородицу нека те објави.
Због тебе је човечанство помиловано, када се истинска личност (Бога) Речи
са нашом природом (у теби) сјединила и уздарјем Бого(-Човек) Дјево постао,
зато те увек сви величамо.
Предвидели су пророци својом чистом прозорљивошћу тајну твога порода,
млада Дјево, да ћеш оваплоћеног Бога родити људима, који ће нас избављати од
невоља, по твојим молитвама.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан: Код крста је стајала, која те је безсемено родила и
јецајући нарицала: јао, најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си
се међу мртве помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, глас 7.
Као Владика и Човекољубац искупио си Животодавче крстом твојим
васељену, зато слава теби Господе.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
На крсту си прикован као лоза истинита, и сабрао народе у рај са разбојником,
зато (крст) је слава цркве, он је богатство царства, зато и теби слава пострадали
за нас Господе.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Спомен светих твојих страдалника празнујући, теби појимо Христе кличући:
Господе слава теби.
Слава и сада, крстобогородичан: Пречиста је у давнини Сина свога на
дрвету распетога гледала, па је тугом своје срце као мачем пробола.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
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У петак, блажени, глас 7.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Плод који је мене усмртио, био је леп и добар за јело, а Христос је као дрво
живота, кад од њега једем не умирем, него појим са разбојником: сети ме се
Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Вазнео си се на дрво (крста) Царе свију, да би исцелио Адамову болест коју је
због савета ђаволовог примио, и страдања си претрпео, и рукама и ногама
прикован био, зато твоје дуготрпљење Речи (Божија) славимо.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Тебе јединога Законодавца и Избавитеља, је на сред земље сабор јеврејски
безаконо разапео, тиме си Христе човеков род сваког безакоња избавио, зато ти
појимо.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Ране од многих мука сте као дивни накит носили, храбри
страдалници, и постали сте светли украс нашој цркви, и увек се молите за душе
наше.
Слава: О Тројице Света! Избави верне слуге твоје од мука, јер у тебе верују
као једно Божанство, непрестано и побожно слављено, и подари им твоје вечно
царство.
И сада: Свечасна је Дјева гледала тебе Христе на дрво крста уздигнутога, без
лепоте и красоте па је у патњи нарицала: Јао мени, Чедо моје! Зашто те
безаконици тако изранавише?

У петак на вечерњи
на Господи возваx: стихире светим мученицима, светитељима и
преподобним. Глас 7.
Подобан: Не ктому возбрањајеми јесми..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Мученици су таму безбожничку прогнали и свима народима светлост
богопознања показали.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Најмудрији пастири, ви сте православним учењем као божанским зрацима
обасјали Господњу Цркву.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Када сте се у непроходној пустињи стано настанили, ви сте преподобни оци
мреже злих духова покидали.
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Ине стихире мученичне, глас исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Када дођеш Спаситељу да целом свету судиш, немој ме постидети, мада сам
срамна дела учинио.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Слава теби Христе Боже апостола похвало, мученика радовање, јер је њина
проповед Тројица јединосушна.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Свети мученици који сте храбро пострадали и овенчани, молите се ка Господу
да спасе душе наше.
Слава и сада, богородичан: Мимо природе показала си се као Мати
Богородице, јер си остала Дјева изнад речи и разума, и чудо порода твога језик
изрећи не може, јер си Преславна при зачећу Чиста, и несхватљив је начин
рађања, али Бог где хоће измењује поредак природе. Зато те сви као Матер
Божију знамо и молимо ти се усрдно: моли да се спасу душе наше.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире мученичне. Глас 7.
Свети мученици, ви нисте марили за све земно и на суду сте Христа храбро
проповедали, за те муке сте награду од њега примили, зато вас молимо: пошто
имате смелост, умолите њега као Бога Свесилнога, да спасе душе наше, и свима
који притичу ка вама.
Свехвални мученици, духовно стадо, свепаљенице духовне, жртве пријатне,
ви сте Богу добро угодили. Вас није земља сакрила, него вас је небо примило па
сте заједничари са ангелима постали. Са њима молите Спаситеља и Бога
нашега, молимо вас, да умири свет и спасе душе наше.
Мртвачки: По лику твоме и подобију саздао си Господе испрва човека и у
рају си га поставио да влада твојим створењима, али је завишћу ђаволовом
преварен био и отров окусио. Преступник твојих заповести је постао и зато си
га Господе осудио да се опет у земљу од које је узет врати и измоли покој.
Мртвачки: Упокој Спаситељу наш и Животодавче сву браћу нашу коју си из
привременог живота преставио и који ти кличу: Господе слава теби.
Слава и сада, богородичан: Само си ти Несместивога примила и Бога Реч
оваплоћенога родила, зато га моли да спасе душе наше.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У петак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 7.
Песма 1.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Владичице Богородице у тебе се уздамо и теби прибегавамо, избави нас од
беда и невоља због наших падова и вечног пламена и муке.
Росом милосрђа твога Дјево чиста, угаси пламен због мојих падова, да не бих
дошао у искушење за сваку осуду, нити у огањ који ме чека.
Слава : Дај ми Дјево као кишу капи милосрђа твога јер се увек сушим жегом
од мојих сласти, па да непрестано славим тебе родитељку Бога и Спаса нашега.
И сада: Напој водом твојих молитава душу моју која гори жегом жалости, да
бих принео Рођеноме из тебе плодове весеља.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си Спаситељу и Господе, са свемоћним Духом Божијим
утврдио небеса и сву силу њихову својом свесилном речју, па и мене утврди на
камену твојега исповедања.
Молим тебе Дјево за спасење душе моје и подај ми очишћење и благодат
неисцрпну, јер си и моћна и блага и човекољубива Дјева и удостоји ме живота
непропадљивог.
Нелажно си спасење и заступница свега света, јер си родила Творца, чиста
Дјево и избави од беда, животних неприлика и вечне осуде све који верно поју
о теби.
Слава: Молимо приљежно милосрђе твоје Дјево: Не презри слуге твоје
смирене, него као блага погледај твојим милостивим очима и избави нас
неразрешивог мучитеља ђавола.
И сада: Сада сам обузет великим тугама Дјево и сва моја снага се раслабила и
сав на земљи ничице лежим, али ти од душе вапијем: подигни ме опет и утехом
твојом укрепи.
Песма 4.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини човекољубче.
Избави ме Мати Божија од пропасти и лажљивог мучитеља, који ме као змија
увек омотава и смета мојим стопама да ходе ка Богу.
Ти си као духовне двери живота; ти ми отвори и двери покајања, јер сада се
бедник приближих дверима очаја, због многих сагрешења.
Слава: Блато страсти и сласти скини ми сасвим твојим милосрђем, Пречиста,
и покажи ме чистим и обуциме у одећу светле благодати.
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И сада: Скверну моје душе и нечистоту тела мога очисти Пречиста,
снисходљивим молбама твојим и чистог ме покажи, да тебе увек појем и
славим.
Песма 5.
Ирмос: Сладост твојих речи мркла ноћ је невернима, Христе, а вернима
просветлење, и зато од раног јутра теби притичем и певам о твоме Божанству.
Моли свенепорочна Дјево преблагог (Бога) Реч да нас спасе, јер смо те стекли
као заступницу и у невољама силну помоћницу.
Не остављај ме Пречиста демонима који много траже пропаст моју због мојих
грехова, него ме милосрђем твојим од њихових повреда избави.
Слава: Познасмо тебе као Бога свих и творца свега Христе, и на тебе
јединога положисмо наду за спасење јер си ради нас постао Човек.
И сада: Радуј се чисти облаче који воду живота изливаш, радуј се Дјево
тврђаво мученика и апостола, радуј се часни славослове, радуј се
Свенепорочна.
Песма 6.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогубном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: Извуци ме из
смртоносне дубине.
Чинећи што не треба, упропастио сам, Владичице, лепоту и красоту добра
које стекох кроз свето крштење, а ти ми је врати топлим твојим заступништвом,
јер те верно поштујем.
Избави ме Богородице, страдања и тешке неприлике и туге и твоју ми утеху
подај, јер ја слуга твој, и немам друге заступнице, осим тебе, Свенепорочна.
Слава: Родила си избавитеља, доброчинитеља и Спаситеља, па имаш моћ и
можеш колико хоћеш чинити добро, Свенепорочна, зато те ми слуге твоје
молимо: избави нас од метежа страсти.
И сада: У давнини те је предсказао Духом пророк Исаија, Дјево Мати
пречиста, као лаки облак на којем седи Господ и долази и обара све египатске
идоле.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 7.
Избави вечног огња оне који се клањају Рођеном од тебе, јер те Христос
показа као заступницу нама који ти појимо.
Песма 7.
Ирмос: У давнини младићи показаше разгорелу пећ росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: Узвишени Боже отаца ти си најславнији.
Спопадоше ме многи греси и у пропаст и трулеж ме сурвавају очајног, зато
пожури Богородице и подари ми спаситељну помоћ.
Избави ме сваког злог демонског дејства, искушења и муке и у тишини и
миру сачувај душу моју, Пречиста, да радосно појем силу твоју.
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Слава: Слутим већ бедник осуду због мојих злих дела, и зовем те Пречиста
из дубине срца мога: ти ми Владичице буди заступница и спаси ме.
И сада: Са мученицима, са ангелима, и са апостолима моли Свенепорочна
Сина твога и Господа да спасе слуге твоје од искушења, беда и невоља.
Песма 8.
Ирмос: Подобно младићима у пећи, духовну росу примивши, са вером
кличемо: благословите дела Господња Господа.
Буди ми помоћ, Дјево пресвета, ка теби притичем и са вером вапијем: помилуј
ме Пречиста и пре краја живота, подај ми очишћење од грехова, а у часу
кончине подај ми спасење и по скончању даруј ми покој.
Спопада ме велик ужас када помислим на страшно испитивање и неумољивог
Судију, свима који зло чинише као што и ја бедни заиста учиних, а мука
тамошња нема краја, Владичице свега света ти ми буди спасење.
Слава: Узроковала си спасење свима на земљи, о, бранитељко верних и
грешника очишћење! О, изворе сваког добра и даватељко добара,
Богородитељко чиста, исцели моје душевне патње и источи благодат вечну и
славу и весеље.
И сада: Ти си наш дар од нас подарен Владици као владаоцу природе; прими
Пречиста молбе наше, прими дарове красне и узврати нам твојом помоћи, да
непрестано појимо Рођеноме из тебе и узносимо Га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Мати Божија и Дјева, родила је а ипак Дјева остала, што није дело
природе, него Божијег снисхођења; зато њу једину удостојену Божијих чудеса
увек величамо.
Сада притичем под твој заклон Дјево, јер сам у (душевној) бури од мноштва
сагрешења и док страдам спаси ме, јер си родила Спаситеља и Створитеља и
избави ме вечне осуде.
Моли Пречиста за нас Творца и Бога и Господа оваплоћеног из твоје пречисте
крви, да се милосрдно смилује на бедне људе твоје.
Слава: Твојим топлим заступањем код Бога избави ме огња неугасивога и
крајње таме и плача вечнога, иако сам достојан осуде, о, Пресвета, чиста
Богородице.
И сада: Под твојом благодати сачувах се Богородице да ме не прогута
противник демон када ме нападне, јер си божанска тврђава и (небеска) лествица
и ја те величам.
Затим: Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропар и остало по
обичају и отпуст.
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У суботу на јутрењу
По првом стихословију, сједални мученични, глас 7.
Светитељи молите се да примимо опроштај сагрешења наших и избавите нас
зала која нас чекају и од страшне смрти молимо вас.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Светитељи твоји Господе на земљи се подвизаваше и демона победише и лаж
идолску оборише, зато и венце од тебе човекољубивога Владике и милостивога
Бога примише, јер он даје свету велику милост.
Слава и сада, богородичан: Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се
надамо свеопевана, и из понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти
покорене греху спасла, родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и
после порода опет остајеш Дјева.
По другом стихословију, сједални, глас 7.
Радујте се праведни и нека се веселе небеса, јер на земљи су се мученици
подвизавали и врага победили, нека се разигра победничка црква, празнујући
Јединога зачетника подвига, и победоносца Христа Бога, који дарује свету
велику милост.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученици твоји Господе наоружани силом твога крста противника су
победили, обману идолску су посрамили и са ангелима поје о теби и певају
победничку песму славословећи те Христе. Ради њиних молитава, подари
душама нашим очишћење и велику милост.
Стих: Многе су невоље праведника али од свих ће их избавити Господ.
Покојнима: Усели Господе душе којима помен вршимо у земљу живих и у
насеља праведних твојих Човекољубче, и ако што сагрешише у животу, као
милостиви Бог који на добро устројаваш, опрости им дарујући им велику
милост.
Слава и сада, богородичан: Неискусобрачна Дјево и свенепорочна, моли
увек са пророцима, светитељима и мученицима, од твоје крви оваплоћенога
Бога нашега, да спасе душе наше.
Канон светим мученицима, светитељима, преподобнима и уснулима.
Његов акростих: Са хоровима ја Јосиф певам
пастирима и мученицима. Глас 7.
Песма 1.
Ирмос: Богу Мојсијевом помоћнику у Египту да изведе Израиља, њему само
појмо јер се прославио.
Збор за истину мученика, коначно је победио лажљивог нападача и ликује у
радости пред лицем свога Створитеља.
Светитељи Христови и сви преподобни и подвижници благодаћу се
удостојише вечне хране.
Молитвама пророка, преподобних и светих жена избави нас Христе од сваког
беса и спаси душе наше.
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Слава: Ти си ме саздао од земље (Божија) Речи и наредио ми да се опет у
земљу вратим. Ти упокој све који ти се у вери преставише.
Богордичан: Пречиста Мати која си пресветог Бога-Реч родила, освети све
који те са љубављу славе.
Други канон уснулима. Њега појимо по реду, када нема минеја, или при
последовању уснулима над кољивом. Његов акростих: Правило седмо носи
исти образ. Дело Теофаново. Глас 7.
Ирмос: У трену си претворио Господе у изглед земље, дотле без обала
разливену природу воде и тако неоквашено пешке прође Израиљ, победничку
песму теби појући.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученици, ви сте обасјани побожношћу принели Христу Богу доброту и
украс ваших врлина, зато сте и задобили разне божанске красоте.
Стих: Упокој Господе душе уснулуих твојих слуга.
Удостоји многомилостиви Господе да представљене слуге твоје стекну
зракове твога неприступног и трисунчаног сјаја, одакле одбеже свака болест,
туга и уздисај.
Слава: Сам си Христе животодавче лично оживео и подигао (човекову)
природу осуђену на умирање, зато као једини милосрдан упокој оне који су се
са вером ка теби представили.
И сада: Ти си Пречиста поправила пад праматере када си родила Господа и
(Бога) Реч. Он је и њу васкрсао и свима у гробовима својом божанском влашћу
живот удахнуо.
Песма 3.
Ирмос: Небеса си утврдио речју и темељ земље поставио на многим водама,
зато утврди и мој ум у твојој вољи Човекољубче.
Ти си речју својом установио небеса и копно утврдио међу многим водама,
зато утврди ум мој у твојој вољи, Човекољубче.
Ви сте мученици били камењем ломљени и у јаме закопавани али сте поред
свега сву силу нечастивог сломили а својим умом сте остали несаломиви.
Ви сте премудри светитељи зрацима божанских поука и врлинама као лучама
верне просветили и сву маглу јереси одагнали.
Твоји преподобни, Речи (Божија) умрли су за овај свет али су зато наследили
живот после овога света, па ради њих се смилуј Милостиви на све нас.
Слава: мртвен: Молимо се сви благоме Владици за представљене у вери и
нади, да их помилује у час Суда.
Богородичан: Када је од тебе Пречиста примио почетак Беспочетни (Бог)
Реч и када је као детенце држан на твојим недрима Пречиста није напустио
недра Очева.
Ини.
Ирмос: Небеса си утврдио речју и темељ земље поставио на многим водама,
зато утврди и мој ум у твојој вољи Човекољубче.
Хорови мученика показаше младићко и снажно трпљење и нанете им ране и
повреде поднеше, све желећи твоју непролазну славу и лепоту Спаситељу.

86

Прими Милостиви у твој вечни живот душе свих који у нади уснули и усели
их у жељена недра божанства код божественог Аврама и присаједини их са
Лазарем.
Слава: Милостиви Спаситељу, ти си сишао са небеса да би спасао људски
род, зато све који се побожно представише удостоји да се насите непролазне
светлости и божанске славе твоје и радости.
И сада: У теби су Пречиста престали да важе закони природе, јер си
недостижног (Бога) Реч зачела; а свима нама који смо очајни због својих греха
даде себлагодаћу и божанском љубављу божествени закон опроштаја
сагрешења.
Песма 4.
Ирмос: О твом доласку у телу Христе пророк Авакум увераваше, па овако
узвикиваше: слава сили твојој Господе.
Мученици укрепљени љубављу ка Господу онемоћали су силу противника,
зато их зовемо блаженима.
Блажени јерарси божанском благодаћу постали сте пастири оваца словеснога
стада и као јагањци.
Преподобни оци наши, светлећи се вашим врлинама као најсјајније звезде
обасјали сте сву пуноћу верних.
Слава: Јединствени свечани сабор крепких жена и збор светих пророка
задобили су небеску благодат.
Богородичан: Најопеванија, моли Сина којег си родила да се твоје слуге
избаве од свих искушења и невоља.
Ини.
Ирмос: Очева недра ниси оставио а на земљу си се спустио Христе Боже, чуо
сам ову тајну промисла твога и прославих те једини Човекољубче.
Због свога трпељивог страдања који су мученици показали овенчани су
вернцима твоје правде Христе и зато славе силу твоју.
Када дођеш у твојој слави са твојим ангелима, Свемилосрдни и
многомилостиви, удостоји боравка у надприродној светлости твојој све
побожно представљене.
Слава: Да се наслађују твоје трисветле зоре и јединственог блистања твога
божанства удостоји раније преминуле и све који те славе, Човекољубче.
И сада: Он који није Очева недра оставио у твоја се девичанска недра
настанио и од смрти избавио све који тебе Богомати блаженом називају, једина
од свих опевана.
Песма 5.
Ирмос: Од јутра се теби обраћа дух мој Боже, јер си светлост и твоје
заповести беху исцелење слугама твојим, Човекољубче.
О својим телесним ранама нисте марили, храбри страдалници, али сте зато,
вашим божественим ранама, ране и страдања свих исцелили.
Светитељи Христови, ви сте примили власт на земљи везивати и разрешавати,
зато и наше нераскидиве окове греха разрешите.
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Хорови испосника, пророка и праведника и часних жена очишћеног ума са
Богом су се сјединили и радују се весељем неразоривим.
Слава: мртвен: Човекољубче, као једини многомилостиви, из овог живота у
вери представљене, житељима раја учини.
Богородичан: Показала си се као неразорива палата Богу. Њега моли
најсветија Дјево да и мене учини житељем његове духовне палате.
Ини.
Ирмос: Господе Боже мој од ноћи ка теби раним и молим се: подари ми
опроштај сагрешења мојих и ка светлу заповести твојих управи пут мој молим
те.
Свехвални мученици одевени светлошћу као одећом изатканом кроз муке и
кроз живоносно умирање, измолите раније уснулим душама божествени покој.
Ти изливаш доброту из твојих немалаксалих ризница Спаситељу, зато
благоволи да се душе које си представио, са твојима првороднима у небеским
дворовима настане.
Слава: Твоје слуге Христе су се тегоба ослободили и од уза се разрешили и
ка вишњем животу су прешли, дозволи њима Спаситељу да се светлошћу
твојих светитеља наслађују.
И сада: Владичице и Богомати, подари ми разрешење од мојих сагрешења и
даруј ми опроштај грехова, јер си живот целом свету у личности (Бого-Човека)
родила.
Песма 6.
Ирмос: Из утробе адове Јона вапијаше: изведи из пропасти живот мој; и ми
ти вапијемо, свесилни Спаситељу: помилуј нас.
Најславнији ратници, ви сте оборили противникову надменост и уздигнули се
ка Богу кроз ваше страдање, зато и грађани небески постадосте.
Истински Христови светитељи, ви сте зиму јереси прогнали и ка пролећу
истине мноштво побожних привели.
Слава: мертвен: Ти си Милосрдни представио од временог живота слуге
твоје, па их удостоји бити и учесницима вечног весеља и истинитог живота.
Богородичан: Освети најсветија Дјево слуге твоје, јер си пресветога (Бога)
Реч у телу родила. О њему поји и слави га све што дише.
Ини.
Ирмос: Пловим кроз вреву животних брига, и брод ми тоне због греха и ка
душепогубном зверу сам одбачен, али као Јона кличем ти Христе: извади ме из
смртоносне дубине.
Хор мученика тешка страдања носише и храбро их претрпеше па нестрадалну
сладост наследише и венце правде из живоносне деснице примише. (два пута)
Слава: Са праведнима и где су хорови светих и где је светлост преподобних
и сладост вечнога живота, настани раније уснуле слуге твоје Милостиви, јер си
ти Бог бесмртни.
И сада: Ти си божанском вољом твојом и стваралачком силом све из небића
саставио, ти си из утробе Пречисте изашао и све у тами смрти боготворним
блистањем твојим просветлио.
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Песма 7.
Ирмос: У пећи Халдејској Аврамови младићи, радоваху се са ангелом
говорећи: благословен си Боже отаца наших.
Страдалници токовима своје крви угасише пламен безбожија појући:
Благословен си Боже отаца наших.
Похвалимо јерархе, просветитеље света појући: Благословен си Боже отаца
наших.
У песмама нека се хвале сабори пророка, преподобних и светих који поје:
Благословен си Боже отаца наших.
Слава: Избави од геени верне слуге твоје које си примио Христе милосрдни,
јер и они поје: Благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Опевајмо Богородицу као часнију од ангела појући:
Благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: У давнини младићи показаше разгорелу пећ као росом орошену, и
јединоме Богу појаху и говораху: узвишени Боже отаца, ти си најславнији.
Хорови мученика који носе венце, Христа цара јасно окружују духовно са
хоровима ангела кличући: Благословен си Боже отаца наших.
Ти имаш власт живота и смрти Милосрдни, зато удостоји божанске хране све
који у твојој вери Спаситељу преминуше и који кличу: Благословен си Боже
отаца наших.
Слава: Просвећујеш изливањем нетварне светлости Христе душе које си
представио, па их усели у небеска насеља, да те славе непрестано са твојим
угодницима.
И сада: Предходно се из Оца без матере, а сада без Оца из тебе Дјево,
Христос неизрециво родио и ради нас се као човек у тело обукао. Благословен
је Пречиста плод твоје утробе.
Песма 8.
Ирмос: Следујући младићима у пећи који су духовну росу примили са вером
кличемо: благословите дела господња Господа.
Најславнији страдалници, ви сте идолске храмове разорили а себе сте као
храмове Духа (Светог) саздали и храбро сте живот свој окончали.
Светитељи, ви сте разумом постали сте као мирисни цветови, ви веселите
побожношћу душе верних, зато сте достојни да вас називамо блаженим.
Преподобни ви сте сву земљу прешли а ви пророци сте Божији дошљаци
постали, вишњу сте сладост се сачували и славу вечну и непролазну задобили.
Слава: покојни: Ти си Речи (Божија) Господ и живих и мртвих, зато све у
вери уснуле слуге твоје, уброј и хорове спасених, јер си једини Човекољубац.
Богородичан: Сабор свих светих жена кроз пост и страдања тражили су
Господа, па се моле непрестано божестеном твоме лику Пречиста.
Ини.
Ирмос: Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске и од
кога стрепе чинови ангела, појте свештеници и људи величајте у векове.
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Мученици за славу земаљску нису марили него су ка небеској слави
Христовог доласка гледали и њему су побожно као цару у све векове појали.
Небеску кућу подари онима који су своју земну кућу разрушили и који су у
нади на живот (вечни) уснули и у насељима праведних их упокоји у све векове.
Слава: Ти дарујеш као Бог васкрсење мртвима јер ти извор живота имаш,
зато, као једини Бог, напој потоцима хране, раније уснуле у све векове.
И сада: Ти си Богородице Дјево неизрециво у твоју утробу неприступну
светлост примила и све у тами живота си просветлила, да побожно славе
Христа, који је из тебе дошао неизрециво.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Ти си надприродно Матер а по природи Дјева, једина благословена
међу женама, тебе ми верни Богородице величамо.
Ради молитава свих од века који су праведно поживели: светих мученика,
пророка и праведника, помилуј Христе душе наше.
Свештенотајници, ви сте постали слуге Владике па сте зато убројани у слуге
небеске. Са њима принесите молитве за нас.
Да прославимо хор испосника са женама које у добру скончаше, да бисмо
њиховим молитвама примили и ми освећење.
Слава: мртвен: Удостоји Христе твоје представљене, који су теби
православно послужили, славе свих хорова светих.
Богородичан: Зато јер сам грехољубив дрхтим од страшнога суда, а ти ме
добра Пречиста сачувај неосуђеног код Рођенога из тебе.
Ини.
Ирмос: Мати Божија и Дјева родила је а ипак Дјева остала, што није дело
природе, него Божијег снисхођења; зато њу једину удостојену Божијих чудеса
увек величамо.
Добри мученици јавно просвећују свет јер су они стубови вере а црквама
непоколебиви темељ и ограда побожности, зато њих верни како доличи
прославимо.
Избави Владико вечнога огња од нас пресељене и раскини копљем твојих
ребара њихову обвезницу па их удостоји светлости светих, јер си једини
Човекољубац.
Слава: Удостоји Спаситељу раније уснуле непролазне твоје сладости, јер си
ти благи Бог и по природи човекољубац, ти си милостив и милосрдан, ти си и
неисцрпна ризница бесмртнога живота.
Богородичан: Породом твојим прођоше сенке (старог) Закона и њине
давнашње загонетке, јер је Христос постао испуњење Закона и пророка. Њему у
две природе певамо, а тебе Увекдјеву и Пречисту зовемо блаженом.
Затим: Достојно јест.. и јектенија и светилен:
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Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан:
Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу код Бога, пружи
твоју руку необориву, и порази противнике наше, и низпошаљи, твојим
слугама, помоћ од Светога.
Затим: Уобичајени псалми.
На хвалитне, стихире мученицима, глас 7.
Спомен твојих светих страдалника празнујемо а теби Христе појимо: Господе
слава теби.
На сред судилишта законопреступника са радошћу појаху страдалници твоји
Христе: Господе слава теби.
Страдалници и мученици су једног духа били, и на једно гледали и једини
Пут Живота пронашли; за Христа су умирали и једни другима крају ревновали.
О чуда! Ризнице су за муке променили и један другом говорили: ако ли сада не
умремо умрећемо свакако, и своме постојању дужно послужимо, начинимо од
страдања почаст и све своје заменимо, да смрћу живот купимо. Њиним
молитвама Боже помилуј нас.
Покојнима: У земљи праведника твојих настани Милостиви, престављене са
вером ка теби из привременог живота, Човекољубче.
Слава и сада, богородичан: Моли се Дјево са апостолима и мученицима, да
престављени нађу на суду велику милост.
На стиховње, стихире мученицима, глас 7.
Подобан: Нерадивше..
На крсту си виђен умртвљен једини Бесмртни, и у гроб си као мртав положен,
а смрти и трулежи си људе избавио, ти си ипак неисцрпна пучина милосрђа и
извор доброте, зато душе слугу твојих од нас престављених упокој.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Покојнима: Удостоји Благи ка теби престављене, непролазне твоје доброте и
сладости и лепоте, и просветлити их зрацима божанске светлости, у јаркој
духовној светлости твојој, са ангелима који се радују око тебе свога Владике и
Цара славе и Господа.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
Покојнима: Ти имаш изобилну и велику лепоту дарова, ти си као богата и
непоторшива ризница благости, зато као Бог усели ка теби престављене, у
земљу изабраних твојих, на месту опроштаја, у дому славе твоје, у рајској
храни и девственој палати јер си Милосрдан.
Слава и сада, богородичан: Ти си родила телом Испунитеља Закона и
Избавитеља, јер не беше раније никоме у Закону оправдање, зато се Христос
ради нас разапео и тако нас оправдао. Али пошто као Мати имаш смелост, моли
Сина твога милостивога, да упокоји душе побожно од нас престављених,
Свеопевана.
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Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У суботу, блажени, глас 7.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Плод који је мене усмртио, био је леп и добар за јело, а Христос је као дрво
живота, кад од њега једем не умирем, него појим са разбојником: сети ме се
Господе у царству твоме.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Мученици најславнији, ви сте подвиг храбро завршили, и веру сачували, а
венце непропадне сте од Бога примили, и његове се славе удостојили.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Сабори свештеноделатеља и преподобних и пророка и часних жена скуп, нека
се славе свештено у храму првенаца, који сада живе у радости и настањени са
бестелесним чиновима.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Прими у храм светих све које си преставио од нас Речи (Божија), и превиди
њина душевна сагрешења, учињена на земљи у знању и незнању, и смилуј се на
слуге твоје.
Слава: Слуге твоје о, Тројице Света, када умиру ка теби прелазе, и моле да се
избаве од тамошњих страшних мука и добију добра твоје свете славе у час суда.
И сада: Као Очево блистање Он се Свесвета и Чиста у твоју утробу уселио, и
преварене злим саветом демона и пале у трулеж опет је обновио.

Крај седмом гласу
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ГЛАС 8.
У суботу на малој вечерњи
на Господи возвах, узимамо 4 стиха и певамо стихире васкрсне
осмогласника 3, понављајући прву. Глас 8.
Дело преподобног оца нашег Јована Дамаскина.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Вечерњу песму и разумну службу теби Христе приносимо, јер си решио да
нас васкрсењем помилујеш.
Господе, Господе, на одбаци нас од твога лица, него пристани да нас
васкрсењем помилујеш.
Радуј се Сионе, мати цркава и Божије станиште, јер си ти први примио
васкрсењем опроштај грехова.
Слава и сада, богородичан, догматик: Како да те славимо Богородице?
Како да појимо о несхватљивој тајни твога Порода? Творац векова и Саздатељ
наше природе се смиловао на онога кога је по своме лику створио и унизио се
до несхватљивог снисхођења. Он који је у Очевим духовним недрима у твоју
утробу Чиста се уселио и без промене телесан од тебе неискусобрачне постао, а
Бог је остао као што је и био. Зато се њему савршеноме Богу и савршеном
Човеку клањамо, њему у обема обличјима јер су обе природе у њему уистину
двоструке. Проповедамо све његове природне особине јер има двоструку
суштину и поштујемо два дејства и две воље. Јединосуштан је Богу и Оцу а
самостално хоће и делује као Бог. Јединосуштан је и ка нама јер самостално
хоће и делује као Човек. Њега моли Чиста Свеблажена да спасе душе наше.
Затим: Светлости тиха, Прокимен: Господ се зацари, у лепоту се обуче, са
стиховима: Обуче се Господ у силу и опаса се. А после: Удостоји Господе,
Свештеник не говори јектенију, него певамо на стиховњама васкрсну
стихиру, глас 8.:
Када си са неба сишао, ти си Исусе на крст узишао, дошао си да умреш
Животе бесмртни, свима у тами си Светлост истинита, а свима палима
васкрсење, просветлење зато Спасе наш слава теби.
И друге стихире Пресветој Богородици, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Стих: Спомињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.
Радуј се Богородице свеопевана, радуј се изворе који точиш вернима живот,
радуј се свих Владарко и благословена господарице творевине, радуј се
свенепорочна и најслављенија, радуј се свепречиста, радуј се палато, радуј се
Божије насеље, радуј се чиста, радуј се Мати Дјево, радуј се Богоневесто.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
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Радуј се Богомати Пречиста, радуј се верних надање, радуј се целом свету
чишћење, радуј се јер си твојим слугама од беда избављење, радуј се људима
живоносно утешење, радуј се наше заступање, радуј се предворје свих који те
призивају, радуј се Божије божанско боравиште и света горо.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни.
Радуј се Богородице Мати Христова, радуј се људима једино надање и
заступање, радуј се уточиште, радуј се свећниче светлости сјајне, радуј се свећо
освештана, радуј се палато, радуј се рају, радуј се божанско станиште, радуј се
изворе који извире воде које ка теби теку.
Слава и сада, богородичан догматик: Онај Кога ни небо неможе сместити,
у твоју се утробу Дјево Богородице без стешњености уселио, и остала си Чиста,
по речима неизрецивим, и ничим ти девство није оскверњено; само си ти била
међу женскима и Мати и Дјева, и само ти Пречиста дојила си Сина
Животодавца, и на твојим рукама си носила Око недремано, Који није напустио
недра Очева, као што је пре био него горе сав Бог са ангелима, тако је доле сав
из тебе са људима и свуда неизрециво; њега моли Свесвета Владичице да се
спасу сви који тебе православно као Чисту Богородицу исповедају.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. Тропар васкрсни. Слава
и сада, његов богородичан. Јектенија мала и отпуст.

У суботу на великој вечерњи
после предначинатељног псалма, уобичајена катизма псалтира.
На Господи возвах.. узимамо 10 стихова и певамо стихире васкрсне из
Осмогласника 3, и Анатолијеве 4, и из Минеја 3 (или 6, а тада само 1
Анатолијеву).
Ако се празнује свети: Слава, минеј: И сада, богородичан 1.-и владајућег
гласа.
После предначинатељног псалма, уобичајене катизме псалтира.
Стихире васкрсне, Осмогласника, глас 8.
Стих: Изведи из тамнице душу моју да се исповедам твоме Имену.
Вечерњу песму и разумну службу теби Христе приносимо, јер си решио да
нас васкрсењем помилујеш.
Стих: Мене чекају праведници докле ми не узвратиш.
Господе, Господе, на одбаци нас од твога лица, него пристани да нас
васкрсењем помилујеш.
Стих: Из дубине вичем теби Господе, господе, услиши глас мој.
Радуј се Сионе, мати цркава и Божије станиште, јер си ти први примио
васкрсењем опроштај грехова.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Нека буду уши твоје пажљиве на глас мога молења.
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Он је (Бог) Реч од Бога Оца рођен пре векова, а у последња времена се из
неискусобрачне својевољно оваплотио, распеће смртно је претрпео, и давно
умртвљеног човека је својим васкрсењем спасао.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Ми славословимо Христе твоје из мртвих васкрсење, јер си њиме ослободио
Адамов род од мучења адовог, а свету си као Бог подарио живот вечни и велику
милост.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Слава теби Христе Спасе, сине Божији Јединородни, јер си на крст прикован
и из гроба васкрсао тридневан.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека се Израиљ узда у
Господа.
Тебе славимо Господе, јер си својевољно ради нас крст претрпео, и клањамо
се теби свесилни Спаситељу: не одбаци нас од твога лица, него услиши и спаси
нас васкрсењем твојим, Човекољубче.
Ине стихире Пресветој Богородици, певају се када нема Минеј, или на
литији. (Нека је знано: у грчком преводу нема ових стихира на овом
месту). Дело Павла Аморејског, глас 8.
Подобан: Јако добља..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Ангелски чинови те славе Богомати, јер си Пречиста Бога родила, који увек
постоји са Оцем и Духом; он је и војске ангела из небића својом вољом
начинио. Њега моли да спасе и просветли душе свих, који теби православно
као Богородици певају.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Ти си као извор нашег освећења и ковчег златни, божанским Духом обасјани,
зато падам пред тобом и молим: просветли Владичице моју јадну душу предану
страстима, и избави ме од горкога демонског мучења и подари ми пут спасења
без спотицања.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Када се буду поставили престоли и књиге се отворе и дела обелодане, и приђе
свако (гресима) оптерећен и разоткривен, тада ме поштеди Владичице и избави
сваке осуде, јер сам заслужио сваку казну.
Слава и сада, богородичан (Догматик): Цар небески се из човекољубља на
земљи појавио и са људима поживео. Од чисте Дјеве је тело примио и из ње са
примљеним произашао, једини Син, двострук природом али не и личношћу.
Њега савршеног Бога и савршеног Човека ваистину проповедамо и (веру) у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује душама
нашим.
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Вход. Светлости тиха. После входа учини одређени чтец уобичајени наклон
настојатељу и пева дневни прокимен глас 6.: Господ се зацари у лепоту се
обуче. Стих: Обуче се Господ у силу и опаса се. Стих: Дому твоме Господе
доликује светиња докле дани трају. Стих: Јер је утврдио васељену која се неће
поколебати.
Затим уобичајена јектенија. Удостоји Господе.. Допунимо вечерњу.. и
остало. После возгласа певамо стихиру светога обитељи. Литију чинимо у
припрати и на њој певамо стихове Павла Аморејског или шта настојатељ
изволи.
После уобичајених (литијских) молитава улазимо у храм појући на
стиховњим, стихире васкрсне, глас 8.:
Када си са неба сишао, ти си Исусе на крст узишао, дошао си да умреш
Животе бесмртни, свима у тами си Светлост истинита, а свима палима
васкрсење, просветлење зато Спасе наш слава теби.
Ине стихире, по алфавиту.
Стих: Господ се зацари у лепоту се обуче.
Христа славословимо из мртвих васкрслог, душу и тело је примио и страсти
од обоје одсекао, са пречистом душом је у ад сишао и њега запленио, у гробу
његово свето тело није трулења видело, као избавитеља душа наших.
Стих: Јер је утврдио васељену која се неће поколебати.
Псалмима и песмама славословимо Христе из мртвих твоје васкрсење, њиме
си нас ослободио мучења адова, и као Бог даровао нам живот вечни и велику
милост.
Стих: Дому твоме Господе доликује светиња докле дани трају.
О Владико свима недостижни Творче неба и земље,ти си крстом пострадао а
мени нестрадалност излио, погребење си примио и у слави васкрсао; саваскрсао
си Адама руком свемоћном, зато слава твоме тридневноме васкрсењу, којим си
даровао нама живот вечни и очишћење од грехова, као једини Милосрдни.
Слава, из Минеја ако је има. Ако ли не,
Слава и сада, богородичан: Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво
зачела, Мати Бога вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и
подари свима очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш..
Тропар васкрсан, глас 8.
Са висине си Милосрдни сишао, и тридновно погребење си примио, да би нас
од страсти ослободио, Животе и Васкрсење наше, Господе слава теби.
Слава и сада, богородичан: Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће
претрпео, као Благ си смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог пказао, не
презри све које си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље
Милостиви, прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси
Спаситељу очајни народ наш.
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У суботу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се
Он прослави.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Ходите братијо, да од почетка, тајанственој, светој Богородици, узнесемо са
вером песму нову, хвалећи и данас њену узвишеност.
У давнини Мојсеј боговиђењем озари свој ум, научивши се јасно Пречиста
Дјево твоме, од Бога дивном зачећу, које беше надпрородно, а њему јављено у
врту купине.
Слава: Пред тебе стављам срдачна дела и дајем ти драго писаније јер си
блиски покров и заступљење које приносим Владици Христу.
И сада: Приклони своје ухо Пречиста православноме верном, који под сенку
твога лика притиче ти са часном љубављу и са страхом се клања, и молитвени
глас мој услиши.
Песма 3.
Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у
тами и теби пева дух мој.
У давнини лествица патријарха (Јакова) праобразоваше тебе, Свенепорочна,
ангелски јављајући силазак Бога ка нама и божанско силажење његово у твоју
утробу.
Нека се весели јудејско поколење, јер она коју Јаков прорече из његовог
потомства израсти, нама избављење, Исуса Христа, којега је Пречиста родила и
више од свих се прославила.
Слава: Због греха сам очајан и пронађох тебе као пристаниште спасења,
пречиста Богородице, узданицо наша и помоћи, зато ме ти на покајање упути.
И сада: Имамо тебе у близини Владике, преславна Владичице, и књигу мојих
дела са вером теби предадох, да ме не презре твоје милосрђе.
Песма 4.
Ирмос: Као из осењене горе, тако у јединој Богородици, божијим
провиђењем пророк угледа твоје Речи (Божија) вољно оваплоћење и са страхом
славословљаше силу твоју.
Као златним ђерданом одевена невеста Очева примила си благодат и украсила
се девственом добротом и постала Мати Сина Божијега.
Тебе као истинити Сион изабра Христос Реч себи за божанско станиште и
одабра тебе изабрану Богородице ради обнове целог света.
Слава: Радуј се красна палато (Бога) Речи и девствена палато Царева, радуј се
похвало свију безтелесних, радуј се помоћнице људима.
И сада: Ко се удаљи од Бога и ко одбаци лик Сина твога тај пропадне, Мати
Божија, Дјево Богородице, а њиме се спасавају сви који га поштују.
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Песма 5.
Ирмос: Разагнај мрак душе моје, светлодавче Христе Боже, јер изгониш
првобитну таму бездана и даруј ми светлост заповести твојих Речи (Божија), да
од зоре славим тебе.
Дођимо са божественим Гаврилом и запевајмо верно Богородици: радуј се
Дјево света и благодатна, Господ је с тобом и он тобом уништи нашу тугу и
даде нам радост.
Твоју пречисту утробу предсказа Дјево чиста Гедеон, да је у њу као киша
сишао (Бог) Реч и оваплотио се божественим Духом, неодвојивши се од Очевог
божанства.
Слава: Помоћница си свега света и заступница грешних људи,
Богородитељко Дјево, и ми са вером и љубављу притичемо теби као
спасоносном ослобођењу и разрешењу од многих сагрешења.
И сада: Духом светим без семена, чиста Богородитељко изникао је из тебе
Син као Очев изданак, који беше пре свега створеног, надвремен и безпочетан,
и његов (Божнски) лик сви поштујемо.
Песма 6.
Ирмос: Прими ме Човекољубче као што си примио пророка, иако сам ја
обухваћен многим гресима, али се приклањам милосрђу твоме Господе и спаси
ме.
Ти си огледало девства и чисто станиште Божанства, па те зато песмама
хвалим неискусобрачна Дјево.
Бог се безстрасно и задивљујуће оваплотио у твојој утроби Богоневесто, као
да је Очевом руком у свитку новом написан.
Слава: Ти си наша покровитељка и очишћење и сигурна нада и заступница,
Дјево чиста; не остави посрамљене слуге твоје.
И сада: Беснило незаконитих страсти претвори у тишину, доласком твојим
Богоневесто и упути нас тихоме пристаништу.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Кондак, глас 8.
Теби Војвоткињи која се бориш за нас, узносимо песме победне а
избављајући се од зла песме захвалне, ми, слуге твоје Богородице, но пошто
имаш моћ непобедиву, од сваке нас опасности избави, да ти кличемо: Радуј се
Невесто неневесна.
Песма 7.
Ирмос: У давнини посрамио се у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи (играху) радосним ногама и као да су у башти, ликујући
певаху: благословен јеси Боже отаца наших.
Показала си се као заступница радости наше Дјево, па ти са љубављу
приносимо благодатни венац похвала појући: радуј се благословена, Пречиста
Ти си као гора Божија осењена, као гора изобиља, Свенепорочна, као гора
препуна божанског сјаја, као гора у којој изволи Бог живети.
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Слава: Није грешно прибећи под благодат твоју, јер материнску слободу и
вољу имаш, да молитвама твојим разрешаваш сагрешења и одбијаш све нападе.
И сада: Богородице, ти си родила си једног од (Свете) Тројице, непромењеног
због телесног сједињења, двоструког природом, и његов икону и лик
поштујемо.
Песма 8.
Ирмос: На гори светој Господ се прославио и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и узносите га у све векове.
Као кадионица са божанском угљеном (жеравицом) која спаљује грехе, јавила
си се пророку, Богородице Дјево, Мати Бога нашега.
Данило те је прозрео као велику гору, Богородице Дјево, од које се Христос,
као камен часни, у тело обукао и храмове лажних идола оборио.
Слава: Велика неман тражи да ме прогута због ужасног греха и очајних
страсти мојих, али ти пожури и спаси мене слугу твога, Владичице.
И сада: Бог свију говорио је, Богородице, преко тебе људима, јер је примио
изглед човека; његову икону поштујемо Дјево по (Свештеним) Писмима.
Песма 9.
Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом, Дјево чиста,
спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Ти си као затворени врт, Дјево Богородице, и извор запечаћен Духом
Божественим, тако је премудри (пророк) у песмама о теби певао, јер се у теби
као у врту живота Христос оваплотио.
Неизрециво рађање (Христа) из тебе описује прозорљиви пророк као књигу
запечаћену, чију тајну нико не разуме, а то је очовечење Рођенога из тебе.
Слава: Теби се сви молимо са умилењем у души: не презри Владичице наше
молитве, него нам буди покров помирења и молитву нашу услиши.
И сада: Клањам се иконама, и твојој и Сина твога Богородице Дјево, и
одбацујем Манентово лажно мудровање о поштовању истих, и православно ову
песму завршавам.
Затим: Достојно је..Трисвето. После Оче наш.. кондак гласа и остало по
обичају и отпуст и праштање.

У недељу на полуноћници
Јереј: Благословен Бог наш.. а ми одговарамо: Амин. Слава Теби Боже
наш, слава Теби. Царе небесни.. Трисвето. Пресвета Тројице.. Оче наш..
Јереј: Јер је твоје царство.. Господе помилуј 12. Слава и сада: Ходите
поклонимо се.. (три пута) Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Канон Пресветој и животворној Тројици. Његов акростих је:Тројице и
Јединице, спаси ме слугу твога. Дело Митрофаново. Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Коњаника фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака Израиља
бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Припев: Пресвета Тројице, Боже наш слава теби.
Трисунчаноме Цару и стројитељу и промислитељу свега и јединоме благоме,
бићу постојећем који има јединствену славу Божанства, Богу јединоначалноме
притецимо и трисвету песму певајмо.
Сетивши се јасно божанских речи и пророштва која су одозго, Богоначално
Биће јединствено прослављамо, као увекпостојеће, сабеспочетно и у три лица:
Оца, Сина и Духа, (Божанство) стваралачко и свесилно.
Слава:Авраам је био свештенотајник па је давно у свештеном лику Творца и
Бога свих и Господа као три личности са радошћу примио, и моћ три Лица као
јединствену је препознао.
Богородичан: Ти си Пречиста неискусобрачно родила Христа, који је нас
ради примио нашу природу и као ми постао, а непроменив у обе (природе)
остао. Њега моли непрестано, да ми подари избављење од искушења и грехова.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама основао,
на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег од тебе
једини Човекољубче.
Тебе неприступнога Бога и Цара славе видео је Исаија на престолу високом и
херувиме и серафиме како непрестаним песмама славе тебе, јединственога а
триипостаснога.
Јединога (Бога) Реч, од Оца рођенога као од Разума, и Духа који неизрециво
исходи, по свим учењима и наукама из књига схватамо као јединога Бога
трисунчанога и тако га славимо.
Слава: Отац који је без рађања рађа као блистање из свога бића
непроменивога Сина, као светлост од светлости, и додаје исходећег Духа као
неодвојиву светлост сведелатну и једнакославну.
Богородичан: Показала си се као чисти храм Дјево и Мати Маријо, за Христа
који је све свемоћно и премудро створио и поредак одредио и одржава. Твојим
материнским молитвама учини га према мени милостивим.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 8. Подобан: Повељеноје тајно..
Хајдете сада верни да похвалимо силу трисунчанога и часнога Богоначала,
јер је само заповешћу створио све вишње хорове ангелске и доња
свештеноначала црквена, па кличимо: Свети, Свети, Свети јеси Боже преблаги!
Слава и химна моћи твојој.
Слава и сада, богородичан: Ти си непроменивога Бога родила, зато твојим
материнским молитвама утврди Блага моје увек промениво срце због греха,
лености и напада лажљивога, да бих те и ја благодарно славио, Богородитељко
Маријо, а ти се смилуј на стадо твоје које си стекла, Свенепорочна.
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Песма 4.
Ирмос: Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја
радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој Човекољубче.
Свима у тами се показао као Исток Божанства и сву ноћ страсти и без светла
је разагнао и сунце правде нам заблистао. Он је једноставан по суштини а
трисјајан лицима. Њему увек појмо и славимо га.
Опеванога устима серафима и ми земним устима славимо природом и лицима
једнога и тројичнога Господа славе, кличући му: О Свецаре, подари твојим
слугама опроштај свих могућих сагрешења!
Слава:Ти која обдржаваш све што постоји, невидива, свемилосрдна,
милостива и човекољубива Тројице, часна и богоначална, из неизрециве твоје
милости не заборави до краја мене слугу твога, нити разори завештање твојим
слугама шта ће видети.
Богородичан: Тебе је Свечиста нашао пребеспочетни (Бог) Реч као једину од
века лепоту и доброту Јаковљеву и из милосђа се у тебе уселио да би обновио
човекову природу. Њега моли непрестано да ме избави од сваке невоље.
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Тебе Божанска природо славимо као сапостојећа Три Лица, а једнога Господа,
и једно раздељујемо и сједињујемо и верно кличемо: богоначална и Света
Тројице, избави слуге твоје од невоља.
Јако јецам због слабости мога карактера: зашто стварно чиним оно што нећу и
страдам? Зато кличем: животоначална и Света Тројице утврди ме у добру.
Слава: Оптерећен сам у греховним маштањем које ме гура у сан смртни, а ти
као човекољубива, преблага и свемилостива богоначална Света Тројице, смилуј
ми се и обнови ме.
Богородичан: Мати и млада Дјево, пречиста, свенепорочна и богоблагодатна,
твојим молитвама учини Сина и Бога твога и Господа милостивим према мени,
и убрзо избави слугу твога од страсти и сагрешења.
Песма 6.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже спасења мога.
Ми подражавамо небеске чинове духова, Тројице јединоначална свих и
пресуштаствена, па те и ми нашим земним устама славословимо трисветим
песмама.
Ти си по лику своме саздао човека и из небића све мудро створио, зато се теби
Богу триипостасном клањам, славим те, певам ти и величам те.
Слава: Боже сведржитељу и једини безгранични, усели се у мене трисунчани
Владико и због неизрециве милости обасјај ме и уразуми јер си милосрдан.
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Богородичан: Ти си Пречиста постала храм несместивога Бога, зато и мене
твојим молитвама учини храмом његове божанске благодати Пресвета
Владичице, и сачувај ме од повреда.
Господе помилуј, трипут.
Сједален, глас 8. Подобан: Повељеноје тајно..
Опевајмо верни уистину Оца беспочетнога и Сина сабеспочетнога и Духа
божанскога, као несливене, непоколебиве и неизмениве, као Тројицу
једноставну и Свету и спојену и са ангелима кличимо: Свети си Оче, и Сине са
Духом Пресветим и часним. Помилуј Владико све које си по лику твоме саздао.
Слава и сада, богородичан: Увек ти благодаримо Богородице и величамо те
Чиста и клањамо ти се певајући о твом Породу благодатна и кличемо
непрестано: спаси нас слуге твоје Дјево премилостива и блага, да не будемо
посрамљени у часу суђења.
Песма 7.
Ирмос: У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи (играху) радосним ногама и као да су башти ликујући
певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Твојом неизрецивом премудрошћу и пучином благости и сада као и у давнини
покажи слуге твоје на дар помиловане и избави нас од невоља, грехова и
страсти Тројице и Јединице, Боже. (два пута)
Слава: Отац као нерођени Ум и од њега рођени (Бог) Реч и Дух Божански
који недокучиво исходи, Боже јединоначални и трисунчани теби појим:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Пречиста ја сам умртвљен и отровом греха напојен али са
вером теби притичем, јер си родила Осниваоца живота, твојим молитвама
оживи слугу твога и избави од страсти и искушења, једина Чиста.
Песма 8.
Ирмос: Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи га
величајте у векове.
Ти си светлост незалазна, трисјајан и трисунчан и јединоначалан,
самопостојећи, једноставан Бог, недокучиви и самопостојећи Господ, ти сада
обасјај моје тамно и помрачено срце и покажи га светлим и обасјаним да бих ти
певао и славио у све векове.
Божествени серафими најсветијим крилима покривају побожно лица и ноге,
не могући поднети недостижну славу твоје доброте, благоначална, богоначална
и јединоначална Пресвета Тројице, а и ми ти смело певамо и славимо верно у
векове.
Слава: Беспочетно господоначало, свесилну и преблагу савршеноначалну,
добродејствену, неограничену увек без узрока, стваралачку, увек постојећу,
промислитељну и спаситељну за све, Јединицу по суштини и Тројицу лицима,
славим те Боже мој верно у векове.
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Богородичан: Девственим рођењем из тебе Пречиста Владичице (Христос) је
засијао на земљи као незалазно сунце, и избавио је људе из дубокога идолскога
мрака. Зато ме и сада посебно обасјај зрацима његовог богоначала и сачувај ме
слугу твога.
Песма 9.
Ирмос: Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса, зато тебе Богородицу и
ангелски и људски чинови величају.
Сада те славословимо Тројицу која над свима царујеш и све ствараш, као биће
пре сваког почетка и изнад времена, живототворну, милосрдну, човекољубиву,
благу, јединоначалну и молимо опроштај грехова, мир целоме свету а црквама
јединомислије. (два пута)
Слава: Једино и трисветло Господство, јединствено и трисунчано
богоначало, прими божански лепо твоје појце и избави нас од сагрешења и
ужасних искушења и убрзо и човекољубиво подари мир и јединство црквама.
Богородичан: У девичанску утробу си се уселио Христе Спасе мој, и јавио се
свету као Бого-Човек, заиста неизменив и неслијан, и обећао си да будеш увек
са твојим слугама, зато ради твоје Родитељке начини мир целом стаду твоме.
Затим припеви Григорија Синаита, које говоримо после тројичних канона
сваке недеље: Достојно је заиста.. а који су писани у прилозима Октоиха.
Затим остало из полуноћнице и отпуст.

У недељу на јутрењу
Након шестопсалмија, Бог Господ на глас 8. и певамо тропар васкрсни,
два пута, и богородичан једном, писани на великој вечерњи. Затим
уобичајено стихословије Псалтира.
По првом стихословију, сједални васкрсни, глас 8.
Васкрсао си из мртвих Животе свих, и светли ангел је женама кликтао:
престаните са плачем и апостолима благовестите и у песми појте да је васкрсао
Христос Господ, јер је решио као Бог да спасе род човеков.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој нека се уздигне десница твоја, не заборави
твојих убогих до краја.
Заиста си из гроба васкрсао, и преподобним женама наредио: да проповедају
васкрсење апостолима како је и писано; Петар је брзо на гроб дошао, и светлост
у гробу угледао, па се зачудио. Затим је видео плаштанице, али божанско тело у
њима није лежало, па је са вером узвикнуо: слава теби Христе Боже, јер
спасаваш све Спаситељу наш, јер си ти Очево блистање.
Слава и сада, богородичан: Опевајмо (богородицу као) небеске двери и
ковчег и најсветију гору, и сјајни облак и небеску лествицу и разумни рај;
Евино избављење и целе васељене велику ризницу, јер се у њој спремило
спасење свету и опроштење давних сагрешења. Зато ти (Дјево) кличемо: моли
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Сина твога и Бога, да подари опроштај свима, који се побожно клањају твоме
Пресветом Породу.
По другом стихословију, сједални васкрсни, глас 8.
Људи су Спаситељу твој гроб запечатили али је ангел камен са њега одвалио,
жене су виделе да си устао из мртвих и благовестиле твојим ученицима у
Сиону: да си животе свих васкрсао и да су поломљени окови смрти, зато
Господе слава теби.
Стих: Хвалићу те Господе свим срцем мојим и казиваћу сва чудеса твоја.
Погребне мирисе донеле су жене и чуле су глас ангелски из гроба: престаните
са плакањем и уместо туге радост примите и певајући реците: да је Христос
Господ васкрсао, јер је као Бог одлучио да спасе род човеков.
Слава и сада, богородичан појимо не седећи него стојећи са страхом и побожно:
Због тебе Благодатне се радује свако биће, сабор ангела и људски род,
освештани храме и рају духовни, похвало девствености, јер се из тебе Бог
оваплотио и детенце постао, а Он је пре свих векова Бог наш, утобу је твоју
учинио престолом ширим од небеса. Због тебе се благодатна радује сва
творевина, слава теби.
Затим: Блажени непорочни.. (17.катизма). После, тропари: Ангелски
сабор..писани у прилогу октоиха. Затим мала јектенија, и
Ипакој, глас 8.
Мироносице су стајале пред гробом Животодавца и тражиле бесмртнога
Владику међу мртвима, и примиле су од ангела радосну благовест, и
апостолима су јавиле, да је Христос Бог васкрсао, и велику милост свету
подарио.
Степена: А н т и ф о н 1. глас 8. стихови се понављају:
Од моје младости враг ме искушава, пали ме стластима, а ја се уздам у тебе
Господе па га побеђујем.
Сви који мрзе Сион нека буду као ишчупана трава, нека Христос покоси њине
вратове сечењем у мукама.
Слава: Светим Духом живи све што постоји, он је светлост од светлости,
велики Бог и о њему појим и Оцу и Речи.
И сада, исто.
А н т и ф о н 2.
Моје срце нека заклони страх од тебе и нека се понизи, а не да се горди и
отпадне од тебе Свемилосрдни.
Когод има наду у Господа неће се уплашити онда када се буде судило огњем
и са муком.
Слава: Ко види божанство и предсказује чини то Светим Духом, јер Вишњи
чуда чини, и поји се Богу у три лица, али мада је и трисветли, Он је јединствено
божанство.
И сада, исто.
А н т и ф о н 3.
Узвикнух ка теби Господе и чуј ме, обрати ухо твоје мени који вапијем и
очисти ме пре него ме узмеш одавде.
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Свако ко одлази ка својој матери земљи, вратиће се да прими муке или
почасти по своме животу.
Слава: Светим Духом се богословствује да је Трисвета јединица: Отац
беспочетни, од њега се родио Син ван времена и Дух сапрестолни исти са њим
и од Оца заблистали.
И сада, исто.
А н т и ф о н 4.
Гле шта има сада боље или лепше, него када браћа живе заједно, таквима је
Господ обећао живот вечни.
Онај Који криновима поља украшава наређује, да се о својој одећи несмемо
бринути.
Слава: Светим Духом као једним и истим узроком све се на свету обдржава,
јер Он је Бог, једне суштине и владавине са Оцем и Сином.
И сада, то исто.
Прокимен, глас 8.
Зацариће се Господ до века, Бог твој Сионе, из нараштаја у нараштај.
(Пс.145,10)
Стих: Хвали душо моја Господа, хвалићу Господа у животу мојем.
(Пс.145;1,2)
Све што дише.. Еванђеље јутарње по реду.
Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу,
јединоме Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење
твоје певамо и славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име
твоје прослављамо. Ходите сви верни, поклонимо се светом васкрсењу
Христовом. Јер гле, крстом дође радост целом свету. Свагда благосиљајући
Господа, певајмо васкрсење његово; јер ради нас претрпевши крст, смрћу смрт
разруши.
Псалам 50.: Помилуј ме Боже..
Слава, глас 2.: Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших
сагрешења.
Затим глас 6.: Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву
милосрђа твојих очисти безакоње моје.
Потом стихира: Христос је васкрсао из гроба, као што прорече, дао нам је
живот вечни и велику милост.
Ђакон: Спаси Боже народ твој..
Свештеник возглас: Милошћу и милосрђем и човекољубљем...
Канони: васкрсан на 4; крстоваскрсан на 3; и богородичан на 3; минеја на
4. Ако се празнује свети на 6, крстоваскрсан на 2 и богородичан на 2.
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Канон васкрсан, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Кочијаша фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака Израиља
бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Припев: Слава Господе светоме васкрсењу твоме.
Како да се не дивимо свесилноме Христовом божанству? Из свога страдања
излива свима вернима нестрадалност и нетрулежност и из ребра светога точи
извор бесмртности и непролазни живот извире из гроба.
Сада се на најлепши начин јавио женама ангел, носећи светли лик природне,
духовне чистоте, у сјају јавља светлост васкрсења кличући: Васкрсао је Господ.
Богородичан: Преславне речи су се чуле о теби из поколења у поколење: да
си Бога у утробу примила и чиста остала, Богородице Маријо, зато те сви
поштујемо, као од Бога нам дато заступништво.
Ини канон, крстоваскрсан.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Отворише се врата патње и устрашише се вратнице адове, гледајући како је
сишао у најдубље подземље Онај који је на висини изнад сваког бића.
Зачудише се анђеоски чинови гледајући на Очевом престолу смештену палу
човекову природу, извучену из затворене дубине подземља.
Богородичан: Тебе безневесна Мати непрестано хвале чинови ангела и људи,
јер си њиног Створитеља као детета у наручју твоме носила.
Ини канон Пресветој Богородици.
Ирос: Појим Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се
Он прослави.
Пречиста Богородице, ти си надприродно родила оваплоћеног, вечног и
пребожественог (Бога)-Реч, зато ти појимо.
Тебе Христе је Дјева родила као грозд живоносни, који точи сладост спасења
свега света.
Адамов род те достојно слави Богородице, јер је тобом подигнут ка надумном
блаженству.
Затим минеј. Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама основао,
на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег од тебе
једини Човекољубче.
Твојим спасоносним страдањем у телу Христе оправдао си Адама осуђеног
због окушања (забрањене хране), а сам ниси окусио смрти, једини безгрешни.
Светлост васкрсења Бога мога Исуса, засијала је свима који су седели у тами
и сенки смрти и Он је својим божанством свезао моћнога и његове судове је
уништио.
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Богородичан: Показала си се виша од херувима и серафима, Богородице, јер
си само ти нескверна, примила Несместивог у твоју утробу, зато те Пречиста,
сви верни у песмама зову блаженом.
Ини.
Ирмос: Појим Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се
Он прослави.
Раније сам се одрекао твоје заповести Господе и ти си ме одбацио од себе, али
си се ипак у мој лик уобличио, да би ме научио послушности и код тебе уселио
твојим распећем.
Све унапред знаш по твојој премудрости и промислом твојим установио си
подземље, али ниси одбио да твојим снисхођењем васкрснеш Речи Божија, оне
који су по твоме лику саздани.
Крстобогородичан: Телом си се уселио у Дјеву Господе и јавио си се (као
човек) људима, како је и требало да те виде. Њу си и показао истинитом
Богородицом и вернима помоћницом, једини Човекољубче.
Ини.
Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светлост у
тами и теби пева дух мој.
Твојим молитвма дај нам помоћ Пречиста и ослободи нас навале злих
околности.
Ти си Богородице била исправка праматере Еве, јер си родила свету Христа,
зачетника живота.
Опаши ме Пречиста силом, јер си заиста родила Бога у телу: Очеву
испостасну силу.
Песма 4.
Ирмос: Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја
радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој Човекољубче.
Ти си милосрдни Спаситељу мене као твога противника веома заволео. Ти си
чудним снисхођењем на земљу сишао. Ти се ниси мене ни у мојој последњој
увреди одрекао, него си ме, раније без части, на висину твоје пречисте славе
поставио и прославио.
Ко се сада не ужасава гледајући Владико како са смрћу смрт уништаваш? Од
крста бежи трулење и (кроз твоју) смрт ад се богатства лишава, божанском
силом тебе разапетог. Чудног ли дела Божијег!
Богородичан: Ти си Неневесна похвала вернима, ти си заступница, ти си
уточиште, бедем и пристаниште хришћана. Ка Сину твоме приносиш молбе
Најнепорочнија и спасаваш од беда све који са вером и љубављу тебе као чисту
Богородицу познају.
Ини.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
На крст су те приковали деца законопреступника, Христе Боже, а ти си
крстом спасао као милосрдан све који славе твоје страдање.

107

Васкрсао си из гроба и саваскрсао све мртве у аду и просветлио си као
милосрдан оне који славе твоје васкрсење.
Крстобогородичан: Бога којега си родила Пречиста Маријо, моли да дарује
слугама твојим опроштај сагрешења.
Ини. Ирмос исти.
Богородице, ти си као неорана њива изникла клас животворни, који дарује
живот свету, зато спасавај оне који ти поје.
Ми сви просветљени проповедамо тебе као свечисту Богородицу, јер си
родила Сунце правде, Увекдјево.
Даруј очишћење нашег незнања, јер си безгрешан, и умири свет твој Боже,
ради молитава твоје родитељке.
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Пре твога страдања Спаситељу претрпео си поругу да се обучеш у скерлет,
покривао си срамотну наготу првосазданога а наг си био телом прикован на
крсту и тако си Христе скинуо одећу смртности.
Васкрснувши опет си од смртног праха створио моје пало биће и утврдио си
ми живот који нема старења, вратио ми опет царев лик и дао ми живот који
блиста и не трули.
Богородичан: Пошто имаш материнску смелост Пречиста ка Сину твоме,
подобне помисли за нас не презри молимо ти се, јер ми хришћани само тебе као
милостиво очишћење приносимо Владици.
Ини. Ирмос: Просвјети нас..
Упути нас силом крста твога Христе, јер теби притичемо и мир нам подари
Човекољубче.
Управи живот наш Боже преблаги, јер певамо о твоме устајању (из мртвих) и
мир нам подари Човекољубче.
Крстобогородичан: Умоли Пречиста, неискусобрачна Маријо Сина твога и
Бога нашега, да нама вернима низпошаље, велику милост.
Ини.
Ирмос: Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
Утоли неиздрживу буру мојих страсти, јер си родила Бога, кормилара и
Господа.
Рођеноме из тебе, Пречиста Богородице, служе чинови ангела и сабори народа.
Маријо Богородице неневесна, осујети надања наших непријатеља и
развесели оне који ти певају.
Песма 6.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже, спасења мога.
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Дрветом (у рају)ме силно оборио зачетник злобе, а ти си се Христе вазнео на
крст и силнога си збацио и посрамио, а мене палога си васкрсао.
Као милосрдан засијао си из гроба и смиловао се на Сион, нови си (закон) на
место старога поставио, божанском твојом крвљу, и сада царујеш на (небеском)
Сиону у векове, Христе.
Богородичан: Твојим молитвама чиста Богородице, да се избавимо љутих
сагрешења и да примимо божански сјај Сина Божијег, из тебе неизрециво
оваплоћенога Пречиста.
Ини.
Ирмос: Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се
душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као Јона: изведи
ме Боже из пропасти.
Раширио си на крсту дланове, и исцелио неуздрживу руку првосазданога
пружену у Едему и твојом вољом си жуч окусио и спасао си Христе, као силан,
све који славе твоја страдања.
Христос избавитељ је окусио смрт старе осуде, да би разрушио царство
трулежи и у просторе ада је сишао и васкрсао и спасао као силан оне који поју
Христово васкрсење.
Богородичан: Не престај да се молиш за нас Пречиста Богородице Дјево, јер
ти си тврђава вернима, надом у тебе се снажимо и са љубављу оваплоћенога из
тебе славимо.
Ини. Ирмос: Ризу мње подажд..
Ми верни објављујемо тебе Богородице, као храм Божији и ковчег и ложницу
одуховљену и као двери небеске.
Маријо Богоневесто, клањамо се рођеном из тебе, са Оцем и Духом, који је
као Бог идолска места разрушио.
Богородице, тебе је Реч Божија показао као небеску лествицу, којом нам је Он
сишао.
Кондак, глас 8. Подобан: Јако начатки..
Васкрснувши из гроба, подигао си умрле и Адама си васкрсао, а Ева се
радује твоме васкрсењу, и сви крајеви света се веселе због Твога
Васкрсења, Многомилостиви!
Икос: Адово си царство опленио и мртве васкрсао, Дуготрпљиви. Жене
мироносице си срео доносећи им радост уместо туге. Апостолима твојим си
победничка знамења објавио Животодавче и Спаситељу мој и твар си
просветлио, Човекољубче. Због тога се свет радује твоме устајању из мртих,
Многомилостиви.
Песма 7.
Ирмос: У давнини посрамио се у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи (играху) радосним ногама и као да су у башти, ликујући
певаху: благословен јеси Боже отаца наших.
Славно снисхођење богатог божанства твога твојим осиромашењем Христе,
задивљује ангеле, док те гледају на крсту прикованог, ради спасења свих који са
вером кличу: Благословен си Боже отаца наших.
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Твојим божанским силаском испунио си светлом подземље и тама, ранија
гонитељка беше прогнана. Одатле васкрсоше од века сужњи и клицаху:
Благословен си Боже отаца наших.
Тројичан: Православно богословствујемо и објављујемо свима тебе Господа,
Оца исте природе и исте суштине са самим и јединим јединородним Сином и
видећи јединога Духа правога који од Оца исходи.
Ини.
Ирмос: У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу,
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца, благословен јеси.
По пророчанствима си извршио спасење посред васељене Боже, када си на
дрво био подигнут и све си призвао који са вером кличу: Благословен си Боже
отаца наших.
Васкрсао си из гроба као од сна, милосрдни и све си од пропасти избавио.
Цела творевина је уверена проповедањем апостолским о твоме устајању (из
гроба), благословени Боже отаца наших.
Богородичан: (Бог)-Реч, истог дејства са Родитељем, исте силе и исте
суштине, ствара се у утроби Дјеве, благовољењем Оца и Духа, благословени
Бог отаца наших.
Ини. Ирмос исти
Оваплоћен из девствене утробе јавио се јеси на спасење наше, зато познавши
твоју Матер као Богородицу, православно кличемо: Благословен си Боже отаца
наших.
Из тебе је Дјево израстао као жезал од корена Јесејева и процветао плодом
спаситељним, свима који са вером кличу Сину твоме: Благословен си Боже
отаца наших.
Кроз Богодорицу си све напунио премудрошћу и божанском силом, ипостасна
Премудрости Вишњега, зато ти сви кличу: Благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седам пута халдејски мучитељ махнито је ужарио пећ против
побожних (младића), а они видећи, да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: децо благословите, свештеници опевајте а људи га
узносите у све векове.
Исусова најбожанскија сила је божанском лепотом засијала у нама, када је
телом окусио крсну смрт за све и тврђаву ада разрушио. Њега непрестано децо
благословите, свештеници појте му и народи га величајте у све векове.
Распети је устао, а велики кривац је пао, пали и сломљени (Адам) се
исправио. Трулеж је одбачена а нетрулежност је процветала. Животом је
смртно уништено, зато децо благословите, свештеници појте му и народи га
величајте у све векове.
Тројичан: Трисвето божанство, једину светлу зраку од једине триипостасне
природе, беспочетног родитеља једноприродну Реч Очеву, сацарствну са
једносушним Духом, децо благословите, свештеници појте му и народи га
величајте у све векове.
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Ини.
Ирмос: Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и пламена
и марећи веома за заповести твоје клицаху: Благословите сва дела господња
Господа.
На дрвету је обнажен био и ради мене руке раширио, да ме призове и загреје
својом смиреном наготом, зато га благословите сва дела господња и величајте
га у векове.
Из дубине ада подигао ме је палог и почаствовао високим престолом и славом
свога Родитеља, зато га благословите сва дела господња и величајте га у векове.
Крстобогородичан: Постала си кћи палога Адама али и Мати Бога који је
обновио моје биће, зато му појимо сва дела као Господу и величамо га у све
векове.
Ини.
Ирмос: Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Угаси ужарене и распаљене стреле противника на нас, да бисмо ти појали у
све векове.
Родила си Дјево надприродно саздатеља и Спаситеља Бога-Реч, зато ти
појимо и величамо те у све векове.
Уселивши се у тебе светлост неприступна, показао те је Дјево као златосјајну
светиљку која светлиш у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима..
Песма 9.
Ирмос: Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе Богородицу и
ангелски и људски чинови величају.
По божанској и беспочетној природи си једнострук, а сложен си постао када
си тело примио и у себи га спојио Речи Божија. Пострадао си као човек а остао
нестрадалан као Бог, зато те у две суштине али нераздељног и несливеног
величамо.
Од Оца си по суштини божански а по природи човек; Бог си вишњи а слугама
си сишао. Благодаћу Оца васкрсао си из гроба и људима на земљи си то
одредио, зато тебе по природи Бога и Владику са њима величамо.
Богородичан: Показала си се, о Дјево и Мати Божија, изнад природе,
родивши телом Бога-Реч. Њега је Отац као благ од срца свога пре свих векова
одвојио. Њега сада као (Господа) над телеснима схватамо мада се у тело обукао.
Ини.
Ирмос: Свако ко чу уплаши се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
својевољно Вишњи спусти чак до тела, од девичанске утробе постаде Човек,
зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
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Познасмо тебе по природи Сина Божијег, зачетога у троби Богоматере. Ради
нас си постао човек, стога гледајући те на крсту као човека по природи како
страдаш а остајеш нестрадалан као Бог ми те величамо.
Растерана је тама жалости и из ада је засијало сунце правде Христос, да
прослветли све крајеве земље. Он сија светлошћу божанства, као небесни Човек
и Бог на земљи, зато њега који је у две природе сви величамо.
Крстобогородичан: Јачај, успевај и царствуј Сине Богомајке! Покори
исмаилске народе који нас нападају и даруј нама који ти прилазимо крст са
копљем као оружије непобедиво.
Ини.
Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо,
Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Спомен је твој пун радости и весеља и свима који ти прилазе изливаш
исцелења, зато те побожно Богородице проповедамо.
Неућутно ти певамо псалме Благодатна и приносио ти (поздрав): Радуј се! Јер
ти си свима излила радост.
Изникао је красан твој плод Богородице, не као посредник за трулење онима
који га се причешћују, него (као посредник) живота свима који те са вером
величају.
После катавасије мала јектенија. Затим: Свјат Господ Бог наш.. три пута,
ексапостилар јутрења.
На хвалитне, стихире васкрсне, глас 8.
Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним
Његовим.
Господе, мада си и стао пред Пилатом на суду, али се ниси удаљио од
престола где са Оцем седиш, и васкрсао си из мртвих и свет ослободио од
робовања противнику, јер си Милосрдан и Човекољубац.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.
Господе дао си нам твој крст као оружије против ђавола, од њега он стрепи и
дрхти и неможе издржати да гледа силу крста, јер се њиме мртви подижу и
смрт оплени, због тога се клањамо твоме погребу и васкрсењу.
Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства
његовог.
Господе, мада су те као мртвога Јудејци у гроб положили, и као успаваног
Цара војници те чували и као ризницу живота печатом запечатили, али си
васкрасао и душама нашим нетрулежност подарио.
Стих: Хвалите га уз глас трубни, хвалите га уз пслатир и гусле.
Твој ангел Господе је васкрсење проповедао, и стражаре је поплашио, а
женама је објавио и рекао: зашто тражите Живога међу мртвима? Он је
васкрсли Бог и целом свету је живот подарио.
Ине стихире Анатолијеве, глас исти.
Стих: Хвалите га уз бубањ и у хору, хвалите га уз жице и фруле.
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Божанством си нестрадалан, а од крста си пострадао, и тридневно погребење
си примио, да би нас од робовања врагу ослободио, и обесмртио, и оживео
Христе Боже, твојим васкрсењем Човекољубче.
Стих: Хвалите га уз јасне кимвале, хвалите га уз кимвале са поклицима. Све
што дише нека хвали Господа.
Клањам се, славим и појим Христе твоме васкрсењу из гроба, јер си нас њиме
ослободио од адових нераскидивих окова и као Бог подарио си свету живот
вечни и велику милост.
Стих: Васкрсни Господе Боже мој, нека се уздигне рука твоја, не заборави
убоге твоје до краја.
Гроб који је Живот примио су законопреступници са стражом чували, и тада
га запечатили, а ти си васкрсао из њега као Бог бесмртни Свесилни и
Тридневни.
Стих: Исповедићу ти се Господе свим срцем мојим, казиваћу сва чудеса
твоја.
Када си дошао Господе до врата адових и њих поломио, тамничар је овако
завапио: ко је овај јер није осуђен на крајњу дубину земље, него је као сенку
порушио смртну тамницу? Примио сам га као мртвога, а бојим га се као Бога.
(Ми пак кличемо): Свесилни помилуј нас.
Слава: јутарња еванђелска стихира.
И сада, богородичан: Пребагословена си Богородице Дјево, јер је
Оваплоћени из тебе ад поробио, Адам је позван и клетва уништена, Ева је
ослобођена, и смрт умртвљена, а ми смо оживели, зато певајући рецимо:
благословен си Христе Боже који си тако одлучио, и слава теби.
Славословље велико. Затим тропар васкрсни:
Из гроба си васкрсао и адове окове поломио, смртну пресуду си укинуо и све
из мреже ђаволове избавио, себе си твојим апостолима показао и на проповед
их послао, тако си твој мир целом свету подарио, једини Многомилостиви.
Потом јектенија и отпуст.
На Л и т у р г и ј и изобразитељна, блажени, глас 8.:
Стих: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани.
Сети се нас Христе Спаситељу света, као што си се сетио разбојника са дрвета
(крста), и удостоји нас једини Милосрдни, твога царства небескога.
Стих: Блажени чисти срцем, јер ће видети Бога.
Чуј Адаме и радуј се са Евом, јер који вас је раније обоје обнажио и обманом
вас заробио крстом Христовим је поражен.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
На дрво си био својевољно прикован Спаситељу наш, да би Адама избавио
клетве због дрвета, и као Милосрдан даровао си ономе који је по твоме лику
рајско насеље.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Данас је Христос васкрсао из гроба и свима вернима дарова нетрулење а
радост обнавља мироносицама, после страдања и васкрсења.
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Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Радујте се мудре жене мироносице, јер сте прве виделе Христово васкрсење и
објавиле Њега апостолима као целог света призивање.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Апостоли пријатељи Христови, бићете сапрестолници у слави Његовој, зато
са смелошћу пред Њега за нас станите и као ученици њега за нас умолите.
Слава, тројичан: Беспочетна Тројице, нераздељно биће, сапрестолна
јединицо, једнака славом, превечна природо и царство, спасавај све који ти са
вером поје.
И сада, богородичан: Радуј се Божије пространо станиште, радуј се ковчеже
новога завета, радуј се сасуде из којега је свима дата мана небеска.
Прокимен, глас 8.: Заветујте се и испуните завете Господу Богу нашем.
(Пс.75,12)
Стих: Познат је у Јудеји Бог, у Израиљу је велико Име Његово. (Пс.75,2)
Алилуја: Ходите и обрадујмо се Господу, ускликнимо Богу Саситељу нашем.
(Пс.94,1)
Стих: Претекнимо лице Његово у исповедању и у псалмима ускликнимо
Њему. (Пс.94,2)

У недељу на вечерњи
на Господи возваx: стихире покајне Владики. Глас 8.
Подобан: Господи ашче и судилишче..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Господе дошао си у свет да грешнике призовеш, и примо си разбојнике,
цариника и блудницу и блуднога, па зато и мене човекољубиво призови Христе
мој, мада сам ти више од свих сагрешио и никако да се покајем.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Господе, који си од цариника поставио пастире твојој Црккви и који од
ранијег гонитеља чиниш сада свога заступника и мене, ради њиних молитава,
покажи Спаситељу као твоју овцу и да ја непотребни не будем храна
противнику.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Плачи бедна душо пре краја и прилепи се уз Бога, па му од срца завапи и
овако зајецај о, најсквернија: сагреших ти Христе, али се не гнушај на мене
молим те, него ме обрати и удостоји твога опроштаја јер си милостив.
Затим стихире из минеја. Ако ли нема минеј, онда ине стихире, светим
небеским бестелесним ангелима. Глас и подобан исти.
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Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Тебе сабори бестелесних непрестано славе Господе, и наслађују се твоје
лепоте и неизрециве доброте, и трисунчаним зрацима су богато обајсани.
Њиним молитвама и заступањем Спаситељу, спаси душе наше.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Господе, по свему ти сличне зборове ангела установио си свесилном твојом
Речи и пресветим твојим Духом и даровао им сјај који се не троши. Њиним
молитвама и заступањем Спаситељу спаси душе наше.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Господе, о теби певају серафими, власти, ангели, начала, госпотства, престоли
и силе и архангели и ангели и сви они ти страшну похвалу приносе. Њиним
молитвама и заступањем Спаситељу спаси душе наше.
Слава светоме, и сада, богородичан од малих. Ако свети нема славу, онда:
Слава и сада, богородичан: Ја творевина увек жалостим и гневим мога
Творца, а ти млада Дјево ми дај поправљање пре његовог новог доласка и
твојом помоћи покрени ме на дела угодна, да добијем спасење и опоштење. Ка
теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у руке господара
својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи наше ка Господу
Богу нашем докле се не смилује на нас.
Затим: Светлости тиха.. по том прокимен, затим: Удостоји Господе.. и
јектенија.
На стиховњим, стихире покајне. Глас 8.
Теби Царе и Владико ангели непрестано поје, а ја грешни клањам се и као
цариник се обраћам: Боже очисти ме и смилуј ми се.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Ти си душо бесмртна и зато се немој валовима живота покривати, него се
дигни ка своме Доброчинитељу па узвикни: Боже очисти ме и спаси ме.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученици Господњи, ви свако место освећујете и сваку болест лечите,
молимо вас да се и сада молите, да се душе наше избаве од мрежа вражијих.
Слава и сада, богородичан: Ми који смо глас архангела Гаврила примили
рецимо: радуј се Мати Божија, јер си свету Животодавца Христа родила.
Затим: Сада отпушташ.. трисвето.. После: Оче наш.. тропар светоме. Слава
и сада, богородичан по гласу тропара. Затим јектенија и отпуст.
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У недељу на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Кочијаша фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака Израиља
бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
О теби Пречиста, разгласише се пречудне ствари, ти си једина слава вернима;
зато и мене који те славим, учини учесником будуће славе, твојим молитвама,
Пресвета Дјево, свеопевана.
Благословен је плод утробе твоје, Пречиста, јер се њиме сви на земљи од
клетве избависмо, благословена Пречиста, и гле, то би неизрециво чудо,
несхватљиво онима који чуше, а свима верним спасење.
Слава: Тебе Господе увек моли мноштво ангела, сабор ученика и пророка,
збор мученика, и твојих праведника: Богородице ради, даруј нам опроштење
грехова, јер си човекољубив.
И сада: Ти си Пречиста примила у себе (Христа, као) огањ неиздрживи, па те
молим: избави ме и отклони од мене огањ геенски и ослободи ме вечног
мучења, твојим благопријатним молитвама.
Песма 3.
Ирмос: Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини Човекољубче.
Отпадох Пречиста од чистог живота и уподобих се животињама и сав сам
осуђен; ти си родила Судију свију па ме избави сваке осуде и спаси ме.
Подари ми Дјево богоблагодатна сталне сузе и уздахе из душе, да оплакујем
страсти које ме због непажње обухватише.
Слава: Небески чинови и духови што служе, сабор пророка и апостола и
мученика твојих, моле тебе Милосрдног непрестано: подари људима твојим
опроштај сагрешења.
И сада: Умоли милостива Пречиста милосрдног (Сина твога)
да сада
удостоји божанског милосрђа, мене који стекох немилосрдну нарав и постадох
достојан вечнога огња.
Песма 4.
Ирмос: Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја
радост, ниси оставио недра Очева а нашу си убогост посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Рукописану обвезницу мојих зала, раздери Пречиста, божанским копљем, које
прободе божанска ребра (Христова), који изволи из тебе постати човек и моли
га да ме упише у књигу спасених, јер се безумно од њега удаљих.
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Хоћу да те гласовима благодарним славим, и љубављу божанском величам,
Свенепорочна, јер си великим твојим рађањем све удаљене узвисила па и мене
најудаљенијег и у зло палог удостоји божанског опроштаја.
Слава: Закони природе остадоше у теби без силе, јер си надприродно родила
Бога Реч; зато тебе са вером молим Свенепорочна, сагреших много мимо
људске природе и удаљих се од Бога, али и мене обрати и спаси твојим
молитвама.
И сада: Стрелама греха ранио је душу моју демон, и укаљао је сластима срце
моје, и одвео ме је са правог пута, зато теби Дјево вапијем: обрати ме, исцели и
спаси ме.
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Из нараштаја у нараштај, а и сада, тебе свеблажена Дјево вишње силе, заједно
са нама доле, хвале као једину међу женама благословену и палог Адама
подизање.
Да постанем целомудрен и такав останем и да у добру ходим, Богу угодно
радећи, моли Блажена, јер си благу (Бога) Реч родила, који нас из безумља
избавља.
Слава: Ти си Речи (Божија) из бескраја превелике твоје милости, крв своју на
крсту излио, ти и бездан мојих страсти исуши и удостоји ме да са умилењем
теби Богу, Богородице ради, угодим.
И сада: Мати, Дјево и служитељко, ти си необухватнога у телу родила,
ангелима славу а демонима рану; ти Богоневесто, и моје грехом рањено срце,
божанског исцелења удостоји.
Песма 6.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Тобом беше помилована сва људска природа, милостива Владичице, ти си
Пречиста родила милостивога (Бога), зато те и молим: помилуј и моју душу.
Бестелесни чинови моле тебе Христе са мученицима, пророцима и твојим
апостолима: ради твоје Родитељке спаси народ твој, од сваке неприлике.
Слава: Као неорана земља родила си (Христа) Земљеделца и свима Творца;
охладнелу страстима душу моју по твоме божанском разуму плодоносном
покажи.
И сада: Преступих заповести које ме ка Богу воде и нехотице се покорих
злима страстима; зато молим тебе Увекдјево, истргни ме из њине власти.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 8.
Ти си небеских сила побожност и хваљена величина наших душа, тебе Матер
и Дјеву, слушкињу, хвалимо верни: радуј се, јер си ангелима Творца у утроби
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зачела, радуј се палих очишћење, јер си Бога Реч оваплотила, радуј се невесто
неневесна.
Песма 7.
Ирмос: У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи (играху) радосним ногама и као да су у башти ликујући
певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Неизрецивим рођењем твојим, страшних и неисказаних догађаја удостојила
си нас Богородице; зато ме избави страшних мука и испуни ме неисказане
радости, да певам увек тебе многоопевану.
У лености сам проживео живот мој и остадох бесплодан и ужасавам се
парнице (страшног суда) и неугасивог огња геенскога, а ти си неиздрживи огањ
родила Богородице, зато продужи да ме избављаш молитвама твојим.
Слава: Чудо изнад свих чудеса је рођење (Сина Божијег) из тебе чиста Дјево,
због тога ти и кличем Богородитељко: прослави и на мени милост твоју и
будућега гнева избави ме и спаси.
И сада: На мене, који проживех у лености и прекрших законе твоје и твоје
часне наредбе Христе, умилостиви се Спасе, ради Родитељке твоје, јер си
благодатни Бог и многомилостив.
Песма 8.
Ирмос: Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи га
величајте у све векове.
Душу моју умртвљену оживи, а палу подигни и рањену исцели, ум мој умири
а таласе искушења укроти Дјево и спаси мене, који овако вапијем: децо
благословите, свештеници опевајте а људи га величајте у све векове.
Као разбојник вапијем ти: помени ме човекољубче; као блудница плачем и
ридам, сагреших као онај у давнини блудни (син), кајем се и прими ме очајног,
ради Богородице, да ти усрдно кличем: свештеници појте, а људи га узносите у
векове.
Слава: Као слуга умилно ти вапијем, свеопевана Богородице, са бестелесним
умним силама, са пророцима, преподобнима, са апостолима и мученицима:
учини молбу за све људе, који божанске (песме) певају: свештеници појте, а
људи га величајте у векове.
И сада: Часнија си свенепорочна Богородице од надсведских ангелских
чинова, јер си од девичанске и неискусобрачне утробе родила њиног саздатеља
и Господа, и то двоструког природом, непомешаног, непромењеног, у једној
личности оваплоћеног.
Песма 9.
Ирмос: Свако ко чу уплаши се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер се
својевољно Вишњи спусти чак до тела, од девичанске утробе постаде Човек,
зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
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О Божански одре Соломонов којег сада окружују силних шездесет, по речима
Божанског Писма, на њему Бог почива, док мене безброј демона увек окружује,
зато ме силом твојом неповређеног од њих сачувај, чиста Увекдјево.
Точиш божанску сладост, јер си сладост свију родила, зато душу моју услади,
отровом змијиним огорчену, и удаљи ме од горких повреда, твојим свагдашњим
заступништвом, заступнице верних непостидна.
Слава: Ти си сунце славе Исусе, ти моју бедну душу осветли, ради молитава
Родитељке твоје чисте божанске Дјеве, и ради молитава бестелесних слуга, и
пророка и изабраних мученика и твојих преподобних.
И сада: Бојим се, једини Царе, твога другог и страшног доласка и сав сам
осуђен и збуњен Господе, па ти пре краја вапијем: Ради Родитељке твоје,
поштеди ме и спаси милостиви и благи Човекољубче.
Затим, Достојно јест.. и поклон до земље. Трисвето. После Оче наш.. тропари
и остало по обичају и отпуст.

У понедељак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 8.
Твојим милостивим погледом Господе види моју понизност, јер ће ми се
замало живот завршити и од мојих дела ми нема спасења, зато те молим:
милостивим погледом Господи види моју понизност и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Као да си већ пред Судијом брини се о, душо, и мисли на онај страшни дан и
час, јер тај суд је без милости за све који нису милости имали, зато пре краја
завапи: поштеди ме Спаситељу јер си само ти безгрешан.
Слава и сада, богородичан: Бестелесни је тајно примио заповест у разуму, и
под кров Јосифов је хитро дошао, говорећи Неискусобрачној: Онај који је
небеса савио и са њих сишао, сав се и неизмењен у тебе уселио, видећи га у
утроби твојој, да је изглед слуге примио, страшим се али ти кличем: радуј се
невесто неневесна.
По другом стихословију, сједални, глас 8.
Мисли душо моја на онај страшни дан, бдиј и запали свећу твоју и просветли
је уљем, јер незнаш када ће доћи ка теби глас говорећи: ево Женика. Пази зато
душо моја да не задремаш и не останеш изван, куцајући као пет девојака, него
бодро чекај да сусретнеш Христа са свежим уљем и да ти подари божанску
палату славе своје.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Као блудница клањам се пред тобом Спаситељу, да примим опроштај, а
уместо миро приносим ти од срца сузе моје, да се као на ону смилујеш и на
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мене, и подариш ми очишћење грехова, па ти као и она вапијем: избави ме из
блата мојих недела.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Данас је овај храм новом светлошћу новом обасјан, у њему се
радују војске ангела, и сабори преподобних са њима, веселе се у прослави
страдалника. Ради њиних молитава низпошаљи свету твоме Христе мир и
велику милост.
Слава и сада, богородичан: Радуј се јер си као врата Цара славе, кроз која је
само Вишњи прошао и једино та запечаћена сачувао, за спасење душа наших.
Ини сједални, када се стихослови трећа катизма, глас 8.
Подобан: Повељеноје..
Докле ћеш душо моја живети беспослена? Докле ћеш се безбрижно
проводити? Скочи из сна безбриге и уздрхти од праведнога Судије пресуде.
Какав ћеш одговор имати у онај час? Или како ћеш се избавити спаљивања које
те чека, када непоправљена остајеш? Зато завапи пре краја ка Судији: сагрешио
сам, али ми дај Спаситељу опроштај, јер си само ти дуготрпељив.
Пре краја стекни душо цариниково јецање и блудницино ридање; пред Оним
који зна тајна дела твоја не престај са ридањем и плакањем, и да се исповедаш
са постом и бденијем, и са молитвом завапи: сагреших ти Спаситељу, очисти
ме, ради молитава твојих ангела, и као милосрдан спаси ме.
Слава и сада, богородичан: Богом обрадована, Чиста и благословена, због
милости и милосрђа Рођенога из тебе моли непрестано за нас, са вишњим
силама и архангелима и свима бестелеснима, да нам пре краја подари опроштај
и очишћење грехова, и поправак живота и да стекнемо милост.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и светим мученицима
његовим. Дело Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Избави ме пакла Избавитељу, јер га сам заслужих мојим неумесним делима и
божански огањ твоје љубави распали у мојим помислима.
Бејах раније поштован, али се покорих страстима и потамнех и постадох
неразуман, а ти Господе који знаш судбе наше подари ми да се ослободи тога
душа моја и спаси ме.
Мученичан: Овенчани свехвални мученици и ако им је тело батинама
измучено показали су нарав непоколебиву и љубав ка своме Створитељу.
Мученичан: Твоји свети и славни страдалници пролили су из својих тела
реке крви и трње и демонску снагу идола су подавили.
Богородичан: Исцели ме Пречиста јер јако страдам због мојих смртних греха
и телесних и душевних страсти, да бих те са вером увек блаженом звао.
Други канон бестелесним силама. Дело кир Теофана. Глас 8.
Песма1. Ирмос исти.
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Архангели, ви сте предводници светих ангела и светли наследници
богопознања зато за нас молите добродавца и Спаситеља. (два пута)
Обухватиле су нас несносне напасти, па ка вама божествени архангели као
нашим заступницима сада притичемо ми верни, да Владику за нас усрдно
молите.
Богородичан: Дјево буди моје уточиште, пристаниште, бедем и заступница,
јер си ти Богомати Бога у телу родила, нашег свемилосрдног избавитеља.
Песма 3.
Ирмос: Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини Човекољубче.
Којима ли ћу те очима угледати Христе Спаситељу, јер не испуних на земљи
ни једну заповест твоју? Како ли ћу приступити твоме неприступноме престолу
да дадем одговор за мноштво зала која сам учинио?
Рашири руке твога милосрђа Исусе, Човекољубче преблаги и прими ме као
оног блудника, јер сам савладан безбројним сличним страстима и од тебе сам се
удаљио.
Мученичан: Мученици и страдалници Христовиу тврђени на камену
Божијега разума, оружијем вере сте искоренили трње безумља и плодове
страдања
Мученичан: Да похвалимо мученике као непоколебиве стубове истините
вере и преславне украсе Цркве, најсветије јагањце за Христа својевољно
заклане.
Богородичан: Тебе сам Пресвета стекао као чуварку у невољама, тебе имам
као будну код Бога заступницу, тебе да стекнем Пречиста као избавитељку од
сваке осуде у дан (страшнога) суда.
Ини. Ирмос исти.
Украшени различитим даровима, показали сте се архистратизи као
предводници ангелских чинова, зато вашим заступништвом чврсто чувајте
Христове цркве. (два пута)
Божествени архангели, сву пуноћу православних верних оружијем добре
воље ваше избавите сада од напасти, јер сте добротама овенчани, као
многославни заступници Божији.
Богородичан: Од постања света ти си Пречиста Мати и Дјево једина била
божански заклон Живота непролазног, зато најопеванија мене који сам у сенци
смрти упути сада молитвама твојим ка томе животу.
Песма 4.
Ирмос: Као из осењене горе, тако у јединој Богородици, божијим
провиђењем пророк угледа твоје Речи (Божија) вољно оваплоћење и са страхом
славословљаше силу твоју.
Велики је подвиг душе која се одваја и трепти пред судијом који седи и суди
људима за сагрешења.Тешко мени, шта да радим кад сам унапред осуђени?

121

Мада је моје срце испуњено сквернима и носим неприлично бреме грехова
ипак ка милосрђу твоме притичем Владико, не презри мене, смилуј ми се и
помилуј ме.
Мученичан: Дивни страдалници, ваша се смрт показала часна пред Богом,
јер га се нисте одрекли, мада сте мноштвом мука и рана били окружени.
Мученичан: Ранама мученика био је рањен противник и пала је његова гордо
уздигнута обрва, а велича се (Господ) венаца дароватељ и песмама
божественим се прославља.
Богородичан: Са вером молим тебе Богородитељко јер си чисто станиште
Владике: очисти ме од сваке нечистоте и учини ме домом свемоћнога и
божественога Духа.
Ини.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Двојице првака ангелскога сабора спасите од сваке невоље све који притичу
сада ка вашој заштити. (два пута)
Ви који гледате светлост од Бога и најславнији по добрим делима
архистратизи, просвећујте и сада стадо ваше.
Богородичан: Тебе најнепорочнија Богомати свештено славе бестелесне
божанске војске, јер си родила њиховог Творца.
Песма 5.
Ирмос: Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом
мишицом даруј нам мир твој, Човекољубче.
Чинио сам дела неумесна и злим наравом исувише сам те огорчио Господе, па
ипак се смилуј на мене јер ти се обраћам и спаси ме.
У мени ничу зле помисли, безосећајан сам и неразуман, а ти Исусе разреши
све моје недоумице и спаси ме.
Мученичан: Вас је божествени мученици Светлодавац поставио као камење
које сија Божијим разумом и који таму обмане разорава.
Мученичан: Ви сте се законом Божијим супротставили закону зломе и
проповедасте Бога и за њега сте са усрђем смрт претрпели.
Богородичан: Ти Пречиста умртви тела мога неприличне покрете, јер се
Рођеним од тебе умртвио живи грех праоца.
Ини. Ирмос исти.
Архистратизи ви стојите око Бога и просветљени сте зрацима који од њега
потичу; ви и сачувајте стадо ваше. (два пута)
Молите се Владици и Богу нашем, да нам подари избављење, јер ви сте
заступници свачијег избављења.
Богородичан: Називамо те и тајним миомирисом Пречиста, јер си Бога у телу
родила, који нам истаче миомирис његових дарова.
Песма 6.
Ирмос: Само си Јону у кита уселио Господе, а мене свезаног мрежама врага,
као и онога од пропасти спаси.
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Ја боравим у тами сагрешења, а ти ме Христе даваоче светлости, обасјај
светлошћу покајања, да бих опевао твоју доброту.
Стрепим од твога страшнога суда а не одступам од зла, јер сам везан злим
обичајем мојим, но ти ме поправи Христе да бих опевао твоју доброту.
Мученичан: Сабори часних мученика пострадаше и победише војске демона
и сада ликују у радости са ангелима. Ради њиних молитава Госпде спаси душе
наше.
Мученичан: Твојом силом си показао снажнима твоје мученике Господе, па
оборише сву силу старог кушача; њиним молитвама Господи спаси душе наше.
Богородичан: Одагнај таму из моје душе и светлошћу покајања разреши ме
од мрачних сагрешења, да бих те Свенепорочна увек славио благодарним
песмама.
Ини.
Ирмос: Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се
душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као Јона: изведи
ме Боже из пропасти.
Боговидци архангели, ви сте се удостојили да без удаљавања стојите пред
страшним престолом и да се насићујете блистањем Свете Тројице; молите да се
избавимо од невоља и страдања сви који вам сада притичемо. (два пута)
Гаврило и Михаило, најславнији архангели који Бога видите, молите се за оне
који о вама у песмама поје, да добију гостопримство Владике и да се удостоје
непролазне радости и божанске светлости.
Бгородичан: Нека се слави Пречиста и божански лепа Дјева Богородица као
одуховљена палата Владике, која светлим зрацима девства блиставо као крин
сија посред трновитог метежа.
Песма 7.
Ирмос: У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Подари ми Христе уздахе као некада царинику и блудници, да бих сузама
омио гној мојих зала и смилуј ми се када вапијем: Благословен си Боже отаца
наших.
Запао сам међу душегубне разбојнике и тешко сам изранављен, а ти ме
Спаситељу мој исцели уљем мога искреног покајања и ражалости ме да бих ти
појао: Благословен си Боже отаца наших.
Мученичан: Добри страдалници, ви сте умрли свету али се умртвљеног
живоносног Христа никако не одрекосте, него сте и у страдању своме појали:
Благословен си Боже отаца наших.
Мученичан: Једну природу Тројице у три личности сте исповедали мудри
страдалници, и многобожачку сте и идолску обману разрушили појући:
Благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Онај који јесте божија Бог-Реч у утробу се твоју Дјево и Мати
чиста уселио и свима ојађенима те као заступницу показао; они и кличу:
Благословен си Боже отаца наших.
Ини. Ирмос исти.
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Разноврсну благодат вам је подарио божествени архистратизи Онај који је
добротвор свију, зато спасавајте сада његову цркву која поји овако:
Благословен си Боже отаца наших. (два пута)
Оснажени силом Свевидећег све крајеве земље јасно надгледате и све који са
вером овако поје спасавате: Благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Ти си Богородице Дјево спасоносно пристаниште и кад тебе
имамо мо се од животних метежа и невоља избављамо па зато Сину твоме
кличемо: Благословен си Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: На гори светој Господ се прославио и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и узносите га у све векове.
Љубављу ка телесним страстима сам заведен и безумно се од тебе удаљих и
постао сам подобан скотовима, али ти ме не презри Спаситељу него ме пре
мога краја обрати и спаси ме.
Од грехова никако не одступам и никако да се обратим, зато бедник овако
вапијем: сагреших ти Господе, а ти милосрдни омекшај моју окорелу душу.
Мученичан: Дивни Господњи страдалници, токовима ваше крви сте се
крстили и другим скверним делима се нисте укаљали, зато сте и овенчани, па са
ангелима непрестано ликујете.
Мученичан: Мученици за праву веру, ви сте се надом на будући (живот)
ожилили, па сте дивни и зло мука претрпели и скончавши живот владикином
престолу сте заувек приступили.
Богородичан: Ти си Дјево ослонац свима који (у добру) стоје, ти си и палима
усправљање, зато и мене палога подигни да те славим благословену и
обрадовану.
Ини.
Ирмос: Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Прими Христе сада и во вјеки молитве заступника и појаца неизречене и
неизрециве твоје славе. (два ута)
Једини благи Христе, прими сада молитве ангелске војске, која ти поје у
векове.
Богородичан: Блистањем твога сјаја Богомати, просветљујеш све који ти са
вером поје и који те хвале у све векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер
се Вишњи својевољно спустио чак до тела, од девичанске утробе постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Са плачем притичем теби Спаситељу као у давнини блудница коју си очистио
и као што си цариника оправдао Речи (Божија) само што је уздахнуо и као што
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си примио Манасију и као што си помиловао покајаног Давида, тако прими и
мене и спаси ме Човекољубче.
Уздахни и засузи душо и одступи од твојих првих сагрешења и искрено
припадни ономе који зна твоја тајна дела па из душе завапи: сагрешио сам ти
Господе а ти ми даруј милост твоју, јер имаш срце милосрдно, најмилостивији.
Мученичан: Страдалници Богом обасјани, трпељиво на земљи пострадаше и
непромениво царство сада наследише и рајске сладости са радошћу окусише.
Њиним молитвама Христе Боже и нас учини заједничарима твоје славе.
Мученичан: Ви сте премудри као светила јер незалазни исток просветлисте а
ноћ безбожија одагнасте и свештеним зрацима обасјасте све који ваш празник
величају.
Богородичан: Ти си Владичице као двери светла па просветли очи срца мога,
молим те, јер их је помрачила дубока тама греха и пошаљи ми зраке покајања и
твојим заступањем Пречиста ослободи ме вечнога огња.
Ини.
Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом, Дјево чиста,
спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Сличну зборовима бестелесних тако покажи сада по врлинама твоју Цркву и
огради ангелима стадо твоје.
Ангели заступници наши, молите се за све који притичу вашој заштити да им
се подари од Бога спасење душама.
Богородичан: Ти си Дјево заблистала као јутро залуталима у тами, јер Христа
као праведно Сунце на рукама држиш.
Затим: Достојно јест: поклон до земље. Мала јектенија и светилен:
Небо си украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, спасавај који ти поје.
Богородичан:
Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима заступница, Дјево, Мати
Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 8.
Када ми дођу на ум мноштво зала која сам учинио и присетим се онога
страшнога испитивања, дрхтим и ка теби Човекољубцу Богу притичем, зато не
презри мене, молим те, једини Безгрешни, па пре краја подари покајање
понизној души мојој и спаси ме.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Дај ми Боже сузе, као некада жени грешници, и удостоји ме да њима квасим
ноге твоје, јер си ме ослободио од пута обмане, па да ти принесем чисти живот
покајањем створен као миро миомирисно, те да и ја чујем твој жељени глас:
вера твоја спасла те је иди у миру.
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Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Како да вас назовемо светитељи? Да ли Херувими, јер на Вама
почива Христос? Да ли серафими, јер га непрестано славите? Да ли ангели, јер
сте се тела својих одрекли? Да ли силе, јер чините чудеса? Многа су ваша
имена и још већи ваши дарови, зато се молите за спасење душа наших.
Слава и сада, богородичан: Небеска бића о теби поје, обрадована Мати
безневесна, а ми славословимо неиспитиви твој пород Богородице, а ти моли да
се спасу душе наше.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У понедељак, блажени, глас 8.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети се нас Христе Спаситељу света, као што си се сетио разбојника са дрвета
(крста), и удостоји нас једини Милосрдни, твога царства небескога.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Исцели Христе страсти моје душе, једини лекару душа и тела, па ме умиј
потоцима (суза) покајања, и свега ме очисти јер си милосрдан.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Око часног престола Бога Творца стоје, престоли, херувими, начала, власти и
остале небески чинови, и свете химне певају.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Разгорени и распламсани Христовом љубављу, страдалници су
посред огња остали су неопаљени, али су трње зловерија божанском благодаћу
спалили.
Слава: О Пресвета Тројице, јединице самобитна, ради молитава твојих
божанских бестелесних сила, избави слуге твоје огња неугасивога и удостоји их
царства твога.
И сада: Тебе је Богоблагодатна некада Исаија предсказао, као свитак на коме
је Очевим прстом написана Реч неизрециво, а он је нас у књигама животним
записао.

У понедељак на вечерњи
На Господи возвах, стихире покајне. Глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе!
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Нисам стекао покајање, нити извор суза ни топло исоведање нити плача који
умива ни смирење срца нити бејах ревнитељ царинику ни блудници ни
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блудноме сину, пакако ћу наћи опроштај мојих мнигих греха? Али ти Христе
који знаш судбине спаси ме.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Отуђио сам се од сваке Божије заповести и за врлине и свако добро не марим,
безумно сам проживео у лењости сав свој живот и сва моја дела су у блуду,
јалова и безакона. Ипак Христе смилуј ми се јер си милосрдан и подари ми
спасење.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Ти Човекољубче Који си из неизрециве пучине своје доброте, ради мене
одлучио да постанеш као ја, немој ме у јарости својој изобличити, јер сам дело
доброте твојих руку, мада сам се безумно од тебе удаљио, него ме Речи
(Божија) ради молитава Увекдјеве и твоје Матере, као Бог удостоји божанског
обраћења.
Затим из минеја стихире светоме. Ако ли нема из минеја,
онда ине стихире светом и великом Јовану Претечи.
Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Блажени Јоване Претечо, твојим светим заступањем, са љубављу увек враћај
моју смирену душу ка Господу, а огањ сласти у мени угаси. Приведи ме ка
испуњењу Божијих заповести а осећаје срца мога уистину очисти да те
прославим.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Изданче из неплодне и чиста башто Владике, људима доброто, свехвални
Претечо Јоване, божански чуваре моје душе смирене, твојим молитвама и
помоћу дај ми умилостивљење и избави од змијиног лукавства и његових злих
лајања и напада.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Увек славни, ти си најслађи и пун божанске сладости. Ти радујеш све верне
који теби долазе, и заслађујеш осећања и духовна и телесна, и зато нас увек
разрешавај од болести и патње и злих напада и сласти душепогубних.
Слава и сада, богородичан: Са вером притичем под т воје окриље
Богородитељко Пречиста, и спаси ме од искушења, и беда и страсног мешања и
од демонског злостављања, јер ти Владичице имаш пучину милости и
заступница си спасења јер си родила Бога милостивога, препуног доброте и
јединога свемилосрднога.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и јектенија, а потом: Удостоји
Господе..
На стиховње, стихире покајне. Глас 8.
Теби Царе и Владико ангели непрестано поје, а ја грешни клањам се и као
цариник се обраћам: Боже очисти ме и смилуј ми се.
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Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Ти си душо бесмртна и зато се немој валовима живота покривати, него се
дигни ка своме Доброчинитељу па узвикни: Боже очисти ме и спаси ме.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Мученици Господњи ми вас молимо: да молите Бога нашега и
измолите душама нашим мноштво милосрђа и очишћење многих сагрешења.
Слава и сада, богородичан: Радуј се целог света похвало, радуј се храме
Господњи, радуј се горо осењена, радуј се свима уточиште, радуј се свећниче
златни, радуј се часна славо православних, радуј се Маријо Мати Христа Бога,
радуј се рају, радуј се божанска трпезо, радуј се сени, радуј се сасуде свезлатни,
радуј се свима узданицо.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У понедељак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Припев: Пресвета Богородице спаси нас.
Сви те Богородитељко познасмо као извор молитвених вода, који истаче
вернима токове за душе и тела и зато те непрестано славимо.
Надприродно си Дјево родила богопочетну Реч и природу си од пропасти
избавила, зато и мене ослободи неразумних неприродних страсти.
Слава: Сада ме окружује паша телесних страсти и јако ме жалости, зато
убрзо посети Дјево слугу твога и од злостављача ме спаси.
И сада: Ти (Господе) сву творевину држиш, носиш и спасаваш, а на рукама
Пречисте јасно си се појавио и човечанство обновио.
Песма 3.
Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светлост у
тами и теби пева дух мој.
Успавај Пречиста Владичице смутњу од велике невоље која ме обухвата сада
и ослободи ме од страсти и сагрешења.
Неизрецива је пучина милосрђа твојих Пречиста, којима и мене избави од
сагрешења и болести.
Слава: Пожури се и посети ме Пречиста кад болујем, и од тешког страдања и
сваке невоље избави ме.
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И сада: Пошаљи (са висине) и на мене милост и заштиту молитава твојих
Пречиста, и избави ме од искушења и невоља.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Појави се увек, Пречиста, као очишћење срца мога, и као спомен светима и од
сагрешења чиститељка.
Дај ми душевно и телесно спасење, Свенепорочна и подари ми болесноме
исцелење и од зала избављење.
Слава: Уништи лукавство злих демона, Пречиста, и буђење страсти, и када
смо немоћни силу нам подари.
И сада: Из твоје утробе Пречиста, засијало је Сунце правде и обасјало свет;
његовим божанским зрацима и мене просвети.
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна и покрила ме
је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Рођеним из тебе, Пресвета и свеопевана Дјево, одвезаше се узице смрти и
свезана беше моћ пропасти, зато одвежи убрзо и повоје мојих сагрешења и моје
велике туге.
Избави ме Владичице од лукавства демона и од људске злобе, и душевну и
телесну патњу брзо излечи, јер си ти једина родила Спаситеља и Господа,
Лекара свакој души и сваком телу.
Слава: Молим тебе, која си као кљешта са ужареним божанским угљем
(Христом): спали сваку страсну похоту слуге твога, јер сам веома изнемогао од
досаде коју трпим и исуши потоке моје туге.
И сада: Тебе као спасење, дао је свима који у њега верују, Син твој свечиста
Владичице, и онима који га проповедају као јасно од тебе оваплоћенога Бога,
зато и мене спаси од разних беда и невоља.
Песма 6.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем и услиши ме, Боже спасења мога.
Твојим милостивим очима погледај Владичице и на мене, и од невоља
великих избави ме убрзо и од сваког зла које ме сада очекује и од замки и
падова.
Твојим молитвама избави ме, Пречиста Владичице, од природе безумних
страсти и неприличних зависти и од сваке злобе и животне невоље.
Слава: Саздао нас је Онај, који се у теби саздао Дјево и природу човечију је
од пропасти избавио, нека и мене избави твојим молитвама, Пречиста, јер ме
ухватише искушења.
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И сада: Јавила си се као пречисти храм несместивог Бога, пречиста
Владичице; твојим молитвама ти и мене покажи као храм његове благодати, и
сачувај ме без повреде.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 8.
Ти си једина међу женама Дјева, јер си бесемено родила Бога у телу, па те
блаженом називају сва поколења људи; божански огањ се уселио у тебе и ти,
као детенцета, дојиш Створитеља и Господа, зато и ангелски и људски род
достојно слави пресвето рађање од тебе, и у хору кличемо ти: моли Христа
Бога, да дарује опроштај сагрешења,свима који достојно певају у славу твоју.
Песма 7.
Ирмос: У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу,
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца, благословен јеси.
Као плату стекох тешке невоље и болујем обухваћен многим болестима, али
молим тебе Богородице, помози ми и подај убрзо здравље, молитвама твојим.
Ти си уточиште свима ожалошћеним вернима, блажена Дјево, сачувај ме од
свих искушења, невоља и злоба од мојих завидника и од греха и разних патњи
избави ме.
Слава: Ти си као златни ковчег, из којег тече животворно миро вернима,
твојим заступништвом одагнај од моје душе и мога тела патње и скверна
сагрешења, чиста Богородитељко.
И сада: Непрестано славимо неизрециво рођеног из тебе Богомати,
сабеспочетног Оцу и Духу, (Бога) Реч и похвално појимо: Отаца наших Боже,
благословен јеси.
Песма 8.
Ирмос: Седам пута халдејски мучитељ махнито ражари пећ против побожних
(младића), а они видећи, да су јачом силом спасени, Творцу и Избавитељу
појаху: децо благословите, свештеници опевајте а људи га узносите у све
векове.
Сви проповедамо разна и величанствена твоја чудеса Владичице, и са вером
притичемо твојој заштити, ти и сада, од страдања тешког и патњи душевних и
телесних ме ослободи и покажи ме здравим од обојих, да славим Сина твога
Христа у векове.
Одједном дунуше ветрови завидних и претеће реке приближише се веома
мојој духовној кући, Дјево чиста, и бацају ме безумно као на таласима мора, а
ти разори навалу свих њих и дај ми твојим молитвама тишину у све векове.
Слава: Син твој саздао је од блата човечије тело али му је и поставио
бесмртну душу, и он се у теби ствара Дјево, да тако опет обнови човека; твојим
молитвама учини га благим ка мени и помири ме са њим, и снагу подари свима
у невољи и брзо их избави.
И сада: Увек светлошћу обасјаваш Пречиста твоје прослављаче; из твоје
утробе нам засија незалазна светлост и од ноћне страхоте иод лајања демона у
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тами, избављаш слуге твоје; па и мене твојим молитвама избави од њих и спаси
од напада злога.
Песма 9.
Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо,
Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Подигни снагу Цркве, Пречиста, а вернима подај силу и утврди их.
Обори (гордо) подигнуте и победи чете иноплеменика, који (на нас) наваљују,
Дјево чиста, и од њих слуге твоје неповређене ослободи, служитељко (Божија).
Слава: Славимо тебе једину бранитељку православних хришћана, а ти
молитвама твојима наоружане агарјане брзо посрами.
И сада: Уразуми Дјево мноштва верних и укрепи их на видиве и невидиве
непријатеље и спаси их од сваке невоље.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и остало по обичају и отпуст.

У уторак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални покајни, глас 8.
Твојим милостивим погледом Господе види моју понизност, јер ће ми се
замало живот завршити и од мојих дела ми нема спасења, зато те молим:
милостивим погледом Господи види моју понизност и спаси ме.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Као да си већ пред Судијом брини се о, душо, и мисли на онај страшни дан и
час, јер тај суд је без милости за све који нису милости имали, зато пре краја
завапи: поштеди ме Спаситељу јер си само ти безгрешан.
Слава и сада, богородичан: Она је непоколебиво утврђење вере и часни дар
душама нашим, зато Богородицу у песмама величајмо верни: радуј се јер си
камен живота у своју утробу примила, радуј се целог света надање,и тужних
заступнице, радуј се Невесто неневесна.
По другом стихословију, сједални покајни, глас 8.
Као блудница клањам се пред тобом Спаситељу, да примим опроштај, а
уместо миро приносим ти од срца сузе моје, да се као на ону смилујеш и на
мене, и подариш ми очишћење грехова, па ти као и она вапијем: избави ме из
блата мојих недела.
Стих: Господе немој ме у твоме бесу покарати нити ме у твоме гневу казити.
Мој век је при крају и живот ми је прошао, а твој страшни престо Спаситељу
се припремио, мене суђење очекује и прети ми огњеном муком, и пламеном
неугасивим, зато ми подари облак суза, да њима угасим силу огњену, јер ти
хоћеш да се сви људи спасу.
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Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Ви сте се мученици показали као светила духовна, јер сте маглу
обмане вером одагнали, свеће ваших душа сте запалили и са Жеником сте са
славом у палату ушли и сада вас молимо: молите се да се спасу душе наше.
Слава и сада, богородичан: Пречиста Дјево, Мати Христова, молим те
исцели ужасне страсти душе моје, и даруј ми опроштај мојих сагрешења, које
сам безумно учинио, и тако сам бедник душу осквернио а тело укаљао. Тешко
мени, шта ћу учинити тога часа, када ангели моју душу одвоје од мога убогога
тела? Тада ми буди помоћница и заступница, јер ти си надање мени слуги
твоме.
По трећем стихословију, сједални, глас 8.
Подобан: Повељеноје тајно..
Свакога дана и свакога часа на уму имам твој страшни и ужасни и неизбежни
суд Владико Христе, па стрепим као злочинац, јер имам стидна дела и тешка
недела, која сам само ја постојано чинио, зато са страхом падам пред тобом и
паћенички вапијем: ради молитава твога Претече, спаси ме Многомилостиви.
Душо моја неделањем живот исцрпљујеш, устани најзад и погледај ка
покајању, заплачи горко из дубине срца, да неби заридала тамо без успеха,
задрхти и помисли на други долазак Владике и пре суђења сама себе осуди, па
ћеш избећи онај суд праведни.
Слава и сада, богородичан: Христе, ради твојих бестелесних и Претече и
ученика и пророка и мученика и свих светих, и ради неискусомужне
Богородице и благе Матере твоје, смилуј се и подари нам да ходимо у твојој
светлости, и удостоји нас да добијемо царство твоје, због милосрђа и милости
твоје.
Канон покајни Господу нашем Исусу Христу и његовим светим
мученицима. Дело кир Јосифа. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Скршио је противнике својом мишицом и провео Израиља кроз
Црвено Море, зато њему појимо као избавитељу и Богу нашем, јер се
прославио.
Испуни Христе срце моје кајањем да бих кроз њега ушао у насеља твоја и
исповедам се молим, да ме разрешиш мојих грехова.
Разреши ме Речи (Божија) од окова безбројних мојих зала, да бих кренуо ка
покајању по твојим праведним стазама и да бих се настанио у божанском
одмору вечних лепота.
Мученичан: На (небеску) висину твојих превеликих лепота уздигоше се
Христе твоји мученици и твојим превеликим добротама се прославише.
Мученичан: Кропљењем божеске крви светих страдалника престаде
проливање крви на идолским жртвеницима приношене врагу и освешта се сва
земља благодаћу Духа.
Богородичан: Покажи ми Дјево путеве пкајања и врати ме са стаза које ме ка
греху воде, да бих појао теби многоопеваној Божијој Родитељки.
Ини канон светом, великом, пророку Јовану Претечи.
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Глас исти.
Ирмос: Гурнуо је у море мучитељство фараоново а Израиља копном повео,
зато појмо Христу јер се прославио.
Претечо и проповедниче покајања, моли Господа да ми просвети ум и срце е
бих се покајао из све душе, јер те са љубављу славим.
Претечо и мучениче Христов, ти си као најлепше јагње пустиње, а ја сам се
уселио у пустињу страсти, но ти ме твојим божественим молитвама упути
животу покајања.
Твојим заступништвом мудри Претечо брзо ме ослободи греха који ме мучи и
разори демонску буру која се подиже не мене.
Богородичан: Спаси ме Мајко (Бога) Истинитог, јер ме снађоше страшне
беде и често тонем, а ти ме Пречиста избави и ка тихом пристаништу управи
ме.
Песма 3.
Ирмос: Утврдило се моје срце у Господу и подигла се снага моја уз Бога
мога, раширила се уста моја на противнике моје и обрадовах се спасењу од
тебе.
Омиј нечистоту моје злобе са срца мога преблаги Христе и удостоји ме да
станем непорочан пред тобом у страшни дан.
Жаоком греха успео је да ме превари и умртви одступник (од Бога), али ти ме
једини Христе исцели покајањем као живоносним биљем.
Мученичан: Стојмо мушки, говораху страдалници један другоме, да се неби
ко одрекао своје војске, јер је пред нама помоћник Владика који помаже
страдалницима очишћених умова.
Мученичан: Прославимо сви у песмама верне мученике Господње као
најдрагоценије камење Цркве и божанске стубове праве вере и као победитеље
обмане.
Богородичан: Ти си палима усправљање Богородице, ти и мене палог
подигни из јаме зала мојих и утврди ме Владичице на камену заповести
Божијих.
Ини.
Ирмос: Ти који си речју небеса утврдио, утврди наш ум и срце да бисмо ти
певали и славили те због спасење душа наших.
Ороси и мене капима покајања Претечо и мучениче прослављени, јер си ти у
реци крстио бездан доброте: Господа свију.
Мој ум се вазда колеба од валова животних невоља, зато притичем под твоје
окриље Претечо Сапситељев, а ти похитај да помогнеш мени слузи твоме.
У ноћним молитвама призивам тебе дневно светило света, богоблажени
Претечо а ти просветли осећања срца мога.
Богородичан: Кличемо ти радуј се света Богородице, радуј се јер си радост
целом свету родила, радуј се сасуде из којега се небеска мана свима вернима
дарова.
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Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе глас твој и уплашио се, јер си Боже вечни као
неизрециво светло из Дјеве прошао и оваплотио се, зато слава снисхођењу
твоме Христе, и слава сили твојој.
Враг ме је преварио кушањем греховним и удаљио ме од тебе Благи и учинио
ме је храном његовим зубима, а ти једини Спаситељу похитај и отми ме од
њега.
Ти једини знаш моја непоказана и сакривена дела, а много сам ти сагрешио,
ипак ми се смилуј због мноштва милосрђа твога Речи Божија, јер си милостив
па ми даруј време покајања на очишћење.
Мученичан: И ако сте валовима мучења потапани мученици, кормилом
Христовим сте приспели у пристаништа небескога царства и заиста сте од њега
награђени венцима победе.
Мученичан: Усрђем вашим мученици за праву веру, обновили сте земљу и у
њу сте посејали семе исповедања и благодаћу сте пожњели дивни стоструки
клас.
Богородичан: Најопеванија Владичице, мене који ти силним гласом појим и
моје мисли испуни сваке радости и подари ми добар плач и покајни осећај и
разум спасења.
Ини.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Оплакујем самог себе јер стално водим искварен живот, а ти ми се Претечо
смилуј и спаси ме, јер ти уништаваш грехе.
У молитвама и молењима да имам тебе блажени као помоћника, који му душу
снажи и моје мисли просветљује.
Тонем у бури сагрешења и пропадам, Крститељу Христов, а ти ме управи ка
пристаништу божанског разума.
Богородичан: Ја живим високоумно, а ти ме смири и спаси Пречиста, јер си
родила Онога који је кроз своје смирење уздигао (човекову палу) природу.
Песма 5.
Ирмос: Разагнај мрак душе моје, светлодавче Христе Боже, јер изгониш
првобитну таму бездана и даруј ми светлост заповести твојих Речи (Божија), да
од зоре славим тебе.
Ти си Владико очистио блудницу и губаве, твојом наредбом Творче свега
очисти и моју смирену душу од скверног греха и одени је у лепоту светле
одеће, молим те.
Разреши ме од окова мојих многих сагрешења Христе Боже, да бих без
препреке ишао путем твојим а када се разрешим од тела да се уселим у твој
свети покој и да те славим.
Мученичан: Кроз страдања су мученици изаткали ризу славе и лепотом се
оденули, па живе у вишњем царству радости, венцима победе прослављени.
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Мученичан: Богомудри мученици су изменили ток онога што је стојало и
кроз невоље и разне муке доспели су до праве ширине небескога царства
радујући се.
Богородичан: Света Богородице, ти си телом родила светог (Бога) Реч, који
почива на свима светима. Ти освети и мој ум који увек пребива у злим делима.
Ини.
Ирмос: Из ноћи незнања нека нам засија светлост лица твога Христе ка јутру
и дану Богопознања, за твоју похвалу у срцима нашим.
Ја сам залутао у ноћи мога живота, а ти ме просветли Претечо славни, јер си
светило Сунца праведнога.
Да стекнем тебе Претечо као заступника на предстојећем (Страшном) суду
када морам изаћи пред Господа и да ме избавиш од страшне осуде.
Увек опевани (Претечо) утврди ме на камену божанске воље, јер ме стално
нападају и колебају демонска искушења.
Богородичан: Ти си Мати Божија и Увекдјево изнад свега створенога, па и
мене учини да будем изнад демонских мрежа.
Песма 6.
Ирмос: Као што си пророка избавио из највеће дубине Христе Боже, тако и
мене као Човекољубиви избави из мојих грехова и исправи живот мој.
Прими ме када се кајем, као што си некада примио Ниневићане који
повероваше божанској проповеди твога пророка Христе и управљај мојим
животом, молим те.
Као цариник уздишем и као блудница плачем и као Петар вапијем, јер тонем
због мноштва мојих греха Христе, а ти ми пружи руку помоћи и спаси ме.
Мученичан: Ви сте мученици као Божија светила јер зрацима свога страдања
увек обасјавате земни свет и одгоните дубоку таму обмане.
Мученичан: Најблаженији крај, нашли сте пресвети мученици, па
прослављате свуда благога Бога и наслађујете се његовом светлошћу.
Богородичан: Тебе је Богородице предсказао сасуд који је примио манну, јер
си тако и ти носила Христа, који је као манном разум оросио свима који те
поштују.
Ини.
Ирмос: Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Премудри Јоване, секиром истинскога покајања очисти цело срце моје и
учини га плодоносним у врлинама.
Из дубине срца мога вапијем ти Претечо: ухваћен сам невољама као китом, а
ти ме избави од мојих тешких страдања.
Душо моја топло се покај, јер ево судилишта. Пробуди се и завапи: Исусе
Боже мој, ради твога Претече смилуј ми се.
Богородичан: Молимо тебе Пречиста, која си једина телом по речи Божијој
(Бога) Реч родила: избави душе наше од демонских мрежа.
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Песма 7.
Ирмос: Ти си младиће из огња спасао и захукталу пећ у росу претворио,
благословен си Боже отаца наших.
Ја сам у безакоњима зачет и рођен и сагрешио сам више од свих људи а ти ми
Милосрдни подари време да се обратим и да се покајем.
Погордио сам се безумно као онај у давнини фарисеј и страшно сам пао доле,
а демон ме гледа па се радује, ипак, само ме ти Речи (Божија) не презри.
Мученичан: Сабор часних мученика и њина непобедива војска и чете светих,
у небеском су граду уписани, јер су се на земљи храбри показали.
Мученичан: Својевољно сте прошли кроз страдање мученици, заступницу
бесмрћа па токове исцелења точите и од људи страдања одгоните.
Богородичан: Пречиста, ти си надузрочно родила си Узрочника свега света,
који је из неизмерне доброте постао човек, зато те сви заједно називамо
блаженом.
Ини.
Ирмос: У почетку си земљу створио а небеса речју утврдио, благословени у
векове Господе Боже отаца наших.
Ти си Претечо путеве господње припремио па ка њему управи и моје стазе да
бих клицао: Благословен си Боже отаца наших.
Проповедниче светлости, просветли и моју душу и избави ме страшне таме и
ада који пламти, јер притичем теби без сумње у души.
Ти си мудри Крститељу Христов плодовит изданак из неплодне, зато твојим
молитвама неплодност срца мога обрати у плодност.
Богородичан: (Богородице), ти си изабрано јагње Речи Божије, моли
оваплоћенога из тебе Бога да ме уброји у изабране овце у страшном часу
(Суда).
Песма 8.
Ирмос: Поднебесје покриваш водама а море ограђујеш песком; ти све држиш,
теби пева сунце, тебе слави месец, теби приноси песму сва твар као
Створитељу, у све векове.
Ти си душо моја окаљала руке сваким злим делом и како ћеш их подићи у вис
када се обраћаш Богу? И ноге си своје учинила непотребнима јер си ишла ка
стидним делима. Зато похитај да са покајањем идеш путевима спасоносним.
Никада Господе нисам боравио у твојим заповестима и ниједан дан нисам
чинио твоју вољу, Благи, па којим очима да погледам ка теби тада када будеш
праведно судио и када окривљене будеш у огањ ада послао?
Мученичан: Мудри страдалници, ви сте угасили ужарене пећи многобоштва
и као воду излили сте због неправде на њих крв своју из љубави према Творцу,
па сте зато наследили потоке сладости.
Мученичан: Вашим смирењем сте превазишли своја земна тела и претрпели
сте муке: сечење руку и ногу као да други страдају, па сте се због тога сада
удостојили живота у (небеским) висинама у векове.
Богородичан: Захваћен сдам буром грехова, па теби вапијем Владичице
Пречиста: твојим заступништвом упути ме ка спасоносном покајању и
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најтишем пристаништву, да бих и ја, стално помрачен лењошћу, угледао
светлост спасења.
Ини.
Ирмос: Беспочетног Цара славе, од кога дрхте небеске силе, свештеници
појте и народи га величајте у све векове.
Моли Крститељу јагњета Божијег који узима грехе света а којега си свима
показао да умртви моје страсти и спасе моју душу.
Олакшај бреме моје душе Господњи Крститељу и војуј против мојих
непријатеља и покажи ме сачуваног од рањавања тих злочинаца.
Бежећи удаљио си се Пророче и настанио се у непроходној пустињи, па те
зато молим: опустоши брзо и страсти душе моје.
Богородичан: Ти си Дјево лоза која је родила зрели грозд, ти ме и сада
напајаш пићем смерности, па зато одагнај пијанство мојих зала.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Благословен је Господ Бог Израиљев, који нам је подигао снагу
спасења, у дому Давида слуге свога, у којем нас је посетио Исток са висине, и
упутио нас на пут мира.
Погледај на мене Спаситељу и на моје бројне ране по плећима и исцели их и
излиј на њих вино и уље познања твоје доброте, да бих и ја био спасен и са
благодарношћу те величао Христе.
Као што си спасао благоразумног разбојника који се огласио избавио га од
његових зала и убиства и као што си се смиловао блудници која је заплакала и
на Петра твога великог ученика и на Давида пророка, тако спаси и мене
очајнога.
Мученичан: Страдањима вашим страдалници, бисте налик на Страдалника за
нас и са њим сте се прославили и обожени учешћем у његовом божанству, па
блистате више него створено сунце и просветљујете срца верних.
Мученичан: Заблистала је врлина светих страдалника и сваки град се вером
обогаћује њима као истинитим неукрадивим ризницама, јер блистају изобилно
благодаћу преславних чудеса, зато их песмом славимо као наше топле
заступнике.
Богородичан: Просвети просветитељским муњама Сина Божијега који је из
твоје утробе Најнепорочнија прошао, све који ти са вером поје и твојим
заступништвом избави нас таме без светлости и вечних мука.
Ини.
Ирмос: Предсказан је на гори законодавцу у огњу и купини, Рођени од
Увекдјеве за спасење наше, Њега песмама неућутним величамо.
Када будем хтео да станем пред твој страшни престо Речи Божија и када
будем испитиван за моје кривице, какав ћу наћи одговор ја бедни? Но ради
твога Крститеља Господе и Боже мој поштеди ме тада.
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Премудри Крститељу, ти који си глас Бога-Речи управи мој глас ка Богу и
избави ме од злобе демона и искушења од људи да бих те како доликује
прослављао.
Крститељу и Пророче, нахрани ме бесмртном храном Христових заповести и
напој ме пићем животним па ме приведи Богу да будем спасен, јер под твоју
заштиту притичем.
Богородичан: Владичице Дјево чиста и најславнија, моли са Претечом твога
Сина и Цара, да се спасу од сваке невоље сви који те са вером прослављају.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
Богородичан: Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима
заступница, Дјево, Мати Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
Затим: уобичајени псалми.
На стиховње, стихире покајне, глас 8.
Кад ми на ум дође мноштво зала која сам учинио, и мислима дођем на оно
страшно истраживање, дрхтим и ка теби човекољубивоме Богу притичем: зато
ме не презри молим те, једини Безгрешни, него пре краја подари покајање
понизној души мојој, и спаси ме.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се у дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
Дај ми Боже сузе, као некада жени грешници, и удостоји ме да њима квасим
ноге твоје, јер си ме ослободио од пута обмане, па да ти принесем чисти живот
покајањем створен као миро миомирисно, те да и ја чујем твој жељени глас:
вера твоја спасла те је иди у миру.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Јако сте се подвизавали, и јуначки муке од безаконика
претрпели, и Христа пред царевима исповедали, а када сте се из живота
преставили, и даље силно у свету делујете и болесне исцељујете, због вашег
страдања светитељи, зато се молите да се спасу душе наше.
Слава и сада, богородичан: Окриље твоје Богородице Дјево је лек духовни,
па када њему притичемо од душевних невоља се избављамо.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш..тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У уторак, блажени, глас 8.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети се нас Христе Спаситељу света, као што си се сетио разбојника са дрвета
(крста), и удостоји нас једини Милосрдни, твога царства небескога.
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Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Ти имаш Христе пучину милосрђа, зато исуши пучину мојих сагрешења, и
моју окамењену душу омекшај сузама покајања.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Ти си божански Крститељу давно Христа у води крстио, зато мене захваћеног
буром страсти, твојим молитвама ка пристаништу покајања упути.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Вашом крвљу свети страдалници, ви сте огањ демонских идола
угасили, и увек изливате реке исцелења, па нас исцељујете од разних страсти.
Слава: Беспочетни Оче и Сине и божански Душе, ради молитава Крститеља,
утихни многолетне страсти душе моје молим те, и спаси мене слугу твога.
И сада: Молитвама твојим Пречиста Богородице, избави нас од срамоте
страсти, и страшнога мучења у аду, јер те побожно прослављамо.

У уторак на вечерњи
На Господи возвах, стихире крста, глас 8.
Подобан: Мученици Господњи..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
На крсту си Христе био прикован, руке ти и ноге пробијене и у свето ребро
био си прободен, па си ми излио капи божанског спасења Преблаги: крв и воду,
да умијеш мој гној и нечистоту. Слава твојој најмилосрднијој доброти.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Претрпео си да пострадаш Владико да би нестрадалност подарио свима који
се клањају твојим страдањима, својевољном жртвовању, копљу и клиновима и
трски. То си све дуготрпељиви Господе желео и поднео да би и мени твојим
страдањем нестрадалност издејствовао.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво (крста) својевољно
пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми Чедо, чиме ти је
узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме лиши тебе мога Чеда,
највољенијега.
Затим из минеја стихире светоме, а ако ли нема минеја, онда ине стихире
Пресветој Богородици. Глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Не могу поднети да те гледам на дрвету (крста) уснулога јер будност свима
дарујеш. Па и онима који су давно због плода преступа сном свепогубним
уснули, ти си божанску и спасоносну бодрост подарио. Тако је Дјева кроз плач
говорила, а ми њу величамо.
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Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Неправедни Сабор је тебе као Јагње на крст пропео а ти си сагрешења целог
света примио, копљем су твоја ребра проболи Дуготрпељиви, а руке и ноге
твоје приковали. О колике ли зле суровости! О колике ли дрскости! Пречиста је
овако јецала и нежно сузе проливала.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Шта је ово што видим сада Владико? Ти пречудно у шаки држиш сву
творевину, а на дрвету (крста) као јагње неправедно висиш, Речи Божија од
непокорних слугу пропет?! О, (коиког и) трпљења! О, (колике ли) твоје доброте
Најмилостивији! Тако је Свенепорочна плакала и говорила.
Слава и сада, крстобогородичан: Дјева је као јагње гледала како тебе Речи
(Божија) воде као јагње на заклање, па те је са сузама пратила и јаукала: Куда
хиташ Чедо моје? Идем са тобом и ја Најслађи, јер не могу издржати да те више
не видим, Исусе мој многомилостиви.
Затим: Светлости
јектенија.

тиха..потом

прокимен

дана..Удостоји

Господе..

и

На стиховње, стихире крста. Глас 8.
Везнео си се на крст Христе Боже и спасао си род човеков, зато славимо твоја
страдања.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Прикован си на крсту Христе Боже и отворио си рајске двери, зато славимо
твоје Божанство.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Мученици твоји Господе заборавише на све овоживотно и нису
марили за мучење, ради будућег живота. Њега су и наследили, па се зато са
ангелима радују. Њиховим молитвама даруј твојим људима велику милост.
Слава и сада, крстобогородичан:
Подобан: Господи ашче и на судишчи..
Господе, када те је видело сунце као Сунца правде на дрвету (крста)
пропетога, сакрило је своје зраке а месец је своју светлост у таму претворио, а
свенепорочна Мати твоја је у груди рањена.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У уторак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Када је прешао воду као копно и од Египатскога зла избегао,
Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Обузет сам многим искушењима па ти притичем и тражим спасење, о, Мати
(Бога) Речи и Дјево, спаси ме од тегоба и зала.
Збуњују ме напади страсти и многом чамотињом пуне ми душу, а ти их
утишај, свенепорочна Дјево, тишином Сина и Бога твога.
Слава: Молим тебе Дјево, родитељку Спаситеља и Бога, да се избавим од
зала; теби сада притичем и пред тобом отварам и душу и ум свој.
И сада: Болестан сам и душом и телом, а ти једина Богомати, удостој ме
божанске посете и промисла, јер си ти блага и благога (Бога) родитељка.
Песма 3.
Ирмос: Небеске сфере врховни творче и Господе и Цркве осниваоче, ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају и верних утврђење и једини
Човекољубче.
Имам тебе, Богородитељко и Дјево, заступницу и покровитељку живота мога
и ти ме управи твоме пристаништу, јер ти си узрочница добара,и вернима
сигурност, једина свеопевана.
Молим тебе Дјево, смушеност душе моје и буре мојих невоља разори, јер ти
си богоневеста и родила си Христа, зачетника тишине, једина Пречиста.
Слава: Родила си доброчинитеља и узрочника добара, зато ти свима источи
богатство добара, јер ти све можеш, јер си родила Христа, моћнога снагом,
Богоблажена.
И сада: Тешко сам болан и онемоћао од истјазавања страстима, помози ми
Дјево, јер тебе нађох као неисцрпну и непотрошиву ризницу исцелења.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје божанство.
Збуњен сам мојим страстима, родитељко кормилара Господа, зато буру мојих
сагрешења утишај, Богоневесто.
Тражим бездан милосрђа твога да ми даш, јер си родила Спаситеља доброг
срца, свима који ти поје.
Слава: Наслађујем се Пречиста твојим даровима и благодарну песму ти
певам, познавши тебе Богомати.
И сада: Помози ми, када болан и немоћан лежим на моме одру, јер си
благољубива Богородица, и једина Увекдјева.
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Песма 5.
Ирмос: Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом
мишицом даруј нам мир твој, Човекољубче.
Пречиста, испуни срце моје весељем и даруј ми твоју непролазну радост, јер
си ти родила Узрочника наше радости.
Избави нас од беда, чиста Богородице, јер си ти родила вечног Избавитеља,
који превазилази ум целога света.
Слава: Блистањем светлости твоје, Богоневесто, одагнај маглу мојих
сагрешења, јер си родила Светлост божанску и превечну.
И сада: Исцели Пречиста немоћ моје душе и удостоји ме твоје посете и
твојим молитвама подари ми здравље.
Песма 6.
Ирмос: Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се
душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као Јона: изведи
ме Боже из пропасти.
Дјево моли Господа и Сина твога, Који сам хтеде отићи у смрт и сам се спасао
смрти и пропасти, да спасе и моју природу ухваћену смрћу и пропашћу и да ме
избави демонских злих дела.
Познах те Дјево као сигурну заштитницу и чуварку моју, јер ти одгониш
метеж и нападе демона и молим те увек да ме избавиш од страсти и пропасти.
Слава: Стекосмо те Дјево, као као бедем заштите и душама савршено
спасење и у невољама ширину и радујемо се увек тобом просвећени, о
Владичице, па и сада нас од страсти и невоља спаси.
И сада: Лежим сада на одру у немоћи и нема лека телу моме, али молим тебе
Блага (Богомати) која си родила Бога, Спаситеља света и избавитеља од
страдања, да ме подигнеш из страдања и пропасти.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 8.
Гледала те Родитељка твоја на крсту, као Јагњета и Пастира и као Спаситеља
света и кроз плач говораше: Свет се радује , примајући избављење, ал утроба
моја гори гледајући твоје распеће, које ради свих трпиш, Сине и Боже мој.
Песма 7.
Ирмос: У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Када си Спаситељу решио да установиш наше спасење, уселио си се у утробу
Дјеве, и њу показао као заступницу света, јер си Благословен Боже отаца
наших.
Родила си Љубитеља милости, Мати пречиста; Њега умоли да нас избави од
сагрешења и душевних скверни, јер верно кличемо: Благословен си Боже отаца
наших.
Слава: Показао си твоју Родитељку као ризницу спасења, извор
непропадљивости, стуб утврђења и двери покајања свима који кличу:
Благословен си Боже отаца наших.
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И сада: Удостоји Богородитељко, да исцелиш од телесних слабости и
душевних страдања оне, који прилазе твоме покровитељству Дјево, јер си нам
родила Спаситеља Христа.
Песма 8.
Ирмос: Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Не презри Дјево оне који од тебе очекују помоћ и певају ти и величају те у све
векове.
Исцели Дјево, немоћ душе моје и телесне болести, да те прославим Пречиста,
у векове.
Слава: Ти изливаш Дјево богатство исцелења свима који ти верно поје и који
величају твој неизрециви Пород.
И сада: Одгониш Дјево, нападе искушења и навале страсти, зато ти појимо у
све векове.
Песма 9.
Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо,
Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Не окрени се од потока мојих суза, јер са сваког лица сваку сузу бришеш,
Дјево која си Христа родила.
Испуни Дјево моје срце радошћу, јер си пуноћу радости примила, а греховну
тугу уништила.
Слава: Обасјај нас зрацима твога сунца Дјево, и мрак незнања одагнај од
свих који те побожно исповедају као Богородицу.
И сада: Уместо страдања у немоћи, смиреног ме исцели Дјево, и из болести у
здравље ме уведи.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропари и остало по
обичају и отпуст.

У среду на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 8.
Када је разбојник видео Творца живота на крсту разапетога говорио је: ако
неби био оваплоћени Бог овај са нама разапети, неби сунце своје зраке
потамнило, нити би се земља зпољуљала и затресла, зато Господе који све
трпиш сети ме се у царству твоме.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
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Међу двојицом разбојника нашао се крст твој као мера правде, једнога је
сурвао у ад због хулења а другоме је дао олакшање од сагрешења ка познању
богословља, зато Христе Боже наш слава теби.
Слава и сада, крстобогородичан: Као јагње гледала је Јагњета и Пастира и
Избавитеља неправедно на крсту разапетога, и горко плакала и нарицала: свет
се радује јер због тебе прима избављење, а моја душа гори гледајући твоје
распеће, које из милости и милосрђа трпиш Боже преблаги и безгрешни
Господе. Зато њој са вером завапимо: покажи Дјево милост твоју на нама, и
даруј нам опроштај од сагрешења, јер се клањамо његовим страдањима.
По другом стихословију, сједални, глас 8.
У сред Едема дрво је процвало смрт, а посред земље израсло нам је дрво
живота, окусивши плод од првог, људи дотле непропадљиви постали смо
трулежни, а примивши друго непропадањем се насладисмо. Крстом као Бог
спасаваш човечији род.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Давно нас је у рају дрво окушањем обнажило и враг нам је умртвљење унео,
дрво крста је у живот вечни човека оденуло, и постављен на земљи је цео свет
сваке радости испунио. Гледајући њега подигнутога, Богу са вером народе
сложно запојмо: испуни се славе дом твој.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Вером сте се показали у васељени као светила неугасива, јер сте
сву мученичку наду своју положили на Бога, а душе своје сте просветили
духовним уљем од Духа Светога, зато сте се цркви показали као чаше духовне
које људима изливају исцелења, страдалници прехвални, молите Христа Бога,
да подари опроштај сагрешења свима, који са љубављу празнују свети спомен
ваш.
Слава и сада, крстобогородичан: Када си видела Дјево Оваплоћенога из
тебе, на крсту међу разбојницима, заплакала си и нарицала: јао мени Чедо моје
најслађе! Зашто си хтео да будеш разапет, а узео си грехе света као милосрдан?
Ти си и Бог а имаш и човекову вољу, зато теби приносе песму похвале.
По трећем стихословију, сједални, глас 8.
Подобан: Повељеноје тајно..
Када су те угледали Христе као сунце незалазно на крсту разапетога, сунце се
одмах од страха помрачило, земља се заљуљала, а камење са трепетом
распадало и храмовна се завеса расцепила, мртви су из гробова устали, па су
славословили твоје страшно и божанско снисхођење, јединога Бога нашега.
Дрво у Едему је горчину створило, а дрво крста је слатки живот процвало,
Адам који је јео у пропаст је посрнуо, а ми се наслађујемо тела Христовога и
њиме смо оживљени и обожени тајанствено, царство смо примили непролазно,
зато са вером кличемо: слава Речи (Божија) страдању твоме.
Слава и сада, крстобогородичан: Када смо Дјево крстом Сина твога и Бога
чувани, увек бесовске нападе и замке побеђујемо, а теби истинитој Богородици
појимо, и са љубављу те Пречиста сви нараштаји називамо блаженом, као што
си прорекла, зато твојим молитвама подари опроштај наших сагрешења.
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Канон часном и животворном крсту и светим мученицима. Његов
акростих без богородичиних: Благодат од Бога прикованог на дрвету. Дело
Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Кочијаша фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака Израиља
бегунца си спасао док је песму теби Богу појао.
Од сласног јела са дрвета (у рају) постао сам мртав, а ти си ме Речи /Божија/
твојом смрћу оживео и славом обдарио, зато се клањам твојој моћи и славим
твоја страдања и доброту неизмерну.
Када је разапет на дрвету као лоза необрађена, вино божанске благодати нам
је источио и њиме нам срца развеселио и тако нам обману (греховног)
пијанства уништио и грехове нам очистио.
Мученичан: Великомученици окићени ранама и украшени трпљењем
страдања, дивни и са славом добротворцу Владици дођосте, веселећи се у
највећој слави и боговидци постадосте.
Мученичан: Оснажени показаном божанском силом сву погубну
насилникову моћ храбро обористе, па сте дивно овенчасте венцима победе и
радосно пред Бога дођосте.
Богородичан: Стојећи пред твојим крстом Господе Неискусобрачна и
гледајући твоје ране Владико, рањене душе говораше: јао мени чедо, када сам
те родила болове сам избегла а сада у боловима наричем.
Ини канон, Пресветој Богородици. Глас 8. Ирмос исти.
У тебе сам положио Дјево сву наду мога спасења, а ти ме целог уми од
нечистоте греха и учини ме чистим да добро угодим Богу и Сину твоме и
његовом најсветијем Имену.
Ти си као двери светлости зато и моје очи просветли јер их је помрачила
мрачна змија безбројним гресима, па ми отвори Дјево двери покајања и упути
ме у живот и од пламена и таме избави ме.
Мати Божија, ти имаш смелост ка Рођеноме из тебе Јединородноме (Богу)
Речи, беспочетноме са Оцем, па моли најнепорочнија, да избави душу моју о
злобе демона и огња и сваког мучења.
Благословен је плод твоје утробе Богоневесто, јер се њиме сви ми на земљи од
клетве избависмо. Благословена Пречиста, то је неисказано чудо, несхватљиво
виђење а свима вернима спасење.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама основао,
на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег од тебе
једини Човекољубче.
Ти који си небеса утврдио, земљу утемељио а море речју твојом свезао, свезан
си ради мене био и на крсту прикован, да би мене Човекољубче од окова греха
разрешио.
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Када се враг са дрветом крста сукобио, умртвљен је са својим бесним
духовима био, а осуђени због злога окушања помилован је био и тврдим
правоверјем си (Господе) твар утврдио.
Мученичан: Божански и дивни страдалници на најразличитије муке су
стављани и нагих тела мачу и пред звери бацани, али од злих гонитеља бољом
заповешћу (Божијом) не беху задржани.
Мученичан: Славни мученици Христови гледајући својим помислима и
трезвеним умом на будући (живот) овосветско до краја презреше, па тако
неиздрживе муке са радошћу претрпеше.
Богородичан: Најопеванија као јагње гледајући јагањца неправедно на дрво
(крста) подигнутог, матерински плакаше и кроз сузе нарицаше и тако његово
дуготрпљење слављаше.
Ини.
Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у
тами и теби пева дух мој.
Све моје жеље управљам ка теби Владичице Пречиста, а ти ме брзо од
телесних жеља ослободи.
Владичице, двери светлости, заблистај ми чистим зрацима покајања и маглу
мојих грехова уништи.
Једина си најнепорочнија, зато нас избави од наиласка свакога искушења и
порока и огња вечнога.
Похитај да ме посетиш болнога Пречиста и да ме избавиш од тешких рана и
од сваке туге.
Песма 4.
Ирмос: : Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја
радост, ниси оставио недра Очева а нашу си убогост посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Када је Створитељ свију на дрво (крста) подигнут био, прсте окрвавио и
клиновима кроз руке својевољно прикован и у ребра прободен био, тада је пали
људски род да се дигне позвао, јер га је првосаздани оборио.
Крст би дигнут на дрво крста сва лаж је пала а када тебе Спаситељу
противник обнажи а Адам се тада опет обукао у одећу нетрулежности,
творевина се просветлила када се сунце помрачило онда када си био разапет
Христе.
Мученичан: Мученици ви сте као новозаветне жртве и као овце жртвоване
(Богу) Речи принесени, потоцима ваше крви исушили сте море (идолске)
обмане, ливење кише страсти божанском благодаћу и вашим чудесима
уништавате увек, славни.
Мученичан: Мученици, ви сте поднели одсецање свих удова и чупање из
корена и зуби и ноктију, беспоштедно одсецање руку, језика и ногу и свих
делова тела смртнога, али сте се и удостојили превелике славе и сви сте пред
Бога стали.
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Богородичан: Ти си непорочна Младице видела свога младенца на дрво
пропетог и кукала са јауком: Чедо, како ти се законопреступни сабор није
смиловао као ти на њих него те по злом саветовању смрти предаде?
Ини.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Обасјај светлошћу душу моју помрачену гресима Увекдјево, хер ти си родила
Сунце правде.
Избави ме од искушења и буре душепагубног живота и ослободи ме вечног
огња, Богоневесто.
Ти си освештани сасуд девствености и станиште по природи несместивога, ти
просветли и моју душу помрачену многим страстима.
Најсветија Богоневесто и Владичице свега света, ти ме спаси и од невоља
избави и одагнај метеж мојих страсти.
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Ти си Дуготрпељиви хтео да жуч окусиш, да би мене избавио од залогаја
сласти и пристао си да наг будеш прикован на дрвету (крста), да би са мене
свукао смртност од страсти, зато теби појим многомилостиви.
Висећи на дрвету (крста) обновио си душу моју пропалу због страсти Речи
(Божија), а душу твоју предао си Оцу и то је схватила бездушна земља, па
немогавши да то издржи са страхом се затресла тако ти појући.
Мученичан: Својим божанским страдањем сте се мученици украсили и
следовали сте стопама страдања Јединородне Речи, са Оцем беспочетнога, који
је свима даровао безстрастије, зато сте се са њиме и прославили.
Мученичан: Удаљили сте се од приземних ствари па сте наследили невидеће
и у небеским божественим местима сте се настанили где сте причешћем
божанским духовно обожени, непобедиви Спаситељеви мученици.
Богородичан: Видим чудно виђење, говораше Пресвета, да ти који само
погледом можеш сву земљу затрести сада си уснуо на двету (крста), да би тако
пробудио од века уснуле, зато се поклањам твоме дуготрпљењу Сине.
Ини.
Ирмос: Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
Певамо ти Дјево најопеванија, јер си Реч Божију примила у твоју утробу,
најнепорочнија.
Избави ме Мати Божија огња неугасивога и црва (пакленога), јер је твоја
милост целебна.
Пресвета, ти си бедем и тврђава вернима и спасаваш од искушења, све који ти
поје.
Пречиста Владичице, исцели моју болну душу, јер си родила свима спасење,
који уклања све болести.
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Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова и бура сагрешења ме смућују и гурају ме у дубину
тегобе и очајања, али ти ми пружи твоју руку као Петру, о руковођо мој, и
спаси ме.
Запевале су све небеске силе и зачудиле се, када су те виделе где висиш на
крсту (разапет) и рањени Адам је твојом раном Спаситељу исцељен и
проклетство је прогнано.
Када си ти Речи (Божија) био телесно свезан Човечанство је ослобођено од
нерешивих окова и мучитељ је заробљен као птица и од свих верних исмејан,
зато слава Христе твојој доброти.
Мученичан: Када сте на ужареном угљу спаљени показали сте се као
ужарено угље Богом обасјани и сваки вид неверја сте благодаћу спалили и код
Бога сте прохлађење примили.
Мученичан: Божествени страдалници ви сте стадо истинског пастира
постали, јер сте посред вукова неповређени остали и добру сте трку завршили и
у ограду небеску се уселили.
Богородичан: Дјева је јаукала: Родила сам тебе господара живота а по
доброти лепшег од свих синова људских, па како сада разапет умиреш Сине и
остајеш без свега тога а својом вољом чиниш свако добро?
Ини.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Маријо, чисто и начасније обиталиште Створитеља свега, подари души мојој
сузе очишћења и избави ме будућега суда и мука.
Богородице ти си као двери Божије зато покажи божански улаз и смиреној
души мојој у који се улази исповешћу злих дела и када се добије опроштај од
њих.
Пучина грехова и бурни валови очајања спопадају мој ум, а ти се смилуј
Владичице и пружи ми руку и спаси ме, јер си Спаситеља родила.
Сви верни који смо у дубини зала и који у метежу и туги увек страдамо,
имамо тебе Богородице као бедем и заступницу, јер ти си једино уточиште
вернима.
Песма 7.
Ирмос: У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи (играху) радосним ногама и као да су у башти ликујући
певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Твоје руке су биле израњављене Христе мада си њима чудеса чинио и ране си
претрпео да би све моје ране исцелио, зато појим о твоме дуготрпљењу и
кличем: Благословен је Бог отаца наших.
У распећу твоје руке и ноге беху клиновима приковане Спаситељу и у ребра
си прободен био, крв ради опроштаја свима који ти непрестано поје си излио,
па зато кличемо: Благословен је Бог отаца наших.
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Мученичан: Хајде да саставимо хор који ће опевати Божије мученике, који
су се хоровима ангела придружили, па све на земљи просвећују и увек поју:
Благословен је Бог отаца наших.
Мученичан: Међу светила светих сте се настанили јер сте освештани и
шаљете свима освештање и избављење који вас прослављају божествени
мученици и који поку Христу: Благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Дјева нарицаше за тобом Речи (Божија): Како си зашао сунце
моје незалазно када си на дрвету разапет? И видећи твоје страдање сунце је
зауставило свој ток и немогаше светлити. И ја Сине мој твоју незлобивост
оплакујем.
Ини.
Ирмос: Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га претворише
и клицаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Молим тебе Пречиста умртви грех који живи у мени и удостоји ме Дјево да
добијем живот а избави ме од оног удела где су муке.
Разне страсти насрћу као бура на мене, а ти која си родила извор безстрастија
задржи их и огња вечнога избави ме Богородице твојим молитвама.
По природи својевољно грешим и покорен сам неумесним навикама, али сада
притичем ка твојој познатој милости: спаси мене очајнога најсветија
Богородице.
Богомати пречиста, угаси пламен мојих страсти и утишај буру срца мога и
избави ме Пречиста од демона који муче и од огња вечнога.
Песма 8.
Ирмос: Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи га
величајте у векове.
Ти си се Христе оваплотио и из корена Јесејевог поникао а искоренио си трње
израсло због Адамовог преступа и носио си трнов венац и на дрво прикован био
ти који си проклетство због дрвета исцелио да би оне који ти овако поју спасао:
Свештеници појте, а људи га величајте у све векове.
Постао си Човек да би човека учинио богом Човекољубче, на крст си стављен
и у ребра прободен и оцтом и са жучи био напојен и тако спасени кроз твоје
страдање Речи (Божија) благодарно појимо: Свештеници појте, а људи га
величајте у све векове.
Мученичан: Свезани беху мученици и као јагањци заклани и на огњу без
милости печени, пред звери бацани и главе им сечене па се ипак радоваху
радошћу неизрецивом клучући: децо благословите, свештеници појте и народи
величајте Христа у векове.
децо благословите, свештеници појте и народи величајте Христа у векове.
Мученичан: Мученици, венценосци, другови са ангелима, ви сте бестелесне
противнике победили, зато се молите ка Господу да бисмо у љубави и у пуном
јединомислији поживели кличући без сумње у срцу: децо благословите,
свештеници појте и народи величајте Христа у векове.

149

Богородичан: У патњи својој је јаукала и матерински нарицала, душом не
могући да издржи да гледа на крсту Рођенога из њене утробе те је плакала:
Какав је ово призор Чедо? Како то да страдаш, када си по природи
нестрадалан? А хтео си род човечији да од страдања ослободиш!
Ини.
Ирмос: Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Дјево и Богородитељко, ти моје грехе и бреме сагрешења олакшај да бих те
увек величао.
Превршио сам са мојим сагрешењима, а ти ми Богородице подај сада руку
помоћи и избави мене непотребнога из неугасивог пламена.
Молим те Пречиста да просветлиш очи мога срца јер је тамом греха
ослепљено и учини га пријемчивим за божанску светлост да бих се тобом
показо чист пред твојим Сином.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Ужаснуло се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе Богородицу и
ангелски и људски чинови величају.
Када си ти рањен исцелио си моју рану и окрвавивши руке својом крвљу
повео ме и упутио као добри Господ на пут спасења; ноге којима си ходио по
рају када су се родоначалници наши сакривали беху ти клиновима на крсту
пробијене.
Подигнут си био на крст да би подигао дубоко палог првосазданога и сва
тврђава противникова је оборена и сва је земља крвљу и водом из твојих ребара
освећена, па те зато свемилостиви непрестано величамо.
Мученичан: Када сте везивани свети мученици ви сте окове злога раскинули
и самим оковима које сте претрпели њега сте оковали и под ноге ваше
покорили. Они постадоше поруга и подсмех свима који видеше шта учинисте
помоћу Божије благодати.
Мученичан: Полагањем моштију мученика земља је освећена, као да је
нашла божествени извор за сва исцелења. Они непрестано исцељују болести
душа и тела и одгоне демонске нападе божанском благодаћу.
Богородичан: Дуготрпељиви, мене су мимоишли матерински болови у време
порода а сада кад си ти својом вољом примио страдања разболела се моја
утроба и душа ми се испунила болова. Тако нарицаше Пречиста коју достојно
величамо.
Ини.
Ирмос: Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер
се Вишњи својевољно спустио чак до тела, од девичанске утробе постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
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Смилуј се Пречиста на моју бедну душу и умртви у мени погубне страсти те
одагнај недоумице које ме муче. Подари ми потоке суза за вечни живот којима
ћу се избавити страшне осуде која ме чека.
Ти си бедем хришћана и целоме свету тврдо уточиште, јер из тебе се Бог
оваплотио и тебе свима као спасоносни покров подарио, зато Пречиста спаси и
мене недостојнога.
Стојећи пред твојим распећем овако ридаше најнепорочнија: Безпочетна Речи
Очева и Сине мој и сапрестолни Духу Светоме, како ли си твоје пречисте
дланове на крсту раширио? Зашто те је снашло толико понижење Преблаги?
Заступнице непостидна свију верних, ти си свима родила Сладост Који је
искапао божанску сладост, ти услади моју душу огорчену отровом змије и
твојом заштитом чувај ме увек далеко од горкога греха.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан:
Код крста је стајала, која те је безсемено родила и јецајући нарицала: јао,
најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си се међу мртве
помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, глас 8.
Мојсејев жезал, био је праобраз, часнога, крста, твога, Спаситељу наш, њиме
спасаваш, као из морске дубине, људе, твоје, Човекољубче.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
У давнини у Едему у рају је изникло дрво за јело посред вртова, а цркви твојој
Христе је крст твој процвао, који излива целом свету живот. Прво дрво је
Адама умртвило а ово друго га је оживило и вером је разбојника спасло. У
његовој заједници покажи и нас Христе Боже, јер си твојим страдањем одагнао
нападе врагова од нас, и удостојио нас царства твога Господе.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: Непобедиви мученици Христови, силом крста сте лаж победили,
и благодат вечнога живота примили, а претњи мучитеља нисте се поплашили, и
ранама од мучења сте се радовали, и сада крв ваша чини исцелење душама
нашим, зато се молите да се спасу душе наше.
Слава и сада, крстобогородичан: Чиста је гледала на крсту тебе разапетога,
Родитељка твоја Господе крај тебе је стајала и кроз плач је говорила: Чедо
зашто овако страдаш телом и хиташ да мене учиниш бездетном? Пожури се и
прослави се, да би се величала страдања твоја.
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Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У среду, блажени, глас 8.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети се нас Христе Спаситељу света, као што си се сетио разбојника са дрвета
(крста), и удостоји нас једини Милосрдни, твога царства небескога.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Жезлом је Мојсеј знак крст знаменовао и дубину разделио а народ Израиљски
превео, а ми се њиме осењујемо духовне противнике побеђујемо.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Када је у давнини Јаков своју децу и синове својих синова благосиљао, он је
руке је унакрст на њих положио, и тако твој крст Христе Спасе знаменовао,
којим си Христе све нас од клевте ослобдио.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Страдалници су Христовим страдањима следовали и муке ужасне храбро
поднели, и непропадивим се венцима овенчали, да би сада на небесима живели.
Слава: Слава Оцу јединоме бесмртном, слава Сину који живи у векове, слава
скупа и Свесветом Духу, који сву творевину освећује.
И сада: Из девичанског тела твога Чиста, заблистао је Творац сунца и
месеца, њега гедајући на дрво (крста) разапетога, сва се творевина заљуљала.

У среду на вечерњи
На Господи возвах, стихире светим апостолима, глас 8.
Подобан: Господи, ашче и на судишчи..
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Господе ти си зрацима Утешитеља апостоле твоје просветлио и њих си
духовно просвећене у твоме разуму као светила и за утврђење вере поставио
Владико. Због тога се клањамо неизрецивом човекољубљу твоме.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
Господе ти си апостолима твоје стадо оградио и од искушења врагова га
неповређеним сачувао. Ти си га искупио часном твојом крвљу од робовања
противнику, јер си милосрдан и човекољубив.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Божански апостоли, у оснивању Цркве показали сте се сви као часно камење,
и Божијом науком као светлом зором сте васељени јасно заблистали, па пред
Тројицом стојите као молитвеници за душе наше.
Затим стихире светоме из минеја, ако следе. Ако ли не, онда ине стихире
светоме и великоме чудотворцу Николају. Глас 8.
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Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Господе ти си часног светитеља твога Николаја поставио над свим крајевима
света и дао му чудесну благодат и показао га као заступника свима који му
притичу у великим невољама, у болестима и искушењима и моле његову сталну
заштиту.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Господе, божанским молитвама твога светитеља, смилуј се и ослободи слуге
твоје од сваке беде, невоље и налета противника. Јер сви се ми са вером
поклањамо твојој непобедивој моћи.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Имајући тебе Николаје као топлог заступника код Владике, ка теби са вером
притичемо и кличемо: не врати од окриља твога нас, који немамо (добрих) дела,
него покажи твоје милосрђе раширено на слуге твоје.
Слава и сада, богородичан:
Погледај Богоневесто на уздисаје мога срца скрушенога, и прими Чиста Дјево
Маријо као човекољубива принос мојих рука и не одбаци ме Свенепорочна, да
бих и ја појао и величао тебе, која си увеличала род наш.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире апостолима. Глас 8.
Господе тебе су на земљи апостоли усрдно заволели, па су смогли све да
замене само да би тебе стекли и за тебе су тела своја на ране предали. Зато су
прослављени и моле се за душе наше.
Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Господе, ти си спомен апостола на земљи увеличао и сви на то сакупљени
тебе славословимо, јер ти нам због њих дајеш исцелења и целом свету мир
молитвама њиховим и велику милост.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Која ли врлина или похвала приличи светима, јер су под мач
савили врат ради тебе који си савио небеса и сишао нам. Излише крв своју за
тебе који си истрошио самог себе и лик слуге си примио. Понизили су се чак до
смрти твојој понизности следујући. Ради њиних молитава и по мноштву твога
милосрђа Боже смилуј се на нас.
Слава и сада, богородичан: Ја света Дјево и Богородице ка твојој заштити
притичем, а знам да ћу тобом наћи спасење, јер ти Чиста можеш помоћи мени.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.
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У среду на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Коњаника фараоновог си потопио, а у давнини си Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и у виду крста море си разделио, а пешака Израиља
бегунца си спасао док је песму Богу појао.
Родила си надприродно, Реч Божију оваплоћену, раније безтелесног,
свенепорочна Богородице Дјево, и он као Богочовек у свету поживе, зато те сви
славимо као од Бога истинску заступницу нашу.
Украшена си разним (врлинама као) бојама Богоблагодатна, и оваплоћену
Очеву Реч из неизрецивог милосрђа, надумно и неисказано си родила,
Благословена, и остала си Дјева нескверна.
Слава: Надумно и несхватљиво, из чистог царског корена изникла си Цара
Христа и Реч Божију, и оваплоћеног си га родила из твоје чисте крви,
двострукога природом а једне личности.
И сада: Ко тебе проповеда Богородице пречиста, тај односи победу над
сваком јереси; јер ти си без промене родила оваплоћенога (Сина Божијег),
Богородитељко , вишег од сваке твари и вечну Реч Божију.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама основао,
на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег од тебе
једини Човекољубче.
Бог се уселио у твоју свету утробу Богомати и оваплотио се као што прорече,
и спасао нас је живоносним страдањем својим, зато тебе као двери спасења
славимо.
На земљи се оваплотио и са људима поживео Давалац душе свима људима; из
утробе твоје изиђе безсемено најбожанскији, зато те Пречиста, сви ми верни у
песмама називамо блаженом.
Слава: Зачела си у утроби твојој Дјево, рођеног од Оца пре свих векова и
родила си нам уједно и Бога и Човека, савршеног у обе природе и
нераздељенога.
И сада: Сви те познасмо Пречиста, као непропадљиви Христов процветали
жезал и као златну кадионицу, јер Божанску суштину као (ужарени) угаљ
носиш на рукама, Дјево Богоблажена.
Песма 4.
Ирмос: Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја
радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој Човекољубче.
У давнини ковчег са богонаписаним заповестима беше праобраз у троби
(твојој) неизрециво зачетог животодавца (Бога) Речи, Најнепорочнија; Он
богато храни душе оних који поје: сили твојој слава, Човекољубче.
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Ти си заиста јединствена узрочница спасења Богомати, јер си Творцу и
Створитељу од твоје пречисте крви тело позајмила; Њиме се срушише двери
смрти и живот људима дарова.
Слава: Из богатсвта доброте уселио си се у утробу Дјеве да потражиш лик
човеков погребен страстима, и од ње си, Премудрости Божија храм учинио;
поживео си са људима Милосрдни, да спасеш све до краја света.
И сада: Добисмо те од Бога као заступницу, Свенепорочна, јер ти си Мати
Бога Створитеља и Творца , а он узе наше обличје да га спасе од пропасти и
мука и да га славом Божанском прослави.
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и поикрила
ме је беднога нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Сви нараштаји људски те зову блаженом, јер си Бога, Творца и Господа
зачела Пречиста, па и вође бестелесних и разумних (сила) као Матер Божију
тебе славе.
Војске вишњих сила зову те блаженом, Пречиста, јер се само тобом земни са
небеским сједињују и певају Рођеноме од тебе.
Слава: На неизрецив начин уселио се у тебе Дјево, Реч (Божија) и постаде
Човек, Он који пре свих векова из Оца засија и људе од пропасти избавља и ка
животу непропадљивоме узводи, као једини добри.
И сада: Украсила си се Пречиста Дјево врлинама девства и прва си напустила
Евино зло родивши Христа, а Он даје одећу бесмртности свима који теби
певају.
Песма 6.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже спасења мога.
Онај који свемогућом силом држи све, од тебе се свенепорочна Дјево обукао у
телесну немоћ а ради добра људима, јер Он је једини Човекољубац.
На тебе је,Свенепорочна, наишао сведелатни Дух и Реч Божија се у тебе
усели и неизрециво постаде телесан, остајући (Бог) не промењен.
Слава: Просветли душе православних који ти поје, јер речи пророка
најавише пречисто зачеће твоје и неизрециво Рођење (Хирстово), Богоневесто.
И сада: Као стан Божији, заиста божански и пречист, опевајмо побожно
Марију Пречисту, јер Бога настани (у себи) и прими Несместивога и
Недостижнога.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 8.
Ти си Свеопевана, свенепорочна невеста Творца, и неискусомужна мати
Избавитеља, и дом Утешитеља, а ја сам дом скверних безакоња и дух мој је
демонима играчка; пожури се и њиних злоба ме избави и учини ме светлим
домом врлина, јер си дародавка светлости и непропадљивости; твојим
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молитвама одагнај ми облак страсти и вишње ме заједнице удостоји и незалазне
светлости.
Песма 7.
Ирмос: У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи (играху) радосним ногама и као да су башти ликујући
певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
Пречиста Владичице, ти си зачела Избавитеља свију, ти и мене удостоји
неизрецивог и божанског избављења, јер из свег гласа кличем и певам:
Благословен је Бог отаца наших.
Тобом се Пречиста сада све испунило божанске светлости, ти си као двери са
којих Бог говори свету и просвећује све који са вером кличу: Благословен је Бог
отаца наших.
Слава: Гле сада се испуни божественог Давида пророчанство, јер заиста се
(народи) моле твоме лику Богородитељко чиста и стичу богатство благодати и
сада благосиљају Бога отаца наших.
И сада: Пречиста, ти си зачела Бога и Господа који је над свима и Он изволи
да спасе род човечији од смрти и пропасти; Њему достојно певамо и кличемо:
Благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје клицаху: Благословите сва дела
господња Господа.
Очисти благословена Пречиста, ране душе моје и греховне озледе, јер си из
девичанске и неискусобрачне утробе твоје родила над свима Бога, Дјево чиста;
Њега децо благословите и величајте у векове.
Постала си као дом незалазне светлости, Свечиста, сијајући добротама
девства и све си нас обасјала, који те из душе као истиниту Богородицу
исповедамо и кличемо: Децо благословите, свештеници појте и величајте
(Господа) у векове.
Слава: Освећена си Духом Светим, Богородице свенепорочна, и заиста си
примила у утробу твоју беспочетног Сина, исте суштине са Оцем, у теби се
Пречиста оваплотио ради добра свима који са вером кличу: Децо благословите,
свештеници појте и величајте (Господа) у векове.
И сада: Родила си Бога надумно и неизрециво и умоли га пречиста Богомајко
да снисходи свима нама недостојнима, при његовом страшном и ужасном
доласку, када буде судио људској природи и нама свима, кад станемо са
страхом на суду обнажени (без добрих дела).
Песма 9.
Ирмос: Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе Богородицу и
ангелски и људски чинови величају.
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Избачени смо из вечног пребивалишта и падосмо јадни у смртност, али ти си
нас Пречиста Мајко Избавитељева поново призвала и удостојила нас, да хитамо
ка пређашњој (небеској) отаџбини, зато те Богомати непрестано величамо.
Подај ми Богородице да лако пређем буру животних искушења и нападе
страсти; ти их као блага утишај и упути ме на стазе небеских врлина, да те као
доброчинитељку непрестано величам.
Слава: Чиста и преславна Мати Божија, спаси од опасности све који ти са
љубављу поје, и милостиво одагнај метеж, јер си Бога родила и све што желиш
то и чиниш и слободу имаш Дјево, зато те сви величамо.
И сада: Као храбру победницу над јереси, покажи часну Цркву, коју је
Христос, Син твој обрадована, стекао часном крвљу својом, као добар и нека
нас спасе, Владичице, од невоља и насиља која нас савлађују.
Затим, Достојно је.. и поклон. Затим: Трисвето. После Оче наш.. тропари и
остало по обичају и отпуст.

У четвртак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални апостолима, глас 8.
Опевајмо ученике Бога нашега, као светиљке свету и божанске наставнике
нашега спасења, који су од почетка, као светлост која је заблистала нама свима
у тами и који су Сунце славе свима објавили, такође су и лаж идолску оборили
а Тројицу у једном Божанству проповедали. Зато вас молимо апостоли, молите
Христа Бога. да нам подари опроштење грехова и велику милост.
Стих: По свој земљи изашла је њина благовест и до краја света речи њихове.
У све крајеве света је изашла ваша благовест прехвални апостоли Господњи,
и заиста сте у свету божанску науку свуда проповедали и незнабожачко
незнање у богопознање привели. Тиме сте маглу идолску одагнали, а светлост
разума свима у тами засијали, зато вас молимо: молите се Христу Богу да
подари опроштај сагрешења свима који са љубављу славе свети спомен ваш.
Слава и сада, богородичан: Упао сам у искушења замршена од видивих и
невидивих противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби
као мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли безсемено Оваплоћенога из тебе за све слуге твоје, који
непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли га усрдно да подари
опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају Породу твоме.
По другом стихословију, сједални, глас 8.
Као што рече пророк: по свој земљи изашла је благовест премудрих апостола,
(Бога) Реч су проповедали и све народе просветили, зато их како доликује
песмама славимо, јер увек моле Христа да се спасу душе наше.
Стих: Небеса говоре о твојим чудима Господе.
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Господње заповести су апостоли са вером у душе примили, као богатотворну
ризницу, и свима се као доброчинитељи показали, јер су беду демонску
одагнали и све Божијим богатством обогатили, зато им сви кличимо: молимо
вас обогатите и нас вашим врлинским делима, јер смо сада тиме сиромашни.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Мученици су уздржањем паклене страсти и јарост њину и
покрете умртвили, јер су благодат Христову примили, па и болести од болесних
да одгоне, а живећи и по смрти да чудеса чине. Заиста је чудо преславно: да
наге кости исцелења изливају, зато нека је слава јединоме премудром Творцу и
Богу.
Слава и сада, богородичан: Богородитељко, заступнице верних, ти си радост
тужнима а велика утеха уплаканима, са светим апостолима моли непрестано, из
твоје најсветије утробе надприродно Рођенога: да нас избави у часу испитивања
и страшне осуде.
По трећем стихословију, сједални, глас 8
Подобан: Повељеноје..
Очевидци Христа, ви сте се показали као сјајна светила, која светлошћу
проповеди праве вере увек сву земљу просветљујете, а таму многобожтва
одгоните, зато вашим светим молитвама, просветлите и мене, јер без страха
ходим у тами страсти, богоносни апостоли.
Мрежом божанских речи уловили сте рибе разумне и живе, и привели их Богу
нашем као првине, Христове ране сте заволели и у њих се обукли, и на његова
страдања сте се угледали. Зато ми сада сабрани, како доликује славимо ваш
празник, славни апостоли, и сложно кличемо: молите се Христу Богу, да подари
опроштај сагрешења свима, који са љубављу славе спомен ваш.
Слава и сада, богородичан: Недостижнога (Бога) Реч и Сина Божијега,
неизрециво и надразумно из тебе Богородице рођенога, моли са апостолима, да
праведан мир подари целом свету, а опроштај сагрешења нама пре краја, и
царства небеског из крајње доброте своје, да удостоји слуге твоје.
Канон светим, славним и свехвалним апостолима.
Дело Теофаново. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац је клицао: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Светли саборе апостолски, ти стојиш пред великим светлом, ти обасјај моје
помрачено срце и на стазе спасења ме упути. (два пута)
Ви сте искрени другови избавитеља, па ме избавите љубави ка страстима, јер
сам преварен многим обманама живота и покривен сам мраком неразумља.
Исцелите све рањене оружијем злога који са вером притичу покровитељству
вашем, јер ви сте божествени апостоли као стреле моћнога (Бога).
Богородичан: Из твоје утробе Мати Пречиста Потпуни се ствара божански
лепо и из ње отеловљен исходи , да спасе преварене злобом змијином, јер је
заиста милосрдни.
Ини канон, међу светима, оцу нашем, Николи чудотворцу. Глас 8.
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Ирмос: Посечени несеченог пресече и сунце виде земљу коју не виде,
страшног противника вода потопи и оно непроходно је Израиљ прошао и песму
појао: Господу појмо јер се славно прославио.
Ти стојиш пред Царем свију Николаје са хоровима вишњих сила, а све нас на
земљи увек призиваш и свакога искушења од злога нас спасаваш, јер иштеш
опроштај сагрешења за нас.
Ми се твојим заступништвом Николаје обогатисмо, па те зато и дан и ноћ
призивамо, похитај и сада нама који веома страдамо од насртаја злих демона и
лоших људи, да бисмо стекли мир а тебе хвалили.
Моћним жилама молитава твојих коначно удави Николаје онога који хоће да
нас удави и избави од његових злих насртаја све који те хвалимо и кличемо:
Господу појимо јер се славно прославио.
Богородичан: Мимо закона природе родила си Бога и законодавца који човек
постаде. Њега Најнепорочнија као благога моли да презре сва сагрешења нас
који увек кличемо: Господу појимо јер се славно прославио.
Песма 3.
Ирмос: Ти си тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у
тами и теби пева дух мој.
Апостоли Спасови, опашите силом срце моје изнемогло страстима и злим
помислима. (два пута)
Ви објављујете јединствено трисветло Божије блистање и маглу многобоштва
разгоните.
Ви сте ученици Бога нашега, ви сте лекари божанског заната, па исцелите и
гнојење мога срца злога.
Богородичан: Спаси ме Пречиста Владичице, јер ти си надприродно родила
Владику и Господа и Спаситеља и Избавитеља свима.
Ини. Ирмос исти.
Светитељу Николаје, пружи нам руку помоћи да бисмо те поштовали и да
бисмо ти увек појали.
Молимо те Николаје, успавај твојим увек будним молитвама невоље које се
на нас подигоше.
Целог ме спопадају страсти и искушења од злих људи, а ти ме свети Николаје
заступништвом твојим избави од њих.
Богородичан: Моли Пречиста Избавитеља да ми подари разрешење од
грехова избављење од страшних животних невоља.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Славни апостоли украсили сте се лепотом божанске светлости од онога који
је вас као светила показао и њима вас обасјао. (два пута)
Избавите ме од сваке буре божествени апостоли, јер сте свима кормилари, а ја
страдам на пучини и животне недаће ме опасно колебају.
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Бездан мојих сагрешења и море незнабоштва ме збуњује, а ви то (духом
моћни) као неки богоизабрани коњи вашим молитвама потопите.
Богородичан: Из твога бога Дјево оваплотила си (Бога) Реч, истог дејства са
својим Родитељем, зато си постала виша од свих створених, Владичице.
Ини. Ирмос исти.
Због мноштва мојих сагрешења упадам у безброј невоља, а ти свети Николаје
попут доброчинитеља (Христа) похитај да ми помогнеш.
Страдам и плачем над самим собом, а живим и даље у лености, но твојим
молитвама Николаје ка покајању ме руководи.
Ти си оче Николаје избавио три младића који су требали умрети, зато и мене
избави од сваке несреће и вечне осуде.
Богородичан: Уразуми ме и оснажи ме Пречиста, да бих чинио оно што
приличи небескоме и према уласку у (вечни) живот управи настројење душе
моје.
Песма 5.
Ирмос: Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
Притешњен са многим мојим гресима, али ви ме апостоли управите ка
спасоносној ширини, јер сте као кормилари. (два пута)
Молим вас да мене који поштујем најсвечанији сабор ваш боговидци
апостоли избавите од свакога дела нечасног.
Ви свети апостоли сте се уподобили страдањима Спаситеља, зато одагнајте од
моје душе свако сладострашће.
Богородичан: Исцели моју болну душу Пречиста Богородице, јер си родила
Онога који узима сваку муку.
Ини. Ирмос исти.
Богоблажени Николаје оснажи нас твојим молитвама да сачувамо заповести
Христа јединога Бога нашега.
У граду Мири поживео си Николаје па зато испуни божанског мириса нас
који ти православно појимо.
Смилуј нам се твојим молитвама светитељу Николаје, па умоли свемилосног
Бога да се избавимо од невоља и туге.
Богородичан: Ти си пуна животне воде млада Дјево, зато напој њоме све нас,
који ти православљем умудрени појимо.
Песма 6.
Ирмос: Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми се
душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим као Јона: изведи
ме Боже из пропасти.
Молитвеним призивањем вашим ученици Христови, сатрли сте и оборили
идолске храмове. Вас са вером молим: сатрите и идоле ума мога и учините ме
храмом Божијим, мада сам још под многим гресима. (два пута)
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Ви сте на непоколебивом камену саздани као камење изабрани боговидци,
зато и моје срце саздано на песку штетном за ум спасите, јер ме захватише реке
невоља и опасно се на мене свалише.
Опседнут сам лажном телесном љубави и постао сам пун мрских зала, а ви ме
избавите пријатељи (Бога) Речи и привежите ме уз љубав Онога који воли и
грешнике, а он због велике милости своје дарује им опроштаје.
Богородичан: Као ружин цвет, као најчистији крин, као пријатни мирис из
дивних долина света изабрао те је Створитељ млада Дјево и уселио се у утробу
твоју и родио се и миомиром све је испунио.
Ини. Ирмос исти.
Твоје срце је постало као рај Николаје посред кога је дрво живота: Христос
избавитељ. Њега моли непрестано да све нас богато учини житељима раја, по
топлом заступништву твоме.
Мој живот проводим у лености, и без страха грешим бедни ја, али и на онај
неизбежни суд помишљам, па у страху вапијем: смилуј ми се Боже јер си
милостив, ради молитава твога Николаја.
Због мноштва мојих сагрешења, одједном ме је спопала бура најразличитијих
искушења, зато вапијем: не остављај ме благи без заштите, него ми као
милостив пружи руку помоћи и спаси ме.
Богородичан: Палата великога Цара и пламени престо постала си Дјево.
Надвисила си херувиме и серафиме и била изнад сваког уме, зато те све што
дише слави као Матер Створитеља.
Песма 7.
Ирмос: Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га претворише
и клицаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Захватила ме је ноћ лености и покрила ме је тама греха, а ви сте се премудри
апостоли показали као светлост свету, зато похитајте да обасјате и моје
срце.(два пута)
Показали сте се као друго небо које објављује Бога нашега славу, зато
избавите од ужасних страсти богообјавитељи, све који са вером притичу вашој
моћној заштити.
Као ужарено угље показали сте се апостоли, распаљени огњем (Духа)
Утешитеља, зато спалите злобу у нама, а нас заувек избавите неугасивог огња.
Богородичан: Показала си се као гора осењена и рукама несечена,
Владичице, од које је одсечен камен, зато подари кајање души мојој помраченој
и окамењеној горким сластољубљем.
Ини. Ирмос исти.
Излио си токове учења којима си пресушио потоке јереси, а душе верних си
обилато напојио свештеноделатељу Николаје, зато тебе свако поштује.
Оснажен си и укрепљен Тројичном силом па си тако идоле лажне погубио,
зато ти се са вером молим оче: одагнај идоле из мога страснога ума.
Житељима Мира си био првопрестолник најблаженији Николаје, па и по
смрти изливаш божанско миро; њиме одгониш смрадне грехе наше, свима који
ти са вером притичемо.
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Богородичан: Када су родила бесмртнога Бога, токове смрти си укротила.
Њега моли Пречиста да умртви страсти смиренога мога тела и да ме удостоји
живота.
Песма 8.
Ирмос: Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи га
величајте у све векове.
Утврдили сте моју душу коју страсти колебају и постадосте неразориви
темељи цркве, стубови непомериви и вернима бедем, ловци оних у дубини
пропасти, тиха пристаништа свима који са вером поје: Децо благосиљајте,
свештеници појте и народи га величајте у векове. (два пута)
Ја сам у гробу тамнога очаја и у крајњој дубини сласти лежим, а ви се
апостоли и боговидци и ученици Спаситељеви смилујте па ме вашим
молитвама извуците, јер сте Учитељевим милосрђем обогаћени. (два пута)
Богородичан: Ти се блисташ лепотом твојих врлина, ти најбоља добротворка
јер си Створитеља свега света у своју утробу примила. Њега усрдно моли
Пречиста, да моју душу ухваћену грешним страстима, а која жуди за
давнашњом (рајском) добротом, најчасније просвети у све векове.
Ини.
Ирмос: Богоречити младићи у пећи погазише пламен са огњем и певаху:
благословите дела господња Господа.
Сав си просветљен блиставим зрацима тросунчаног Божанства, богомудри
светитељу, зато и таму мојих страсти уништи твојим молитвама Николаје.
Твојим страшним доласком свештенотајниче Николаје, ти си три војводе
избавио од смрти, зато и нас избави од сваке смртоносне повреде.
Твојим молитвама блажени Николаје утврди нас поколебане искушењима од
демона и од људи који вређају, па нас сачувај неповређене.
Богородичан: Принеси Господу ову молитву: да се смилује и спасе све који
ка теби са вером притичу Пресвета Дјево, људима помоћнице.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Ужаснуло се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе Богородицу и
ангелски и људски чинови величају.
Силом Божијом поломили сте апостоли чељусти лавова душегубних, јер сте
од Христа постављени за кнезове на земљи и њу сте побожним псалмима
духовно покорили, зато неприличне покрете мога срца божанским законом
покорите.
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Проповедали сте целоме свету Бога-Реч, лепшег од свих синова човечијих и
сав свет и ваш живот и ноге своје украсили сте вашом благовешћу, најмудрији,
зато и моју душу збуњену страстима вашом молитвом умирите.
Богоблажени апостоли, ви сте удове своје на земљи умртвили да бисте се у
живот непролазни обукли, а страсти сте вашим часним страдањем укинули,
зато мене умртвљеног стрелом злобе злога оживите леком истинског покајања.
Богородичан: Ти која си родила Бога преблагога као милостива исцели душу
моју која због страсти тешко пати и избави ме увек Пречиста од противника
који су на мене подстрекавајући се насрнули, да бих се спасао усрдно те
величао, јер си ти увеличала род наш.
Ини.
Ирмос: Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом, Дјево чиста,
спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Ти си избавитељ у туги свима који те са вером моле Николаје и да се избавим
од сваке злобе моли благога Бога и Господа.
Ти си међу небеским хоровима, најсветији оче Николаје, зато умоли благога
Бога да нас спасе.
Пази душо моја, јер Суд је већ пред вратима, па овако завапи Богу судији:
ради молитава Николаја твога, Господе спаси ме.
Богородичан: Ти си заклон целоме свету Дјево, ти просветли и моју душу
страстима помрачену, да бих те са вером и љубављу увек славио.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан: Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и
предстојника Мира Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од
неправедне смрти, цару се јавио са Авлавијем у сну, и укинуо неправедну
пресуду.
Богородичан: Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога
Божанства, у којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је
Служитељко осенио, и као Богородицу показао.
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире апостолима, глас 8.
Господе, тебе су апостоли усрдно на земљи заволели и зато су све оставили да
тебе једино стекну и за тебе су тела своја на ране предали, зато су се
прославили и моле се за душе наше.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
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Господе, ти си на земљи узвисио празник апостола, сви на њега сакупљени
тебе славословимо, јер због њих дарујеш исцелења и нама, а целом свету мир и
велику милост због њихових молитава.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
Мученичан: У оклоп вере сте обукли добри, и оружијем крста сте се
наоружали, па сте постали снажни војници, и мучитељима сте се мушки
противили, а ђавољу обману сте оборили, победници сте постали и венаца се
удостојили, зато се увек молите за нас, да се спасу душе наше.
Слава и сада, богородичан: Избави ме Владичице из руку змије
човекоубице, који хоће лукаво да ме коначно прогута, сломи чељусти његове
молим те и превару разори, да се избавим из канџи његових па да величам твоје
заступање.
Затим: Добро је хвалити..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У четвртак, блажени, глас 8.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети се нас Христе Спаситељу света, као што си се сетио разбојника са дрвета
(крста), и удостоји нас једини Милосрдни, твога царства небескога.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Ви сте се апостоли показали као трубе Христове, јер сте подигли све који у
гробу зловерја леже, и учинили сте их заједничарима божанског живота.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Ви сте богопроповедници тајним семеном (Божије) речи, дотле неплодна срца
свих безбожника за божанску науку, плодоносним учинили, и зато сте достојно
прослављени
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Мученичан: Страдалници су са себе сваку злобу скинули, и посред свих
страхота храбро прошли, и са небеса се у ризу спасења оденули.
Слава: Ради молитава твојих божанских апостола, Часна и Свесвета Тројице,
умртви нападе злотворних страсти на моју душу бедну, да бих се спасао, а тебе
прослављао.
И сада: Радује се Пречиста Богородице, јер си као клешта божанске
жеравице, радуј се јер си печат пророцима, радуј се апостола јављање, радуј се
јер смо се тобом осободили од пропадања.

У четвртак на вечерњи
на Господи возваx: стихире часном и животворноме крсту. Глас 8.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
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О, преславног ли чуда! Данас се пресвети крст подигнут у вис показује као
живоносна воћка. Њега славослове сви крајеви земље а војске демона се
поплашише. О каквог ли дара дарованога свима на земљи! Њиме Христе спаси
душе наше као једини милостив.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.
О, преславног ли чуда! Данас подигнути са земље крст који носи Вишњега се
показао као лоза пуна живота. Њиме смо сви ка Богу привучени а смрт је
коначно жртвована. О, пречасно дрво, тобом смо примили у Едему бесмртну
храну, Христа, кога прослављамо.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
О, велике ли твоје доброте, коју си нама указао Исусе благи! Како си себе
понизио и постао Човек и одлучио се да пострадаш, крст и срамну смрт да
претрпиш за непотребне слуге твоје? Који достојан и Богу приличан дар да ти
принесемо? Само да те славимо благодарни верници.
Затим стихире светоме из минеја. ако ли нема минеј, онда ине стихире
Пресветој Богородице, глас и подобан исти.
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
О, неизрециве ли доброте Оваплоћенога из тебе Богородице свеопевана! Крст
и смрт је као Човекољубив претрпео, да би спасао свет који је створио. Њега
моли за мене беднога и многонапаћенога да се избавим мука и усели ме тамо
где сија светлост незалазна.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Какав ли је овај призор који видим мојим очима о, Владико, који држиш сву
творевину? Како си на дрво (крста) подигнут и умро ти који свима живот
дајеш? Тако је Богородица плакала и кроз плач говорила, када је угледала на
крст пропетога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Стадо које је Богородице Син твој и Бог стекао крвљу је окропио и твојим
часним молитвама од беда га избавио. Видиве и невидиве врагове је као звери
одагнао а њина лица безчашћем испунио, као што је Пречиста, песник Давид
давно предсказао.
Слава и сада, крстобогородичан: Гледајући тебе на крст прикованога Исусе
и како си својевољно страдање примио, Дјева и Мати твоја Владико нарицаше:
јао мени Чедо слатко, како неправедно трпиш ране, лекару који си немоћ
човечанства исцелио и милосрђем твојим све од пропасти избавио?
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана. Потом: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире крста. Глас 8.
Везнео си се на крст Христе Боже и спасао си род човеков, зато славимо твоја
страдања.
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Стих: Ка теби уздигох очи моје, Који живиш на небу. Гле као очи слугу у
руке господара својих, као очи слушкиња у руке госпођа својих, тако су очи
наше ка Господу Богу нашем докле се не смилује на нас.
Прикован си на крсту Христе Боже и отворио си рајске двери, зато славимо
твоје Божанство.
Стих: Помилуј нас, Господе помилуј нас, јер се веома испунисмо понижења,
нарочито се испунила душа наша поруга од уживача и понижења од
гордељиваца.
Мученичан: Мученици Господњи ви свако место освећујете и сваку болест
лечите, зато вас молимо: молите се сада молите да се избавимо од мрежа
вражијих.
Слава и сада, крстобогородичан: Нескверна Младица је своје Младо
гледала, на дрво крста својевољно пропетога и јецајући је нарицала: јао мени,
најдраже ми Чедо, чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да
ме лиши тебе мога Чеда, највољенијега.
Затим: Сада отпушташ.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У четвртак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се
он прослави.
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.
Свенепорочна Дјево, учини да Христос буде милостив мени у дан парнице
(страшног суда) и избави ме страшне осуде.
Ороси ме Владичице капима милости, молим те, и умиј моју скверну да бих
те славио.
Слава: Обасјај ме Дјево, која си незалазну Светлост родила и дубоку таму
лености моје одагнај.
И сада: Спаси ме Богородице, јер страдам због многих греха и од разних мука
и страшне ме осуде избави.
Песма 3.
Ирмос: Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини Човекољубче.
Отпадох од свештеног живота (у рају) и убројах се међу звери и бејах сав
осуђен, али ти си родила Судију, па ме избави од сваке осуде и спаси.
Теби притичем Владичице, јер ме увек савлађује мноштво напасти, а ти се
смилуј и спаси ме, јер си родила Спаситеља свију и Господа, једина
најопеванија.
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Слава: Ти си Дјево, као двери кроз које нико није прошао и које приводе
Богу, па те молим: отвори ми двери покајања, да очистим нечистоту мојих
греха, милошћу твојом као кишом, Богоблагодатна.
И сада: Избави ме Владичице од нападаја страсти и навалу мојих
непријатеља сада победи и утврди ме на камену воље Божије и душу ми
просветли, јер си ти као двери божанске светлости.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога проимисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Исцели ране душе моје, богоблагодатна Дјево, и просветли ум мој Пречиста,
јер је помрачен наиласком страсти.
У чамотињи спавам грехом покривен, но ти ме на покајање призови Пречиста,
јер си Мати (Бога) Речи.
Слава: Неискусобрачна Владичице, ти си оваплоћеног (Бога) Реч родила, ти
и моју душу просветли и избави од геени и мучења.
И сада: Сву наду моју полажем на тебе Мати и Дјево, душу моју сачувај јер
си родила Бога и Спаситеља мога.
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Исцели неисцељиве страсти душе моје Дјево и запали светилник мој, који
леношћу угасих и поведи ме путем покајања Дјево, да те вером и љубављу
славим.
Осудих себе и пре испита (на страшном суду) и стидна дела носим као
осуђеник, али дођи и мени, Богообрадована, јер си заступница свију и страшне
ме осуде избави.
Слава: Непрестано ме избављај пресвета Дјево, од робовања и пада у плен
душепагубних побуна, које ме обухватише и од опаких страсти које ме
умртвљују, јер си заступница грешника и спремна помоћница људима.
И сада: Умртвљен сам жаоком смрти због преступа, но ти ме оживи
Пречиста, јер си живот свету зачела, избавитеља и цара (родила) и упути ме ка
светлости.
Песма 6.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем: Услиши ме Боже, спасења мога.
Умртвљен сам многим мојим преступима, но ти ме оживи пречиста Дјево, јер
си људима, Богородице, неизрециво живот родила и упути ме да творим вољу
Господњу.
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Ми сви верни налазимо тебе Богородице као заступницу и бедем, нама, који
смо у дубини зала и метежа и увек потапани невољама, јер ти си једино
уточиште вернима.
Слава: Ти си као свети цвет, од којег увенуше вртови безбожника,
Свенепорочна; ти за свагда уништи у мени узрастање демонске злобе,
Пречиста.
И сада: Освештај ум мој и просвети срце моје Света Мати Божија и ослобиди
ме ропства залима, да бих те славио као сигурну заступницу моју.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 8.
О, новога ли чуда, о, страшне ли тајне! Ридаше (Богомати) као јагње,
гледајући Сина на крсном дрвету распетог; Шта је ово бесмртна Речи Божија?
Како то, да мртав изгледаш, а земљу тресеш, Свесилни? Ипак, певам твоме
страшноме и божанскоме снисхођењу.
Песма 7.
Ирмос: Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га
претворише и клицаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Буди ми милостива Дјево, јер сам рањен оружијем греха; исцели ме мелемом
молитава твојих и неугасивога огња ме избави у векове.
Поробљен сам страшно од злих помисли и обухваћен сам гресима, а ти ме
увек избави и спаси, Мајко Спаситеља, да те достојно славим.
Слава: Сада притичем теби Богомати, јер сам стегнут ужадима греха, али
због милостивог твога милосрђа, разреши ме Дјево и избави ме од мучења и
злобе демона.
И сада: Умилостиви се и спаси ме Дјево, јер си милостивога Бога Реч родила
и светлошћу која је у теби озари душу моју и од замке страшнога демона избави
ме.
Песма 8.
Ирмос: Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи га
величајте у векове.
(Христос) је у свему савршен а божанском природом недоступан, но мени се
јавио доступан и обложен телом из тебе Неискусобрачна; Њега усрдно моли, да
ми олакша бреме мојих безакоња и да ме будућега суда избави.
Неизрециво си родила Судију и Господа, Њега као Сина твога Пресвета
умоли:да ме у часу суда избави и осуде и огња и таме без светла и шкргута
зуба, јер ти са вером увек певам.
Слава: Богородитељко пречиста, очисти ране душе моје и саблазни греха и
умиј ме извором из ребара Рођенога од тебе, од Кога нама теку потоци
(спасења); теби кличем и теби притичем и тебе молим Богоблагодатна.
И сада: Умртвљена ми је душа уједом змије, а ти си једина јасно Живот
родила; ти ме Свенепорочна, оживи и ради нас Рођенога побуди, да дела (на
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спасење) свима који кличу: Децо благословите, свештеници појте а људи
величајте Њега у векове.
Песма 9.
Ирмос: Ужасну се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе Богородицу и
ангелски и људски чинови величају.
Ти си (Дјево) као двери светлости, па просветли ослепљену страстима и
помрачену злим делима, јадну душу моју, и избави ме искушења и злобе
демона и страшног испита и будућег пламена и мучења.
Спаситељу рођени од Дјеве, ти си њу сачувао и по твоме рођењу девствену,
па поштеди и мене, када будеш судио по делима мојим и презри грехе моје и
безакоња, јер си (само) ти безгрешан и као Бог милостив и човекољубив.
Слава: Као у клештима ( и неопаљена) носиш у рукама (Христа), огањ
небески, богоблагодатна; ти спали и страсти душе моје Пречиста и ослободи ме
страшне осуде и огња и злостављања ужаснога демонскога.
И сада: Твојим духовним сјајем, обасјај и наше помисли и срца и разум,
Дјево богоблагодатна, да бисмо право ходили животним путем, милост
задобили и објављивали увек похвалу твоју.
Затим, Достојно је.. и поклон. Трисвето и после Оче наш.. тропари и остало по
обичају, и отпуст.

У петак на јутрењу
После шестопсалмија на Бог Господ.. тропар светоме, ако га има, слава и
сада, богородичан, по гласу тропара. Ако ли нема, узима се тропар дана,
слава и сада богородичан његов.
По првом стихословију, сједални крста, глас 8.
Када је разбојник видео Творца живота на крсту разапетога говорио је: ако
неби био оваплоћени Бог овај са нама разапети, неби сунце своје зраке
потамнило, нити би се земља зпољуљала и затресла, зато Господе који све
трпиш сети ме се у царству твоме.
Стих: Узносите Господа Бога нашега и поклањајте се подножију његовом јер
је то свето.
Међу двојицом разбојника нашао се крст твој као мера правде, једнога је
сурвао у ад због хулења а другоме је дао олакшање од сагрешења ка познању
богословља, зато Христе Боже наш слава теби.
Слава и сада, крстобогородичан: Када смо Дјево крстом Сина твога и Бога
чувани, увек бесовске нападе и замке побеђујемо, а теби истинитој Богородици
појимо, и са љубављу те Пречиста сви нараштаји називамо блаженом, као што
си прорекла, зато твојим молитвама подари опроштај наших сагрешења.
По другом стихословију, сједални крста, глас 8.
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На сред Едема је дрво смрт створило, а дрво крста је живот процвало, када
смо од првога јели нетрулежни дотле трулежни постадосмо, а добивши ово
друго нетрулежности се наситисмо, јер крстом као Бог спасаваш човеков род.
Стих: Бог и Цар наш је пре векова устројио спасење на сред земље.
Давно нас је у рају дрво окушањем обнажило и враг нам је умртвљење унео,
дрво крста је у живот вечни човека оденуло, и постављен на земљи је цео свет
сваке радости испунио. Гледајући њега подигнутога, Богу са вером народе
сложно запојмо: испуни се славе дом твој.
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Данас је светлошћу небеском обасјан овај храм, у њему се
радују војске ангела, а са њима се веселе и сабори народа, у спомен светих
страдалника. Ради њиних молитава Христе низпошаљи свету твоме мир и
велику милост.
Слава и сада, крстобогородичан: Када је видела Онога Који се из њене
чисте крви оваплотио и надразумно из Пречисте родио, како је на дрвету
(крста) међу злочинцима разапет био, срце јој се парало и матерински је
плакала и нарицала: Јао мени Чедо моје! Какав је ово твој неизрециви промисао
којим си оживио све које си? Зато појим о твојој доброти.
По трећем стихословију, сједални, глас 8.
Подобан: Повељеноје..
Твојим крстом Христе Спасе и смрћу, мучење од врага је укинуто, а смрт је
умртвљена, и све мртве које је ад од века у себи свезане држао, одједном је
пустио, зато сви поје о моћи твојој и дивном божанском снисхођењу твоме,
којим си све нас спасао.
Зачетник лажног надања за обожењем, је узрочник трулења свима постао, а ти
си Преблаги крстом твојим живот излио; својевољно си прикован био, да би све
од првобитне осуде ослободио, зато Христе о твоме својевољном страдању
појимо.
Слава и сада, крстобогородичан: Као јагње Нескверна, гледајући на крсту
разапетог свога Јагњета и Пастира завапила је: Чедо моје какав је ово страшан и
изненадни призор? Како си као Живот свију осуђен слично земнима? Васкрсни
тридневно из мртвих Речи (Божија), као што си предсказао, да те са радошћу
славим.
Канон часном и животворном крсту Господњем.
Дело Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Крст нацрта Мојсеј жезлом, па Црвено (Море) пресече, за Израиља
пешака, а обрнуто ударивши, над фараоновом коњицом (море) састави, тако
унакрст описа непобедиво оружије, зато појмо Христу Богу нашем, јер се
прославио.
Ти си Христе своје дланове на крсту раширио и својим рукама све што си
саздао уз себе сакупио и из руку злога све си ослободио а њега си царе свију
твојом моћном руком покорио, зато сви верни твојој величини појимо јер си се
прославио.
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Штетно беше окушање у Едему са дрвета горког, јер је то смрт у нас увело, а
Христос умртвљен на дрвету (крста) је свима живот излио и својом божанском
силом је змију убио, зато њему Богу нашем појимо, јер се прославио.
Мученичан: Мноштво мученика Исусе охрабрени твојим крстом и
страдањем за своје страдање се спремише и пред противником тебе Цара свега
створенога исповедише и безбројне муке и беде претрпеше, зато славу од тебе
Господа славе сви примише.
Мученичан: Кропљењем богоделатне часне крви твоје Господе, мученици
избављење стекоше и крв своју излише и неправедно мучени бише, али
приносити жртве нечистим и душепогубним демонима не хтедоше, него себе
као часну жртву теби, Царе свију, принеше.
Богородичан: Када је видела тебе свевидећег на крсту прикованог,
Најнепорочнија нарицаше и овако говораше: Шта је ово чедо моје? Како ти
узвраћају они који се насладише многим твојим даровима? Како ћу издржати
ову патњу? Слава твоме милосрђу и страшноме промислу и дуготрпљењу!
Ини канон Пресветој Богородици. Глас 8.
Ирмос: Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац клицао: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Твојим просветлењем Богомати просветли моју животним сластима омрачену
душу и неугодно пометену бригама овога света.
Твојим породом Богомати отворене су небеске двери, а ти ме ка њима упути и
улазак кроз њих души мојој подари, јер си милостива.
Твојом милошћу Дјево, исцели душу моју, устрељену стрелом злога и
његовим подмукло рањену.
Ти си нада безнадежних и подизање палих, јер си божанску Светлост родила,
зато и моју душу која је у тами просветли.
Песма 3.
Ирмос: Палица је као тајна слика, јер процветањем предсказује свештеника,
из раније неплодне цркве сада процвете дрво крста као сила и утврђење.
Гледајући тебе неправедно (на крст) подигнутог, Сунце се у тамну ствар
променило а камење се распадаше и земља се у страху тресаше, једини
Спаситељу и свима избавитељу.
Раширених руку Мојсеј изображаваше крст часни којега и ми сада богомудро
изображавамо и њиме војске свих незнабожаца и демона побеђујемо и без
повреде од њих сачувани остајемо.
Мученичан: Страдалници трпећи најразличитија страдања, којима беху
изложени, представљаху страдања својом вољом Пострадалог, Који је страсти
умртвио и живот свету засијао.
Мученичан: Најславнији страдалници ишли су путем мученичким без
повратка, па препреке ласкаве од свег срца одбацише и ка божанском
упокојењу весело се упутише.
Богородичан: Мимо закона и обичаја човечанских родила сам тебе Чедо,
Богородица плачући нарицаше, и како те безаконици на дрво међу безаконике
јединога закона живота разапеше?
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Ини.
Ирмос: Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини Човекољубче.
Неућутни уздисаји и усрдне сузе и скрушено срце даруј мени Дјево, да
плачем због мојих недела и уништи саморасле моје страсти, једина
најопеванија.
Спаси Владичице душу моју оптерећену греховним дремањем, јер ја ка
утроби ада клизим и подари ми помисао истинитог покајања једина
богоблажена.
Даруј Најнепорочнија души мојој утонулој у сагрешења смерну љубав и
врлине и да небески живот заволим и Божију вољу да стекнем.
У тебе полажем наду моју Мати Божија, да се брзо од очајања избавим, јер ја
знам богатство твоје милости и знам силу твоје (ка Христу) смелости.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Понесимо кедар као православље, а кипарис као веру и љубав као певк, па се
тако крсту божественом поклонимо.
Крстом твојим Спаситељу рај је отворен и осуђени човек опет уђе у њега
величајући твоју доброту.
Када си усмрћен Спаситељу, умртвљене људе оживео си, а умртвио си и
змију, која је грех међу нас унела.
Мученичан: По својим страдањима личили сте на Христа, божествени
мученици и постали сте удеоници и небеске светлости.
Мученичан: Када сте се са красним (Богом) Речју сјединили, тада сте се и ви
мученици украсили и светло сте засијали, када сте Сунце Правде заволели.
Богородичан: Дјево и невесто најнепорочнија, ти си ново детенце си родила,
савршеног и насталог пре свих времена, који је крстом и благодаћу све
испунио.
Ини.
Ирмос: Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја
радост, ниси оставио недра Очева а нашу си убогост посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Ти, која си Бога неизрециво родила, ране моје душе преповиј лековитим
биљем: изливеном часном крвљу Сина твога, чиме је адову душепогубну
утробу разрушио, а свету васкрсење излио.
Богородице Дјево твоме заступништву и твојој помоћи притекох, а ти Невесто
Божија низпошаљи души мојој токове за очишћење сагрешења и одагнај из ње
зле помисли и да се чистоте удостоји.
Твојој заштити притичем сада Пречиста, а ти похитај да ме избавиш од силне
буре противника и смутних потока безакоња. Ка твоме пристаништу и твојој
неудаљивој тишини Богомајко упути ме.
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Демон је стрелама греха сву моју душу изранавио и сластима срце моје
осквернио и од правога ме пута одвратио, зато ти вапијем: погледај на мене,
исцели ме и спаси ме.
Песма 5.
Ирмос: О трипут блажено дрво, на коме се разапе Христос Цар и Господ,
њиме паде варалица (рајског) дрвета од тебе преварен, Боже приковани телом,
који дарујеш мир душама нашим.
На крсту си Христе разоденут и разапет, јер си хтео у одећу нетрулежи, нас
обнажене, да обучеш, тада си и замке демона обнажио, зато твоја страдања
славимо.
Спасоносна крв из ребара твојих је истекла и цео свет очистила, а идолишта
крвава је разорила и трулежне због плода знања обновила а нетрулежност
душама нашим излила.
Мученичан: Мученици славни просветљени добротом, божанском крвљу
беху знаменовани од најразноврснијих рана и оружије (пред рајем) који улаз
спречаваше јавно прођоше и у рају се у весељу и радости настанише.
Мученици: Веома си диван у светима Христе, који те кроз веру заволеше и
од тебе се обогатише рекама које точе миро исцелења и исушују токове наших
страсти.
Богородичан: Када си Дјево родила Спаситеља и лекара свима, а који је на
дрвету крста био прикован, тада си нас који смо патили због наших греха
исцелила Пречиста и излила спасење душама нашим.
Ини.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Са свим усрђем желим под твоје заступништво Најнепорочнија и очи душе
моје ка теби упирем, а ти се не окрени од мене, него као блага заступај ме и
избави и опери нечистоту мојих сагрешења са мене.
Зубима греха смртоносни отров је убризган, али он је погубљен клиновима и
копљем божанског Порода твога; он је за нас из милосрђа и телом пострадао,
једина најопеванија.
Умртвљен сам због (моје грешне) природе и трулежан због сагрешења, а ти
ме оживи, јер си родила Живот вечни и преобрази ме обновом духовном ка
нетрулежности (Дјево) Богоблажена.
Од лукавства људи и злобе човечије избави ме Владичице, а душевну и
телесну моју патњу исцели убрзо, јер ти си једина родила лекара од сагрешења
за свакога, Спаситеља и Господа.
Песма 6.
Ирмос: У утроби водене звери Јона је руке у знаку крста раширио, и тако је
спасоносно страдање предсказао, затим после три дана је изашао и светско
васкрсење је осликао телом прикованога Христа Бога који је тридневним
васкрсењем свет просветлио.
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Крст постављен посред земље, на Месту Лобање је посред раја примљену
рану исцелио, Месија се Исус сред безаконика и разбојника једини праведник
појавио и са собом све је подигао а са висине палога (демона) је у ад бацио.
Твој божествени и најчаснији крст је као затегнути лук Христе са којега си
убицу устрелио, а клинови који су пробили руке твоје Владико проболи су
нечисто и гневно срце његово. Тиме си га до краја умртвио, а од њега
умртвљеног си, као милосрдан, оживео.
Мученичан: Токовима крви која је из тела светих страдалника истекла,
угашен је Духом сав пламен идола, она је и бразде часне Цркве напојила и да
узрасте клас спасења, наде и вере учинила, па се божанском благодаћу свака
душа нахранила.
Мученичан: Славни страдалници, када су од веома запаљеног огња страдали
и када су правим огњем паљени и пред злим судијама суђени и мада су по
закону безбожном пострадали, они су благодаћу и дејством Светога Духа
сачувани нерањени и од њега су и овенчани.
Богородичан: Мач је прошао кроз срце твоје пречиста Дјево, гледајући Сина
твога на крсту распетога где трпи страдања и својевољно копљем прободеног у
божанска ребра његова. Тиме је противничка змија заклана, а ти си га плачући
као Мајка величала.
Ини.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Живећи блудно одступих од Бога и ја бедни роба сласти бих и остадох без
божанских врлина обнажен, ипак ти ме посети Пречиста.
Постадох бегунац од датих ми заповести и удаљих се од живота и приближих
се смрти, али ти ме Богомати Пречиста упути и на пут прави врати.
Мој живот је зло и пун нерада, али твоја милост је велика и неизрецива,
Пречиста, зато нека надвлада милосрђе твоје доброте над немоћном мојим
мислима.
Ти си родила Сина и Избавитеља најмилостивијег, зато се смилуј Пречиста и
спаси и избави ме од свих који ме без милости вређају и нападају због немоћи
моје.
Песма 7.
Ирмос: Безумна наредба злочестивога мучитеља народ је поколебала, као и
опасна претња и злохуљење мрско, па ипак три младића није поплашила
зверска јарост ни огањ који прождире, него напротив усред огња у росоносном
духу појаху: најопеванији Боже наш и отаца благословен си.
Када си разапет на дрву крсноме Речи Очева, као лоза си нам излио сок тајне,
претворивши пијанство преступа у весеље свима, који те познају као Бога и
Творца, својом вољом пострадалога, и спасени појаху: Благословен си
најопеванији Боже наш и отаца наших.
Срамно распеће си претрпео Христе Исусе мој, да би зауставио сву срамоту и
уздисање људима, жуч си окусио да би сваку злобу удаљио, рањен си у твоје
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руке да би наше душевне ране исцелио и наредио си да се пева: Благословен си
најопеванији Боже наш и отаца наших.
Мученичан: Дивни страдалници, вашим страдањем сте стекли живот
нестрадални, зато наше патње олакшајте, јер сте примили благодат са висине,
да страсти исцељујете и (зле) духове одгоните и да уз верне стојите и оне који
овако поју да спасавате: Благословен си најопеванији Боже наш и отаца наших.
Мученичан: Стали сте пред судом Христа исповедајући, који је ради нас
примио тело али нетрулежно и вашим страдањем постали сте њему слични, у
огњу сте мучени и сваку другу муку сте претрпели и весело појали:
Благословен си најопеванији Боже наш и отаца наших.
Богородичан: Испуњена сам тугом гледајући тебе Сине како страдаш
неправедно, душа ми је рањена када видим твоја копљем прободена ребра. Тако
једина Владичица Богородица плакаше и нарицаше, њу сви достојно похвалимо
и побожно певајмо: Благословен си најопеванији Боже наш и отаца наших.
Ини.
Ирмос: Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га претворише
и клицаху: Благословен си Господе Боже у векове.
Сва си светлоносна, јер си незалазну звезду Дјево примила и просветљујеш
Печиста све који ти са вером поје: благословен је Пречиста Плод утробе твоје.
Из дубине зала избави ме, да твоје Дјево човекољубље и милост покажеш, јер
и ја ти кличем: благословен је Пречиста Плод утробе твоје.
Ка теби Дјево и Мати притичем, јер сам рањен стрелама душепогубним, а ти
ме потпуно огради твојим молитвама када појим: благословен је Пречиста Плод
утробе твоје.
Ја сам у ужасном ропству мојих злих помисли и крив због мојих грехова, а ти
избави Мати Спаситеља, да бих те спасен увек како приличи славио.
Песма 8.
Ирмос: Благосиљајте децо истог броја са Тројицом: Створитеља Оца Бога, и
појте снисходећем (Богу) Речи, који је огањ у росу претворио, и величајте
даваоца живота свима: Духа Свесветога у векове.
Нека је благословено дрво којим је уништена едемска лаж и клетва, где је
родило дрво зле хране. Најславнији Христос је на њему својом вољом подигнут
по своме милосрђу.
Укрштањем својих руку је некада благословио своје унуке свети и
увекславни (Јаков) предсказујући знак свештеног дрвета којим је дарован
благослов свима проклетима због једења са злога дрвета и који попадоше у
дубину зала.
Када си ти разапет на крсту Владико усправљено је цело човечанство и војска
злих демона паде и растерани (народ) је сакупљен па велича моћ власти твоје и
силу твоју у векове.
Мученичан: Божествени страдалници Господњи ви сте сада наследили
божанску славу и храну непропадљиву и блистава насеља и помешали сте се са
небеским чиновима и са весељем примисте сада испуњење свих ваших славних
надања.
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Мученичан: Ваше мноштво је засијало више од сунца, блистави за Христа
страдалници и сву ђавољу обману божанском силом сте помрачили, а срца свих
верних правом вером на веки просветлили.
Богородичан: Ми те сви верни Пречиста Дјево називамо као духовни облак и
свету сен и престо Божији и двери светлости, светилник и исток (Бога) Речи, јер
си Мати Створитеља свега постојећега.
Ини.
Ирмос: Седам пута халдејски мучитељ махнито разжари пећ против
побожних (младића), а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници опевајте а људи га
величајте у све векове.
Господ сведржитељ се уселио у твоју утробу и вернима тебе показао као стуб
утврђења којем притичемо у невољама и избављамо се од беда и ослобађамо од
искушења, па њему сложно појимо: свештеници појте, људи величајте га у
векове.
Одпадох Владичице од светог живота, јер ме грех незадрживо вуче и њему се
покорих па остао сам без Христовог ослобођења и његове правде и истине, али
ти (Дјево) не презри мене нагог и пониженог када теби притичем, ризницо .
Нека моја молитва изађе пред Господа који је из твоје утробе изашао
Владичице и нека ме избави од преступања законитих заповести и нека умије
нечистоту мојих сагрешења јер је он једини милостив.
Богородитељко Пречиста, ране душе моје и греховне саблазни моје очисти,
јер се из ребара Сина твога извиру потоци, који се изливају и који умивају, зато
се теби обраћам и теби притичем и тебе Богоблагодатну призивам.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
Песма 9.
Ирмос: Једењем рода са дрвета смрт је примљена, али је сада побеђена, и
праматерња заједнича нам клетва је разрушена, када је Чиста Богоматер
процвала, њу све силе небеске валичају.
Свештено величамо тебе Милосрдни и поклањамо се твоме крсту, копљу,
сунђеру и трсци и твојим рукама и ногама клиновима прикованим, јер тиме
нађосмо савршено опроштање и удостојисмо се рајскога живота.
О како си неправедно осуђен и прикован на дрвету и разапет, најправеднији и
једини Царе свију?! А хтео си да оправдаш, све који са вером славе твој
промисао и твоја својевољна страдања и који те Христе са вером величају.
Мученичан: Усрдно сте предали на муке своја тела славни мученици и
претрпели ране и неминовну смрт, одсецање и кидање удова и на огњу
спаљивање, јер сте горели топлом љубављу Господу, зато сте овенчани и на
небесима живите.
Мученичан: Ти који си сладост апостола и мученика, њиховим молитвама
све нас испуни твоје милости, јер си благ и свих зала ослобађаш и разрешење
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грехова дарујеш и у твоје царство нас настањујеш Христе Боже јер си се ради
нас јавио као човек.
Богородичан: Када се (Бог) уселио у твоју чисту утробу постала си као
блистави ковчег Дјево. Он је по својој неизрецивој милост желео да претрпи
блажено страдање и да свима нестрадалност дарује. Њему се са вером клањамо,
а тебе побожно величамо.
Ини.
Ирмос: Ужаснуло се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио
људима у телу и утроба твоја постаде шира од небеса; зато тебе Богородицу и
ангелски и људски чинови величају.
Богомати истинита, не престај да молиш Бога којега си родила, да подари
опроштај грехова твојим слугама и потпуни опроштај од зала који они до сада
учинише и удостоји их са свима светима вечне насладе.
Опаши Пресвета Дејво моју смирену душу духовном снагом и силом и
оружијем моћним и у оклоп крста ме обуци а ране мојих греха очисти, росом
твога човекољубља и твојом великом милости.
Буди ми кула спасења Пречиста и немоћнима учини војске демона, а метеж
напасти и беде и настраје страсти далеко одгони и чистоту и слободу ми
подари.
Најславнија Пречиста Мати Божија, спаси све који ти са љубављу поје и
милостиво разори метеж искушења, јер си Бога родила Дјево и све што хоћеш
можеш учинити и дарујеш милост без устезања, зато тебе сви величамо.
Затим: Достојно јест.. и поклон до земље. Мала јектенија. Светилен:
Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је царевима сила, крст је
вернима утврђење, крст је ангелима слава а демонима рана.
Крстобогородичан: Код крста је стајала, која те је безсемено родила и
јецајући нарицала: јао, најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си
се међу мртве помешао?
Затим: Уобичајени псалми.
На стиховње, стихире крста, гас 8.
Мојсејев жезал је био праобраз часнога крста твога Спаситељу наш, њиме
спасаваш као из морске дубине људе твоје Човекољубче.
Стих: Испунисмо се ујутру милости твоје Господе и обрадовасмо се и
развеселисмо се; у све дане наше развеселисмо се, за дане у које си нас смирио,
године у којима видесмо зло. И погледај на слуге твоје, и на дела твоја, и упути
синове њихове.
У давнини у Едему у рају је изникло дрво за јело посред вртова, а цркви твојој
Христе је крст твој процвао, који излива целом свету живот. Прво дрво је
Адама умртвило а ово друго га је оживило и вером је разбојника спасло. У
његовој заједници покажи и нас Христе Боже, јер си твојим страдањем одагнао
нападе врагова од нас, и удостојио нас царства твога Господе.
Стих: И нека буде светлост Господа Бога нашега на нама, и дела руку наших
исправи на нас, и дело руку наших исправи.
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Како да вас назовемо светитељи? Да ли Херувими, јер на Вама почива
Христос? Да ли серафими, јер га непрестано славите? Да ли ангели, јер сте се
тела својих одрекли? Да ли силе, јер чините чудеса? Многа су ваша имена и још
већи ваши дарови, зато се молите за спасење душа наших.
Слава и сада, крстобогородичан: Не могу издржати Чедо да те гледам на
дрвету (крста) уснулог, јер си свима бодрост подарио, да би онима давно сном
погибељним уснулима због преступа и плода божанску и спасоносну бодрост
поклонио. Дјева је плакала и тако говорила, а ми је величамо.
Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У петак, блажени, глас 8.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети се нас Христе Спаситељу света, као што си се сетио разбојника са дрвета
(крста), и удостоји нас једини Милосрдни, твога царства небескога.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Раширио си Христе руке на дрвету (крста), и началнике зла и власти си
изобличио, и све који те побожно славослове си спасао од његових повреда.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Разапет на дрвету (крста) и копљем прободен, излио си нам потоке
бесмртности, јер смо безумног преступа били умртвљени, зато те са страхом
прослављамо.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Необично беше показано увођење земних у (рајску) сладост, али они
необично себе предадоше мукама, и својим светим ранама ранили су
богоодступника.
Слава: Ти си један од беспочетне Тројице, који си својевољно претрпео
страдање на крсту, зато исуши све потоке мојих страсти, и удостоји ме спасења.
И сада: Када је Дјева једина нескверна као јагње, видела Емануила и Јагње
Божије и (Бога-)Реч, телом на дрвету (крста) разапетога, сломљена је тугом
плакала.

У петак на вечерњи
на Господи возваx: стихире светим мученицима, светитељима и
преподобним. Глас 8.
Стих: Ако на безакоња будеш гледао, Господе, Господе, ко ће опстати? Јер је
у тебе очишћење.
Мученици Господњи ви свако место освећујете и сваку болест лечите, зато
вас молимо: молите се сада молите да се избавимо од мрежа вражијих.
Стих: Ради имена твога потрпех те Господе; потрпела је душа моја на реч
твоју, поуздала се душа моја у Господа.

178

Мученици твоји Господе заборавише на све овоживотно и нису марили за
мучење, ради будућег живота. Њега су и наследили, па се зато са ангелима
радују. Њиховим молитвама даруј твојим људима велику милост.
Стих: Од јутарње страже до ноћи, од јутарње страже нека Израиљ узда у
Господа.
Која ли врлина или похвала приличи светима, јер су под мач савили врат ради
тебе који си савио небеса и сишао нам. Излише крв своју за тебе који си
истрошио самог себе и лик слуге си примио. Понизили су се чак до смрти твојој
понизности следујући. Ради њиних молитава и по мноштву твога милосрђа
Боже смилуј се на нас.
Ине стихире мученичне. Глас исти.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Стих: Јер је у Господа милост и много је у њега избављење и он ће избавити
Израиља од свих безакоња њихових.
Налик сам на неподно дрво јер сам лишћем сујете обавијен и бојим се
Владико даме не посечеш и пошаљеш у огањ вечни и неугасиви, него ми даруј
време да се обратим и да ти принесем кроз врлине дела добар плод и удостојим
се царства твог.
Стих: Хвалите Господа сви народи, похвалите њега сва племена.
Господе, Господе, не одбаци мене слугу твога, мада сваког дана много гневим
твоју доброту
. Немој ме ни казнити твојим праведним гневом, јер ти се
исповедам да сам грешио и грешио као нико други, а ти ми се смилуј ради
молитава Матере твоје.
Стих: Јер се утврдила милост његова на нама и истина Господња остаје до
века.
Када седнеш у слави твојој као Цар свију на престолу судије и пред тобом у
страху ангели твоји, а дође ти сво човечанство Христе да буде суђено, тада
молитвама твоје Матере Господе избави од свих мука у вери уснуле.
Слава и сада, богородичан: Цар небески се из човекољубља на земљи
појавио и са људима поживео. Од чисте Дјеве је тело примио и из ње са
примљеним произашао, једини Син, двострук природом али не и личношћу.
Њега савршеног Бога и савршеног Човека уистину проповедамо и (веру) у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује душама
нашим.
Затим: Светлости тиха.. Прокимен дана и: Удостоји Господе..
На стиховње, стихире, глас 8.
Мученици Господњи молимо вас да молите Бога нашега и да измолите
душама нашим много милости и очишћење многих сагрешења.
Стих: Блажени су које си изабрао и примио Господе.
Покојни: Плачем и јецам када помислим на смрт, и гледам у гробу по лику
Божијем саздану нашу лепоту, без обличја, без славе без икаква изгледа. О, гле
чуда! Каква је то о нама тајна? Како доспесмо до трулења? Како се сјединисмо
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са смрти? Заиста Божијом наредбом, као што је (у Писму) писано, а који даје
престављеним упокојење.
Стих: Душе ће се у добру настанити.
Смрт твоја Господе постала је заступница бесмртности, да ниси у гроб
положен био, не би се рај отворио, зато престављене упокој као Човекољубац.
Слава и сада, богородиан: Чиста Дјево ти си као врата за (Бога) Реч, ти си
Бога нашега Мати, зато се моли да се спасемо.
Затим: Сада отпушташ..Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст.

У петак на повечерју
Певамо канон Пресветој Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се
Он прослави.
Умртви моје телесно мудровање пречиста Дјево, јер си Живот родила и
избави ме сваке муке.
Зором пресветлом која из тебе Дјево засија , просвети и зенице душе моје да
бих те славио.
Слава: Моли се Владичице, једина света Богородице, да примим спасење и
божанску светлост у дан суда.
И сада: Пречиста Богородице, утишај боли мога срца, јер ти си надумно и
неизрециво, без бола родила Христа.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси тврђава свима који ти притичу, Господе, ти си нам светло у
тами и теби пева дух мој.
Твојим молитвама избави ме Пречиста демонских стрела и од навале злих
помисли поштеди срце моје.
Исцели свенепорочна Мати Божија, ране душе моје и твојим молитвама
умири смућено срце моје.
Слава: Укроти немир мојих помисли, чиста Владичице и одагнај од моје
душе сваку тугу, јер си нам (Христа), Радост родила
И сада: Радуј се Дјево, Мати Христова, јер си спасење свима који ти притичу;
радуј се апостола и мученика похвало.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Исцели ране душе моје Речи Божија, јер си као човекољубив рањен због мене,
па и таму ума мога просветли.
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Због моје лености и дремања спопаде ме сан греховни Дјево, али ти ме твојом
бодром молитвом подигни на покајање.
Слава: Ти си Свенепорочна извор, који нам истаче воду опроштаја, зато и
моје срце усахло од разних преступа напој.
И сада: Пресвета Богоневесто и Владичице свега света, ти ме спаси и невоље
удаљи и навалу страсти мојих одагнај.
Песма 5.
Ирмос: Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
Погледај Пречиста и услиши глас мој и очисти Владичице сва безакоња моја.
Родила си Богородице незалазно Сунце, зато ме скроз просветли, јер сам
помрачен страстима, да бих те славио и хвалио Свенепорочна.
Слава: Умилостиви се Пресвета Дјево на моју душу и избави ме суда и
вечног мучења.
И сада: Исцели моју болну душу Пресвета Владичице, јер си родила Онога
који све наше боли узима.
Песма 6.
Ирмос: Бездан грехова и бура сагрешења ме смућују и гурају ме у дубину
тегобе и очајања, али ти ми пружи твоју руку као Петру, о руковођо мој, и
спаси ме.
Умртви Богородице неумесне покрете тела мога, јер си умртвљене од злобе
(демона) твојим живим Породом оживила, да бих те славио као узрочницу
обнове људима.
Родила си бездан милосрђа, Богородице Дјево, ти и моју ојађену душу спаси и
двери радости ми отвори, јер једино у тебе наду моју полажем.
Слава: Твојим молитвама уклони пречиста Дјево неумесне помисли моје које
ме муче, да бих радосно опевао величину твоју и велику благодат твојих
чудеса.
И сада: Надприродно си родила Онога који се није одвојио од Очевих недара
и због тебе Дјево са људима говораше, зато си ти похвала и утврђење свију нас
Богородице и смилуј се на оне који ти притичу.
Господе помилуј, трипут. Слава и сада.
Сједален, глас 8.
Реч Очева на земљу сиђе, а ангел светли Богородици говораше: радуј се
благословена, јер си једина тело своје као дом (Божији) сачувала, примила си
зачеће превечнога Бога и Господа, Који као Бог спасе од обмане људски род.
Песма 7.
Ирмос: Јеврејска деца у пећи смело уништише пламен и огањ у росу
претворише, па клицаху: Благословен си Господе Боже у векове.
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Тешко мени, како ћу избећи муке које ме чекају, јер овде зло поживех? Како
ћу се бедник појавити пред страшним Судијом? Зато ми ти Богородитељко и
Владичице буди тада у помоћи.
Угаси пламен мојих страсти и утишај буру срца мога, чиста Богомати и
избави ме Пречиста, демонског мучења и огња вечнога.
Слава: Види Дјево тугу моју која ми дође због мношта зала мојих и пре
упокојења мога подари ми смирење, материнским молитвама молећи за то Сина
твога.
И сада: Твојом росом Дјево угаси пламен страсти срца мога и избави ме
страшнога огња Дјево и суда вечнога и демонског мучења.
Песма 8.
Ирмос: Децо истога броја са (Светом) Тројицом, благословите створитеља
Бога Оца, опевајте Реч која сиђе и огањ у росу вам претвори и величајте
даваоца живота свима, Духа Светога у векове.
Умртви Дјево све наше неприличне телесне покрете, јер ти си живоносним
Породом твојим змију умртвила и помоли се да примимо живот који не стари и
да ти певамо у векове.
Тебе Богородитељко увек у помоћ призивам и не посрами мене који имам
само стидна дела, него ми се смилуј, Пречиста, и избави ме пламена и вечног
мучења.
Слава: Буди ми радосна помоћница када ме савладају зла моја и избави ме од
демонске навале, да бих те увек звао блаженом, Богородице, заступнице свију.
И сада: Пресвета Дјево, апостола похвало и мученика славо, учини и мене
учесником вечне славе, када кличем: Благословите Духа Пресветога у векове.
Песма 9.
Ирмос: Превазишла си границе природе, јер си зачела Створитеља и Господа
и постала си као двери спасења свету, зато те Богородице непрестано величамо.
Ти си Дјево као двери Светлости, зато твојом незалазном светлошћу, одагнај
са душе моје страшну таму и покажи ми светле путеве покајања, да бих њима
ходио и мрак греховни избегао, а тебе непрестано величао.
Очисти слуге твоје Благи и опроштај грехова нам даруј; вечнога пламена
избави нас и учини нас заједничарима царства твога, Речи Божија, јер си ради
спасења рода људскога крст претрпео.
Слава: Подари ми Богородице да лако пређем из овог живота и укроти као
блага, навале искушења и страсти и упути ме на врлине царства небескога и
божанског покоја, да се спасем и прославим те.
И сада: Душа моја страда од страшних страсти, а ти која си родила Бога
преблагога, као милостива исцели ме и избави ме од оних који ме увек вређају
и који стално у злу пребивају, да бих се спасао и усрдно те величао, јер си ти
узвисила род наш.
Затим: Достојно је.. и поклон. Трисвето. После Оче наш.. тропар и остало по
обичају и отпуст.
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У суботу на јутрењу
По првом стихословију, сједални мученични. Глас 8.
Ви сте се мученици показали као светила духовна, јер сте маглу обмане вером
одагнали, свеће ваших душа сте запалили и са Жеником сте са славом у палату
ушли и сада вас молимо: молите се да се спасу душе наше.
Подобан: Повељеноје тајно..
Стих: Диван је Бог у својим светима, Бог Израиљев.
Мученичан: Мученици су уздржањем паклене страсти и јарост њину и
покрете у пепео претворили, јер су благодат Христову примили, па и болести
од болесних да одгоне, а живећи и по смрти да чудеса чине. Заиста је чудо
преславно: да наге кости исцелења изливају, зато нека је слава јединоме
премудром Творцу и Богу.
Слава и сада, богородичан: Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће
претрпео, као Благ си смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог пказао, не
презри све које си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље
Милостиви, прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси
Спаситељу очајни народ наш.
По другом стихословију, сједални, глас 8.
Подобан: Повељеноје тајно..
Пророци и мученици Христови, и светитељи који сте добри подвиг побожном
мудрошћу по закону скончали, и венце неувеле од Бога примили, непрестано
молите за нас његову доброту, да нам опроштај сагрешења подари као Бог
помирљиви.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Покојни: Побожно престављене из временог живота, у насељима изабраних и
са праведнима сједини Владико, па их упокој Благи на месту тријумфујућих, и
у бесрајној рајској сладости, а њина вољна и невољна сагрешења по крајњој
доброти опрости, Човекољубче.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
Покојни: Дубоком мудрошћу и човекољубиво све чиниш, и корисно дајеш
свима једини Створитељу, упокој Господе душе слугу твојих, јер у тебе уздање
положише, као Творца и Створитеља и Бога нашега.
Слава и сада, богородичан: Тебе као бедем и пристаниште имамо и као
молитвеницу угодну Богу, јер си њега родила Богородице безневесна, вернима
спасење.
Канон светим мученицима, светитељима, преподобнима и уснулима.
Његов акростих је: Крај новога Осмогласника. Дело Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море и једино се
Он прославио.
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Предивни страдалници за Христа, ви сте се као часни бисери показали, јер
сте венац часне Цркве просветлили.
Божанском светлошћу својих врлина су премудри светитељи догмате
обасјали и срца верних су просветлили.
Тебе чуднога међу пророцима и преподобнима молимо Речи (Божија): њиним
молитвама спаси и нас.
Слава: Када дођеш да праведно судиш, ти Најправеднија Речи (Божија), ради
молитава твојих светих спаси нас.
Богородичан: Познавши да си ти родила Господа, сабор (светих) жена идући
за тобом Дејво пострада и њему се приведе.
Други канон уснулима. Њега појимо по реду, када нема минеја, или при
последовању уснулима над кољивом. Његов акростих је: Вернима који
умиру осмо певање састављам. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац клицао: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Мученици су својим страдањем Христово страдање подражавали и својом
смрћу часну Христову смрт, зато су божански и блажени живот примили.
Христе Спаситељу, презри грехе младости и превиди сагрешења раније
уснулим твојим слугама које си примио Многомилостиви.
Слава: Многомилостиви, богато подари слугама твојим које си примио славу
и радост и да стекну боравак у блаженству.
И сада: Ти си зачела Реч Очеву а он се личношћу својом из тебе
најнепорочнија млада Дјево са телом сјединио и ад је божанском силом
опустошио.
Песма 3.
Ирмос: У почетку си утврдио небеса и основао земљу на многим водама,
утврди и мене да певам теби славословље Господе.
Мрске жртве страдалници храбром одлуком одбацише и жртва часна
жртвованом (Богу) Речи постадоше.
Божествени ученици вашим свештеноделатним речима показали сте се
ученици Обновитеља света, јер сте обновили оне остареле у свакаквим
страстима.
Као што је преко пророка раније јављено дата је благодат Свесветога Духа
испосницима у последња времена и испунила их божанским даровима.
Слава: Уброј Боже у сабор светих све који са вером из овог живота одоше и
учини да буду житељи раја, због неизрециве милости твоје.
Богородичан: Исус и Господ којег нико сместити не може, без тесноће
уселио се у твоју освештану утробу Пречиста Дјево најопеванија.
Ини:
Ирмос: Небеске сфере врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини Човекољубче.
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Крштењем као поновним рођењем и окропљени потоцима своје крви
очишћени сте старог пада прародитеља и са Христим царујете.
Ти си Спаситељу својом вољом као мртав положен у гроб и оне из гроба у
живот позвао, зато и оне које си од примио у насељима твојих праведних
настани.
Слава: Пошто си исте природе са нама и по твојој божанској доброти
Владико, прими молбу ову и подари разрешење грехова твојим слугама
Спаситељу и покој.
И сада: Пречиста Богомајко, једина од свију опевана, из твоје утробе се
оваплотио и човек постао једини и изузетни Човекољубац, да спасе човека од
врата смрти.
Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
Богоблажени страдалци, топлотом Духа прешли сте бојиште мучења и чулне
обмане попалисте.
Светло си прославио твоје преподобне Господе и светитеље, зато њиховим
божественим молитвама учини и мене учесником твоје славе.
Надахнуће божанског Духа пророке је просветлило женама снагу даровало и
противникову гордост оборило.
Слава: Прими ову молитву Преблаги и учини да слуге твоје које си
представио ликују са свима светима у насељима твојих светих.
И сада: Изнад закона природе родила си Најнепорочнија Творца божанског
закона, да обнови оклизнулу човекову природу.
Ини.
Ирмос: Ти си снага моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си моја
радост, ниси оставио недра Очева а нашу си убогост посетио, зато ти са
пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Божествени мученици сваки начин мучења поднеше и претрпеше само да би
твоју славу видели Владико и светлост твоју светлодавну на небесима у слави
примили, и теби су Христе певали: слава сили твојој Човекољубче.
Многи су станови твоји Спаситељу и по части и мери врлина свима
подељени. У њима настани оне који се удостојише и који у вери преминуше,
побожно теби кличући: слава сили твојој Човекољубче.
Слава: Једнак нама људима показао си се Бесмртни и као и сви, смрт си
претрпео, али си и пут живота показао, којега као човекољубив удостоји
преминуле, дарујући им као Владика опроштај сагрешења и заједништво у
твојој светлости.
И сада: Ти си Безневесна (Дјево) похвала вернима, ти си нам и заступница, ти
си и уточиште и бедем и пристаниште хришћанима, ти приносиш Сину твоме
наше молитве Најнепорочнија и спасаваш од беда све који са вером и љубављу
тебе као чисту Богородицу јављају.
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Песма 5.
Ирмос: Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом
мишицом даруј нам мир твој, Човекољубче.
Божествени мученици претрпеше ране телесне и због тога наше ране од
демона увек исцељују.
Свети Божији светитељи молите Христа са свима преподобнима да нам дарује
опроштај грехова.
Преподобне жене тело своје ранама и подвигом изнурише, Хрисге и наданих
добара се удостојише.
Слава: Твојом срмћу Бесмртни ти си смрт уништио зато верне слуге твоје
умрле са надом у живот као човекољубив упокој.
Богородичан: Победила си Пречиста осуду праотаца, јер си родила у телу
Онога који све оправдава: Исуса, јединога Господа.
Ини.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости
заповести твојих, молим те.
Једини Човекољубче, смилуј се на преминуле и удостоји неизрециве твоје
славе и неисказанога твога блаженства у насељима светих где је дивни глас
прослављених у животу нестрадалноме.
Тамо где су војске ангела и где се сабори правдених радују, у недрима Аврама
настани слуге твоје Спаситељу и учини Милосрдни, да са смелошћу пред
страшни и божествени твој престо да стану.
Слава: Постао си нам очишћење, правда и избављење и раном твојом наше
немоћи си излечио, ти као милосрдан и Благи настани преминуле у сладости
рајској.
И сада: По милости и из самилости узео си облик човека, ти који си
божанском славом све превазилазиш и узвишеношћу све украшујеш од
девичанске утробе си тело оживљено и разумно примио и њиме си смрт
погубио.
Песма 6.
Ирмос: Очисти ме Спаситељу од многога безакоња мога, и из дубине зала
извуци ме молим те, ка теби вапијем: услиши ме Боже спасења мога.
Свети мученици, гнојење се вашим чистим душама исцељује и распадање
тела се увек удаљује и мноштво злих демона се рањава.
Сабор преподобних и скуп светитеља и свеих жена сабрање тешко
пострадаше али и на небесима наслађење наследише.
Испосници, ви сте своја тела умртвили а живот стекли, зато напасајте у добру
Христово стадо, светитељи премудри, јер сте се бесмртне славе по свршетку
живота удостојили.
Слава: Ти си Речи (Божија) живима живот а покој уснулима, зато од нас
преминуле по божанској заповести твојој усели у недра Аварама, твога
угодника.
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Богородичан: Као Очево блистање се у тебе Пречиста (Христос) уселио и
духовним зрацима свога божанства је таму многобоштва разрушиа, а свет је
обасјао.
Ини. Ирмос исти.
Твоји мученици Спаситељу, многе муке претрпеше а светитељи твојом
љубави рањени бише, све желећи твоје непролазне славе и са тобом сладке
заједнице.
Спаситељу ти си смрћу твојом утробу врага искидао и све затворенике у њој
васкрсао и живот им даровао, тога живота добри удостоји и све преминуле.
Слава: Ослободи Спаситељу од суза и уздисаја адског све слуге твоје, јер ти
си једини Милосрдан и отро си сваку сузу са лица свију, који те са вером
благосиљају.
И сада: Творац по природи створио се Најнепорочнија у утроби твојој и мада
потпун као Бог, он се родио, и једини бесмртни, за спасење свих, смрћу је умро.
Кондак, глас 8.
Са светима упокој Христе душе слуга твојих, где нема болести, ни туге, ни
уздисаја, него је живот бесконачан.
Икос: Бесмртан си само Ти који си створио и саздао човека. Ми смртни људи,
дакле створени смо од земље и у исту земљу ћемо отићи, како што ми је
заповедио Онај који ме је саздао и рече ми: земља си и зато ћеш у земљу отићи,
камо одлазимо сви ми смртни људи. Ридајући над гобом певајмо: Алилуја.
Песма 7.
Ирмос: Побожни младићи у Вавилону златноме лику се не поклонише, него
усред огњене пећи орошени песму певаху и говораху: узвишени наш и отаца
Боже, благословен си.
Вашим сте светим свезама свехвални, окове зловерија раскинули зато мојих
сагрешења бреме раскините и мене који вапијем, мученици спасите:
Благословен је Бог отаца наших.
Премудри светитељи, облацима ваше свете крви огањ јереси угасисте и
пламеном (вере ваше) плеву лажи безверија попалисте и душе верних
просветлисте.
Испосници, уздржањем су тела своја умртвили, да би и по смрти живели а
сабор пророка и праведних и збор пострадалих жена прославио се. Њиним
молитвама избави од беда и нас Христе.
Слава: Упокој Христе душе свих са надом уснулих и по великом милосрђу
твоме презри сва њина животна сагрешења, једини добри Спаситељу,
благословени Боже отаца наших.
Богородичан: Пречиста, ти си у утробу твоју примила Реч (Бога) целога
оваплоћенога. Њега моли Пречиста да очисти сагрешења душе и тела мога, јер
теби са чистим вером притичем.
Ини.
Ирмос: Јеврејска деца победише смело пламен у пећи и у росу га претворише
и клицаху: Благословен си Господе Боже у векове.
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Сва жеља мученика стреми ка јединоме Владици, да се љубављу са њиме
сједине док поје: Благословен си Господе Боже у векове.
Дарујеш са вером преминулима светлост божанског царства твога и одећу
нетрулежну дарујеш свима који поје: Благословен си Господе Боже у векове.
Слава: Испуни Милосрдни радошћу и весељем све преминуле слуге твоје и
удостоји их да ти поје: Благословен си Господе Боже у векове.
И сада: Разрешио је Евино проклетство и уселио се у непорочну Дјеву и
излио извор благослова свима који поје: Благословен је Пречиста плод утробе
твоје.
Песма 8.
Ирмос: Богоречити младићи у пећи су огањ погазили и појали: благословите
дела господња Господа.
Страдалници Господњи, ви сте Сстрадајући идолске храмове разорили а себе
као храмове божествене Тројице устројили и саговорници са ангелима постали.
Свештеници твоји Христе у правду су се обукли и са онима од века сада се
преподобно радују и твоју божанску лепоту јасно гледају.
Ради молитава твојих најсветијих пророка и жена увек славних и свих од века
праведних, милости твоје, Речи (Божија), свету твоме подари.
Благосиљамо Оца и Сина и Светога Духа Господа: Исправни Судијо, када
будеш хтео да судиш онима које си од нас примио, неосуђене их сачувај и
презри њихова сагрешења.
Богородичан: Када си се Дјево појавила, ти си најтамније облаке са душе
моје твојим светлом одагнала, јер си Сунце правде родила.
Ини.
Ирмос: У складу са музичким свиралама безбројним људи се клањаху лику
на Деиру али се три младића не повинуше него Господу певаху и слављаху у
све векове.
Истински мученици, све су земаљске подвиге прошли и небеске су венце
примили па непрестано кличу: Господа појте и величајте га у векове.
Сишавши у најдубљи понор, све који су у гробовима живоносном руком
васкрсао си и покој слугама твојим, који са вером раније уснуше, даровао си.
Слава: Ти си извор живота непресушни, ти си поток сладости, зато слуге
твоје који побожно ка теби преминуше удостоји појати и славословити тебе у
векове.
И сада: Маријо, Богородице Дјево, ти си Бога и Спаситеља људима телесно
родила зато спасавај оне који са вером твој пород поје и који те величају у све
векове.
Затим, певамо песму Богородице: Велича душа моја Господа.. са припевом:
Часнију од херувима.. и поклони.
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Песма 9.
Ирмос: Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно
родила Реч и Бога истинотога, вишу од пречистих сила, неућутним
славословљем величамо.
Стојаху мученици на неправедним судовима и сву неправду благодаћу
Христовом осудише и све које беху неправедно судили ослободише и венце
правде примише.
Сви први свештеноначалници и пастири блажени, постали сте кормила Цркве,
јер њен брод ка Божијим заповестима упутисте побожно, због тога вас као
кормиларе Цркве славимо.
Тебе Господе моли сабор пророка и преподобних и збор жена светло
постадалих и заблисталих на наставу људима, моле тебе да милосрђе твоје
подариш нам.
Слава: Сви свети Христе удостојише се твоје части и славе вечне, ради
молитава светих твојих Милостиви удостоји тога, све који са вером одоше из
овог живота сујетнога.
Богородичан: Ти си Најнепорочнија носила пуноћу добара у наручју твоме,
зато испуни молитве нас слуга твојих, па управи ход наш ка Богу, да укрепљени
врлинама поживимо.
Ини.
Ирмос: Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења, јер
се Вишњи својевољно спустио чак до тела, од девичанске утробе постаде
Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Мученици за Христа имали сте непобедиву и неодољиву снагу па сте
уништили безбожну мучитељеву заповест и зато се небеснога царства
удостојисте, просветљени зрацима Тројичним, најславнији.
Када си га ти Човекољубче посетио ти си горки ад порушио и оне који су од
века у њему почивали си ослободио, зато и сада као благи и милостиви
преминуле ка теби твоје незалазне светлости удостоји.
Слава: Ти си заиста Спаситељу сав сладост, ти си сва наша љубав и жеља
незасита, сав си доброта неизрецива, зато преминуле ка теби да се наслађују
твоје лепоте благоизволи и твоје их божанске доброте удостоји.
И сада: Спаси ме Мати Божија, јер си родила Христа спаситеља мога, Бога и
Човека, двоструке природе али не и лица, јединороднога од Оца, а из тебе
прворођенога, узрока свих твари, њега двоструког природом величамо.
Затим: Достојно јест.. и јектенија и светилен:
Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву земљу
просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан: Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу
код Бога, пружи твоју руку необориву, и порази противнике наше, и
низпошаљи, твојим слугама, помоћ од Светога.
Затим: Уобичајени псалми.
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На хвалитне, стихире мученицима, глас 8.
Светитељи ви сте се веома подвизавали и муке од безаконика сте јуначки
претрпели а Христа пред царевима исповедили, и после престављења из овог
живота, делујете силно у свету, и болесне исцељујете и њиних страдања, зато се
молите светитељи да се спасу душе наше.
Непобедиви мученици Христови, силом крста сте лаж победили, и сладост
благодати
вечнога живота сте окусили, а претњи мучитеља нисте се
поплашили, и ранама од мучења сте се радовали, и сада крв ваша чини
исцелење душама нашим, зато се молите да се спасу душе наше.
У оклоп вере сте обукли добри, и оружијем крста сте се наоружали, па сте
постали снажни војници, и мучитељима сте се мушки противили, а ђавољу
обману сте оборили, победници сте постали и венаца се удостојили, зато се
увек молите за нас, да се спасу душе наше.
Покојни: Безмерна је мука свима који су блудно проживели, и шкргут зуба и
плач неутешни, и Геена огњена и тама најцрња, и црв који не спава и сузе
беспомоћне а суд је немилостив. Зато пре краја завапи и реци: Владико Христе,
упокој све које си изабрао са изабранима твојим.
Слава и сада, богородичан: Ја Света Дјево Богородице ка покрову твоме
притичем, и знам да ћу код тебе наћи спасење, јер ти Чиста можеш помоћи
мени.
На стиховње, стихире покојнима, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе!
Твојом крвљу на рукама као црвеним мастилом подписао си ми царску
слободу, и зацрвенео је твојом крвљу, зато тебе са вером молим: уброј ме у
твоје првородне, и удостоји ме да добијем радост твојих праведника, који су
прешли ка теби Милостивоме.
Стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе.
Био си и као човек и као свештеник, али и заклан као јагње и принео себе
Оцу, и тако си човека од трулежи избавио, зато као Човекољубац настани
престављене у земљи живих, где се потоци сладости изливају и где извори
вечног постојања истичу.
Стих: Душе њине ће се међу блаженима настанити.
Из дубине твоје неизрециве мудрости предпостављаш живот и видиш у
будућност, зато пресели у други живот слуге твоје које си примио, и настани их
Господе крај вода упокојења и у светлости светих, где је глас похвале и
радовања.
Стих: А спомен је њихов из нараштаја у нараштај.
Ти си Реч невидива, једнобитан са Оцем и Духом, и истог блистања, а ради
мене си се телом појавио, као милостив и Човекољубац, зато све отишле из овог
живота просветли Животодавче твојим красотама, лепотама и добротом.
Слава и сада, богородичан: Ти си зачела безпочетну Реч Бога Оца, зато по
твојој материнској смелости Богородитељко усрдно га моли: да настани слуге
твоје тамо где праведни ликују, и где се радују, где је непрестано весеље и
похвала теби, где је светлост вечна, и слатки глас празновања.
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Затим: Добро је хвалити.. Трисвето. После: Оче наш.. тропар, јектенија и
отпуст. Час први и коначни отпуст.
У суботу, блажени, глас 8.
Стих: Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати.
Сети се нас Христе Спаситељу света, као што си се сетио разбојника са дрвета
(крста), и удостоји нас једини Милосрдни, твога царства небескога.
Стих: Блажени прогнани правде ради, јер је њихово царство небеско.
Када сте страдалници све патње храбро примили, вашим светим ранама сте
божанском благодаћу све мноштво демона ранили.
Стих: Блажени сте кад вас осрамоте и прогоне, и лажући говоре против вас
свакојаке рђаве речи због мене.
Преподобни Христови и божански светитељи, и сабор пророчки и свих светих
праведних, небеско су наслеђе примили и зато смо их како доликује
прославили.
Стих: Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима.
Све верне престављене из живота, усели Боже у земљу праведних, и учини их
наследницима раја, јер те побожно песмама прослављају.
Слава: Приносим ти Тројице последњу песму, за све које си са земље у вери
преставио, а ти их насеља светих удостој, а мене блуднога помилуј.
И сада: Родила си Испунитеља свега доброга, зато испуни Дјево и наше
молитве, па измоли опроштај наших сагрешења, и просветлење и велику
милост.

Крај и Богу слава.
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ПРИЛОЗИ УЗ ОКТОИХ
О суботној служби,
о вечерњи, јутрењи и о литургији када певамо
Бог Господ
У петак на вечерњи
После уобичајеног стихословија на Господи воззвах.. певамо стихире
подобне, светога из Минеја на 6. Слава: самогасан светога ако га има, а ако га
нема Слава и сада: богородичан од првих владајућег гласа.
На стиховње стихире из Октоиха мученичне три, гласа; Слава: светога ако
има, а ако нема Слава и сада: богородичан.
Затим: Сада отпушташ.. и Трисвето. После: Оче наш.. тропар светога, Слава и
сада: богородичан владајућег гласа. Јектенија и отпуст.
Види: Треба знати да ако се не догоди спомен неког апостола или од великих
светих или је спомен светога који нема тропара, тада не певамо Бог Господ него
Алилуја на глас 2.

У суботу на јутрењи
После Шестопсалмија певамо Бог Господ.. на глас тропара светога и његов
тропар два пута, Слава и сада: богородичан из првих, по гасу тропара светога.
Затим стихословимо катизму 16.: Рече Господ Господу моме.. по обичају.
После катизме јектенија и сједални из Октоиха мученични два, први и други.
Слава и сада: богородичан од првих владајућег гласа, и Чтеније.
После се стихослови 17. катизма: Блажени су непорочни.. На њима
свештеник кади. После непорочних сједални мученични два: трећи и
четврти и покојин. Слава и сада: богородичан, и Чтеније опет.
Псалам 50: Помилуј ме Боже.. и Канони, три: Светога из Минеја са
ирмосом на 6, ирмос два пута, а тропари на 4. Овај минејски увек предходи у
суботу. А после њега, канон храма светога на 4. На крају канон из Октоиха
мученични на 4.
Покојни канон се чита у петак на повечерју.
Уз каноне говоримо Библијске песме: Певајмо Господу..
После 3. песме сједални из Минеја светога, Слава и сада,богородичан.
После 6. песме кондак светога и икос, ако га има.
Читање Пролога.
После 9 песме светилен прво светога, ако има, затим Слава из Октоиха И
сада, богородичан. Ако свети нема светилен, онда из Октоиха: Који владаш
живима и мртвима.. Слава и сада: Ми се тобом хвалимо..
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На хвалитне стихире, не певамо из Октоиха сада, него хвалитне стихире
певамо на стиховњима.
Види: Ако свети нема стихире на хвалите, говоримо: Теби доликује слава.., а
ако певамо хвалитне стихире светога, онда говоримо од речи: Слава теби
који нам показа светлост.. После тога, јектенија: Допунимо јутарњу молитву
нашу..
Затим, на стиховње стихире, певамо из Октоиха са хвалитних, мученичне
три: прву, другу и трећу са уобичајеним припевима: Испунисмо се ујутру
милости твоје Господе.., а на другој: И нека буде светлост Господа Бога
нашега.. а четврти стих (Дамаскинов), покојнима, изостављамо. Слава и
сада: богородичан њихов.
Стиховње суботе се изостављају и само се певају у суботе, на јутрењи уз
пост и то: у другу, трећу и четврту или ако се догоди да је Алилуја. И тада се
узимају стиховње покојне, са њиховим стиховима.
Затим: Добро је исповедати се Господу.. Трисвето, после: Оче наш.. тропар
светога, Слава и сада: богородичан јутрењи на глас тропара светога. Јектенија
и први час, отпуст и многолетствије.
После завршетка овога уобичајена литија у припрати.

У суботу на литургији
Блажена из Октоиха на 6. Ако ли свети има песму, на литургији, тада,
светога, песма трећа, на 4 и из Октоиха на 4.
После входа узимају се овако тропари: прво тропар храма Христа или
Богородице; затим тропар дана: Апостоли мученици и пророци.. затим
тропар светога редовног из Минеја и кондак његов. Ако има и други свети са
тропарем и кондаком, узима се и то. Ако нема у суботу свети, тропар или
кондак, узимамо после дневног тропара, тропар за покој: Помени Господе као
благ слуге твоје..
Ако је храм светога или свете, у таквим храмовима се, суботом, њихов
тропар не узима, јер су сви свети именовани, у дневном тропару. Слава: Са
светима упокој.. И сада: Јако начатки..
Види о томе: Ако је храм светога или свете, после входа певамо тропаре
овако: прво дана: Апостоли, мученици, и пророци.. затим тропар и кондак
светога из Минеја. Ако ли нема у Минеју, онда: Помени Господе као благ..
Слава: Са светима упокој.. И сада: Јако начатки..
Ако је храм Христа или Богородице (мимо пред или попразенства),
покривамо такође дневним кондаком: И сада: Јако начатки.. а не храмовним
кондаком. Суботама се храмовни кондаци Христови и Богородице
изостављају. Само, ако се догоди велики свети, тада на И сада: кондак храма
Богородице. А где није храм Богородице певамо: Непостидна заштитнице
хришћана.
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Прокимен, апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен прво светога, затим
дана, тј.суботе. Предходи увек редовни апостол и Еванђеље, осим у Господње
празнике.
Ако се догоди у суботу Господњи празник, пева се цела празнична служба
без измене.

О суботној служби,
о вечерњи, јутрењи и о литургији када певамо
АЛИЛУЈА
У петак на вечерњи
Стихословимо 18. Катизму, затим на Господи воззвах.. стихире Минеја на 3
и из Октоиха мученичне три: 2.-га, 3.-ћа и 4.-та, а прва се изоставља. Слава и
сада: богородичан васкрсан владајућег гласа. Затим: Светлоси тиха..па онда
Прокимен. Следи: Удостоји господе..
На стиховње, из Октоиха, мученичан 1.-ви, и мртвима два од кир Јована
Дамаскина. Слава и сада: богородичан. Затим: Сада отпушташ..и Трисвето.
После Оче наш..Тропар глас 2.: Апостоли, мученици и пророци.. Слава:
Помени Господе као благ.. И сада, богородичан: Мати света.. Јектенија и
отпуст и уобичајени излазак у припрату.

У суботу на јутрењи
После уобочајеног почетка и после шестопсалмија, уместо Бог господ, певамо
Алилуја, на глас 2.-ги, три пута. Затим, стих 1.: Блажени су они, које си
изабрао и примио Господе. Стих 2.: Спомен је њихов из нараштаја у нараштај.
Стих 3.: Душе њихове ће се настанити међу блаженима.
Тропар глас 2. Апостоли, мученици и пророци.. два пута, Слава: Помени
Госоде као благ.. И сада: Мати света неизрециве светлости..Затим катизма 16.
Јектенија обична а после ње два сједална из Октоиха, мученична три: 2.-ги, 3.ћи, а 1.-ви се изоставља. Затим стих: Диван је Бог у својим светима, Бог
Израиљев...и узима се мученичан 4.-ти, а богородичан 1.- се изоставља. После
се узима стих: Блажени су они које си изабрао и примио Господе. И узима се
сједален покојни гласа. Слава и сада, други богородичан. Чтеније.
После чтенија ништа не говорећи почињемо певати: Блажени су непорочни
на путу..(катизма 17) са припевом: Благословен јеси Господе.. на глас 2.-ги.
Ову катизму делимо на два дела. На средини после прве статије не говоримо
слава и сада, него певамо на завршетку стих: Да није закон твој поука
моја..(стих 92 и 93) три пута.
Свештеник говори јектенију за умрле: Опет и опет..
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Народ: Господе помилуј. (једанпут)
Свештеник: Још се молимо за упокојење душа уснуих слугу Божијих
(имена)
Народ: Господе помилуј. (једанут)
Свештеник: Да Господ Бог наш настани душе њине..
Народ: Господе помилуј. (једанпут)
Свештеник: Милост Божију и царство небеско..
Народ: Подај Господе.
Ђакон: Господу се помолимо.
Свештеник: Боже духова и свакога тела..
Ми говоримо: Господе помилуј (40).
Возглас: Јер си ти васкрсење..
Народ: Амин.
Затим почињемо другу статију: Твој сам ја спаси ме.. Припев: Спасе спаси
ме. На крају опет уместо Слава и сада стихове: Живеће душа моја (стих 175 и
176) три пута. После тога понепорочни на глас 5: Благословен јеси Господе.. и
певамо понепорочне тропаре за покој: Сабор светитеља нађе... После њих
свештеник говори напред речену заупокојену јектенију и помиње уснуле. Ми
говоримо: Господе помилуј (40) докле свештеник заврши молитву: Боже
духова...
После возгласа сједален глас 5.: Упокој Спасе наш са праведнима слуге
твоје... Слава и сада, богородичан: Из Дјеве си заблистао... Чтеније.
Псалам 50: Помилуј ме Боже...
Затим почињу Канони: Први из Минеја са ирмосом на 6, храма на 4 и из
Октоиха први на 4.
После 3.-ће песме обична јектенија. Кондак и сједален из Минеја. Чтеније.
После 6.-те песме кондак глас 8.: Са светим упокој... и Икос. Пролог.
После 9.-те песме светилен Октоиха.
На хвалитним стихире мученичне 4. Слава: покојнима, И сада:
богородичан.
На стиховње стихире подобне, покојне кир Теофана. Слава и сада,
богородичан.
Затим: Добро је хвалити... Трисвето. После: Оче наш.. тропар глас 2.:
Апостоли, мученици и пророци.. Слава: Помени Господе ка благ.. И сада,
богородичан: Мати света неизрециве светлости.. и јектенија. Затим
свештеник: Нека је благословен Христос Бог наш... А ми: Утврди Боже...
Час први и отпуст.

У суботу на часовима
Тропари: Апостоли, мученици и пророци... Слава: Помени Господе као
благ... И сада, богородичан часова. После: Оче наш... Са светима упокој.. и
отпуст.
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У суботу на литургији
Блажена из Октоиха на 6. После входа тропари: Апостоли, мученици и
пророци.. и: Помени Господе као благ.. Слава, кондак: Са светима упокој.. И
сада, богородичан: Тебе имамо као тврђаву и као пристаниште и као драгу
молитвеницу ка Богу којег си родила Богородице безневесна, верних спасење.
Прокимен, глас 6.: Веселите се Господу...Стих: Блажени су они којима се
опростише безакоња.. Заупокојени прокимен: Душе њине ће се међу
блаженима настанити. Апостол суботе, који је на реду, а други заупокојени.
Алилуја, глас 8.: Завапише праведни... Стих: Блажени су они, које си изабрао
и примио Господе. Еванђеље прво, које је по реду, а друго заупокојено.
Причастен: Радујте се праведни Господу... Други заупокојени: Блажени су
они које си изабрао и примио Господе.

Треба знати како бива поредак за покојне
У петак после вечерње
После отпуста свештеник облачи фелон, ђакон стихар и узима кадионицу и
тамјан, излазе у притвор, а пред њима иде параеклисиарх са свећњаком. За
њима идемо и ми.
Када дођемо у притвор код припремљеног кољива, свештеник говори:
Благословен Бог наш.. кадећи кољиво крстообразно. Ми говоримо 90.
Псалам: Који живи у помоћи Вишњега..
(У друго време, осим вечерње, или јутрење, овако је обичај да се почне:
Говоримо Трисвето. После Оче наш.. јереј возглас: Јер је твоје царство...Затим:
Господе помилуј 12. Слава и сада.. Ходите да се поклонимо... три пута и
псалам 90.)
По његовом завршетку: Слава и сада.. Алилуја, алилуја алилуја слава теби
Боже. (три пута)
И почиње заупокојена јектенија
У миру Господу се помолимо.
За вишњи мир и за спасење душа наших, Господу се помолимо.
За опроштај грехова, онима који се, у блаженој успомени, преставише,
Господу се помолимо.
За незаборавне слуге Божије, за њихов покој, тишину и блажену успомену,
Господу се помолимо.
Да им се опрости свако сагрешење, вољно и невољно, Господу се помолимо.
Да неосуђени ступе пред, страшни, престо Господа Славе, Господу се
помолимо.
За све који плачу, и пате и чекају Христову утеху, Господу се помолимо.
Да се ослободе сваке патње, туге и уздисаја, и да се настане, тамо где сија
светлост лица Божијег, Господу се помолимо.
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Да Господ Бог, наш, настани душе њине, у месту светлом, у месту цветном, у
месту одмора, где сви праведни блаженствују, Господу се помолимо.
Да их смести у наручје Авраама, Исаака и Јакова, Господу се помолимо.
Да се избавимо од сваке невоље, гнева и тегобе, Господу се помолимо.
Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас Боже твојом благодаћу.
Измоливши милост Божију, царство небеско и опроштај грехова за ове, сами
себе и једни друге и сав живот наш Христу Богу предајмо.
Ми одговарамо: Теби Господе.
Јереј говори возглас: Јер си ти васкрсење, живот и покој уснулих слугу
твојих, Христе Боже наш и Теби Славу узносимо, са беспочетним Твојим Оцем,
и са Пресветим, Благим и Животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове
векова. Амин.
Затим: Алилуја, три пута, на глас 8.
Стих: 1. Блажени су које си изабрао и примио, Господе.
Стих: 2. Спомен је њихов из нараштаја у нараштај.
Стих: 3. Душе ће њихове почивати у добру.
Онда тропар, глас 8.: Ти, који дубином мудрости, човекољубиво, све
уређујеш, и корисно, свима, дарујеш, упокој Господе, душе слугу Твојих, јер на
Тебе, наду положише, Творца и Саздатеља и Бога нашега. (два пута)
Слава и сада,богородичан: Тебе имамо као тврђаву и као пристаниште и
као, драгу, молитвеницу ка Богу, којег си родила, Богородице безневесна,
верних спасење.
Потом катизма 17. (Блажени су непорочни на путу...), певамо на глас 2.
Припев: Помени Господе душе слугу твојих.
Други хор други стих и по реду, остале стихове, оба хора, делећи катизму на
две статије.
После прве статије не говоримо Слава и сада.. него одмах овај стих
(пс.118, 92 и 93.): Када Твој закон, неби био, за моју, поуку, пропао бих у,
своме, понижењу. У све векове, нећу заборавити наредбе твоје, јер си ме њима
оживио. (три пута)
Јереј говори јектенију за раније уснуле: Опет и опет у миру Господу се
помолимо.
Хор: Господе помилуј.
Јереј: Још се молимо за упокојење душа уснулих слугу Божијих (имена) и да
им се опрости свако сагрешење вољно и невољно.
Хор: Господе помилуј.
Јереј: Да Господ Бог наш настани душе њихове тамо где праведници
почивају.
Хор: Господе помилуј.
Јереј:Милост Божију, царство небеско и опроштај грехова њиних од Христа
бесмртнога цара Бога нашега молимо.
Хор: Подај Господе.
Ђакон: Господу се помолимо.
Хор: Господе помилуј. (40)
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Јереј говори молитву тајно: Боже духова и свакога тела, који си смрт сатро
и ђавола победио и живот свету твоме даровао; Ти сам Господе, упокој душе
слугу твојих (имена), у месту светлом, у месту цветном, у месту одмора, одакле
одбеже сваки бол, туга и уздисање. Сваки грех, што су учинили речју, или
делом, или мишљу, као благ и човекољубив Бог, опрости им, јер нема човека да
не греши. Ти си једини без греха; правда је Твоја, правда вечна, а реч је Твоја,
истина.
Возглас: Јер си Ти васкрсење и живот и покој уснулих слугу твојих (имена)
Христе Боже наш и Теби славу узносим са беспочетним твојим Оцем и
свеветим и благим и животворним твојим Духом, сада и увек и у векове векова.
Амин.
Припев: Упокој Господе душе слугу твојих.
И по реду оба хора настављају остале стихове (17. катизме).
На крају певамо стих: Живеће душа моја и хвалиће те и судови твоји помоћи
ће ми. (три пута и до краја пс.118, 175 и 176 стих)
Онда тропари за покојне певамо их на глас 5.:
Благословен јеси Господе, научи ме наредбама твојим.
Сабор светитеља је пронашао Извор живота и врата раја, а ја сам изгубљена
овца, да бих покајањем пронашао пут, позови ме Спаситељу и спаси ме.
Благословен јеси Господе, научи ме наредбама твојим.
Светитељи, који сте проповедали Јагње Божије и били заклани, као јагањци и
прешли у живот без старења и вечни, Њега мученици усрдно молите, да нам
дарује опроштај грехова.
Благословен јеси Господе, научи ме наредбама твојим.
Сви ви, који сте, у животу, ишли уским и тужним путем, који сте крст, као
јарам, носили и замном, у вери ишли, ходите уживајте почасти и небеске венце,
које сам вам припремио.
Благословен јеси Господе, научи ме наредбама твојим.
Слика сам, неизрециве, славе твоје и ако носим ране грехова, смилуј се
Владико, на своје створење и очисти твојим милосрђем, и дај ми жељену
отаџбину, чинећи ме опет житељем раја.
Благословен јеси Господе, научи ме наредбама твојим.
Ти који си ме некада из небића саздао и твојим Божанским ликом
почаствовао, а због прекршаја заповести ме опет у земљу вратио из које сам
узет, врати ми боголикост и да се у првобитну лепоту обучем.
Благословен јеси Господе, научи ме наредбама твојим.
Упокој Господе слугу твога (или: слуге твоје) и настани га (их) у рају, где
хорови светитеља, Господе и праведници, сијају као светила, уснулога слугу
твога (или: слуге твоје) упокој, не гледајући ни на какве грехе његове (или:
њине).
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу:
Троструку светлост, једнога Божанства, побожно, опевајмо, кличући: Свет
јеси Оче, беспочетни, сабеспочетни Сине и Божански Душе, просвети нас, који
ти вером служимо и избави од, вечнога, огња.
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И сада и увек и у векове векова. Амин.
Радуј се Пречиста, која си родила Бога, телом, на спасење свих, и којом род
људски, нађе спасење, да бисмо, тобом, нашли рај, Богородице чиста и
благословена.
Алилуја, алилуја, алилуја, слава теби Боже. (три пута)
Затим јектенија и јереј помиње умрле по реду, као што је, напред, написано
на средини „непорочних“ (тј. 17.катизме).
Ако се не певају непорочни, тада после Алилуја, певамо тропар: Ти који
дубином мурости.. и његов богородичан. И одмах: Благословен јеси Господе...
и тропаре: Сабор светитеља.. и остало.
Затим јереј помиње уснуле, као што је напред указано.
И певамо сједален покојни, глас 5.: Упокој Спасе наш са праведнима слуге
твоје, па их усели у дворе твоје као што је писано, и као благ презри сва њина
сагрешења: и хотимична и нехотимична, и она у знању или у незнању
Човекољубче.
Слава и сада, богородичан: Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и
њоме си нас синовима светлости показао, зато се смилуј на нас.
Затим Псалам 50: Помилуј ме Боже..
Онда: канон из Октоиха, уснулима, по владајућем гласу на 4.
После 3. песме, Ирмос и јектнија.
Јереј помиње раније уснуле по наведеном чину као код „непорочних“ на
средини.
Возглас: Јер си Ти васкрсење и живот..
Затим сједален, глас 6.: Заиста све је сујета, а живот је као сенка и сан,
залуду се брину сви на земљи, јер Писмо говори: када свет стекнемо, тад се у
гроб селимо, где су скупа цареви и бедни, зато Христе Боже, престављене
упокој, као Човекољубац.
Слава и сада, богородичан: Свесвета Богородице, за време живота мога, не
остави ме, људском старању не повери ме, него ме сама заштити и помилуј ме.
После 6. песме Ирмос и јектенија.
Јереј помиње раније уснуле на начин као што је већ указано.
Возглас: Јер си Ти васкрсење и живот..
Затим
Кондак, глас 8.:
Са светима упокој Христе, душе слугу твојих, тамо где нема бола, ни жалости
ни уздисања, но где је живот бесконачан.
Икос: Бесмртан си само Ти који си створио и саздао човека. Ми смртни људи,
дакле створени смо од земље и у исту земљу ћемо отићи, како што ми је
заповедио Онај који ме је саздао и рече ми: земља си и зато ћеш у земљу отићи,
камо одлазимо сви ми смртни људи. Ридајући над гобом певајмо: Алилуја. (три
пута)
После 9. песме говори јереј: Богородицу и Матер Светлости у песмама
величајмо.
Хор: Духови и душе праведника славиће те Господе (три пута).
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Онда Трисвето, а после: Оче наш... певамо ове тропаре, глас 4.: Са душама
преминулих праведника упокој Спасе душе слугу твојих, чувајући их у
блаженом животу, који је у теби Човекољубче.
У почивалишту твоме, Господе, где почивају сви, твоји, свети, упокој и душе
слугу твојих, јер си ти једини Човекољубац.
Слава: Ти си Бог, који си сишао у ад и ослободио сужње, од окова; сам и
душе, слугу твојих, Спасе, упокој.
И сада: Једина чиста и непорочна Дјево, ти си Бога, безсемено, родила, моли
да се спасу душе, слугу твојих.
Затим јереј говори јектенију: Помилуј нас Боже, по великој милости твојој,
молимо ти се услиши и помилуј.
Хор: Господе помилуј (три пута)
Још се молимо за упокојење душа уснулих слугу Божијих (имена) и да им се
опрости свако сагрешење вољно и невољно.
Хор: Господе помилуј.
Да Господ Бог наш настани душе њихове тамо где праведници почивају.
Хор: Господе помилуј.
Милост Божију, царство небеско и опроштај грехова њиних од Христа
бесмртнога цара Бога нашега молимо.
Хор: Подај Господе.
Ђакон: Господу се помолимо.
Хор: Господе помилуј. (40)
Јереј говори молитву тајно: Боже духова.. и помиње од века умрле оце,
братију и сестре наше који овде почивају и свуда у православљу хришћане:
Боже духова и свакога тела, који си смрт сатро и ђавола победио и живот
свету твоме даровао; Ти сам Господе, упокој душе слугу твојих (имена) у месту
светлом, у месту цветном, у месту одмора, одакле одбеже сваки бол, туга и
уздисање. Сваки грех што су учинили речју или делом или мишљу, као благ и
човекољубив Бог опрости им, јер нема човека да не греши. Ти си једини без
греха; правда је твоја правда вечна а реч је твоја истина.
Возглас: Јер си Ти васкрсење и живот и покој уснулих слугу твојих (имена)
Христе Боже наш и Теби славу узносим са беспочетним твојим Оцем и
свеветим и благим и животворним твојим Духом, сада и увек и у векове векова.
Амин.
Јереј или ђакон говори: Премудрост.
А ми: Часнију од херувима и неупоредиво славнију од серафима, тебе што
Бог Реч непорочно роди, уистину Богородицу величамо.
Јереј: Слава теби Христе Боже наш, слава теби.
А ми: Слава Оцу.. и сада..Господе помилуј (три пута). Благослови.
Јереј, отпуст: Васкрсли из мртвих Христос истинити Бог наш, млитвама
пречисте своје Матере, светих славних и свехвалних апостола, преподобних и
богоносних отаца наших, и свих светих, нека душе од нас престављених слугу
својих (имена) у насељима праведних настани, у недрима Авраама да упокоји,
и међу праведне да уврсти, а нас да помилује и спасе као благ и Човекољубив.
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После отпуста ђакон говори овако: У блаженом уснућу, вечни покој, подај
Гсподе, уснулим слугама твојим (имена) и учини им вечан спомен.
Хор: Вечан им спомен. (три пута)
А тамо где нема ђакона, појци певају: Уснулим слугама Божијим (имена)
вечан спомен.

О светоме који има полијелеј
ако се догоди у суботу
У петак на вечерњи
Појемо Блажен човек.. први антифон. На Господи воззвах.. стихире светога
на 6. Слава: самогласан светога, И сада: богородичан из првих, по владајућем
гласу.
Ако ли има велики свети бденије и настојатељ хоће, види певамо:
На малој вечерњи
Стихире светога на 4. подобне. Слава: самогласан светога, И сада:
богородичан обичан по гласу светога.
На стиховњим стихирама стихире светога. Слава: светога ако има, а ако нема
Слава и сада.. богородичан.
После трисветог тропар светога, Слава и сада: богородичан по владајућем
гласу. Јектенија мала као што је написано у васкрсној вечерњи и отпуст.
На великој вечерњи
После: Блажен је човек.. на Господи воззвах.. стихире светога на 8. Слава:
светога, И сада: богородичан од прих вадајућег гласа.
Ако је предпразенство или попразенство, на Господи воззвах.. стихире
празника 3 и светога на 5. Слава: светога, И сада: богородичан владајућег
гласа.
Вход. Прокимен дана. Чтенија о светоме 3.
На литији, стихира храма и светога. Слава: светога; И сада: богородичан по
гласу светога или празника.
На стиховње стихире светога. Слава: светога; И сада: богородичан на глас
светога или празника.
На благосиљању хлебова (на петохлебници): тропар светога два пута и:
Богородице Дјево.. једном. Нека је багословено име Господње..( три пута)
певајући и псалам 33: Благосиљаћу Господа у свако време..Завршетак је:
..неће се лишити ни једнога добра.
Читамо житије светога.

11

У суботу на јутрењи
На Бог Господ..тропар светога два пута. Слава и сада: богородичан од
првих, владајућег гласа.
Ако је предпразенство, или попразенство: тропар празника два пута,
Слава: светога И сада: празника.
Затим катизма 16.. Јектенија и сједален светога два пута. Слава и сада:
богородичан. Чтеније.
Затим катизма 17. Блажени су непорочни на путу.. На овој јереј не кади, али
на полијелеју кади.
Затим сједален светога два пута. Слава и сада: богородичан. Чтеније.
Степена 4. Гласа, само први антифон.
Прокимен светога и: Све што дише... Еванђеље и псалам 50. После 50.
Псалма, стихира светога, затим ђакон: Спаси Боже народ твој... а после
јереј: Милошћу и милосрђем..
Народ: Амин.
Канони: Канон Богородице са ирмосом на 6, Ирмос по два пута. Тропари на
4. Ако је храм Христов или Богородице или предпразенство или попразенство,
певамо подобно канон са ирмосом на 6. и светога на 8. Катавасија по Уставу.
После 3. песме кондак предпразенства или празника. Затим сједален светога
два пута, Слава: и сада: богородичан или празника.
После 6. песме кондак светога и Икос. Читамо Пролог.
После 9. песме светилен светога два пута, Слава и сада: богородичан или
празника.
На хвалитним стихире светога на 4. Ако је попразнство: на хвалитним се
узима на 6 и то: празника 3 које су на стиховњим тога дана и светога 3. Слава:
светога самогласан, И сада: богородичан по гласу светога или празника.
Славословље велико. Затим тропар светога, Слава и сада, богородичан
васкрсан владајућег гласа или празника. Јектенија и отпуст.

Час први
На првом часу тропар светога. Ако је предпразнство или попразнство: тропар
празника, Слава: светога, И сада: богородичан часова.
После: Оче наш.. кондак светога. Ако је предпразнство или попразнство,
кондак празника говоримо наизменце са светим. И завршни отпуст.

На литургији:
Блажена светога, песма 3. и 6. Ако је попразнство, узима се песма по реду и
светога песма 6.
После входа: тропар храма Христовог или храма Богородице, затим светога из
Минеја. Слава: кондак његов, И сада: храма Богородице.
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Ако није храм Богородице, онда И сада: Непостидна Заштитнице..У
предпразнству и попразнству неког празника, И сада: кондак говоримо
предпразнства или попразнста.
Ако је предпразнство или попразнство Господњег празника, а храм Христов:
Тропар и кондак храма не говоримо, него предпразнства или попразнства и
тропар и кондак. У храму Богородице у предпразнство или попразнство
Господњих празника, не говоре се.
Прокимен светога, апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен светога, којега је
и бденије. Ако је полијелеј додајемо овима и дневно.
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Стубови јеванђелски
Стуб 1. почиње у прву недељу Петровог поста; читање јутарњих еванђеља
недељама.
Глас 1.
еванђеље васкрсно
2.
Глас 2.
еванђеље васкрсно 3.
Глас 3.
еванђеље васкрсно 4.
Глас 4.
еванђеље васкрсно 5.
Глас 5.
еванђеље васкрсно 6.
Глас 6.
еванђеље васкрсно 7.
Глас 7.
еванђеље васкрсно 8.
Глас 8.
еванђеље васкрсно 9.
Стуб 2. почиње после Илијиног дана; читање јутарњих еванђеља
недељама.
Глас 1.
Глас 2.
Глас 3.
Глас 4.
Глас 5.
Глас 6.
Глас 7.
Глас 8.

еванђеље васкрсно 10.
еванђеље васкрсно 11.
еванђеље васкрсно
1.
еванђеље васкрсно 2.
еванђеље васкрсно 3.
еванђеље васкрсно 4.
еванђеље васкрсно 5.
еванђеље васкрсно 6.

Стуб 3. почиње после Уздизања часнога крста; читање јутарњих еванђеља
недељама.
Глас 1.
Глас 2.
Глас 3.
Глас 4.
Глас 5.
Глас 6.
Глас 7.
Глас 8.

еванђеље васкрсно 7.
еванђеље васкрсно 8.
еванђеље васкрсно 9.
еванђеље васкрсно 10.
еванђеље васкрсно 11.
еванђеље васкрсно 1.
еванђеље васкрсно 2.
еванђеље васкрсно 3.

Стуб 4. почиње у Божићном посту; читање јутарњих еванђеља недељама.
Глас 1.
Глас 2.
Глас 3.
Глас 4.
Глас 5.

еванђеље васкрсно 4.
еванђеље васкрсно 5.
еванђеље васкрсно 6.
еванђеље васкрсно 7.
еванђеље васкрсно 8.
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Глас 6.
Глас 7.
Глас 8.

еванђеље васкрсно 9.
еванђеље васкрсно 10.
еванђеље васкрсно 11.

Стуб 5. почиње после Богојављења тј. крштења Господњег; читање
јутарњих еванђеља недељама.
Глас 1.
Глас 2.
Глас 3.
Глас 4.
Глас 5.
Глас 6.
Глас 7.
Глас 8.

еванђеље васкрсно 1.
еванђеље васкрсно 2.
еванђеље васкрсно 3.
еванђеље васкрсно 4.
еванђеље васкрсно 5.
еванђеље васкрсно 6.
еванђеље васкрсно 7.
еванђеље васкрсно 8.

Стуб 6. почиње у Свети Велики пост; читање јутарњих еванђеља
недељама.
Глас 1.
Глас 2.
Глас 3.
Глас 4.
Глас 5.
Глас 6.
Глас 7.
Глас 8.

еванђеље васкрсно 9.
еванђеље васкрсно 10.
еванђеље васкрсно 11.
еванђеље васкрсно 1.
еванђеље васкрсно 2.
еванђеље васкрсно 3.
еванђеље васкрсно 4.
еванђеље васкрсно 5.
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Васкрсни ексапостилари и самогласне на
јутрењима, то јест евангелске стихире,
дело су цара Лава Премудрог.
Ексапостилар 1.: Попнимо се са ученицима на Гору Галилејску, да вером
угледамо Христа, који каже да има власт на небу и на земљи и научимо се како
поучава крштавати у име Оца и Сина и Светога Духа све народе, и да ће
боравити са приснима како је и обећао до краја векова.
Богородичан: Са ученицима си се обрадовала Богородице Дјево, јер си
видела Христа тридневно васкрслог из гроба како је и предсказао, њима се
јавио и научио их најузвишеније: крштавати у Оцу и Сину и Духу, и то је
наредио свима који верујемо у његово устајање, и који тебе славимо млада
Дјево.
Јутарња стихира, глас 1.:
Док су ученици ишли на гору, где је било са земље вазнесење, пришао је
Господ и њему се поклонише, и даној власти се, заувек, научише: да су
послани, да свима, под небом, проповедају из мртвих васкрсење, и на небеса
узношење, и нелажно им је обећао, да ће у све векове, заједно, бити, са нама,
Христос Бог и Спаситељ душа наших.
Ексапостилар 2.: Када су мироносице виделе камен одваљен, радовале су се,
виделе су и младића у гробу и он им рече: гле, Христос је устао, реците Петру и
ученицима, да дођу на гору Галилејску, тамо ће вам се јавити, као што је
предсказао пријатељима.
Богородичан: Пред твоје зачеће Христе, ангел је принео Дјеви речи „радуј
се“, ангел је одвалио камен са твога гроба уместо туге; један је знак радости
неизрециве, други је проповедао тебе као даваоца живота уместо смрти, и
хвалећи те говорио о васкрсењу женама и твојим најприснијима.
Јутарња стихира, глас 2.:
Са Маријом су дошле жене са мирисима, и збуњенима како ће испунити своју
намеру, показао се камен уклоњен, и божански младић да умири метеж душе
њине, па им рече устао је Исус Господ. То проповедајте његовим
проповедницима, и да ученици пожуре у Галилеју, да га тамо виде из мртвих
васкрслога, као Животодавца и Господа.
Ексапостилар 3.: Нека не буде никога да не поверује, да је Христос васкрсао,
да се Марији јавио, а по том су га видели док су на село ишли, па се опет јавио
најприснијима једанаесторици док су заједно (за трпезом) лежали, и послао их
да крштавају, затим се на небеса вазнео, одакле је и сишао, а проповед им је
многим знацима потврђивао.
Богородичан: Данас си дошао из гроба, као огрејало Сунце, као Женик из
палате, и ад си поробио, а смрт обеснажио; ради молитава твоје Родитељке
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низпошаљи нам светлост, која просветљује душу и срце, светлост која све
упућује, да ходе по стазама заповести твојих и по путу мира.
Јутарња стихира, глас 3.:
Спаситељу ти си објавио из мртвих васкрсење Магдалини Марији, а
неверујуће ученике изгрдио их због окорелости срца, ипак си их наоружао
знацима и чудесима и на проповед их послао, а ти си се Господе ка Оцу
узрочнику светлости вазнео, а они су реч свуда проповедали и речи чудесима
потврђивали.
Ексапостилар 4.: Пред живоносним гробом видимо, како стоји врлинама
обасјана личност у бљештавим ризама, и научимо се са мироносицама,
погнутих лица ка земљи васкрсењу Владара небеса, и притецимо са Петром ка
гробу живота, и због овог догађаја зачуђени будимо Христа гледајући.
Богородичан: Јавио си Господе да се радујемо, и преокренуо си тугу
прародитеља, у свет си унео радост васкрсења твога, целом свету пак
Животодавче твојом Родитељком као светлом просветљујеш срца, зато
низпошаљи светлост милосрђа твога, свима који ти кличу: Човекољубче и БогоЧовече, слава твоме васкрсењу.
Јутарња стихира, глас 4.:
Било је рано јутро, и жене су дошле на гроб твој Христе, али твоје жељено
тело нису нашле. Збуњенима су дошли они у сјајним ризама и рекли им: Зашто
тражите Живога са мртвима? Устао је као што је и пресказао. Зашто не памтите
речи његове? Оне су у виђено поверовале и то проповедале, али остали
мишљаху да је то лажна благовест, тако су још ученици оклевали, али је Петар
отрчао и видевши прославио у себи твоја чуда.
Ексапостилар 5.: Христос као Живот и Пут, из мртвих је устао и са Клеопом
и Луком је путовао, а они га познаше у Емаусу када преломи хлеб, и још су им
срца и душе гореле, када им је уз пут говорио и Писма тумачио о свему што је
претрпео. Са њима устанимо и ускликнимо, јер се и Петру јавио.
Богородичан: Певам о твојој неизмерној милости Творче мој, јер си себе
жртвовао, и понижену човечанску природу примио, да би је спасао; Бог јеси
али си одлучио, да из чисте Богородитељке постанеш као ја, и у жељи да ме
спасеш, сишао си чак и до ада, ради молитава твоје Родитељке, Владико
свемилостиви.
Јутарња стихира, глас 5.:
О премудрих твојих одлука Христе! Како си Петру само по плаштаницама дао
да схвати твоје васкрсење; а Луки и Клеопи си као сапутник причао и говорио,
и ниси им одмах себе објавио, зато си и изгрђен био, као једини дошљак у
Јерусалиму; њихов приговор ниси прихватио, него ти који све ка стварању
кориснога чиниш, сва си им пророштва о теби открио, и познали су те када си
хлеб благословио, мада им је и пре тога срце горело ка познању тебе; они су и
ученицима сабраним јасно проповедали о твоме васкрсењу, њиме нас помилуј.
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Ексапостилар 6.: Да би показао Спаситељу да си Човек по природи,
васкрснувши из гроба стао си посред ученика, и јела си окусио и поучио си да
крсте за покајање. Одмах си се вазнео ка небеском Оцу и обећао си ученицима
да пошаљеш Утешитеља, пребожествени Бого-Човече слава твоме васкрсењу.
Богородичан: Творац сазданога и Бог свију, из твоје пречисте крви најсветија
Дјево је човеково тело примио, и сву моју пропалу природу је обновио, а тебе
опет оставио као пре рађања и после рађања, зато тебе верно сви славимо и
кличемо: радуј се Владичице целог света.
Јутарња стихира, глас 6.:
Ти си Христе истинити мир, и људима си дао твој мир Божији, после устајања
ученике си престрашене показао, јер су мислили да су духа видели, али ти си
утишао метеж њине душе, показао им своје руке и ноге, и још док нису
веровали јело си окусио и на науку их подсетио, отворио им ум да разуму
Писма, обећао си им и отачко обећање, и багословио их и одступио си на небо,
зато ти се са њима клањамо, Господе слава теби.
Ексапостилар 7.: Када је Марија је рекла да су узели Господа, на гроб су
потрчали Симон Петар и други присни ученик којега је љубио. Трчали су
обојица и нашли само плаштанице где леже унутра, а пешкир са главе посебно,
затим су опет ућутали, док нису Христа видели.
Богородичан: Велика и преславна дела си ради мене учинио многомилостиви
Христе мој, од Дјеве као слушкиње си се неизрециво родио, и крст си поднео и
смрт претрпео и у слави си васкрсао, и нашу природу си од смрти ослободио.
Сава Христе слави твојој, слава сили твојој.
Јутарња стихира, глас 7.:
Још је тама и рано, па зашто стојиш код гроба Маријо? Велику таму имаш у
разуму и питала си где је Исус положен? Но види сакупљене ученике како код
плаштаница и пешкира васкрсење нађоше, и сетише се о томе из Библије, са
њима и ми верујемо, и појимо ти живодавче Христе.
Ексапостилар 8.: Марија је два ангела унутар гроба видела, па се зачудила, и
Христа није познала, него га као градинара запитала: Господине где си положио
тело мога Исуса? По гласу си познала да је то сам Спаситељ, и чула си „не
додируј ме, јер ка Оцу одлазим, реци братији мојој“.
Богородичан: Неизрециво си родила млада Дјево једнога од Тројице у две
природе и двострукога дејством, а једне личности. Њега пак моли увек, за све
који ти се са вером клањамо, да се од искушења демонскога избавимо, јер сви
сада ка теби Владичице Богородице притичемо.
Јутарња стихира, глас 8.:
Маријине топле сузе нису текле узалуд, јер се удостојила поуке од ангела и
видела самога Исуса, али је и надаље приземно размишљала као жена немоћна.
Зато си је спречио да те не додирне Христе, него да буде проповедница твојим
ученицима. Њима је благовест однела, изабраном отачком народу отишла и
(васкрсење) јавила, са њоме удостоји и нас твога јављања Владико Господе.
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Ексапостилар 9.: Кроз закључана врата си ушао Владико, и апостоле си
Духом Пресветим испунио, и миром их надахнуо, њима си везивати и дрешити
грехе наредио, а после осам дана Томи си твоја ребра и руке показао, са њиме
ти кличемо: ти си Господ и Бог.
Богородичан: Када си богоневесна Пресвета Дјево видела твога Сина
тридневно васкрслог из гроба, сву си тугу одбацила коју си дотле као Мати
носила, од када си га видела како страда, и са његовим ученицима си се радости
испунила, славећи га и појући. Зато спаси све који сада тебе као Богородицу
исповедају.
Јутарња стихира, глас 5.:
У последњу суботу на крају свога времена, дошао си Христе својим
пријатељима, и показао им чудо над свим чудима, уласком кроз врата
закључана после твога из мртвих васкрсења, тада си ученике радошћу испунио
и Духа Светога им предао, и власт им дао опраштања грехова, а ни Тому ниси
оставио потопљеног у бури неверја, зато подари нама разум за истину и
опроштај сагрешења, милостиви Господе.
Ексапостилар 10.: Давно на Тивериадском мору, синови Заведејеви, са
Натанилом, Петром и другом двојицом и са Томом, били су у риболову, и по
Христовој наредби мрежу су са десна бацили, и мноштво риба извукли, њега је
Петар препознао, и ка њему допливао; тако им се (Спаситељ) трећи пут јавио, и
хлеб и рибу на жару показао.
Богородичан: Моли Дјево Господа тридневно васкрслога из гроба, за све
који ти поје и са љубављу те славе, јер тебе имамо сви као уточиште
спасоносно, и заступницу код Њега, јер смо ми слуге и наслеђе твоје
Богородице, и ка твојој заштити сви гледамо.
Јутарња стихира, глас 6.:
После силаска у ад и из мртвих васкрсења, туговали су твоји ученици Христе
како доликује због са тобом растајања, али ти си их на посао послао: и опет
лађе и мреже али лова нигде, но ти си се Спасе јавио и као Господар свију
наредио: да баце мреже са десна и одмах беше реч претворена у дело, и велико
мноштво риба је уловљено а чудна вечера на обали готова, од те вечере су тада
твоји ученици јели, а нас сада удостоји да се духовно наситимо Човекољубче
Господе.
Ексапостилар 11.: После божанског васкрсења, три пута „волиш ли ме“
питао је Господ Петра, и поставио га својим овцама за пастиреначелника, а
Петар је видео (ученика) кога је Исус волео да иде за њима, па је Владику
запитао: а шта ће бити са овим? А он рече: Ако ја хоћу да остане докле опет
дођем, што ти бринеш пријатељу Петре?
Богородичан: О страшне ли тајне, о преславног ли чуда! Смрт је смрћу
потпуно сатрвена! Ко да не поји и ко да се не поклони твоме васкрсењу Речи? И
Богородици која те је чисто родила? Ради њених молитава избави све нас од
геени.
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Јутарња стихира, глас 8.:
После твога васкрсења Спаситељу твојим ученицима си се јавио, а Симону си
дао овце за паству, као уздарје за љубав, и тражио си да се брине за паству, зато
си и рекао: ако ме волиш Петре, напасај јагањце моје, напасај овце моје. Он је
одмах дружељубље показао и за другог ученика је питао. Ради њиних молитава
сачувај стадо твоје, од вукова који га грабе.
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ВАСКРСНА ЈУТАРЊА ЕВАНЂЕЉА
Еванђеље васкрсно прво, од Матеја, зачало 116. (Мт.28,16-20)
У време оно једанаест ученика, отидоше у Галилеју, на гору куда им је
заповиједио Исус. И кад га видјеше, поклонише му се; а неки посумњаше. И
приступивши Исус рече им говорећи: Даде ми се свака власт на небу и на
земљи.Идите, дакле, и научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и
Светога Духа. Учећи их да држе све што сам вам заповиједио; и, ево, ја сам са
вама у све дане до свршетка вијека. Амин.
Еванђеље васкрсно друго, од Марка, зачало 70. (Мр.16,1-8)
У време оно пошто прође субота, Марија Магдалина и Марија Јаковљева и
Саломија купише мирисе да дођу да га помажу. И врло рано у први дан недјеље
дођоше на гроб око изласка сунца. И говораху међу собом: Ко ће нам одвалити
камен од врата гроба? И погледавши видјеше да камен бјеше одваљен; а бјеше
врло велики. И ушавши у гроб видјеше младића обучена у бијелу хаљину гдје
сједи с десне стране; и уплашише се. А он им рече: Не плашите се. Исуса
тражите Назарећанина, распетога. Устаде, није овдје; ево мјеста гдје га
положише. Него идите и кажите ученицима његовим и Петру, да ће пред вама
отићи у Галилеју; тамо ћете га видјети, као што вам рече. И изишавши
побјегоше од гроба, јер их ухвати страх и трепет, и ником ништа не казаше, јер
се бојаху.
Еванђеље васкрсно треће, од Марка, зачало 71. (Мр.16,9-20)
У време оно Исус, васкрснувши рано у први дан недјеље, јави се најприје
Марији Магдалини, из које бјеше истјерао седам демона. И она отиде те јави
онима што су били с њим, који плакаху и ридаху. А они чувши да је жив и да га
је она видјела, не вјероваше. А послије тога јави се на путу двојици од њих у
другоме обличју, кад су ишли у село. И они отишавши јавише осталима; али ни
њима не вјероваше. Најпослије јави се њима Једанаесторици када бијаху за
трпезом, и прекори их за њихово невјеровање и окорјелост срца, што не
вјероваше онима који га видјеше васкрслога. И рече им: Идите по свему свијету
и проповиједајте јеванђеље сваком створењу. Који повјерује и крсти се биће
спасен, а који не вјерује биће осуђен. А знаци онима који вјерују биће ови:
именом мојим изгониће демоне; говориће новим језицима; Узимаће змије у
руке; ако и смртно што попију, неће им наудити; на болеснике полагаће руке, и
оздрављаће.
А Господ пошто им ово изговори, узнесе се на небо и сједе Богу са десне
стране. А они отидоше и проповиједаше свуда, и Господ им помагаше, и ријеч
потврђиваше знацима који су се потом показивали. Амин.
Еванђеље васкрсно четврто, од Луке, зачало 112. (Лк.24,1-12)
У време оно у први дан недјеље дођоше врло рано на гроб, и донесоше
мирисе што приправише, а с њима и неке друге жене; Али нађоше камен
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одваљен од гроба.И ушавши не нађоше тијело Господа Исуса. И док се оне
чуђаху томе, гле, два човјека стадоше пред њих у блиставим хаљинама; А када
се оне уплашише и оборише лица земљи, рекоше им: Што тражите живога мећу
мртвима? Није овдје, него устаде; сјетите се како вам каза док бјеше још у
Галилеји, Говорећи како Син Човјечији треба да буде предан у руке људи
грјешника и да буде разапет и трећи дан да васкрсне. И сјетише се ријечи
његових. Па вративши се од гроба, јавише све ово Једанаесторици и свима
осталима. А то бијаху Магдалина Марија и Јована и Марија Јаковљева и остале
с њима које казаше ово апостолима. И овима се учинише њихове ријечи као
бунцање, и не вјероваше им. А Петар устаде па отрча на гроб, и нагнувши се
видје само покрове гдје леже, и отиде чудећи се у себи томе што се догодило.
Еванђеље васкрсно пето, од Луке, зачало 113. (Лк.24,12-35)
У време оно Петар устаде па отрча на гроб, и нагнувши се видје само покрове
гдје леже, и отиде чудећи се у себи томе што се догодило. И гле, двојица од њих
иђаху у онај дан у село које бијаше удаљено од Јерусалима шездесет стадија и
зваше се Емаус. И они говораху међу собом о свим овим догађајима. И док они
разговараху и расправљаху, приближи се и сам Исус и иђаше с њима. Али очи
њихове бјеху задржане да га не познају. А он им рече: Какав је то разговор, који
водите,
међу
собом,
идући,
и
што
сте
невесели?
А један, по имену Клеопа, одговарајући рече му: Зар си ти једини странац у
Јерусалиму, и зар ниси сазнао шта се у њему збило ових дана? И рече им: Шта?
А они му рекоше: О Исусу Назарећанину, који бјеше човјек пророк, силан на
дјелу и у ријечи пред Богом и свим народом; Како га предадоше
првосвештеници и кнезови наши да буде осуђен на смрт, и разапеше га? А ми
се надасмо да је он тај који ће избавити Израиља. Али поврх свега тога, ово је
данас трећи дан откако се ово догоди. А запрепастише нас и неке жене између
нас које су биле рано на гробу, Па не нашавши тијело његово, дођоше говорећи
да су видјеле и појаву анђела који говораху да је он жив. И неки од наших
отидоше на гроб, и нађоше тако као што и жене казаше, али њега не видјеше. А
он им рече: О безумни и спорога срца за вјеровање у све што говорише
пророци! Није ли требало да Христос то претрпи и да уђе у славу своју? И
почевши од Мојсеја и од свију Пророка разјасни им што је у свим Писмима о
њему писано. И приближише се селу у које иђаху, и он се чињаше да хоће даље
да иде. А они га устављаху говорећи: Остани с нама, јер је дан нагнуо и близу је
вече. И уђе да остане с њима. И док он сјеђаше с њима за трпезом, узевши хљеб
благослови и преломивши га даваше им. А њима се отворише очи и познаше га.
И он поста невидљив за њих. И рекоше они један другоме: Не гораше ли срце
наше у нама док нам говораше путем и док нам објашњаваше Писма? И
уставши онога часа, вратише се у Јерусалим, и нађоше окупљену
Једанаесторицу и оне који бијаху с њима. Који говораху: Заиста устаде Господ,
и јави се Симону. И они испричаше шта би на путу, и како га познаше при
ломљењу хљеба.
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Еванђеље васкрсно шесто, од Луке, зачало 114. (Лк.24,36-52)
У време оно васкрсе Исус из мртвих и стаде међу ученике своје, и рече им:
Мир вам! А они се уплашише, и будући устрашени, помислише да виде духа. И
рече им: Што сте збуњени? И зашто такве помисли улазе у срца ваша? Видите
руке моје и ноге моје, да сам ја главом; опипајте ме и видите; јер дух нема
тијела и костију као што видите да ја имам. И ово рекавши показа им руке и
ноге.А док још не вјероваху од радости и док се чуђаху, рече им: Имате ли
овдје шта за јело? А они му дадоше комад рибе печене, и меда у саћу. И узевши
једе пред њима. А њима рече: Ово су ријечи које сам вам говорио још док сам
био с вама, да се мора све испунити што је о мени написано у Закону Мојсејеву
и у Пророцима и у Псалмима. Тада им отвори ум да разумију Писма. И рече им:
Тако је писано, и тако је требало да Христос пострада и васкрсе из мртвих
трећега дана,И да се у његово име проповиједа покајање и опроштење гријехова
по свим народима, почевши од Јерусалима. А ви сте свједоци овоме.И ево, ја ћу
послати обећање Оца својега на вас; а ви сједите у граду Јерусалиму док се не
обучете у силу с висине. И изведе их напоље до Витаније, и подигавши руке
своје благослови их. И док их он благосиљаше, одступи од њих и узношаше се
на небо. А они му се поклонише и вратише се у Јерусалим са радошћу великом,
И бјеху непрестано у храму хвалећи и благосиљајући Бога. Амин!
Еванђеље васкрсно седмо, Од Јована, зачало 63. (Јн.20,1-10)
У време оно у први дан недеље дође Марија Магдалина на гроб рано, још док
се не беше расвануло, и виде да је камен одваљен од гроба. Онда отрча, и дође к
Симону Петру и к другом ученику кога љубљаше Исус, и рече им: Узеше
Господа из гроба; и не знамо где Га метнуше. А Петар изиђе и други ученик, и
пођоше ка гробу. Трчаху, пак, оба заједно, и други ученик трчаше брже од
Петра, и дође пре ка гробу.
И надвиривши се виде хаљине где леже; али не уђе. Дође, пак, Симон Петар
за њим, и уђе у гроб, и виде хаљине саме где леже, И убрус који беше на глави
Његовој не с хаљинама да лежи него особито савит на једном месту. Тада,
дакле, уђе и други ученик који најпре дође ка гробу, и виде и верова. Јер још не
знаше писма да Њему ваља устати из мртвих. Онда отидоше опет ученици
кућама.
Еванђеље васкрсно осмо, од Јована, зачало 64. (Јн.20,11-18)
У време оно Марија стајаше напољу код гроба и плакаше. И кад плакаше
надвири се над гроб, и виде два анђела у белим хаљинама где седе један чело
главе а један чело ногу где беше лежало тело Исусово. И рекоше јој они: Жено!
Што плачеш? Рече им: Узеше Господа мог, и не знам где Га метнуше. И ово
рекавши обазре се натраг, и виде Исуса где стоји, и не знађаше да је Исус.
Исус јој рече: Жено! Што плачеш? Кога тражиш? А она мислећи да је вртлар
рече Му: Господине! Ако си Га ти узео кажи ми где си Га метнуо, и ја ћу Га
узети.
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Исус јој рече: Марија! А она обазревши се рече Му: Равуни! Које значи
учитељу.
Рече јој Исус: Не дохватај се до мене, јер се још не вратих ка Оцу свом; него
иди браћи мојој, и кажи им: Враћам се Оцу своме и Оцу вашем, и Богу своме и
Богу вашем.
А Марија Магдалина отиде, и јави ученицима да виде Господа и каза јој ово.
Еванђеље васкрсно девето, од Јована, зачало 65.(Јн.20,19-31)
А кад би увече, онај први дан недеље, и врата беху затворена где се беху
ученици скупили од страха јеврејског, дође Исус и стаде на среду и рече им:
Мир вам.
И ово рекавши показа им руке и ребра своја. Онда се ученици обрадоваше
видевши Господа.
А Исус им рече опет: Мир вам; као што Отац посла мене, и ја шаљем вас. И
ово рекавши дуну, и рече им: Примите Дух Свети.
Којима опростите грехе, опростиће им се; и којима задржите, задржаће се.
А Тома, који се зове Близанац, један од дванаесторице, не беше онде са њима
кад дође Исус.
А други му ученици говораху: Видесмо Господа. А он им рече: Док не видим
на рукама Његовим рана од клина, и не метнем прста свог у ране од клина, и не
метнем руке своје у ребра Његова, нећу веровати.
И после осам дана опет беху ученици Његови унутра, и Тома с њима. Дође
Исус кад беху врата затворена, и стаде међу њима и рече: Мир вам.
Потом рече Томи: Пружи прст свој амо и види руке моје; и пружи руку своју
и метни у ребра моја, и не буди неверан него веран.
И одговори Тома и рече Му: Господ мој и Бог мој.
Исус му рече: Пошто ме виде веровао си; благо онима који не видеше и
вероваше.
А и многа друга чудеса учини Исус пред ученицима својим која нису писана у
књизи овој. А ова се написаше, да верујете да Исус јесте Христос, Син Божји, и
да верујући имате живот у име Његово.
Еванђеље васкрсно десето, од Јована, зачало 66. (Јн.21,1-14)
У време оно пошто васкрсе јави се Исус ученицима својим на Мору
Тиверијадском. А јави се овако:
Беху заједно Симон Петар и Тома, који се зваше близанац, и Натанаило из
Кане галилејске, и синови Зеведејеви, и друга двојица од ученика Његових.
Рече им Симон Петар: Идем да ловим рибу. Рекоше му: Идемо и ми с тобом.
Онда изиђоше и одмах седоше у лађу, и ону ноћ не ухватише ништа.
А кад би јутро, стаде Исус на брегу; али ученици не познаше да је Исус.
А Исус им рече: Децо! Еда ли шта имате за јело? Одговорише Му: Немамо.
А Он им рече: Баците мрежу с десне стране лађе, и наћи ћете. Онда бацише, и
већ не могаху извући је од мноштва рибе.
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Онда ученик онај кога љубљаше Исус рече Петру: То је Господ. А Симон
Петар кад чу да је Господ, запреже се кошуљом, јер беше го, и скочи у море.
А други ученици дођоше на лађи, јер не беше далеко од земље него око
двеста лаката, вукући мрежу са рибом.
Када, дакле, изиђоше на земљу, видеше огањ наложен, и на њему метнуту
рибу и хлеб.
Исус им рече: Принесите од рибе што сад ухватисте.
А Симон Петар уђе и извуче мрежу на земљу пуну великих риба сто и педесет
и три; и од толиког мноштва не продре се мрежа.
Исус им рече: Ходите обедујте. А ниједан од ученика није смео да Га пита: Ко
си ти? Видећи да је Господ. А дође и Исус, и узе хлеб, и даде им, тако и рибу.
Ово се већ трећи пут јави Исус ученицима својим пошто устаде из мртвих
Еванђеље васкрсно једанаесто, од Јована, зачало 67. (Јн.21,15-25)
У време оно, пошто Исус васкрсе, рече Симону Петру: Симоне Јонин! Љубиш
ли ме већма него ови? Рече Му: Да, Господе! Ти знаш да Те љубим. Рече му
Исус: Паси јагањце моје.
Рече му опет, по други пут: Симоне Јонин! Љубиш ли ме? Рече Му: Да,
Господе! Ти знаш да Те љубим. Рече му Исус: Паси овце моје.
Рече му по трећи пут: Симоне Јонин! Љубиш ли ме? А Петар поста жалостан
што му рече по трећи пут: Љубиш ли ме? И рече Му: Господе! Ти све знаш, Ти
знаш да Те љубим. Рече му Исус: Паси овце моје.
Заиста, заиста ти кажем: Кад си био млад, опасивао си се сам и ходио си куд
си хтео; а кад остариш, раширићеш руке своје и други ће те опасати и одвести
куда нећеш.
А ово рече, показујући каквом ће смрти прославити Бога. И рекавши ово рече
му: Хајде за мном.
А Петар, обазревши се, виде где, за њима, иде онај ученик, кога Исус
љубљаше, који и на вечери леже на прси Његове и рече: Господе! Ко је тај који
ће Те издати?
Видевши Петар, овог, рече Исусу: Господе! А шта ће овај?
Исус му рече: Ако хоћу да он остане, докле, ја, не дођем, шта је теби до тога?
Ти хајде за мном.
Онда изиђе ова реч међу браћом да онај ученик неће умрети: али Исус не рече
њему да неће умрети, него: Ако хоћу да остане док ја не дођем, шта је теби до
тога?
Ово је онај ученик који сведочи ово, који и написа ово: и знамо да је
сведочанство његово истинито.
А има и друго много што учини Исус, које кад би се редом пописало, ни у
сами свет, мислим, не би могле стати написане књиге. Амин.
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ТРОИЧНИ СЕДМИЧНИ
Да се зна, када се поју тројични дневни на 8 гласова. Ако је Алилуја, или
Велика 40-ница, после јектеније појимо Алилуја, трипут, на глас
Осмогласника; Стихови су ови:
Стих 1. От ноћи јутрењује дух мој..
Стих 2. Правди научите се..
Стих 3. Завист..
Стих 4. Приложи им зла..
После сваког стиха поји се Алилуја, трипут. После Алилуја појимо
Тројичне гласа свако по једанпут.
Песме тројичне, глас 1.
Ми телесни са бестелесни силама примивши триличнога божанства блистање,
узнесимо се трисветом песмом ка духовном и нетварном уму и херувимски
певајмо јединоме Богу: свети свети свети Боже наш:...
Слава: Са свима небеским силама, узнесимо трисвету похвалу Ономе који је
међу херувимима: свети, свети свети си Боже наш, ради молитава свих твојих
светих помилуј нас.
И сада: Уставши од сна падамо пред тобом Благи и певамо ти силни ангелску
песму: свети, свети, свети си Боже, ради Богородице помилуј нас.
Треба додати целе седмице на 1. тројичном:
У понедељак: Заступништвом твојих бестелесних сила помилуј нас.
У уторак: Молитвама Претече твога помилуј нас.
У среду и петак: Силом крста твога зачувај нас Господе.
У четвртак: Молитвама твојих апостола и светитеља Николаја, помилуј нас.
Песме тројичне, глас 2.
Небеске силе на земљи подражавамо и победну песму ти Боже приносимо:
свети, свети, свети си Боже наш:...
Слава: Несаздана природо и свих Створитељу, усне наше отвори да јавимо
хвалу твоју кличући: свети, свети, свети си Боже наш, ради молитава свих
твојих светих помилуј нас.
И сада: Од постеље и сна подигао си ме Господе, ум мој просветли и срце, а
усне моје отвори да бих ти појао Света Тројице: свети, свети, свети си Боже
наш, ради Богородице помилуј нас.
Песме тројичне, глас 3.
Тројице јединосушна и неразделна, јединицо триипостасна и увек
сапостојећа, теби каоБогу кличем ангелску песму: свети, свети, свети си Боже
наш:...
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Слава: Беспочетнога Оца, Сина сабеспочетнога и Духа увек сапостојећега,
једно Божанство херувимски славословимо и охрабрени говоримо: свети, свети,
свети си Боже наш, ради молитава свих твојих светих помилуј нас.
И сада: Изненада ће, доћи, Судија и свачија ће се дела открити, зато, са
страхом, кличимо у поноћи: свети, свети, свети, си Боже наш, ради Богородице
помилуј нас.
Песме тројичне, глас 4.
Ми смртни смо се осмелили да ти приносимо песму Твојих духовних
служитеља и да говоримо: свети, свети, свети си Боже наш:...
Слава: Као сада чинови на небесима и сви људи који на земљи са страхом
стојимо победничку ти песму приносимо Благи: свети, свети, свети си Боже
наш, ради молитава свих твојих светих помилуј нас.
И сада: Твога беспочетнога Оца, и тебе Христе Боже, и твога Пресветога
Духа херувимски славословимо и охрабрени говоримо: свети, свети, свети си
Боже наш, ради Богородице помилуј нас.
Песме тројичне, глас 5.
Време је за појање и час је молитве, зато усрдно појмо јединоме Богу: свети,
свети свети си Боже наш:...
Слава: Осмелили смо се да опонашамо твоје духовне војске беспочетна
Тројице, па недостојним устима кличемо: свет, свети, свети си Боже наш, ради
молитава свих твојих светих помилуј нас.
И сада: Ти си се у утробу Дјеве уселио, али се недара Очевих ниси одвојио,
зато прими и нас Христе Боже да ти са ангелима кличемо: свети, свети, свети си
Боже наш, ради Богородице помилуј нас.
Песме тројичне, глас 6.
Пред тобом стоје са страхом херувими, и устрашени и са трепетом серафими,
трисвету песу приносе неућутним гласом; са њима и ми грешни кличемо: свети,
свети свети си Боже наш:...
Слава: Бестелесним устима и неућутним славословима, шестокрили, ти,
кличу, трисвету, песму Боже наш, и ми, на земљи, недостојним устима,
узносимо, ти, похвалу: свет, свети, свети си, Боже наш, ради молитава, свих,
твојих, светих, помилуј нас.
И сада: Божанство тројичне Јединице несливено сједњене славимо, и
ангелску песму појимо: свети, свети свети си Боже наш, ради Богородице
помилуј нас.
Песме тројичне, глас 7.
Твојој вишњој сили херувими певају, и божанској сили се ангели клањају,
зато прими и све нас на земљи, који ти недостојним устима узносимо похвале:
свети, свети, свети си Боже наш:...
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Слава: Одбаци душо лењост, као сан, поправи се и покажи Судији да те
похвали, и са страхом запевај: свети, свети, свети си Боже наш: ради молитава
свих твојих светих помилуј нас.
И сада: Недоступном Божанству Тројици у Јединици, серафимску трисвету
узнесимо хвалу, и са страхом запевајмо: свети, свети, свети си Боже наш, ради
Богородице помилуј нас.
Песме тројичне, глас 8.
На небо срца имајмо, и ангелски чин опонашајмо, и са страхом пред Судијом
паднимо, и победничку хвалу кличимо: свети, свети, свети си Боже наш:...
Слава: Тебе не смеју гледати херувими, који лете и са кликтањем узвикују
божанску песму трисветога гласа. Са њима и ми ти кличемо: свети, свети, свети
си Боже наш, ради молитава свих твојих светих помилуј нас.
И сада: Погурени од мноштва наших сагрешења, не смемо погледати на
висину небеску, али душу са телом приклањамо и са ангелима ти песму
кличемо: свети, свети, свети си Боже наш, ради Богородице помилуј нас.

Светилни дневни за целу седмицу
На крају светилена, говоримо дневни додатак:
У понедељак: Заступањем бестелесних твојих и спаси ме.
У уторак: Молитвама господе Претече твога и спаси ме.
У среду и петак: Силом крста твога господе и спаси ме.
У четвртак: Молитвама Господе апостола твојих и светитеља Николаја и
спаси ме.
У суботу говоримо ово два пута.
После првога, са Слава: Молитвама Господе светих твојих и спаси ме.
После другог, са И ниње: Молитвама Господе Богородице и спаси ме.
Светилни подобни по гласу, три пута.
Глас 1.: Светлост заблистај Господе, и очисти моју душу од свакога
греха:...(говоримо дневни додатак).
Глас 2.: Светлост твоју непролазну низпошаљи Христе Боже и просветли
тајне очи срца мога:... :...(говоримо дневни додатак).
Глас 3.: Низпошаљи Светлост твоју Христе Боже и просветли срце моје:...
:...(говоримо дневни додатак).
Глас 4.: Заблистај светлост свету твоме, и моју душу у тами свакога греха
очисти:... :...(говоримо дневни додатак).
Глас 5.: Светлодавче, Господе, низпошаљи светлост твоју и просветли срце
моје:... :...(говоримо дневни додатак).
Глас 6.: (пази! У шестом гласу прво иде дневни додатак, па онда следи):
низпошаљи душам нашим светлост твоју непролазну.
Глас 7.: Уздигни ме Господе на славопој теби и научи ме да вршим твоју
вољу, Свети: :...(говоримо дневни додатак).
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Глас 8.: Ти си Свети, Христе, и просветли ме тобом: :...( говоримо дневни
додатак).

Ексапостилари седмични
Посебни напев.
У понедељак: Небо си, украсио звездама, као Бог, и твојим ангелима си, сву
земљу просветио, Саздатељу свих, спасавај, који ти поје.
Богородичан: Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима
заступница, Дјево, Мати Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
У уторак: Претечу Јована и Крститеља Спасовог, пророка међу пророцима и
васпитаника пустиње, Јелисаветин пород похвалимо сви.
Богородичан: Ти си сладост ангела, а тужнима радост, хришћанима
заступница, Дјево, Мати Господња, заступај нас и избави од вечних мука.
У среду и петак: Крст је чувар васељене, крст је украс цркве, крст је
царевима сила, крст је вернима утврђење, крст је ангелима слава, а демонима
рана.
Крстобогородичан: Код крста је стајала, која те је безсемено родила и
јецајући нарицала: јао, најдраже Чедо, зашто одлазиш са мојих очију? Зашто си
се међу мртве помешао?
У четвртак: Подобан: Жени услишите..
Под целим, сунчаним, сводом сте трчали и уистину Христово оваплоћење од
Дјеве проповедали, од обмане сте народе обратили и просветили, и све сте
научили, да славе Тројицу Свету, апостоли Спаситељеви.
Подобан: Похвалимо, сви, великога пастиреначалника и јерарха, и
предстојника Мира Ликијског, Николаја, јер многе људе је спасао, од
неправедне смрти, цару се јавио са Евлавијем у сну, и укинуо неправедну
пресуду.
Богородичан: Најчистија Маријо, златна кадионицо, станиште несместивога
Божанства, у којем је Отац решио да се Син усели, и Дух Свети те је
Служитељко осенио, и као Богородицу показао.
У суботу: Ти владаш и мртвима и живима као Бог и са Твојим светима си сву
земљу просветио, Саздатељу свих, твоје појце спаси.
Богородичан: Ми се тобом хвалимо Богородице, и имамо те као заступницу
код Бога, пружи твоју руку необориву, и порази противнике наше, и
низпошаљи, твојим слугама, помоћ од Светога.
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ТРОЈИЧНИ ГРИГОРИЈА СИНАИТА
Певају се свих недеља, на полуноћници, а после тројичног канона.
Достојно је заиста славити тебе Бога Реч, од кога стрепе и дрхте херувими и
кога славослове силе небеске; Христа Животодавца који је васкрсао из гроба, са
страхом прославимо.
Певајмо побожно песмама божанским, Оца и Сина и Духа Божанскога,
триличну силу, једно царство и господство.
О Јединици по суштини триличној певају сви на земљи рођени и славослове
га силе небеске, и њему се верно сви клањају.
Господара херувима и Божанског владара неупоредивога са серафимима,
неразделну Тројицу у Јединици, истинску Божанску власт тебе величамо.
Клањам се беспочетном Оцу и Богу, и сабеспочетној Речи са Духом, и
песмама славим нераздвојно Једино и сједињујуће биће, тројну Јединицу.
Заблистај ми Боже мој триипостасни твоје муње као зраке, Творче свега, и
учини ме да будем дом твоје неприступне славе, светао и светлоносан и
неизменив.
Са страхом прославимо Христа Животодавца, од кога стрепе и дрхте
херувими и славослове га ангелске војске, од Дјеве неизрециво оваплоћенога.
Затим: Трисвето. После: Оче наш.. Ипакој гласа. Господе помилуј 40.
Слава и сада, Часнију од херувима.. И возглас од свештеника: Боже сажали
се на нас..
И молитва, коју говори јереј:
Свемогућа и животворна Света Тројице, изворе светлости, ти си сваку светску
и над светску творевину само по доброти твојој из небића у биће привела, и
промишљаш о њој и обдржаваш је. Ти си по осталим твојим неирецивим о
земном роду доброчинствима, даровала нама до смрти покајање, због наше
телесне слабости. Зато не остави нас бедне да помремо у нашим злим делима,
нити да будемо на подсмех оснивачу зала и завидљивоме погубитељу. Видиш
Милосрдна (Тројице) колико је његово насртање на нас и непријатељство, а
колика је наша острашћеност, слабост и немар, па ипак ти покажи на нама твоју
неисцрпну доброту, молимо те ми, који те свакога дана и часа гевимо
преступањем часних и животоворних заповести. Све што смо целога прошлога
живота нашег и до садашњег часа сагрешили, делима или речима или мислима,
ти одбаци и опрости. Удостоји нас да остатак живота завршимо у покајању и
скрушености и чувању твојих светих заповести. Ако смо се пак сладошћу
преварили и на разне начине сагрешили или у мрским похотама некорисним и
штетним преварени боравили; ако смо гневом или неразумном срџбом
покренути којега брата нашег ожалостили; ако смо се језиком у неумитне,
сурове и јаке мреже заплели; ако смо се неким осећањем нашим или свима,
вољом или невољно, у знању или незнању одвучени безумним поукама
спотакли; ако смо злим и сујетним помислима савест осквернили; ако смо на
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било који други начин сагрешили, мучени од злога подухвата и обичаја; Ти нам
опрости и све одбаци, Најмилосрднији Преблаги и Многомилостиви, па нам
даруј надаље бодрост и силу, да бисмо творили твоју вољу благу и благоугодну
и савршену. Да бисмо ноћно и мрачно зло светлим покајањем изменили и као
по дану побожно ходили, и мада недостојни, да се ипак покажемо твоме
човекољубљу очишћени, појући те и величајући те у све векове. Амин.
Отпуст и опраштање уобичајено.
Затим јереј говори јектенију:
Помолимо се за благоверни и христољубиви народ наш...Одговарамо
кротким и тихим гласом: Господе помилуј.
После завршетка исте, говори старешина: Молитвама светих отаца наших
Господе Исусе Христе Боже наш помилуј нас. Амин.

ТРОПАРИ ВАСКРСНИ
Певају се после „Непорочних“, тј.17-те катизме, недељама, преко целе
године. Глас 5. На сваки тропар појимо:
Благословен јеси Господе научи ме наредбама својим.
Сабор ангела се зачудио, гледајући тебе међу мртвима, јер ти си Спаситељу
силу смрти разорио и Адама си са собом подигао и све си из ада ослободио.
Благословен јеси Господе научи ме наредбама својим.
Зашто ви ученице, жалосно мешате сузе са миром, рекао је ангел
мироносицама: Видите гроб и разумите да је Спаситељ васкрсао из гроба.
Благословен јеси Господе научи ме наредбама својим.
Врло рано мироносице хитаху, ка твоме гробу јецајући, али ангел је стао пред
њих и рекао: време плача је престало, не плачите, него васкрсење апостолима
јавите.
Благословен јеси Господе научи ме наредбама својим.
Мироносице жене, дошле су са мирисима на твој гроб Спаситељу и јецаче,
али ангел им је јасно рекао: што замишљате Живога међу мртвима? Јер он је
као Бог васкрсао из гроба.
Слава Оцу и Сину и СветомеДуху: Поклонимо се Оцу, и Сину његовом и
Светоме Духу, Светој Тројици у једној суштини, са серафимима кличући: Свет,
Свет, Свет јеси Господе.
И сада и увек и у векове векова. Амин.: Животодавца си родила, Дјево,
Адама си од греха избавила и радост си Еви уместо жалости подарила. Јер из
тебе рођени Бог и Човек упутио је у живот отпале од живота.
Алилуја, алилуја, алилуја, слава теби Боже. (трипут)

На хвалитним, у све недеље, на Слава, је стихира
евангелска. А на И ниње, богородичан, глас 2.
Пребагословена си Богородице Дјево, јер је Оваплоћени из тебе, ад поробио,
Адам је позван и клетва уништена, Ева је ослобођена, и смрт умртвљена, а ми
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смо оживели, зато певајући рецимо: благословен си Христе Боже, који си тако
одлучио, и слава теби.

АПОАСТОЛИ И ЈЕВАНЂЕЉА
По данима седмице.
У све недеље, апостол: прва посланица Коринћанима, зачало 158.
Браћо, напомињем вам јеванђеље које вам проповедах, које и примисте у коме
и стојите, кроз које се и спасавате, ако држите онако како вам проповедах, осим
ако узалуд не поверовасте. Јер вам најприје предадох што и примих, да Христос
мре за грехе наше по Писму, и да би погребен, и да је устао у трећи данпо
Писму, и да се јавио Кифи, затим Дванаесторици; Потом се он јавио одједном
више од пет стотина браће, од којих су и већина сада живи, а неки се
упокојише. Потом се јавио Јакову, затим свима апостолима; а после свију, као
каквом недоношчету, јавио се и мени. Јер сам ја најмањи од апостола, који
нисам достојан назвати се апостол, зато што гоних Цркву Божију. Но,
благодаћу Божијом јесам што јесам, и благодат његова која је у меи не оста
празна, него се потрудих више од свију њих, али не ја, него благодат Божија
која је са мном. Било дакле ја, ило они, тако проповедамо и тако поверовасте.
У све недеље, јеванђеље: по Матеју, зачало 77.
Рече Господ причу ову: Зато је Царство небеско слично човеку цару који
хтеде да се прорачуна са слугама својим. И кад се поче рачунати, доведоше му
једнога дужника од десет хиљада таланата. И будући да он немаше чиме
вратити, заповеди Господар његов да продаду њега и жену његову и децу и све
што имаше, и да се наплати. Но слуга тај паде и клањаше му се гворећи:
Господару, причекај ме, и све ћу ти вратити. А господар се сажали на оног
слугу, и пусти га и дуг му опрости. А кад изиђе слуга тај, нађе једнога од својих
другара који му бејаше дужан сто динара, и ухвати га и стаде давити говорећи:
Дај ми што си дужан! Паде другар његов пред ноге његове и мољаше га
говорећи: Причекај ме, и све ћу ти вратити. А, он не хтеде, него га одведе и
баци у тамницу док не врати дуг. Видевши пак другари његови тај догађај,
ожалостише се веома и отишавши, објаснише господару својему све што се
догодило. Тада га позва Господар његов, и рече му: Зли слуго, сав дуг онај
опростио сам ти, јер си ме молио. Није ли требало да се и ти смилујеш на свога
другара, као и ја на те што се смиловах? И разгневи се господар његов, и редаде
га мучитељима док не врати све што му је дуговао. Тако ће и Отац мој небески
учинити вама, ако не опростите сваки брату својему од срца својих сагрешења
њихова.
У понедељак, светим ангелима
Прокимен, глас 4.: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље своје
пламеном огњеним (Пс.103,4)
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Стих: Благосиљај душо моја Господа. Господе Боиже мој узвеличао се јеси
веома. (Пс.103,1)
Апостол: посланица Јеврејима, зачало 305.
Браћо, ако је реч казана преко анђела потврђена, и сваки преступ и
непослушност доби заслужену казну, како ћемо је ми избећи ако не маримо за
тако велико спасење, које отпоче проповедати Господ, а потврдише га међу
нама они који су чули, што и Бог посведочи знацима и чудесима, разним
моћним делима и раздавањем Духа Светога по својој вољи. Јер Бог не покори
анђелима онај свет који долази, о којем гворимо. Неко пак негде посведочи
говорећи: Шта је човек да га се сећаш или син човечији да га походиш? Учинио
си га привремено мањим од анђела, славом и чашћу овенчао си га и поставио си
га над делима руку твојих; све си покорио под ноге његове. И пошто му покори
све ништа му не остави непокорено. Али сада још невидимо да му је све
покорено. А привремено мањим од анђела видимо Исуса због страдања, све до
смрти, овенчанога славом и чашћу, да би по благдати Божијој, окусио смрт за
све. Јер је прикладно Богу, за Којега је све и кроз Којега је све, Који приведе
многе синове у славу, да Челника спасења њиховаучини савршеним кроз
страдање.
Алилуја, глас 5.: Хвалите га сви анђели његови; хвалите га све силе његове.
(Пс.148,2)
Стих: Јер Он рече и постадоше; Он заповеди и саздаше се (Пс.148,5)
Еванђеље: по Матеју, зачало 52. (Мт.13,24-30 и 36-42)
Рече Господ причу ову: Царство небеско је као човек што посија добро семе
на њиви својој, а када људи поспаше, дође његов непријатељ и посија кукољ по
пшеници, па отиде. А када ниче усев и род донесе онда се показа кукољ. Тада
дођоше сулуге домаћинове и рекоше му: Господару, ниси ли ти добро семе
посијао на њиви својој? Откуда, дакле, кукољ? А, он им рече: Непријатељ човек
то учини. А слуге му рекоше: Хоћеш ли, дакле, да идемо да га почупамо? А он
рече: Не; да не би чупајући кукољ почупали заједно са њим и пшеницу.
Оставите нека расте обоје заједно до жетве; и у време жетве рећи ћу жетеоцима:
Саберите најпре кукољ и свежите га у снопове да се сажеже, а пшеницу
одвезите у житницу моју.
И приступише му ученици његови говорећи: Протумачи нам причу о кукољу
на њиви. А он одговарајући рече име: Који сије добро семе то је Син Човечији;
а њива је свет; а добро семе синови су Царства, а кукољ синови су зла, а
непријатељ који га је посијао јесте ђаво; а жетва је свршетак века, а жетеоци су
анђели. Као што се, дакле, кукољ сабира и огњем сажиже, тако ће бити на
послетку овога века. Послаће Син Човечији анђеле своје и сабраће из царства
његова све саблазни и оне који чине безакоње. И бациће их у пећ огњену; онде
ће бити плач и шгркут зуба. Тада ће се праведници засијати као сунце у
Царству Оца свога. Ко има уши да чује, нека чује!
Причастен: Који чиниш анђеле своје духовима и служитеље своје пламеном
огњеним. (Пс.103,4)
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У уторак, Претечи
Прокимен, глас 7.: Узвеселиће се праведник у Господу, и уздаће се у њега.
(Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Апостол: дела светих апостола, зачало 33.
У дане оне када Јован завршаваше подвиг свој, говораше: За кога ме ви
сматрате, ја нисам тај, него ево иде за мном Онај коме ја нисам достојан
одрешити ремена на обући његовој. Људи браћо, синови рода Авраамова, и који
се међу вама боје Бога, вама се посла реч овога спасења. Јер они који живе у
Јерусалиму, и старешине њихове, не познаше Овога, него осудивши га,
испунише пророчке речи које се читају сваке суботе. И не нашавши ни једне
кривице смртне молише пилата да га погуби. А када извршише све што је
писано за њега, скинуше га са дрвета и положише у гроб, а Бог њега подиже из
мртвих. Он се јављаше у току више дана онима који узиђоше са њим из
Галилеје у Јерусалим, који су сада сведоци његови пред народом. И ми вам
благовестимо да је обећање, дато оцима, Бог испунио нама, деци њиховој,
васкрснувши Исуса.
Алилуја, глас 4: Праведник ће процветати као палма, и као кедар на Либану
увећаће се. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у дому Господњем, у дворима Бога нашега процветаће.
(Пс.91,14)
Еванђеље: по Јовану зачало 3. (Јн.1,29-34)
У време оно виде Јован Исуса где долази ка њему, и рече: Гле, Јагње Божије
које узима на себе грехе света! Ово је онај за кога ја рекох: За мном долази
човек који преда мном би, јер пре мене беше. И ја га незнадох, али да се јави
Израиљу, зато дођох ја да крштавам водом. И посведочи Јован говорећи: Видио
сам Духа где силази као голуб са неба и остаде на њему. И ја га не знадох, али
Онај који ме посла да крштавам водом он ми рече: На кога видиш да силази
Дух и остаје на њему, то је онај који крштава Духом Светим. И ја сам видио и
засведочио да је он Син Божији.
Причастен: Праведник ће се веселити о Господу и уздаће се у њега.
(пс.64,10)
У среду, пресветој Богородици
Прокимен глас 3. песма Богородице: Велича Душа моја Господа, и обрадова
се дух мој Богу Спаситељу моме. (Лк.1,46)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје; јер гдле, од сада ће ме звати
блаженом сви нараштаји (Лк.148)
Апостол: посланица Филипљанима, зачало 240.
Браћо, нека у вама иста мисао која је и у Христу Исусу, који будући у обличју
Божијем није сматрао за отимање то што је једнак са Богом, него је себе
понизио узевши обличје слуге, постао истоветан људима, и изгледом се нађе
као човек; унизио је себе и био послушан до смрти, и то до смрти на крсту, зато
и њега Бог високоуздиже, и дарова му Име које је изнад сваког имена. Да се у
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Име Исусово поклони свако колено што је на небесима и на земљи и под
земљом; и да сваки језик призна да је Исус Христос Господ на славу Бога Оца.
Алилуја, глас 8. Чуј кћери и види, и приклони ухо твоје (Пс.44,11).
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни. (Пс.44,13).
Еванђеље: по Луки, зачало 54. (Лк.10,38-42 и 11,27-28)
У време оно уђе Исус у једно село, а жена нека, по имену Марта, прими га у
кућу своју. И у ње беше сестра по имену Марија, која седе код ногу Исусових и
слушаше беседу његову. А Марта се заузела да га што боље услужи, и
приступивши му рече: Господе, зар ти не мариш што ме сестра моја остави
саму да служим? Реци јој, дакле, да ми помогне. А Исус одговарајући рече јој:
Марта, Марта, бринеш се и узнемираваш за много, а само је једно потребно.
Али је Марија добри део изабрала који јој се неће одузети. А док он то
говораше, подиже глас једна жена из народа и рече му: Блажена утроба која те
је носила, и дојке које си сисао! А он рече: Ваистину, блажени су они који
слушају реч Божију и држе је.
Причастен: Узећу чашу спасења и призваћу Име Господње. (Пс.116,13)
У четвртак, апостолима
Прокимен глас 8.: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове (Пс.18,5)
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку његових јавља свод небески.
(Пс.18,2)
Апостол: прва посланица Коринћанима, зачало 131.
Браћо, мислим да Бог нас апостоле показа последње, као на смрт осуђене; јер
постасмо призор и анђелима и људима. Ми луди Христа ради, а ви мудри у
Христу; ми слаби, а ви јаки; ви славни, а ми презрени. До овога часа подносимо
и глад и жеђ и голотињу и ударце, и потуцамо се, и трудимо се радећи својим
рукама. Када нас грде, благосиљамо; када нас гоне, трпимо; када хуле на нас,
молимо; постадосмо као сметлиште света, свима смеће до данас. Не пишем ово
да вас посрамим, него вас поучавам као моју милу децу. Јер ако имате и хиљаде
учитеља у Христу, али немате много отаца. Јер вас у Христу Исусу ја родих
јеванђељем. Молим вас, дакле, угледајте се на мене, као и ја на Христа.
Алилуја, глас 1. Исповедаће небеса чудеса твоја Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у сабору светих. (Пс.88,8).
Еванђеље: по Матеју, зачало 34. од пола (Мт.10,1 и 10,5-8)
У време оно дозва Исус својих дванаест ученика и даде им власт над
духовима нечистим да их изгоне, и да исцељују од сваке болести и сваке
немоћи. Ову Дванаесторицу посла Исус и заповеди им говорећи: На пут
незнабожаца не идите, и у град самарјански не улазите. Него идите најпре
изгубљеним овцама дома Израиљева! И ходећи проповедајте и казујте да се
приближило Царство небеско. Болесне исцељујте, губаве чистите, мртве
дижите, демоне изгоните; на дар сте добили, на дар и дајите.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове (Пс.18,5)
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У петак, часном крсту
Прокимен глас 7.: Узвисујте Господа Бога нашега, и поклањајте се
подножију ногу, његових, јер је, он, свети. (Пс.98,5)
Стих: Господ се зацари, нека се гневе народи. (Пс.98,1)
Апостол: прва посланица Коринћанима, зачало 125.
Браћо, реч о крсту је лудост онима који гину, а сила Божија нама који се
спасавамо. Јер је написано: Погубићу мудрост мудрих, и разум разумних
одбацићу. Где је мудрац? Где је књижевник? Где је препирач овога века? Зар не
претвори Бог мудрост овога света у лудост? Пошто, дакле, у премудрости
Божијој свет мудрошћу не позна Бога, изволи се Богу да лудошћу проповеди
спасе оне који верују. Јер Јудејци ишту знаке, и Јелини траже мудрост. А ми
проповедамо Христа распетога, Јудејцима саблазан, а Јелинима лудост; онима
пак позванима, и Јудејцима и Јелинима, Христа, Божију силу и Божију
премудрост.
Алилуја, глас 1.: Опомени се сабора твога, којег си стекао, од почетка.
(Пс.73,2)
Стих: А Бог је Цар наш, пре векова, учинио је спасење, посред земље.
(Пс.73,12).
Еванђеље: по Јовану, зачало 9. (Јн.3,13-17)
Рече Господ: Нико се није попео на небо осим Онај који сиђе са неба, Син
Човечији који је на небу. И као што Мојсеј подиже змију у пустињи, тако треба
да се подигне Син Човечији, да сваки који верује у њега не погине, него да има
живот вечни. Јер Бог тако заволе свет да је Сина својега Јединороднога дао, да
сваки који верује у њега не погине, него да има живот вечни. Јер не посла Бог
Сина својега на свет да суди свету, него да се свет спасе кроз њега.
Причастен: Боже који твориш спасење посред земље. (Пс.74,12)
У суботу, свима светима
Прокимен, глас 8.: Веселите се у Господу и радујте се праведни (Пс.32,11).
Стих: Блажени којима се отпустише безакоња, и којима се покрише греси.
(Пс.32,1)
И покојнима, глас 6.: Душе ће се, њихове, настанити у добру. (Пс.24,13)
Апостол: прва посланица Солуњанима, зачало 270.
Браћо, нећемо да вам буде непознато, шта је, са онима, који су уснули, да не
бисте туговали, као они, који немају наде. Јер, ако верујемо да Исус умре и
васкрсе, тако ће и Бог, оне, који су уснули, у Исусу, довести са Њим. Ја вам,
ово, казујем, речју Господњом, да ми, који будемо живи, о доласку Господњем,
нећемо претећи, оне који су уснули. Јер , сам Господ, са заповешћу, гласом
арханђела и са трубом Божијом, сићи са неба, и прво ће мртви, у Христу,
васкрснути; а, по том, ми живи, који останемо, бићемо, заједно са њима, узнети,
на облацима, у сретање, Господу, у ваздуху, и тако ћемо, свагда, са Господом,
бити.
Алилуја, глас 4. Завапише праведници, и Господ их услиша, од свих невоља
њихових избави их. (Пс.33,18)
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Стих: Блажени су, које си изабрао и примио Господе, спомен је њихов, из
нараштаја, у нараштај. (Пс.64,5 и 101,13).
Еванђеље: по Јовану, зачало 16. (Јн.5,24-30)
Рече Господ Јудејцима који су му дошли; заиста, заиста вам кажем: Ко моју
реч слуша и верује ономе који ме је послао, има живот вечни, и не долази на
суд, него је прешао из смрти у живот. Заиста, заиста вам кажем, да долази час, и
већ је настао, када ће мртви чути глас Сина Божијега, и чувши га оживеће. Јер
као што Отац има живот у себи, тако даде и Сину да има живот у себи; и даде
му власт и да суди, јер је Син Човечији. Не чудите се томе, јер долажи час у
који ће сво који су у гробовима чути гас Сина Божијега, и изићи ће они који су
чинили добро у баскрсење живота, а они који су чинило зло у васкрсење суда.
Ја не могу ништа чинити сам од себе; како чујем онако судим; и суд је мој
праведан; јер не тражим вољу своју но вољу Оца који ме је послао.
Причастен: Радујте се праведни о Господу, праведнима доликује похвала.
(Пс.32,11)

УПУТСТВО О СЛУЖБАМА ЦЕЛЕ СЕДМИЦЕ
У недељу увече говоримо како је одређено у Октоиху: само на Господи
воззвах.. стихире Октоиха 3. Затим, светоме 3. Слава: светоме, ако има. И сада,
богородичан. Ако ли нема славе онда Слава и сада, богородичан.
Ако је свети по Уставу на 6., тада се вечерње стихире из Октоиха
изостављају, него појимо само стихире светога на 6. Слава: светоме ако има, И
сада: богородичан. А ако нема, онда Слава и сада, богородичан.
Ако ли буде служба за два светитеља и сваки има своје стихире, опет за
свакога узимамо по 3 стихире и Славу.. говоримо такође ако је неки свети има.
На стиховње стихире из Октоиха. Слава: светога, ако има. И сада:
богородичан. Ако ли нема славу, онда Слава и сада,богородичан.
После: Сада отпушташ.. и после Трисветога, говоримо тропар светоме.
Слава и сада, богородичан дневни по гласу тропара.
Ако су два света и имају два тропара, и говоримо твопар светоме. Слава:
другоме светоме. И сада: богородичан од мањих, по гласу другога тропара.
Ако се догоди предпразенство или попразенство на Господи
воззвах..стихире празника 3 и светоме 3. Слава: светоме ако има, И сада:
празника. Ако ли нема Славе, говоримо Слава и сада: празника.
На стиховње стихире празника: Слава: светоме ако има, И сада: празника. Ако
ли нема Славу, онда говоримо: Слава и сада.. празника.
После Сада отпушташ.. и после трисветога, говоримо тропар светоме, ако га
има. Слава и сада, празника. И остало по обичају и отпуст.
Ако се догоди предпразнство или попразнство и свети са полијелејем или
бденије и њему појимо по реду вечерње, јутрење и литургију како је указано у
Уставу.
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ПОВЕЧЕРЈЕ
Повечерје појимо по обичају. После Достојно је.. и после трисветога
говоримо тропар храма. Ако је храм светога и говоримо тропар дана и потом
храма светога. Затим општи тропар: Боже отаца наших.. Потом: По целом свету
се Црква твоја украсила крвљу твојих мученика..Затим, Слава: Са светима
упокој.. И сада, богородичан: Молитвама Господе свих светих.. ако је храм
Христов: у уторак на повечерју а такође и у четвртак не узима се тропар храма
током целе године, јер говоримо тропар дана: Спаси Господе народ твој..После
се узима храму Богородице или светога. Затим све остало како је напред
речено.
Овако говоримо и у остале дане, сем суботама и недељама, као и у пред и
попразнству.
Ако се догоди свети са полијелејем, тада после трисветога говоримо кондак
светоме, а дневне тропаре и храма који су наведени тада не говоримо.
Ако је предразнство или попразнство, тада после трисветога говоримо само
кондак празника. Ако је свети са полијелејем или са бденијем, после трисветога
говоримо кондак светоме. Слава и сада, кондак празника и све остало по
обичају до отпуста.
ПОЛУНОЋНИЦА
Полуноћницу појимо како је уобичајено и како је указано у Уставу.
Само, ако се догоди, празник Господњи или празник Богородице, (а
празници Богородични су убројани у празнике Господње), тада говоримо, на
полуноћници, после првог трисветог, уместо: Ево Женика долази у поноћ.. само
тропар празника. Затим: Господе помилуј 12. и отпуст. Молитве: Помени
Господе у нади.. у те празнике не говоримо.
У Лазареву суботу и у Преполовљење и сутрадан Педесетнице и сутрадан
Рођења Христовог, на Сабор Богородице, и сутрадан Богојављења и на Сабор
Јована Крститеља на полуноћници говоримо:
После првог трисветог уместо: Ево Женика долази у поноћ..тропар
васкрсан: Сабеспочетнога Оцу..Слава и сада, богородичан његов.
После другог трисветог уместо: Помени Господе као благ.. кондак Пасхе:
Ако си и у гроб сишао..(једанпут). Потом: Господе помилуј 12. и отпуст.
Молитву: Помени Господе уснуле.. не говоримо.
Ако се догоди храм светога, на полуноћници говоримо:
После првог трисветог уместо: Ево Женика.. Тропар храма светога. Слава и
сада, богородичан васкрсан по гасу тропара светога.
После другог трисветог уместо: Помени Господе као благ..говоримо само
кондак светога. Потом: Господе помилуј 12 и отпуст. Молитву Помени
Господе.. не говоримо.
Ако се догоди празник Рођења Јована Претече или Усековање или врховних
апостола Петра и Павла, на полуноћници говоримо:
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После првог трисветог уместо: Ево Женика.. говоримо тропар светоме. Слава
и сада, богородичан васкрсан по гасу тропара.
После другог трисветог уместо: Помени Господе као благ..говоримо само
кондак светога. После: Господе помилуј 12. и отпуст. Молитву: Помени
Господе у нади.. не говоримо.
ЈУТРЕЊЕ
У понедељак почињемо јутрење и говоримо по обичају како је указано.
На Бог Господ.. тропар светоме два пута. Слава и сада, богородичан по гасу
тропара светога од мањих богородичиних.
Ако нема тропара светога, узима се тропар општи светоме спрам његовог
светитељства или преподобства. Исто га певамо два пута. Слава и сада,
богородичан по гасу тропара.
Ако се догоди предпразенство или попразенство, тада говоримо тропар
празника два пута, Слава, светоме, ако има, И сада, празника. Ако свети нема
тропара, у том случају се пева тропар празника два пута, Слава и сада исти
тропар празника.
О канонима
У понедељак, на јутрењи, канон покајни, појимо са Ирмосом на 6,
бестелеснима на 4, и светога из Минеја на 4.
Ако се пева свети на 6, тада се изостављају, у Октоиху, оба мученична и
певамо светога на 6.
Ако је свети са полијелејем, тада се не пева Октоих, него певамо канон
Богородици или предпразнства или попразнства, са ирмосом на 6 овако: ирмос
два пута, тропари канона на 4 и светога на 8.
Овако целе седмице певамо полијелејног светога на 8 као што је написано за
понедељак.
Ако се догоде два светитеља, онда се изоставља канон бестелеснима и певамо
канон покајни, са ирмосом на 6 и светима по 4 стиха (тј. на 8).
У уторак, на јутрењи канон покајни, са ирмосом на 6 и Претечи на 4 и
светоме из Минеја на 4.
Ако се пева свети на 6 изостављају се оба мученична из Октоиха и певамо
светоме на 6.
У случају полјелеја, поступа се као што је напред за тај случај наведено.
Такође и за два светитеља, узимати каноне свакоме по 4 стиха.
У среду и у петак, канон крста са ирмосом на 6 и Богородици на 4 и светога
из Минеја на 4.
Ако ли се пева свети на 6, онда изоставити оба мученична из Октоиха, и пева
се канон крста са ирмосом на 4 и Богородици на 4 и светога на 6.
Ако су два светитеља, изоставља се канон Богородици из Октоиха и певамо
светима на 8.
У четвртак на јутрењи певамо канон светих апостола са ирмосом на 6 и
светога Николаја на 4 и из Минеја светога на 4.
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Ако се пева свети на 6: певамо апостолима са ирмосом и са богородичиним на
5 и светога Николе са богородичним на 3 и из Минеја на 6.
Ако се догоде два светитеља: певамо канон апостолима са ирмосом на 6 и
светима на 8.
У петак као што је наведено за среду,без измене.
О сједалнима и кондацима иза 3. и 6. песме.
После 3 песме, сједален светоме, Слава и сада, богородичан.
Ако су два света па има два кондака и два сједална, онда светоме говоримо
прво кондак, ако има и икос. Затим његови сједални. Слава: сједален другог
светога И сада: богородичан. Другоме светоме кондак и икос узимамо иза 6
песме.
Ако је предпразенство или попразенство, говоримо уместо богородичног на И
сада, празника.
Ако се догоди свети на 6, његов сједални говоримо два пута, Слава и сада,
празника. После 6 песме кондак и икос светоме ако има, а ако ли нема онда
говоримо кондак општи светоме спрам чина светитељевог или преподобног.
Ако је предпразенство, говоримо кондак и икос празника.
Ако је свети са полијелејем или са бденијем, тада говоримо кондак и икос
светоме. А у предпразенству и попразенству говоримо кондак и икос на
следећи начин: После 3 песме кондак и икос празника. Затим сједален светоме
два пута. Слава и сада, сједален празниа и све остало по реду како је указано у
Уставу.
О светилнима, како се говоре у седмичне дане, осим у недеље.
Светилен у Октоиху: Слава и сада, богородичан његов.
Ако има у Минеју светилен, онда њега реци на Слави, после дневног из
Октоиха. И сада, богороодичан његов.
Ако има у Минеју два светитеља и два светилна, онда узимамо прво из
Октоиха, затим једног светог, па онда на Слави: другог светог, И сада:
богородичан његов.
Ако је среда или петак на: И сада, крстобогородичан из Отоиха.
У суботу ако има редовни свети, после 9.песме говоримо светилен прво из
Минеја. Затим: Слава.. из Октоиха светилен. И сада..богородичан његов.
Овако говоримо светилне када се пева Отоих са Минејем.
На хвалитним
Стихире светоме, ако их има и ако је одређено по Уставу. Слава: светоме, И
сада: богородичан по гласу светога. После говоримо: Слава теби који нам
показа светост..
Ако свети нема хвалитних стихира, тада говоримо: Теби слава доликује..
На стиховњим
Узимају се стихире из Октоиха. Слава: светоме, ако има. И сада: богородичан,
по гласу светога.
Ако ли нема, тада говоримо Слава и сада из Октоиха.
Ако ли се догоди да свети на јутрењи има стих са стихиром (запевом), тада
говоримо на стиховњим из Октоиха са стиховима: Први: Испунисмо се ујутру
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милости твоје... а на другом: И нека буде светлост Господа Бога..Затим стих и
стихира светоме који се догоди.Слава: светога, И сада: богородичан.
Такође све овако и на вечерњи на стиховњим стихирама.
Ако се догоди предпразенство или попразенство, када се Октоих не пева, тада
на стиховњим говоримо празника, са празничним стиховима.
Ако буде свети који има стих и стиховњу стихиру (запев) то после стихова
празника а пре славе празничне говоримо стих светоме и стихиру (запев).
Слава: светоме. И сада: празника.
Такође и на вечерњи овако на стиховњим стихирама.
О тропарима
После: Добро је хвалити.. и после трисветога, пева се тропар светога. Слава и
сада, богородичан, по гласу тропара светога.
Ако је предпразнство, или попразнство, тада певамо тропар светоме, Слава и
сада, празника.
Ако нема тропара светоме, тада певамо само тропар празника.
Ако није предпразнство, или попразнство, а свети нема тропара, певамо
тропар општи, светоме, по одговарајућем светитељу и преподобном. Слава и
сада, богородичан, по гласу тропара.
Час 1.
На првом часу Слава: говори се тропар светоме, И сада: богородичан часа.
После трисветога кондак светоме.
Ако има два светитеља, тј. два тропара, тада говоримо тропар светоме, Слава:
тропар другом светоме, И сада: богородичан часа. После трисветог кондак
првом светоме. На 3 и осталим часовима говоримо такође овако, а кондак
наизменце.
Ако се догоди предпразнство или попразнство, тада прво говоримо тропар
празника, затим Слава: тропар светога, И сада: богородичан часова. После
трисветог говоримо кондак празника немењајући на свим часовима.
Ако је свети на 6 овако се чини сваки дан.
Ако се догоди да свети, или два света, немају, ни тропара, ни кондака, а није,
ни пред, ни попразнство, тада говоримо, на часовима, тропар и кондак општи,
по светитељству, или преподобству његовом (по скупу светих којима припада).
На изобразитељној
После: Ослаби остави.. после трисветога, говоримо кондак, прво, храма
Христовог, затим, дана у седмици, светога храма, и светом редовном, ако има.
Слава: Са светима упокој.. И сада: кондак храма Богородице.
Ако ли није храм Богородице, онда, говоримо И сада: Непостидна заштитнице
хришћана..
Ако је предпразенство, или попразенство Христово, говоримо, прво, кондак
празника Христовог, па остало по реду. Кондак храма Христовог не говоримо.
Овако, ако се не служи литургија.
На литургији
Види: Блажена из Октоиха на 6. Ако буде неки свети, који по Уставу има песму
(на блаженима), тада из Октоиха на 4 и светоме песма на 4.
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Ако се догоди да има два светитеља и по Уставу имају сваи од њих песму (на
блаженима), тада се Октоих изоставља.
Ако је предпразенство или попразенство, тада узимамо како Устав налаже.
Види:
После входа певамо тропаре: најпре храма Христовог и храма Богородице,
затим недељног дана, храма светога и редовном светом, ако он има.
Такође кондаке: прво храма Христовог, дана, храма светога и редовног сетога
ако он има Затим Слава: Са светима упокој.. И сада: Непостидна заштитинице
хришћана..
Ако се догоди предпразенство или попразенство Христово, певамо најпре
тропар Христовог празника и храма Богородице па остало по реду. Тада тропар
и кондак храма Христовог не певамо. Такође и храма Богородице у
предпразенству и попразенству не певамо.
Ако је среда или петак најпре певамо тропар дана: Спаси Господе људе
твоје..затим храма Богородице, храма светога и редовног светог. Затим кондак
дана: Узневши се на крст..и храма светога и редовног светог. Слава: Са светима
упокој.. И сада: храма Богородице. Где није храм Богородице, само храма
Христовог, после тропара певамо кондак храма светога и редовног светог,
Слава: Са светима упокој.. И сада: храма Христовог. Где није храм Христов и
Богородице, певамо И сада: Непостидна заштитинице хришћана..
У предпразенству и попразенству тропар и кондак дана се не пева до оданија,
јер се не пева Октоих.
Прокимен, апостол, алилуја, Еванђеље и причастен дана и каљо што је
одређено Уставом.
Овако певамо и у остале дане, сем суботама и недељама.

ПОРЕДАК СУБОТНЕ СЛУЖБЕ
У петак на вечерњи
Када певамо Бог Господ.. вечерња катизма је 18. На Господи воззвах.. стихире
у Минеју светоме на 6. Слава: светоме ако има, а ако ли нема, Слава и сада,
богородичан од првих (догматик), по владајућем гласу.
На стиховње стихире, из Октоиха мученичне 3, писане на Господи воззвах,
али се прва изоставља. Стих: Ка теби уздигох очи моје..и други стих: Помилуј
нас, Господе помилуј нас..Слава: светога ако има, а ако ли нема, Слава и сада:
богородичан из Октоиха.
После Оче наш.. тропар светоме. Слава и сада, богородичан васкрсни,
владајућег гласа. Јектенија и отпуст.

У петак на повечерју
На повечерју у петак после Достојно.. и после трисветог, тропар храма
Христовог и храма Богородице, а храма светога, или свете, се не узима. Затим:
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Апостоли, мученици и пророци.. Слава: Са светима упокој.. И сада: Јако
начатки (Као првине природе Засадитељу твари..).
Ако је предпразнство, или попразнство, говоримо кондак празника, а ако је,
још и свети са славословљем, говоримо кондак светоме, Слава и сада: празника.

На полуноћници
Узима се по обичају. Само ако се догоди празник Господњи, или Богородице,
узима се, до оданија (или ако је Рођење Претече, Усековање, Петар и Павле и
храма светога и на Сабор Богородице и Сабор Јована Крститеља), узимамо
после првог Трисветог, тропар, а после другог Трисветог кондак, као што је
речено за понедељак.

У суботу на јутрењи
На Бог Господ.. тропар светога два пута, Слава и сада..богородичан васкрсан,
по гласу тропара светога, (а не по владајућем! Јер се, владајући узима, на првом
сједалну).
Ако је, у суботу, свети са полијелејем, тада певамо, на Бог Господ.. по
тропару светога, богородичан, васкрсан, гласа.
Ако је, у суботу, предпразнство, или попразнство, на Бог Господ.. певамо
тропар празника, два пута, Слава: тропар светога, И сада: тропар празника. Ако
свети нема тропара, тада певамо тропар празника, два пута, Слава и сада: тај
исти тропар.
Затим, читамо 16. Катизму, из Псалтира. После катизме, јектенија.
Затим, сједални, из Октоиха, „мученични“, први и други, Слава и сада..
богородичан, васкрсни, први.
Следи чтеније. Потом се читају „непорочни“, тј. 17.катизма. Затим се, певају,
понепорочни. Сједални из Октоиха два: трећи, четврти и покојни. Слава и сада..
богородичан. Следи чтеније. Псалам 50.
Следе канони. У суботу, увек предност има канон светих, из минеја и узимамо
минејски канон, са ирмосом на 6, затим храма светога, на 4, и из Октоиха
мученичан канон, на 4. Ако се догоде два света, из Минеја, певамо канон
једноме, са ирмосом на 6, а другоме, на 4 и мученичан канон, из Октоиха, на 4.
Канон храма се изоставља.
Ако је храм Христов, или Богородице: певамо прво канон храма, са ирмосом
на 6, а ирмос по два пута, а тропаре на 4. Затим канон светога, на 4 и из
Октоиха, мученични канон, на 4.
Ако је свети на 6, певамо канон храма, са ирмосом на 4 и светога на 6, а из
Октоиха, на 4.
Нека је и ово на знање:
Види: У коју суботу се догоди (велико) славословље, на јутрењу, канон
храма, ако је Христов или Богородице, са ирмосом на 6, а ирмос два пута, а
тропари на 4 и канон светога на 8.
После 9.-те песме, светилен светога, два пута. Слава и сада, богородичан.
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После 3.-ће песме, сједален светоме, дневном. Слава и сада, богородичан,
његов.
После 6.-те песме, кондак и икос светоме. Ако се негде, не пева у суботу
Алилуја, пева се цела служба редовном светом, као што је указано. Ако нема
свети тропара и кондака, онда говоримо тропар, општи, светоме, спрам његовог
преподобства, у општим тропарима и кондацима.
После 9.-те песме, светилен, прво, светоме, затим, слава из Октоиха: И сада:
његов богородичан. Ако нема, онда светилен из Октоиха: Иже мертвими..
Слава и сада:Ми о тбе хвалимсја..
Ако буде славословље светоме у суботу: светилен светоме, два пута. Сава и
сада, богородичан његов.
Ако нема на хвалитним, стихире светоме, тада говоримо: Теби слава
доликује.. слава теби, који нам показа светлост.. У овом случају, из Октоиха, на
хвалитним, не певамо стихире, него их певамо на стиховњима.
Ако се пева светоме хвалитне стихире, тада, не говоримо на почетку
Славословља, Теби доликује слава.. него, после стиховњих: Слава теби који нам
показа светлост..
Затим јектенија: Допунимо јутарњу молитву, своју, Господу..
А стиховњим стихирама, из Октоиха, које су писане на хвалитним, мученичне
3, а припеви су свакодневни, уобичајени на 1.-ом Стиху: Испунисмо се ујутру
милости твоје Господе..а на 2.-ом стиху: И нека буде светлост Господа Бога
нашега на нама.. А 4.-ти заупокојени изостављамо. Слава: светоме, ако има, а
ако нема, Слава и сада, богородичан њихов. Стихове писане у Октоиху,
изостављамо, када је у суботу Бог Господ..
После: Добро је исповедати се..Трисвето и тропар светоме. Слава и сада,
богородичан са јутрења, по гласу тропара светога.
Ако је два света, у пред, или попразнству, па има два тропара, певамо тропар
светоме, Слава, тропар другом светом, И сада, празника. Ако свети нема
тропара, тада певамо само тропар празника.
Затим јектенија и Час 1-ви.
На Првом часу говоримо Слава: тропар светоме, И сада: богородичан часова.
После Трисветога, кондак светоме.
Ако је пред или попразнство, гворимо тропар празника, Слава светога И сада,
богородичан часова. После Трисветог, кондак празника. Ако су два света, и
имају два тропара, онда говоримо тропар празника, Слава светога, И сада,
богородичан часова. После Трисветог, кондак празника. На 3.-ем часу, тропар
празника, Слава, тропар другог светог, а иза Трисветог, кондак празника, на
свим часовима, без измене, сем, у случају, великог светитеља, са полијелејем,
тада кондак наизменце. Ако нема тропара светоме, тада говоримо тропар и
кондак празника.
После, отпуст и многолетствије. Литија уобичајена.
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На литургији
Блажена из Октоиха на 6. Ако свети има песму, певамо прво светоме 3.-ћу
песму, са ирмосом на 4 и из Октоиха на 4.
Посе входа, прво тропар Христовом храму и Богородичном храму. Тропар
дана: Апостоли, мученици и пророци.. Затим заупокојени: Помени Господе као
благ.. ако и редовни свети из Минеја има тропар, у том случају, тропар Помени
Господе.. не говоримо. Затим кондак храма Христовог и Богородичиног и
редовног светог. Слава: Са светима упокој.. И сада: Јако начатки..
Ако је пред или попразнство, после входа тропар празника, и храма светога и
светога на реду из Миеја, Затим кондак храма светога, Слава: светом редовном
И сада: празника. Ако је храм Христов, тада у пред или попразнству, тропар и
кондак храма не говоримо, а такође и у храму Богородице у пред или
попразнству њеном, њен тропар и кондак, не говоримо.
Прокимен, апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен, прво светоме, а потом
редовни суботни.
Ако свети нема апостола, тада прокимен апостола, алилуја, Еванђеље и
причастен дана и за упокој.
А од недеље Митара и фарисеја, па до недеље Свих светих, прокимен,
апостол, алилуја, Еванђеље и причастен, прво суботни, а затим светога из
Минеја. Ако свети нема апостол, Еванђеље и причастен, тада заупокојени.
Види: Упутство за храм Васкрсења Христовог, како треба у суботу, на
јутрењу певати, владајућег гласа. Певамо канон васкрсни, ирмос два пута, а
тропари канона на 4 и певамо их овако: два тропара васкрсна и један
крстоваскрсан и један богородични и светоме из Минеја, на 4 и из Октоиха, на
4. Ако је канон светоме на 6, тада певано канон васкрсни, са ирмосом, на 4, а
ирмос једанпут и светоме из Минеја, на 6 и из Октоиха, на 4.
Ини Устав: канон васкрсан, са ирмосом на 3, без богородичног, а ирмос
једанпут, из Минеја на 4 и из Октоиха на 4.
Види: Ако се догоди пред, или попразнство Господњих празника, или
Богородичних празника, у суботу и у остале дане седице, осим недеље, такође и
на Положење ризе у Влахерни и на Положење часног појаса, Октоих се не пева,
сем Догматика на Господи воззвах.. у петак увече, него се пева служба, сва,
пред или попразнства, заједно са светим, како Устав каже.

КАНОН МОЛЕБНИ
нарочит Пресветој Богородици, дело побожнога цара господина Теодора
Дуке Ласкара. Овај Канон се пева, на чин и начин,
молебног канона: Воду прошед.. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Кочијаша фараоновог си потопио, а у давнини си, Мојсејев жезал,
чудотворним учинио, и у виду крста, море си разделио, а пешака Израиља,
бегунца, си спасао, док је песму Богу појао.
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Тужна расположења, спопадају, моју, смирену, душу и облаци напасти
покривају, моје, срце, Богоневесто, али ти си родила, божанску и превечну,
Светлост, па зато заблистај, у мени, светлост радости.
Од безмерних невоља и беда и од љутих противника и напасти животних,
избављам се, Пречиста, моћном силом твојом, зато певам и величам, безмерну,
милост твоју и утеху, којом ме тешиш.
Слава: И сада, са надом, притичем, твоме, моћном, заступништву и ка твоме
покрову и приклањам колена, Владичице и плачем и јаучем: не презри мене
беднога, јер си, ти, уточиште хришћана.
И сада: Нећу, никада, престати, да, гласно, певам о твојој узвишенсти, јер,
ако неби, ти, Дјево, увек пред нама, молила Сина, твога, ко би нас избавио од
толиких бура и великих беда?
Песма 3.
Ирмос: Небеске сфере, врховни Творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди, у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и једини
Човекољубче.
У недоумици, због свега, у патњи те призивам: похитај, са топлим, твојим,
заступањем и твоју помоћ, даруј мени смиреном и бедном, слуги твоме, јер,
усрдно, тражим твоју заштиту.
Заиста си, сада, показала Владичице, на мени, наклоност и милост твоју
Дјево, зато те славим и песмом прослављам, због безмерне бриге твоје.
Слава: Снашла ме је, бура невоља Владичице и због олујних несрећа тонем,
али ти похитај и пружи ми руку помоћи и твоју заштиту и заступање.
И сада: Исповедам тебе, Владичице, као истиниту Богородицу, јер си моћ
смрти укинула и јер, оживљујеш и од окова, адових, ослобађаш, и јер си ме, ка
животу, уздигла, када сам, у земљу, пропао.
Песма 4.
Ирмос: Ти си снага моја, Господе, ти си, моја сила, ти си, Бог мој, ти си, моја
радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио, зато ти, са
пророком Авакумом, кличем: слава сили твојој, Човекољубче.
Где ћу, другде, наћи, такву, заштиту? Коме да притекнем? Где да нађем
спасење? Тешко мени, коју да нађем, усрдну, помоћницу, када сам у, животним,
невољама и када сам витлан бурама? Само се у тебе надам, тобом се храбрим и
хвалим и притичем, ка твојој заштити и зато ме спаси.
Величам реку, слатке, милости твоје, Свечиста, богатим даровима орошеном,
према најбеднијој и смиреној, мојој, души, која је у напастима, као у пећи,
тугом сагорена; проповедам и притичем, ка заштити твојој: спаси ме.
Слава: Само тебе имамо, чисту, само тебе, Дјеву, нескверну и бедем
необориви и уточиште, моћну заштиту и оружије спасења, зато, не презри мен,е
блуднога, Надо безнадежних и помоћнице немоћних, ојађенима радости и
заступнице.
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И сада: Како, достојно, да опишем, твоје, безмерно, милосрђе, Владичице?
Јер ти, увек, моју душу, тешко ојађену, као водом, напајаш. О колике бриге
твоје и доброте, коју сам, ја, бедник, због безумља мога, изгубио!
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо, од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је, беднога, нечувена тама, ипак ме обрати и управи путеве моје, ка
светлости, заповести твојих, молим те.
Захвално ти кличем: Радуј се Мати и Дјево; Радуј се Богоневесто; Радуј се
божански покрове; Радуј се оружије наше и бедеме нерушиви; Радуј се наше
заступање, помоћи и спасење, свима, који теби, са вером притичу. (два пута)
Слава: Који ме узалуд мрзе, спремише ми стреле, мачеве и јаму и траже,
најбедније, моје тело, да униште и на земљу оборе, али, ти, Чиста, похитај и од
њих, спаси ме.
И сада: Који дар захвалности, да ти принесем, за све, твоје, дарове, које сам
уживао и за твоју бескрајну доброту? Зато те, песмом, славим, хвалим и
величам, твоју, неизрециву, милост, на мени.
Песма 6.
Ирмос: Излићу моју молитву Господу и њему ћу, рећи све туге моје, јер ми се
душа испуни зала, а живот мој се аду приближио, па се молим, као Јона: изведи
ме Боже из пропасти.
Облаци туге, покрили су, моју, бедну, душу и срце и у сумрак ме уводе Дјево,
али ти си родила, Светлост, недоступну, па зато их одагнај далеко, дахом
твојих, божанских, молитава.
Познао сам тебе, као утеху, у тузи и лекара у болести и коначну победитељку
смрти и неисцрпну реку живота и свима у невољама, брзу и хитну заштиту.
Слава: Не кријем дубину, твоје милости и реку твојих, небројених, чудеса и
истински извор, непрестане, твоје, милости према мени Владичице, него то
свима казујем и кличем и проповедам и објављујем.
И сада: Када су ме снашле животне буре и опхрвале, моје, срце, Дјево, као
пчеле саће и рањавају га стрелама туге, тада сам стекао, тебе, као помоћницу и
гонитељку њих и избавитељку моју, Свепречиста.
Песма 7.
Ирмос: Јеврејска деца победише, смело, пламен у пећи и у росу га
претворише и клицаху: Благословен си, Господе Боже, у векове.
Ти си Богородице, родила Светлост, зато просветли мене, помраченога, у
ноћи греха, јер, ти си, станиште Светлости, чисто и непорочно, да бих те, са
љубављу, славио.
Буди ми заштита, заступање и заступница и похвала Дјево, јер сам, сада,
остао, без сваке помоћи, а ти си, беспомоћнима, сила и надање безнадежних.
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Слава: Свом душом, мишљу и срцем и устима, те славим, јер сам уживао у
твојим, великим, даровима, јер гле, колике ли, велике, твоје доброте и
небројених, твојих, чудеса!
И сада: Погледај ме, твојим, милостивим очима и посети ме, јер сам, у
невољи и тешким, искушењима, повредама и бедама, и избави ме од искушења,
по безмерној, твојој милости.
Песма 8.
Ирмос: На гори светој, Господ се прославио и у огњеној купини, тајну
Увекдјеве, Мојсеју, јавио, зато Господа појте и узносите га, у све векове.
Због твоје доброте и милости, Дјево, не презри мене, Чиста, јер тонем у
валовима, животне, буре, а ти ми, дај руку помоћи, јер сам притешњен,
животним, невољама.
Снашле су ме несреће, жалости и тегобе и спопале ме животне напасти и
искушења, са свих страна, али ти ми дођи и заступај ме, моћним, твојим,
покровитељством.
Слава: Да тебе стекнем, у бурама, пристаниште, у тузи радост и весеље и у
болести, брзу помоћ и у невољама избавитељку и заступницу у искушењима.
И сада: Радуј се, огњени престоле Господа, радуј се божански сасуде са
маном, радуј се златни свећниче, радуј се свећо неугасива, радуј се девојака
славо, а мајкама украсе и похвало.
Песма 9.
Ирмос: Ужасну се небо и задивише се, сви крајеви земље, када се Бог јавио,
људима, у телу и утроба твоја, постаде, шира од небеса; зато тебе Богородицу и
ангелски и људски чинови, величају.
Коме, другоме, да притекнем Чиста? Где да дотрчим и нађем спасење? Где да
нађем уточиште? А где топло заступање? Ко да ми буде у туги помоћница? Зато
се, у тебе, надам и само се, тобом хвалим и храбро, теби прибегавам.
Не може се измерити, твоја, узвишеност Богоневесто, нити, исказати,
несагледива, дубина надумних, твојих, чудеса, која се увек догађају онима, који
те, са љубављу, славе и са вером, ти се, клањају, јер си, заиста, Бога родила.
Слава: Песмама, благодарним, те славим и прослављам, твоју, безмерну,
милост и казујем, свима, твоју, велику силу и проповедам о твојој доброти, коју
си на мени показала, и увек те величам и душом и срцем и мишљу и језиком.
И сада: Прими, ову моју, скромну молитву и не презри мога плача, суза и
јаука, него ме заступи, као блага и молитву испуни, јер све можеш, јер си Мати
свемоћнога Бога и Владике, ако се само приклониш, ка моме, бедном, смирењу.
ОБЈАШЊЕЊЕ
Овај Канон је, сада, преведен из ново-грчког Октоиха и пева се на молебном,
за избављење од сваке невоље и туге.
Пева се и на празнике великих светих, на јутрењу, са каноном светога,
Богородици на 6, а светоме на 8.
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Грци певају некада „Када је прешао воду као копно..“ са светим, а некада овај
канон, по слободној вољи.
Такође и на молебноме, некада „Када је прешао воду као копно..“, а некада
овај канон, наизменце.
Такав обичај имају на Светој Гори Атонској и певају га у све седмице, једног
одређеног дана, молебан после вечерња, а ради општег добра свих
православних хришћана. И на, тим, молебнима, ова два канона, то јест „Када је
прешао воду као копно..“ и овај „Кочијаша фараоновог си потопио..“
наизменце.
Због тога се сада штампа у књизи, на крају, а ради слободног избора..
Ако се неко одлучи за Молебан, почиње се молебан по обичају, а после
Псалма (Пс.142) Господе чуј молитву моју.. Бог Господ.. и уобичајени тропари.
Затим Псалам 50. Помилуј ме Боже.. После тога припев: Пресвета Богородице
спаси нас. И тропари молебна по реду.
После 3.-ће песме, пева се: Спаси нас од беда.. Погледај свехвална
Богородице.. и остало.
После јектенија: Опет и опет у миру Господу се помолимо.
Још се молимо за великог господина и оца нашег најсветијег патријарха (име
и остало по обичају после чега се пева молбанско).
Још се молимо за милост, живот, мир, здравље и опроштај грехова слугу
Божијих (имена која хоће поменути)
Господе помилуј. 15
Возглас: Јер си милостив..
Затим сједален глас 2.: Топло молење и тврђаво неосвојива..
После 6.-те песме: Спаси од беда.. и: Погледај свехвална Богородице..као иза
3.-ће песме. Затим јектенија, ако се пева за опште добро. Опет и опет..Заштити
спаси.. и остало.
А ако се пева молебан, за неког одређеног, онда овако:
Опет и опет.. Још се молимо за милост, живот, мир, здравље.. и остало као и
на 3.-ој песми. Затим глас 6.: Непостидна Заштитинице хришћана.. Прокимен
и Еванђеље и све остало, као што је написано у молебном „Када је прешао воду
као копно..“.
После 8.-ме песме: Хвалимо благосиљамо и клањамо се Господу.. Затим
Ирмос: На гори светој Господ се прославио..
После 9-те песме: Достојно је.. и остало све по обичају,
На крају се говори јектенија:
Помилуј нас Боже, по великој милости твојој, молимо ти се услиши и
помилуј.
Још се молимо за великог господина и оца нашег најсветијег патријарха (име
и остало)..
(Затим за оног ради кога је молебан, као што је раније речено за јектеније).
Још се молимо и да овај град и овај свети храм (или ова обитељ) ..
Господе помилуј 40.
Затим возглас: Услиши нас Боже.. и остало и отпуст по обичају.
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Ово се пева после 3.-ће и 6.-те песме, на молебном:
Спаси од беда слуге твоје Богородице, јер сви после Бога ка теби притичемо,
као неразоривиј тврђави и заштити.
Погледај свехвална Богородице самилосно на љуто злопаћење мога тела и
исцели патњу душе моје.
Затим свештеник помиње оне, за које је молебан, а ми певамо: Господе
помилуј 15.
Свештеник говори: Јер си милостив..
Одмах из тога се пева тропар глас 2.
Топло молење и тврђаво неосвојива, изворе милости, уточиште свету, усрдно
ти вапијемо: Богородице, Владичице, похитај и избави нас од невоља, јер си
само ти брза заштитница.
После 6.-те песме, свештеник помиње, као што је наведено. После возгласа
одмах Кондак, глас 6.:
Непостидна Заштитинице хришћана, незаменива пред Творцем Посреднице,
не презри гласе молења нас грешних, него као блага притекни у помоћ нама
који ти са вером вапијемо. Пожури на молитву и похитај на умољавање,
Богородице свагдашња Заштитнице оних који те поштују.
Прокимен глас 4.: Помињаћу име твоје у савком нараштају и нараштају.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.
Свештеник: И да се удостојимо слушања Светог Еванђеља..
Еванђеље по Луки, зачало 4.: У дане оне Марија уставши отиде..
Слава: Молитвама Богородице Милостиви очисти мноштво сагрешења
наших.
И сада: (то исто).
Помилуј ме Боже по великој милости твојој и по мноштву доброте твоје
очисти безакоње моје.
Затим стихира глас 6.: Не повери ме људској заштити Пресвета Владичице,
него прими молење слуге твога, јер ме је невоља ухватилапа не могу трпети
демонска стрељања, немам заклона нити где да се склоним бедан, одасвуд сам
нападан а утехе осим тебе Владичице света немам, надо и заштито верних не
презри молење моје и што је добро учини.
Свештеник: Спаси Боже народ твој и благослови наслеђе твоје..
Господе помилуј. 12
Возглас: Милошћу добротом и човекољубљем.. и остало и отпуст.
Нека је на знање, да у Светој Гори, на молебнима, не певају ирмосе свих
песама, него, само, певају ирмос 8.-ме песме, као што је горе написано, а на 9.ој песми, у почетку и на повечерју, такође, канон без ирмоса, исто, као и на
молебном.
Крај и Богу слава.

