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МЕСЕЦ АПРИЛ
има 30 дана

Месеца априла 1. дан

Спомен преподобне матере наше Марије Египћанке

На Господи воззвах.., стихире преподобној, глас 6.
Подобан: Все отложше..

Теби беше раније забрањено да погледаш на светињу, због твоје
склоности ка нечистоти, али када си на икону благословене божанске
младе Дјеве погледала, у теби се богомудра Маријо савест пробудила;
твоја осећања је покајање обузело за сва твоја ранија сагрешења, и ти
си се прехвална, са смерношћу светом дрвету крста поклонила.

Радосно си се светим местима поклонила, и у спасоносну врлину
си упућена, па си одатле на добар пут кренула, и реку Јордан си
прешла, и у Крститељевој се постојбини усрдно настанила; свирепе
страсти и телесне прохтеве си својим животом угасила, јер си тело
уздржањем изнурила, Маријо увек слављена.

Када си се у пустињи настанила, ти си сваки вид својих страсти
подвигом уништила, а разним врлинама си своју душу обожила, и
толико се прославила, да си могла и по води ходати стопама, и над
земљом лебдети у твојим ка Богу молитвама, и сада са смелошћу,
преславна Маријо, стојиш пред Христом, и молиш се за душе наше.
Слава, глас 2. самогласно

Замке душе и страсти телесне ти си мачем уздржања посекла, а
душевна сагрешења си постом и тиховањем угасила, и рекама твојих
суза си сву пустињу натопила, а плодове покајања си нам уродила, зато
твој спомен мати преподобна славимо.

И сада, богородичан или крстобогородичан:
Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,

плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје
божанско страдање.
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Тропар, глас 8.
У теби је мати свакако спасена Боголикост, јер си примила крст и

за Господем Христом следила, делима си учила презирати тело, а
желети за душу више ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобна
Maријо радује се дух твој.

На јутрењу
Канон, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.

Твојом милошћу, Христе, очисти нечистоту греха моје бедне душе,
и ради молитава твоје преподобне, одагнај са ње маглу и мрак страсти.

Телесним страстима си племенитост душе своје укаљала, а после
си уздржањем твој разум просветила, и кишом твојих суза своју душу
обасјала.

Од египатских страсти си утекла, као од извора грехова, и избавила
се од нечистоте злога духовног фараона, зато си сада земљу бестратија
наследила, и заувек се радујеш са ангелима.
Богородичан: Гледајући на твоју икону, Владичице и Богоро-дитељко
Пречиста, и икону Бога-Речи који се родио Дјево из твога пречистог
тела, усрдно те моли преславна Египћанка, за посредницу код њега.

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..

Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.

Ране твоје душе су смрделе и биле гњиле, али ти си их изворем
својих суза покајања опрала.

Војске демона си победила, јер си страсне прохтеве сузама
покајања усмртила.

Постала си као јутарњи облак и као кишне капи, јер си свима
излила воду спасоносног покајања.
Богородичан: Тебе Пречиста као заступницу, спасење и тврђаву имамо,
а светом дрвету крста се, Пресвета, поклањамо.
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Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Све си телесне прохтеве обуздала, и у испосничким подвизима си
одлучност твоје душе показала, јер си желела да видиш крсно знамење,
и зато си себе за овај свет разапела, светитељко увек слављена, ти си
се усрдно на непорочни живот угледала, Маријо свеблажена и
преславна, зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима,
који са љубављу славе спомен твој.
Богородичан:

Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама
која си безсемено родила телом Бога, јер се огањ Божанства у тебе
уселио па дојиш као детенцета Створитеља и Господа; зато и ангелски
и човечији род достојно славе пресвети Пород твој и сложно ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који
се са вером клањају Пресветоме од тебе Рођеноме.
Крстобогородичан:

Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,
плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане мило-
сти и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења
свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.

 Бежећи си се удаљила од свих уживања овог света, и сама си са
Јединим свето сјединила, кроз превелико уздржање, трпљењем, и
својим делима.

Пламен телесних прохтева си уздржањем потпуно погасила, а своју
душу си светим врлинама и делима украсила, Маријо свеславна.

Снагом твојих врлина, сузама и строгим постом и молитвом, и
наговотвањем по жеги и зими, ти си свето станиште Светога Духа
постала.
Богородичан: Ка твојој икони, и Рођенога из тебе Маријо Дјево, је ова
света притекла, и кроз тебе је живот бесмртни стекла, па се сада радује
у рају.

DAN 1.
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Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир пришел јеси..

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

За Христом си Маријо радосно следовала, и свој крст си на рамену
своме носила, и демоне си њиме усмртила.

Показала си нам лековитост покајања, и упутила нас на стазу која
поново води у живот непролазни.

Ти ми буди чиста и непобедива заступница, и твојим молитвама ка
Господу, избави ме од сваке страсти и болести.
Богородичан: Гледајући на твоју икону, Владичице Пречиста, и теби се
увек молећи, ова преподобна је нападе страсти посрамила.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..

Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.

Својим подвигом и знојем си греховну нечистоту умила, јер си
својим срцем ка непролазној слави тежила, и сада си, славна мати, за
твоје подвиге добар плод стекла.

Свима грешнима је, Маријо, твој живот пример постао, да они који
су неизмерно у животу грешили од тога престану, а да нечистоту
својим сузама оперу.

Смилуј се на моју нечисту душу, Човекољубче, јер сам је укаљао
нечистим делима и прохтевима мога тела, али ти ми се смилуј ради
молитава ове преподобне.
Богородичан: Свом душом и срцем својим си заволела Рођенога из
Дјеве, Живога Бога-Реч, који се оваплотио, и који се теби, преподобна,
својим гласом јавио.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Таму греха избегавши и светлошћу покајања озаривши твоје срце
славна, пришла си Господу Христу: Њему си Свенепорочну и Свету
Матер Његову, као Милостиву Молитвеницу принела. Отуда си задобила
опроштај грехова, и са Анђелима се непрестано радујеш.
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Икос:
У давнини је змија Еву у Едему крај дрвета преварила, и у пропаст

је сурвала, а дрветом крста си се, славна Маријо, од сласти удаљила,
јер си чистоту заволела, тако си се удостојила да уђеш у палату твога
Владике са мудрим дјевама, и да достојно благујеш са њима; Зато га
моли усрдно, да нам подари опроштај од многих грехова, и удостоји нас
свога живота, па да се заувек радујемо са ангелима.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстији отроци персидстјеј..

У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Да би јасно ходила стазом узаном и тешком, ти си лепотом врлина
своју душу обасјала, и тако си у небески и бесконачни живот достигла.

Ти си све у привременом животу надвладала, па се сада радујеш са
свима војскама ангела, кличући: благословен си у храму славе твоје
Господе.

Све су замке и оружија демонска пропала, од твоје сузне молитве
и строгога поста, мати преподобна, па се тобом и сада прогоне навале
страсти, Маријо преподобна.
Богородичан: Неискусобрачно си заиста родила бестелесног Бога, и
уистину си девствена остала, а твојом силом, Пречиста, одгониш
страсти и војске демона.

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..

Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Сав разум си сјајем врлина обасјала, Маријо света, и са Богом си
говорила, а тело си великим постовима изнурила, и побожном душом
си радосно певала: благословите сва дела господња Господа.

Знаком крста си себе, мати Маријо оградила, а воду Јордана си са
вером и неоквашених ногу препловила, и телом и крвљу се небескога
Христа причестила, и „Сада отпусти слушкињу своју“ си казала.

Свети свештеник и служитељ благодати Зосима, заиста те је виде

DAN 1.
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како си бистру воду Јордана неоквашених ногу прегазила, и обузет
страхом и трепетом радосно је певао: благословите сва дела господња
Господа.
Богородичан: Због тебе нескверне је ова преподобна сву скверну
трулеж одбацила, и у одећу бесмртности се, Владичице, оденула, и због
тебе је Сину твоме певала: благословите сва дела господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..

Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.

Сада је заиста ова света непролазном и божанском храном
нахрањена, и благује у духовној и незалазној Светлости, у небеским
насељима, где војске ангела моле Бога за нас.

Славу пролазну и пропадиву си Марило презрела, а славу и живот
блажени си наследила, зато моли Христа, за оне који твој свети спомен
славе вазда.

Види моју муку, мати преподобна, и уздахе мога срца, види тегобни
мој живот, и спаси ме од мога греха, па се смилуј мојој души, и
заступај ме код Господа.
Богородичан: Пречиста Владичице Богородице, избавитељко из
грехова, прими и моју молитву, па и мене избави из греха, јер твоме
Сину притичем, ради молитава твоје преподобне Марије.

Светилен
Подобан: Свјете неизмјенниј..

Пример покајања дарован нам је Маријо, кроз твоје топло кајање,
да и ми такви будемо, и да Богородицу Марију као заступницу стекне-
мо, а ти се са њоме помоли за нас.
Богородичан: Као Светлост је заблистао Надвремени из Оца пре свих
векова, а на крају времена се сада из тебе Дјево јавио, за спасење
света, а ти не престај да му се молиш за твој народ.
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Месеца априла 2. дан

Спомен преподобног Тита чудотворца

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Богомудри Тите оче наш, твој крст си понео и за Христом ишао, и
све страсти душе своје си покорио, зато си благодат са висине примио,
да лечиш од страсти свима који ти притичу, и да уклањаш болести а
демоне одгониш, зато твој спомен празнујемо и славимо.

Свеблажени Тите оче наш, живећи као испосник, ти си очишћен
светим животом, и своју душу си обожио и просветлио, вољом Духа
Светог си уље свештеног чина заиста примио, и на земљи си Богу
твоме и Творцу, као ангел честито послужио.

Преподобни Тите, богонадахнути, светлошћу православља си душу
обасјао, а тамну маглу јереси си уклонио, и заблистао си као звезда
најсветлија, и својим сјајним чудесима као зрацима, ти увек обасјаваш
све крајеве света, зато твој спомен свечано славимо.
Слава и сада, богородичан:

Нечисте су помисли и лажљива уста, и сва су моја дела укаљана.
И шта да чиним, и како да сретнем Судију? Зато моли Владичице и
Дјево Сина твога, Творца и Господа, да у покајању прими моју душу,
као једини милостиви.
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.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Нека је опева Тит као стуб монаштва.

Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..

Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.

DAN 2.
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Сав сам се заглибио у велике телесне страсти, и због уживањима
сам пропао, а ти си ризница бестрастија, зато ме спаси Тите, твојим
молитвама.

Још од материнских повоја ти си себе принео као изабраник Духа
Божијег, и постао си усрдни служитељ неискусобрачне Богородице.

Ти си оче посисао сладост уздржања, а одбацио си горчину
страсти, зато више од меда и саћа, сладиш душе наше.

Тебе Тите хвалимо као новог ученика Павловог, јер си се на његове
подвиге угледао, оче блажени, и са њиме си и венце примио.
Богородичн: Бога-Реч који је из Оца без матере, ти си без оца у наше
време као Бого-Човека родила, једина Богомати, зато си узвишенија од
свих створених.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..

Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.

Од мириса испосништва постао си као миро освећења, оче
преподобни, сасвим се помешао са Божијим миомирисом.

Уздржање као оружије, а молитву као штит, имао си увек, оче
преподобни, и њима си вође таме изобличио и посрамио.

Научен правилима испосништва, ти си потоцима својих суза
страсти подавио, као другу војску фараона.
Богородичан: Молим те увек Владичице, да ми будеш милостива, и
помогнеш твојим молитвама ка Рођеноме из тебе, а у дан страшног
суда.

Сједален, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

На земљи си Тите као ангел у испосништву поживео, и тако си
демона усмртио, а уједно си и сабор јеретика победио, твојом
православном науком, зато данас твој свети спомен славимо, и радосно
певамо Ономе, који је тебе прославио.
Богородичан:
Надање си хришћана Пресвета Дјево, јер си Бога надразумно и
неизрециво родила, зато се непрестано моли за све који ти певају, да
примимо опроштај свих наших грехова, и исправан живот, јер те са
вером и љубављу увек славимо.
Крстобогородичан:

Неоскверњена као јагње, гледала је Јагњета и Пастира на дрвету
крста разапетог и мртвог и кроз плач је говорила и као Мати нарицала:



9

Како ћу поднети твоје неизрециво смирење Сине мој и својевољно
страдање, Боже предобри?

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

Сваку прљавштину греховну си, оче блажени, презрео, а стрелом
уздржања си војске демона ранио.

Жудњом за чистотом си душу своју коснуо, и усрдно си за Христом
следовао, и тако си оче блажени у палату небеске славе ушао.

Уздржањем си као најмириснији врт и као духовни рај врлина
процвао, и њиме све храниш који те славе.

Сви те славимо као законодавца уздржања, јер смо те стекли као
прави узор кротости, и као новог Мојсеја и Давида.
Богородичан: Певамо теби, Свенепорочна, као као узвишенијој од
херувима и серафима, јер си у наручју своме носила оваплоћеног
Владику, од кога све стрепи.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси от лица..

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.

Росом твојих подвига све си страсти погасио, Тите блажени, а
разгорео си велики огањ вере и љубави, и постао светило уздржања и
просветлење бестрастијем, и тиме си постао и син дана.

Светињом си, оче, грозд вере обрадио и однеговао, па си подвиг
уздржања као вино у посуде исцедио и налио, и духовну чашу
испосништва си напунио, и њоме веселиш срца стада твога.

Храбро си поднео нападе и ране од невидивих противника, и тако
си постао кула трпљења, светињом си као штапом твоје стадо сачувао,
и на испаши и води уздржања их оче блажени васпитао.
Богородичан: Тебе имамо сви као пристаниште, бедем и тврђаву, и ти
нас непостидно уводиш у царство небеско, ти си нам надање, и зато те
молимо да од њега не отпаднемо, по твојим материнским милитвама,
Свенепорочна.

DAN 2.
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Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо безаконија..

Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Разорио си маглу и мрклу таму страсти, јер ти си дан са истока, и
обасјао си, оче преподобни, твоју стазу светлошћу твојих многих
подвига, и невоља, због вере претрпљених.

Истрајним уздржањем си се Богу веома приближио, јер си цео свет
и кнеза овог света оставио, а примио си оче богоугодни, блаженство
царства надсветског.

У души си сабрао свето богатство Духа: непорочну молитву, чи-
стоту целомудрија, усрдна бденија, патње уздржања, којима си постао
и сам дом за Бога.

Ништавност приземних ствари си мудро превазишао духовном
молитвом, а душу си усмерио да примиш оно што је небеско, и постао
си наследник тога, због свога живота савршеног.
Богородичан: Заиста си зачела Божанску Реч у телу твоме, Свене-
порочна, и њега си надприродно родила, зато га умилостиви твојим
молитвама, да избави од невоља све слуге твоје.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Животну сујету си оставио и тихо цео живот свој поживео, мудри,
прешавши ка Богу, величанствени и свети наш оче Тите.

Песма 7.
Ирмос: От Јудеји дошедше отроци..

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тро-
јицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.

Ти си оче постао река уздржања неокаљана гресима, која страсти
потапа а нечистоту очишћава, свима који са вером кличу: благословен
си Боже отаца наших.

Сада беседиш са духовним четама, оче богоблажени, и непрестано
се гостиш и благујеш у вишњој Светлости, зато се смилуј на све који
поје: благословен си Боже отаца наших.

У исповедању вере си био оче постојан, јер си Христа телесног
осликао, и његову си икону славио кличући: благословен си Боже отаца
наших.
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Ране твога Владике Исуса си носио оче, зато излечи и мене
рањеног стрелом Велијара, јер и ја кличем: благословен си Боже отаца
наших.
Богородичан: Надприродно и неизрециво си у своме телу носила
Господара свих, и хранила га твојим грудима, а он свима благовремено
трпезу спрема, зато га моли усрдно, Пречиста, за све нас.

Песма 8.
Ирмос: Царја небеснаго, јегоже појут..

Небескога Цара о којем поју војске ангела, хвалите и вели-
чајте у све векове.

Заиста смо стекли тебе, оче, као духовну кулу, и као узор уздржања,
зато сви како доликује славимо спомен твој.

Радује се сабор монаштва, и весели се сабор преподобних и
праведних, јер си са њима достојно венац примио.

Украшен врлинама, ти си у палату неизрециве славе ушао, певајући
песму Христу у све векове.

Свештеном одеждом одевен, ти си бескрвне жртве приносио, и сам
се као жртва Богу заувек принео.
Богородичан: У твоме телу си зачела Онога пре тебе, Пречиста
Богомати и Дјево, и Бога и Цара си родила неизрециво.

Песма 9.
Ирмос: Чистују славно почтим људије Богородицу..

Чисту и славну Богородицу прославимо народи, јер је огањ Божан-
ства примила у тело и није спаљена, зато је у песмама величајмо.

Ти си постао од Бога лекар страдалнима од страсти, оче блажени,
и уништаваш и одгониш зле демоне, зато тебе славимо.

Ти си оче оставио земљу као трулежно станиште, и уселио се у
земљу кротких, па се са њима радујеш, у божанском блаженству.

Ти си нам закон вере и уздржања, и твоје подвиге као пример
имамо, зато Створитеља у песмама непрестано величамо.

Данашњи празнични дан призива, Тите, стада монаштва на духовну
радост и гозбу, и на храну непролазног живота.
Богородичан: У тебе се, Свенепорочна, Господ уселио и родио, да би
човекоубицу оборио, који је давно родоначелне злобно преварио, и да
би све нас спасао.

DAN 2.
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Месеца априла 3. дан

Спомен преподобног оца нашег Никите исповедника, игумана
мидикијске обитељи

На Господи воззвах.., стихире глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Поукама си управљао душе, и постао си Божији посленик, и верни
служитељ светих тајни; Ти си добра семена сејао, оче богоносни, и
многоструки плод си пожњео, па га радосно твоме Владици принео, и
сада пред њиме стојиш, оче блажени, зато помињи ово стадо твоје, које
те увек слави, оче богонадахнути.

Кротак и смеран си био, али си се ревносно за православље борио;
вером се том као оклопом оденуо, а уздржање си Никито богомудри
као копље имао, и тако си сваку богохулну јерес изобличио; свету
икону Спаситеља си поштовао, и њој си, богоносни оче, служио, јер си
предању отаца следовао.

И у време горког изгнања, и у тамничним местима, камо те је
најтамнији и зверски суров мучитељ закључао, ти си оче рајско насеље
у срцу носио, и радосном душом си све ово претрпео; а сада си се
заиста удостојио да видиш Христову лепоту, оче блажени, јер си
награду за патње примио.

Слава и сада, богородичан:
Једино си ти Дјево несместивог Бога без тескобе у себи носила,

који је из доброте Човек постао, Пресвета Богоневесто, зато те молим:
избави ме од страсти које ме притешњују, да бих тесном стазом ходио,
која у живот води, и да бих тамо достигао.

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 ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
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На јутрењи
Канон. Његов акростих, осим у богородичиним, је: Славимо

оче твоје светло житије. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла иногда..

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.

Ти си оче обасјан зрацима божанства, јер си твој живот Богом
освештао; ти си од детињства светло девство одабрао, и њиме си се на
чистоту бестелесних сила угледао.

Свети и часни учитељ те је после боговиђења помазао Духом, а ти
си као монах чисто беседио, и био си обасјан јарким светлом, оче
богоносни, јер си живот у чистоти проводио.

Помоћу силе крста, ти си страсти тела свога свенуо, а срце си
просветио, о, Никото свемудри! Усрдним учењем духовног живота,
стекао си као непотрошив плод: богато гледање Божанства.

Ти си, оче блажени, просветљен целомудријем и чистотом, и тако
си уздигнут до свештеног чина, и украсио се светлом одеждом
свештенства, и постао си, оче преподобни, служитељ светих тајни.
Богородичан: Постала си узвишенија од свега видивог и невидивог,
Пречиста Увекдјево, јер си родила Створитеља, који је одлучио да се
оваплоти у твоме телу; Њега са смелошћу моли да спасе све који ти
поје.

Песма 3.
Ирмос: Процвјела јест пустиња..

Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.

Небески си живот стекао, оче преподобни, блистав и сјајан, право-
славан, о, Никито, и постао си као светило украшен многим даровима.

Умртвио си оче преподобни, прохтеве твога тела, а врлинама си
побожно оживио душу, и удостојио се непропадивог живота.

Радосно си провео живот свој, оче славни, украшен врлинама и
обогаћен духовним даровима, у којима си утврдио твоје срце.

Заблистао си као сунце свему монаштву, украшен врлинама, о,
Никито богомудри и преподобни, зато се са радошћу славимо.

DAN 3.
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Богородичан: Родила си, Пресвета, телесно несазданога, Који обасјава
све крајеве света, и који је пре свих и свега, и са Оцем беспочетан,
зато тебе Богородице са вером славимо.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Настанио си се у горама тишине, оче мудри, и васпитан си у граду
уздржања, зато си се обострано узвисио, а одбацио си страсти које у
понор вуку, и достигао си живот небески и уселио се у тамошњу
обитељ у којој молиш Бога за све нас.

Слава и сада, богородичан:
Свенепорочна Дјево, ти си надсуштаственог Бога родила, па га са

бестелеснима моли непрестано, да нам пре краја нашега живота подари
покајање, јер ти са вером певамо како доликује, једина Свеопевана.

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.

Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..

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.

Постао си, оче богоносни, као дрвосеча корена страсти, јер си
својом чистом душом почупао сваку душегубну обману богопротивних
јереси, свештениче пречасни.

Примио си венац победе, оче даровити, па сада почиваш у
насељима небеским, оче блажени, јер си страсти одбацио, а у
бестрастије се оденуо.

Као жртву непорочну принео си свој живот Христу, јер си био пун
божанске љубави, и украшен врлином испосника, оче преблажени.

Јеретичка душегубна мудровања си јасно изобличио, а свету икону
Христа, Богоматере и свих светих си, оче свештени, поштовао.
Богородичан: Славимо те Пречиста као похвалу, силу и утврђење целог



15

света, као тихо пристаниште, и као узрочницу радости, и сви се дивимо
твојој слави.

Песма 5.
Ирмос: Ходатај Богу и человјеком бил јеси..

Божији заступник био си људима Христе Боже, и ти нас
Владико приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се
избављамо из мрака незнања.

Као кротак настанио си се, свети Никито, у земљу кротких, јер си
заиста био бранитељ вере, од свих и свуда слављени, и венцем
исповедника си светло украшен.

Сада си прешао у божанску светлост, оче преподобни, јер си постао
вољени син светлости, и у радости и лепоти рајској се са хоровима
ангела радујеш и веселиш.

Сада си постао заједничар неизрецивог рајског блаженства, и
мирно пристаниште свима у бури, јер си и гладне, оче блажени, хранио.
Богородичан: Сећајући се твојих речи, ми те сада називамо блаженом,
јер смо тобом Најнепорочнија неизрециво блаженство примили, и
прави живот без старења.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.

Надање блажених си примио, оче свеблажени, и постао си
наследник Господњих блаженстава, и божанске светлости.

Имајући светлост сјајну двоструку: и твога исповедања и испосни-
штва, због њих си се у небеса уселио, богоносни Никито, даровити.

Ти сада благујеш у бескрајној и божанској сладости, у небеским
шаторима, оче свети, па моли тамо за све нас Владику и Господа.
Богородичан: Сада ка теби притичем Пречиста, а ти ме спаси и сачувај
твојим молитвама, јер све што хоћеш то и можеш, јер си Мати
Свемогућега.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Небески ум и живот си стекао, сијајући јасно као сунце светлошћу
твојих дела, просвећујући оне који су у тами животној, оче Никито, и
приводећи све к Богу: моли се непрестано за све нас.

DAN 3.
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Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније беззаконујушчаго..

По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.

Твоја кротост је силно и до прашине смирила суровог мучитеља,
и твојим честим молитвама си га савладао, јер знађаше да Господ чини
вољу оних који га се боје.

Твоје догме су као гром, и твој блистави живот су као муње цео
свет обасјали, а верне су светлошћу богопознања просветили, светлошћу
речи и дела, свештенослужитељу богоблажени.

Снагу си добио од Утешитеља против војски демона, а мреже
јеретика си избегао, оче богомудри, и тако си се на небеску висину
уздигао, где са четама бестелесних сада боравиш.
Богородичан: Својом вољом си постала, Дјево, освештани храм за
Створитеља, јер си њега, од свих несместивог, ти у себе примила, да
обнови цео свет, зато тебе као Богородицу проповедамо.

Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја..

У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.

Ти си све телесно превазишао, оче трипут блажени, и тако си сада
дошао у близину духовне светлости, и удостојио се боговиђења, и пун
просвећења кличеш: благословите сва дела господња Господа.

Сав оденут у умртвљене страсти, ти си узишао ка живоносној
радости, оче свеблажени, и запаљен побожношћу и обасјан врлинама
кличеш: величајте сва дела господња Господа.

Свакој врлини си из младости научен, а на крају твојих подвига
постао си венцем благодати украшен, и примио си славу, зато и певаш:
величајте сва дела господња Господа.

Са висине небеске чувај нас, оче, док стојиш пред твојим
Владиком, имењаче са победом, јер ти имаш велику смелост, зато моли
оче славни и свето прослављени, душевно спасење стаду твоме.
Богородичан: Ти си Онога који је од Оца нераздвојан, као Бого-Човека
у своме телу заживила, јер си га бесемено зачела, и неизрециво родила,
Богородитељко Пречиста, зато тебе имамо као спасење свих нас.
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Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син Бог и Господ..

Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се
оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи
раздвојене, зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.

Као чист ти си се удостојио да видиш Божанску светлост, јер си
врлинама за блистао, и још си венцем исповедника украшен, зато
свеопшти твој празник славимо.

Ти си твој живот у вери завршио, јер си се наредбама Спаситеља
руководио, а сада су за тебе сенке престале јер си светитељу
најрадосније живот вечни и богојављање достојно стекао.
Веома брзо си кроз пролазни и метежни живот прошао, и ка тихоме
пристаништу царства Христовог се радосно упутио; Ка њему и нас
води, оче Никито, који тебе славимо, и твој спомен празнујемо.
Богородичан: Тебе је сенка Старог Завета прасликовала: као таблице,
посуду и златни ковчег; и као оне, тако си и ти Богоро-дице
беспочетнога и оваплоћенога Бога-Реч у тело примила.

DAN 3.
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 Месеца априла 4. дан

Спомен преподобних отаца наших Јосифа песника
и Георгија и Малеје

На Господи воззвах.., стихире глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Ти си крст на рамена узео и за овај свет се разапео, и следовао за
стопама Божије Речи и Створитеља свега из небића; ти си по његовим
речима љубав ка животу и сваку везу за њега одбацио, зато си и
врлинама засјао, а делима побожним си вечно наслеђе, оче, примио.

Постао си труба светиње, и на духовно певање све позиваш,
свирало Богом подстицана; ти си војске побожних похвалио, славећи
све свете, а њине победе си проповедао; ти си из бездана извора
спасења науку захватио, и њима си дом Божији напојио.

Постао си ризница врлина, а све који су у животу Богу угодили, ти
си са жаром љубави тражио и светим песмама их опевао; на њихову
веру и свете поуке си се угледао, и заједничар њихов си постао, јер си
обожен и наследник њиног блаженства постао.

Ине стихире светог Георгија, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Уздржањем си оче Георије страсти души својој покорио, и диван
сасуд бестрастија си, оче преблаги постао, пријемчив за сјај живота, и
погубан за демоне, и лекар од страсти, оче дични.

Нека се сада прославља Георгије као чисти сасуд за свето миро
Божанскога Духа, као извор чудеса и кула монаштва, као кротак попут
Христове кротости, као земни ангел и као човек небески.

Брод своје душе си упутио у тихо пристаниште, и тако си животни
метеж као морске валове избегао, и постао си као ангел са телом, оче
преподобни.

Слава и сада, богородичан:
Ти си помоћница беспомоћним људима, ти си нада свима безна-

дежнима, ти уклањаш свако зло Богородице, зато ми буди помоћница,
па ме избављај од греха и невоља, јер си милостива Пречиста.
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Крстобогородичан:
Стојећи крај крста Сина и Бога свога, гледајући његово дуго-

трпљење, Мати је плакала и говорила: тешко мени чедо најдраже,
зашто страдаш тако неправедно Речи Божија? Да би спасао чове-
чанство.

На јутрењи
Канон преподобном Јосифу, глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..

Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио,
и провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Прославимо у песмама Јосифа песника, и његове медоносне песме
певајмо, јер се он од својих песама у вечне песме преселио.

Као што су пророци и апостоли проповедима обасјали сву земљу,
тако и песме твојих уста позивају сав свет да слави Бога.

Из младости си себе, Јосифе, Христу предао, и као испосник си
поживео, зато те је он божанским даровима обогатио: надом, љубављу
и чистом вером.
Богородичан: Тебе су давно свете пророчанске речи најавиле, као
двери Божије, и као свету гору, Богородице Дјево, свих светих
страдалника украсе.

Канон светог Георгија. Његов акростих је: Усрдно певам о твојим
страдањима, оче. Глас исти 2.

Песма 1.
Ирмос, тај исти.

Трисјајном Божанском светлошћу си обасјан, оче преподобни, и
свет и маглу страсти си оставио, а животом светлим се, оче, украсио.

По Божијем промислу научен си Георгије да идеш стазом која води
ка небесима, а за помоћника си стекао јединога доброчинитеља и
Свемилостивог Бога.

Богом вођен, примио си од њега благодаћу усиновљење и освећење,
јер си, оче, провео свој живот испоснички и праведно.
Богородичан: Твојом помоћи и заступањем смо обогаћени, и као

DAN 4.
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Богородицу Пречисту те исповедамо, јер се тобом, Свенепорочна Дјево,
од животних олуја спасавамо.

Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје..

Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом умртвио
грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.

У љубави ка чистоти молио си Бога да добијеш помоћнике, и
примивши мудре оце твоје, испунило се оче твоје надање.

Показао си да си истинску љубав спознао, јер си и свој дом и своја
дела и мудрост од Бога ти даровану, као Јов своје двери свима отворио.

Ухваћен си оче даровити рукама варвара, и као некада дивни Јосиф
у Египту, и ти си са вером дар чистоте сачувао.
Богородичан: Ти си се Дјево показала као красни Рај, јер си и ти у
сред себе имала као дрво живота, Исуса Христа Господа, и зато те
славимо.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Ти си свеблажени, ишао неклонуло и радосно стазом животном ка
бесконачном животу, и тамо боравиш, јер си њоме прошао, и у вечне
обитељи се уселио.

Твој живот је светао, а реч осољена Божанским Духом, и постао си
Георгије, као свети врт Божанског земљоделца.

Крштењем си удостојен да будеш син Божији, оче свеблажени, а
чистотом живота си наследио небеског Оца ризницу.
Богородичан: Буди ми тврђава, уточиште и заштита, Дјево Богороди-
тељко, јер са вером теби притичем, и тебе као Матер Бога проповедам.

Сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Постао си кротак тиховатељ, и смиреномудар, јер си држао до
речи Божијих, и наредбе твога Владике си испунио, који је на тебе оче
погледао, и у небеске обитељи на висини те уселио.

Слава, други сједален Георгију, глас 3.
Подобан: Красотје девства..

Најдивнијег си Христа желео и зато си телесне страсти омрзнуо,
и као ангел си Георгије на земљи поживео, и зато славимо твоје
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уснуће. Клањамо се и кивоту са твојим моштима, из којих изливаш оче
исцељења свима, који те са љубављу прослављају.

И сада, богородичан:
Као необрађена лоза Дјево, ти си нам најлепши Грозд уродила,

који свима весели и душе и тела, зато тебе као узрок добара увек
славимо, и са ангелом ти кличемо: радуј се благодатна.

Крстобогородичан:
Видећи тебе Христе на крсту разапетога и мртвога, твоја неиску-

собрачна и пречиста Мати је матерински плакала и говорила: како ти
је, Сине мој, узвратио безакони и неблагодарни јеврејски сабор? А
толиких се твојих дарова насладио! Зато плачући певам о твом
божанском снисхођењу.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи, слух твојего смотренија..

Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Расуђивање разумно, а монаштву умерено правило, таквим те је оче
преподобни Христос учинио.

Твој живот је, оче богомудри, мост смирења, који преводи ка
правом животу.

Господ је похитао да тебе, оче блажени учини као оног, који на
време даје мерицу богопознања као пшеницу.
Богородичан: Ти си Господе заблистао светошћу, свима у ноћи грехова,
када си у телу Пречисте Дјеве донешен.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Украшен лепотом врлина и светлим животом, ти си узлетео ка Богу,
оче Георгије.

Од метежа пролазног живота ти си утекао, и ка тихом и
богоугодном животу ти си притекао.

Потоци безакоња нису могли замутити твоју душу, јер си њу
потоцима блаженства напојио.

На Божију науку си увек пазио, светитељу, а пролазне прохтеве си
одбацио, премудри оче Георгије.

DAN 4.
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Богородичан: Певајући Пречиста, о Оваплоћеноме у твоме телу, ми те
славословимо као Богоматер.

Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков..

Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

Када си на земљи био, ти си, оче преподобни, о светима песме
испевао, а сада са њима слушаш певање и радујеш се, славећи не-
престано Господа.

На покајање и исповедање си оче све призивао, а себи си написао
сваку своју кривицу, и молитве си Богу приносио да добијеш
опроштење.

Сав твој живот си светим делима испунио, и као добар трговац си
поуке и добра дела као драго камење сакупио.
Богородичан: Избави нас од искушења и буре помисли, Дјево Пре-
чиста, и сваког гнева и сваког греха, и глади и пропасти, и вечног
мучења.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Блаженство и бесмртни живот си стекао, оче свети, јер си смире-
њем узнет ка божанству, оче свеблажени, а надом, љубављу и вером си
укрепљен.

Украшен смирењем и честитошћу, оче преподобни, ти си се узнео
ка висини врлина, богомудри, и постао си гумно Божанског земљоделца.

Уздржањем си тело савладао и укротио, и стекао си срце чисто, и
њиме си удостојен видети, оче, Оног кога не виде нико.
Богородичан: Тајна је недокучива и свима невидива Владичице, и
надразумна, божански Рођеног из тебе, млада Дјево, јер си нам заиста
правог Бога родила.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.

На шаренилу мноштва твојих песама, је црква Христова као на
темељу звездано заблистала, и душегубну учмалост уклања.
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Речи твојих молитава су, преподобни оче, за напаћене душе и тела
као неки сунђер, који сваку тугу чисти и упија.

Гладнима науке Спаситељеве, а ситима телесних страдања, ти си,
оче преподобни, двоструко исцељење неисцрпно давао.
Богородичан: Ја лутам на путу живота, и због греха често упадам у
беспућа, а ти ме Владичице поведи на стазу покајања.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Постао си, преславни оче Георгије, усрдни одгонитељ злих духова,
помогнут садејством Светога Духа.

Украшен даровима бестрастија, и пресветло одевен у одећу
целомудрија, ти си, Георгије, смутње страсти одагнао.

Уклонио си пламени мач и удостојио се рајског блаженства,
наоружан, Георгије, крстом као непобедивим оружијем.
Богородичан: У тебе положио наду спасења мога, Мати и Увекдјево, и
тебе узимам као чврсту и непоколебиву заступницу мога живота.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Ти си, свети Јосифе, неисцрпни извор покајања, давалац вечне
утехе и пучина умиљења. Подај нам сузе Божанског покајања: да
плачучи, њима утеху овде нађем од Бога, молећи твоје помоћи, свети.

Песма 7.
Ирмос: Вјетии јавишасја отроци..

У давнини су деца постала мудрија од говорника, јер из
богоугодне душе благосиљаху устима и певаху: најсветији Боже
наш и отаца, благословен си.

Похитао си и после уснућа у смрти да имаш не затворене твоје
душевне очи, и певаш песме са осталима: благословен си најсветији
Боже отаца наших.

Венац мученика си примио, јер си усрдно прославио небројену
војску мученика, и неућутно певаш са њима оче: благословен си
најсветији Боже отаца наших.

Као исцељење од великих грехова одредио си исповест, оче
премудри, за све који певају твоју песму: благословен си најсветији
Боже отаца наших.

DAN 4.
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Богородичан: Светлошћу твоја светог сјаја, Богородице Дјево, просвети
моју душу помрачену великим злим делима, јер ти си двери Светлости,
те да бих ти и ја певао.

Ини.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје служиму..

Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три
дечака немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред
огња орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.

Укрепио си Георгије душу силом Христовом, и његовом помоћи си
одагнао од себе невидиве војске демона, јер си их крстом устрашио, и
од њих сачуван си певао: благословен си Господе Боже отаца наших.

Блажен си и добро ти је сада, оче најблаженији, јер си примио
награду за твоје патње и подвиге, Георгије, и са ангелима певаш
Господу: благословен си Господе Боже отаца наших.

Постао си светло Христово станиште, и престо богопознања и
мудрости, испуњен си светињом, вером и благодатним сјајем, па
кличеш Георгије: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Свећник светли и облак светли и место освећења постала
си неискусобрачна, јер си Бога-Реч најсветијег од свих светих
неизрециво примила; њему певајући теби кличемо: благословена си, јер
си Бога телом родила.

Песма 8.
Ирмос: В пешч огњеннују ко отроком..

Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.

Као пролазну сенку си заиста овај живот сматрао, и зато си
подвигом желео, светитељу, да примиш непролазност, због тога си
много светих манастира основао за спасење душама.

Кротак, праведан и духом понизан, ти си и сваку храброст показао,
јер ниси само себе утврдио, оче, у служењу Створитељу, него и све који
су се угледали на тебе.

Твоја незлобивост и изливи љубави, оче трипут блажени, поставио
је за пример Христос човекољубиви, јер си му непрестано певао:
величајмо га у све векове.
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Богородичан: О, велике ли тајне! О, какве ли предивне новине! Јер
Дјева рађа Бога-Реч који је постао попут нас по неизрецивом
сједињењу, и остаје Пречиста као и пре рађања и у векове.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Прешао си, оче, ка животу неуништивом, и блаженству неувелом,
и ка слави непролазној, и светлости незалазној, и постао си Божије
дело, зато га у све векове величамо.

Као слуга Христов, и као верни служитељ, и вршиоц његових
тајни, ти си постао и верни путовођа Георгије премудри, и зато лечиш
патње душа и тела.

Као препуни плод испосништва, на Христово гумно си оче принео
себе, и као зрели грозд си у небеским посудама исцеђен пеблажени оче,
па нам изливаш вино смирења на твој спомен.
Богородичан: Плод твога тела постао је мени узрок непролазног
живота, и вечног блаженства, Богородитељко Пречиста, зато ти радосно
кличем песмом архангела: Радуј се Дјево!

Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова..

Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да
обнови Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-
Човек се од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега
верни једнодушно песмама величајмо.

Примере врлина си као на таблици написао у твојој чистој души,
и на делу си их свима светима принео, и двоструку си свакој од врлина
песму унео, и долично им на делу похвале принео.

Хорови ангела, сабор апостола, Богородица са Крститељем, сав
скуп пророка, чинови свештеника, војска мученика и испосника, тебе
сада, Јосифе, доличним похвалама овенчавају.

Не престај да помињеш у молитвама твоје разумно стадо, него им,
светитељу, буди као живи заступник за живот непролазни, и од
телесних и душевних страсти их оче, уклони, твојим молитвама ка
Христу.
Богородичан: Не престај да молиш Дјево за нас Сина твога и
човекољубивог Бога, јер смо тебе стекли као надање, и твојим
зступањем се избављамо од патњи и страсти, грехова и болести, сви
који те са вером славимо.

DAN 4.
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Ини.
Ирмос, тај исти.

Помогнут вером оче свеблажени, и силом Христовом чврсто
ограђен, ти си мреже демонске покидао, и од њиног лова и намера си
избегао, па радосно стојиш пред Владиком свију.

Све твоје жеље су биле уз Бога, оче блажени, и зато се наслађујеш
лепотом Божанства, коју свако биће жели, јер ти си виђењем и делањем
и светлим животом украсио себе, оче, зато те славимо.

За нас који са вером твој спомен славимо, не престај оче да усрдно
молиш Христа, да се спасемо од искушења, а целом свету да подари
избављење од олуја, бура, беда и страдања, најблаже-нији оче.
Богородичан: Оваплоћеног Бога-Реч, који је раније без тела био, као
Бог до Бога, ти си га родила једина Свеопевана, за обновљење и
спасење свих на земљи рођених, зато тебе сви верни величамо у
пресмама.
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 Месеца априла 5. дан

Спомен светих мученика Теодула и Агатопода, и са њима
пострадалих

На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Са вером окупљени због ове свете двојице, угледајмо се на њина
страдања и подвиге, па своје душе управимо ка Христу и усрдно
молимо и рецимо: ти си као благ у светима прослављен, зато и нас
утврди у страху твоме.

По својим звањима сте и свома имена имали, мудри, јер сте се на
Божија дела руководили, и потпуно сте називе оправдали, страдалници,
јер сте на правим стазама Богу послужили, и спасоносну чашу
мученичку сте заиста испили.

Као друго море ви сте безбожије пресекли, и у земљу бестрастија
и царство небеско сте достојно ушли, мученици Христови, где извире
река хране, и где блиста светлост вечна и непроменива.

Слава и сада, богородичан:
Божанством као кишном росом, угаси Дјево огњене тежње мојих

погубних страсти, да и ја као дечаци, Богу који је из тебе благодарим,
славећи и благосиљајући твоју доброту Владичице.

Крстобогородичан:
Кад је угледала на крст подигнутог Јагањца, непорочна Дјева је

заплакала и нарицала: Чедо моје слатко, какав је ово нов и пречудан
призор? Ти који држиш све, жалосно си на дрво крста телом разапет!

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Опеваћу Христе лепоту твојих

мученика. Дело Јосифа. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.

DAN 5.
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Ви сте светим венцем мучеништва овенчани, и просветљени
духовном лепотом, и стојите пред Владиком, па се за нас молите,
предивни великомученици.

Ви сте светитељи на диван начин усвојени од Бога, и од ружне
злобе сте се побожно удаљили, па се сада радујете са четама
страдалника у које сте и ви убројани.

Испуњени водом животворног Духа, ви сте давно паћене жеђу
неверја побожно напојили, светитељи, јер сте се Божијим заповестима
покорили.
Богородичан: Ти си у своме телу носила Спаситеља и Сведржитеља
Господа, истинског Бога и Човека, као што је Агатопод заједно са
славним Теодулом проповедао, Дјево и Мати свенепорочна.

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков твоја Христе..

Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.

Од твојих речи као од окова уплашио се твој противник и паде, јер
је пред свима изобличен, мучениче и страдалниче Теодуле.

Своју душу си укрепио љубављу ка Богу, и тиме си учинио,
мучениче Агатоподе, демонску снагу као немоћну.

Из непресушног потока изливаш, славни светитељу, вернима
исцељења, а извор страсти си Божијом силом исушио.
Богородичан: Родила си, Пречиста, Избавитеља у наше тело одевеног,
који људе из демонског ропства избавља.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Заиста сте, светитељи, браћа по благодати Светога Духа, као
једномислени и по вери истинитој, и заиста сте постали знаменити, јер
сте у молитвама и постовима живот провели, а народ сте ка
богопознању привели, тако сте и као добри војници обману храбро
уништили, и за веру сте пострадали и венце примили, па молите
Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
ваш спомен.
Слава и сада, богородичан

Премудрост и Бога-Реч, си су себи зачела а ниси изгорела, Мати
Божија, и на свет си родила Сведржитеља целог света; у наручју си
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носила Носиоца свега, и хранитеља свих и Творца свега створенога;
зато милим тебе Пресвета Дјево, и са вером те славим, да се избавим
од грехова, а у дан суда, када изађем пред лице Створитеља мога,
Владичице и Дјево Пречиста, пружи ми тада твоју помоћ, јер све
можеш што хоћеш, свеопевана Дјево.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,

плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане
милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.

Заблистали сте, славни мученици, као јарка светила, светитељством
мученика, и сав свет сте просветлењем испунили, а неверје идолске
обмане сте помрачили.

Овој блаженој и верној двојици су се и ангели зачудили, када су
венац мученички примили, а људи су их због храброг трпљења
похвалили.

Теодул је закликтао радосно: на пут твога сведочења хитам Госпо-
де, да се изобилно наситим твога сјаја, заједно са јуначким Агато-
подом.
Богородичан: Певајући о оваплоћењу Владике, који је из твога тела,
Богородице, заблистао, ови славни мученици су радосно испили
спасоносно пиће мучеништва.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

DAN 5.



30

MINEJ APRIL

Својим ногама си, прехвални Агатоподе, стао на прави пут светог
мучеништва, и тако си противника спотакао.

Воду Живота, која кроз срце тече, сте страдалници стекли, и на
кају сте, славни, свој живот у води завршили.

Реку идолске претње сте исушили, када сте својевољно у дубину
мора бачени и уморени.
Богородичан: Излечи, Мати Божија, патње мога срца, јер си родила
свеблагога Бога-Реч, који све исцељује.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..

Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.

Ви сте пуни воде животодавне, и потапањем у води сте достојан
похвале крај свога живота примили, али сте тиме у њој и вођу злобе
удавили.

Благодаћу сте и силом Божијом сачувани, и нисте се у мреже
омрзнутих идола уловили, него сте себе као чисту жртву Владици
принели.

Сва оружија демона против вас су постала немоћна, спрам оштрих
стрела вашег јунаштва, страдалници, јер сте га својом храброшћу у сред
срца ранили.
Богородичан: Исцели страсти душе моје, Дјево Свенепорочна, јер си ти
родила Извор бестрастија, па заустави стална мучења, која збуњују моје
срце, Мати Пречиста.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии отроци персидстјеј..

У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Вољом Божијом си у новозаветну левитску одежду одевен, и њу си
светлошћу мучеништва учинио још светлијом, па сада Агатоподе
радосно стојиш пред Речи Божијом.

Службом првомученика си украшен, и удостојио се да служиш
Жртвованом, блажени Агатоподе, кличући: благословен си у храму
славе твоје Господе.
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У јединомислију и исто верујући, исто страдање и смрт сте за
Христа претрпели, кличући: благословен си у храму славе твоје
Господе.
Богородичан: Бог Реч који је добротом надвисио небеса, нашао је тебе
Пречиста као највише украшену светлим врлинама, и уселио се у тебе,
Свенепорочна, да би човекову природу учинио небеском.

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..

Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Твојим речима је Теодуле идолска лаж помрачена, а ти си
благодатном мудрошћу заблистао обасјан, и на суду си праву веру
објавио, а уста зловерних си затворио, кличући: благословите сва дела
господња Господа.

Никако није могла морска дубина сакрити, светитељи, ваша тела,
него их је копну предала Божијом вољом сачувана, па изливају дивна
чудеса, свима који кличу: благословите сва дела господња Господа.

Сав си се покорио Ономе, који се ради тебе, светитељу славни,
појавио у лику слуге; Зато и после смрти своје имаш бригу за сирочад
и удовице, и тако испуњаваш заповест Владике, као разумни слуга
господњи, преблажени Теодуле.

Солун славни ваше окове, ране и патње, јер сте у њему одрасли, и
у њему сте блажену смрт, као прави страдалници, претрпели, па сада у
цркви првенаца часно блистате.
Богородичан: Христос није своју природу изменио када се из тебе
богообрадована Владичице у потпуног Човека оденуо. На његова
страдања су се Теодул и Ататопод много угледали, кличући:
благословите сва дела господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..

Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо

Гле шта је сада добро или дивно, кликтаху страдалници, него да

DAN 5.
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живимо у граду Бога живога, и да сачувано заједништво вере, чак и по
цену смрти, нераскидиву.

Сведочећи веру, ви сте страдалници свој подвиг завршили, а војске
вишњих сила су вас примиле, и неувелим венцима вас, светитељи
славни овенчале.

Данас славни Солун свечано слави, и позива сваки град и крај на
празник ваш, са узвишеном похвалом, о, Агатоподе и Теодуле.

Светло сте се узнели ка неизрецивој слави, као страдалници, и те
славе удостојите све, који са вером увек славе ваш спомен, јер имате
смелост и зато се, пречасни светитељи, молите.
Богородичан: Светлошћу твога милосрђа, обасјај мене који лежим у
тами незнања, јер ти си једина родила Светлодавца, Избавитеља и
Господа, који свете овенчава.
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Месеца априла 6. дан

Спомен међу светима оца нашег Евтихија, архи-епископа
Константинопоља

На Господи воззвах.., стихире, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Тебе је, блажени Евтихије, избор дао за непобедивог бранитеља
разумног стада Христовог и цркве Божије, јер ти си од ње одагнао
кривоверног Несторија, који је залуд хулио на Пречисту Матер Божију,
говорећи да она није права Богородица, а ти си његову лаж одбацио.

На ливаду вере праве, и на воду истинитог богопознања и
освежења, мудро си упутио да спокојно борави стадо твоје; и на испаши
богозасађеној, са храном непролазном, нетрулежним и неисцрпним
плодом, то су твоја уста, која излажу божанске речи вечног живота и
веру неуништиву.

Науком својом као српом, секао си трње и коров јеретичких прича,
и твојом науком као ралом, си посекао срца мржње, и засејао твоју
науку пуну божанске истине, и учинио си је плодном, и тако си твој
таленат удвостручио, и самог себе си принео Владици твоме.

Слава и сада, богородичан, подобан тај исти.
Друго моћно уточиште, и јаку кулу и бедем необориви, заистину

нисмо нашли, осим тебе Пречиста, зато теби притичемо, и теби певамо:
Владичице помози да не пострадамо, и покажи милост твоју на нама,
и славну силу, и величину твога милосрђа.

Крстобогородичан:
Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,

плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје
божанско страдање.

Тропар, глас 4.
Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и

образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем

DAN 6.



34

MINEJ APRIL

узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Евтихије моли
Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Дивим се чудотворном Евтихију.

Дело Теофаново. Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествовав Израиљ..

Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео
свога прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку
песму Богу певао и кликтао.

Због врлина си добро од Бога примио, и сјајним светлом Божијих
дарова се просветлио, зато ме твојим молитвама, светитељу, избави од
злих страсти које сам прими, да бих те опевао.

Као лоза небом засађена у двору Божијем, ти си уродио изобилним
плодовима кроз дела врлина, а уједно и чудесима, заиста блажени
Евтимије.

У души си Господа имао и тако си, оче преподобни, муке од
страсти зауставио, и још се на крилима бестрастија уздигао, и ка самим
Божијим насељима се приближио.
Богородичан: Примила си свога Створитеља, као што је и сам желео,
и из твога бесеменог тела се, Пречиста, надразумно оваплотио, и зато
си заиста постала целог света Господарица.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат..

Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу
твојих верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Постао си, оче богоносни, храм Духа Светога, јер си многим усрђем
самога себе очистио од кала страснога, светитељу славни Евтихије.

Постао си син дана и у заједници духовне светлости, и светлошћу
истинских исцељења ти лечиш повреде од магле страсти, оче увек и
свуда слављени.

Из детињства си подојен уздржањем, и непрестаним молитвама си
заиста узрастао у меру раста Христовог, светитељу славни Евтихије.
Богородичан: Рађање Бого-Човека из тебе Пречиста, је чудо које
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превазилази сваки поредак природе, јер си Бога надприродно у телу
своме зачела, родила га, и остала Увекдјева.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Одевен у божанску силу, ти си обнажио силу Лажљивога,
чудотворећи, оче богоносни, изузетна дела. Али си неправедно
протеран од твога стада, и опет се ка њему вратио, и прослављен си,
оче преподобни, зато моли Христа Бога, да нам подари велику милост.
Слава и сада, богородичан:

Ти си била као божанска скинија Бога-Речи, једина Пречиста Мати
и Дјево, а чистотом си и ангеле превазишла, зато мене који сам више
од свих прашина и оскверњен телесним гресима, очисти божанским
водама твојих молитава, и подари ми Чиста велику милост.
Крстобогородичан:

Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!

Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..

Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно
пева и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.

Обасјан, светитељу, зрацима божанске благодати, ти си свако
јеретичко умовање помрачио, а народ на правосланим саборима си
просветлио.

Није ти додијало трпљење прогона због вере, јер си имао у себи
као саборца прогоњеног Христа, светитељу свеславни.

Стопе и очи твоје душе си уздигао и поставио их на камену
Христове Истине, оче блажени, а спотакао си противничка гордо
уздигнута умовања.
Богородичан: Заиста су недокучиве и недостижне свима, и на земљи
и на небу, тајне твога божанског Порода Богородице Увекдјево.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..

Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
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јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.

Храбро си отрпео одвајање од урученог ти стада, оче, када си
неправедно изагнан, али си се потом њему радосно вратио, и од свих
си веома хваљен.

Гледаш сада, блажени Евтихије, али не у загонетки, славу Божију
коју си из младости желео, него лицем ка лицу, јер си оче уклонио своје
тело као огледало.

Твоја душа се испунила божанском водом, па заиста изливаш у
цркви реке богословља, мудри Евтихије, и тиме натапаш њене бразде,
блажени оче.
Богородичан: Спасавај све који тебе из душе исповедају као
Богородицу, блажена Владарко целог света, јер смо тебе стекли као
непобедиву заступницу, и као истинску Богородитељку.

Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..

Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.

У тебе се уселила Тројица, богомудри Евтихије, јер си заиста
очишћен од мешања са страстима, и испунила те је даровима, којима
увек сваку патњу одгониш.

Уздигао си се, јер си у своме срцу стекао истинско смирење које
узвисује, зато си и све демонске замке коначно оборио, преславни
Господњи светитељу.

Море живота си без буре прошао, и у пристаниште царства
небеског си приспео, а душу си, оче дични, као товар Божији сачувао.
Богородичан: Пречиста Владичице, ти си родила кормилара људима и
Господа, зато утишај велику и немирну смутњу мојих страсти, и подари
тишину души мојој.

Кондак, глас 8.
Запевајмо верно сви народи Божанском Евтихију и са љубављу га

прославимо, као великог пастира, служитеља и учитеља премудрог и
прогонитеља јереси: јер он моли Господа за све нас.
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Песма 7.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч содјела ангел..

Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.

Стекао си, оче, душу снежно белу, убељену у врлинама, и постао си
налик ангелима, зато се радујеш са њима и кличеш: благословен си
Боже отаца наших.

Као непорочну жртву си самог себе твоме Владици принео, јер си
из младости, оче преподобни, своје прохтеве потпуно умртвио, зато
кличеш радосно: благословен си Боже отаца наших.

Потоци твојих суза, оче, угасили су огњено распаливање телесних
страсти, и постале су роса исцељења свима, који увек и са вером кличу
Христу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Тебе свенепорочна Мати и Увекдјево познасмо ми људи
као избављење, јер Син нераздвојни у недрима Оца, се из тебе
оваплотио, зато си благословена, из колена у колено.

Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним росу источил јеси..

Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога
си водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове

Дремеж и лењост си одбацио оче, а бдењима си се старао за
врлине, докле си постао станиште Бога Јаковљевог, којег и ми
величамо у све векове.

Штитом праве вере си се заштитио, а Божији закон си као
обострано оштар мач примио, и њиме си, оче богомудри, све јеретичке
војске сасекао.

Смиреним срцем си оче Евтихије приносио Богу бескрвне жртве,
па си и себе жртвовао Жртвованоме за тебе као јагње, којег и ми
величамо у све векове.
Тројичан: Једно Биће Тројице, неизмерно силно и изнад сваког
времена и надразумно увек православно проповедамо, и величамо у све
векове.
Богородичан: При порођају си избегла патње Пречиста, а када си
родила, опет си девствена остала, јер Исус као Бог и Човек све може,
зато га величамо у све векове.
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Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..

Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни
ангелски чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч
оваплоћена, њега величамо а тебе блаженом зовемо.

Кратким животом си вечни живот стекао, а трулежним си нетру-
лежно разумно купио; царство непролазно си примио, и непролазну
славу си стекао, украшен лепотама твојих врлина.

Твој живот си у чистоти завршио, и био си служитељ Пречисте
Дјеве, Евтихије, и прави јерарх Божији, кула православља, темељ вере,
и стена народу изабраном, оче богоблажени.

Телесне прохтеве си покорио духовном разуму, и као бестелесан си
у телу на земљи поживео, Евтихије, зато са светим бестелесним
силама, стојиш радосно пред Богом и Владиком свију.

Сада си суграђан ангела, патријараха, мученика, и у истом низу са
преподобнима, зато са њима моли Господа, да подари опроштај грехова
свима, који на земљи славе твој свети спомен, оче свети.
Богородичан: Сина из Оца надвремено заблисталог, ти си у своме телу
неизрециво зачела и родила, Богомати Пречиста и Дјево нескверна, зато
га моли Пресвета за слуге твоје, као човеко-љубивог Бога, да спасе и
народ наш.
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Месеца априла 7. дан

 Спомен преподобног оца нашег Георгија, епископа у Мелитини

На Господи воззвах.., стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Свемудри оче Георгије, ти си се часно поклонио светој и пречистој
икони Христовој, а претње богопротивног се ниси уплашио, јер си
помогнут силом Христовом, којег сада моли, да подари душама нашим
мир и велику милост.

Оче Георгије, ти си бес неверника претрпео, који су се неразумно
гневили, и видео си их како се у зловерној намери подигли, али су ипак
дубоко оборени, и због свога кривоверја су јавно су примили плату
неразумних.

Оче Георгије, ти си постао Божији сарадник, и као јереј си попут
земљоделца стоструки плод Владики принео, јер си душе спасених
твојом науком њему привео, и сада се моли, да Господ подари душама
нашим мир и велику милост.

Слава и сада, богородичан:
Радуј се купино несагорива; радуј се једина која си родила Великога
савета Ангела; радуј се јер си по вољи Свете Тројице; радуј се земнима
утврђење; радуј се класе рајски, јер си неорано изникла Цара и
Господа, који осушује изданке злобе.

Крстобогородичан:
Када је свенепорочна Владичица као јагње, 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?

На јутрењи
Канон, глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Пјесањ возслем људије чудному..

Узнесимо песму народи чудноме Богу нашем, који је осободио
Израиља од робовања, који му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.

DAN 7.
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Мене, пуном греха и сагрешења, обасјај милосрдни Христе зрацима
твога милосрђа, па одагнај моју таму и слепоћу, ради молитава овог
твога јерарха.
Целу си земљу, светитељу, обрадио твојим знојем и подвигом уздржања,
и у срце засејао Духа као пшеницу, и клас бестрастија си уродио,
Георгије блажени.

На рамена си свој крст узео, и лепоте земне си владару таме и
поднебесја бацио, па си за Христом следовао, и стекао ризницу
духовнога царства његовог.
Богородичан: Ти си нам моћно оружије и безбедно пристаниште, и
бедем и тврђава, и божански темељ, и мост и покровитељка, а ми
имајући Богоневесто твоје заступање, избављамо се од свих невоља.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јако Господ..

Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је
Бог наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе
Господе.

На висину врлина си узишао оче блажени, и достојно си сагледао
дубину душе, и постао си станиште боговиђења, оче преподобни, и
настањен си са саборима ангела.

Понизан душом, ти си се обогатио царством духовним, оче свети,
и у њему спремаш вечне ризнице за верно стадо твоје, зато те славимо.

Душевним смирењем и кротошћу, и по својој природи и поукама,
налик си, оче преподобни, Јакову, и постао си чистом душом као тај
Израиљ, и разумом си спознао Бога.
Богородичан: Без очинства си родила Сина, који је пре тебе био без
матере, и као детенца си га дојила, мада он све прехрањује, зато га
моли да спасе све, који са вером певају теби као Владарки, Пречиста
Богородице.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Заблистао си на висини смирења, а гордост демонску си коначно
погубио, својом дивном смелошћу; Био си и милостив оче преподобни,
јер си обилним даривањем гладне наситио, зато си после смрти храну
вечну наследио, и радујеш се у све векове, Георгије, блажени јерарше,
моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу
славе свети спомен твој.
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Слава и сада, богородичан:
Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама

која си безсемено родила телом Бога, јер се огањ Божанства у тебе
уселио па дојиш као детенцета Створитеља и Господа; зато и ангелски
и човечији род достојно славе пресвети Пород твој и сложно ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који
се са вером клањају Пресветоме од тебе Рођеноме.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,

плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане
милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Из гори приосењеннија Слове, пророк..

Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно
оваплоћење Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене
горе, и са страхом је прославио силу твоју.

Ти си брод своје душе спасао од олује телесних страсти, и у
пристаниште си се упутио и тишину уздржања, оче преподобни.

Стекао си душу налик ангелима, и чуо си од ангела песмом
слављење Тројице, јер си душом био изван света, оче прехвални.

Твојом светом вером си се јерарше наоружао, па си, као Давид,
гордога кнеза таме као другога Голијата духовном праћком оборио.
Богородичан: Богородице, надање и заступнице целог света, моли из
тебе Оваплоћенога за слуге твоје, јер смо тебе стекли као свето
очишћење, и тобом се из греха избављамо.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија боговједенијем..

Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве
света, зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

Тебе сви имамо као кулу чистоте, и као кључ целомурдија, оче
увек слављени, зато нека по твојим молитвама и ми стекнемо Божију
милост.

DAN 7.
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По Божијем предсказању, ти си се у свештенички чин оденуо, на
позив непорочне Дјеве, која те је као непорочног на тај чин призвала.

У себи си милост и милосрђе усађене имао, и са тиме си увек
живео, зато си и био изобилни даваоц хране сиротињи.
Богородичан: Небеског Владара си у твоме телу зачела, Свенепорочна,
и зато си постала узвишенија од небеса, и од свега постојећега.

Песма 6.
Ирмос: Ризу мње подажд свјетлу, одјејајсја..

Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу
одећу, многомилостиви Христе Боже наш.

Пресвети Дух је у теби нашао станиште, зато се твојим молитвама
изгоне легије злих духова.

Постао си река спокоја, и вода кротости, из којих се напајамо
потоцима сладости, оче преподобни.

Умртвио си телесне прохтеве, јер си духовно живио, зато и мене
подигни, јер сам пао у страсти, оче славни.
Богородичан: Бога-Реч, који је из Оца надвремено заблистао, ти си
неизрециво зачела у времену, Увекдјево.

Песма 7.
Ирмос: Отроки оросивиј в пешчи, и Дјеву..

Дечаке си у пећи оросио, и Дјеву си после твога рађања
сачувао; благословен си Боже отаца наших.

Обасјан Божанским Духом, ти си сазнао о своме престављењу
одавде у бољи свет, па се сада радујеш оче преподобни у тамошњим
обитељима.

Теби као звезди, по светом и сјајном животу, и просветљених чула,
звезда ти је најавила о твоме престављењу, преподобни оче.

Достојно одевен си ушао у палату вишњег царства, и позван си за
трпезу са Жеником, на духовну гозбу, преподобни оче.
Богородичан: Тебе силе небеске, као Матер Живота свих, дужно
узвишују и певају ти Владичице, ка заступници душа наших.

Песма 8.
Ирмос: Богоглаголивији отроци в пешчи..

Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.
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Имаш срце Богом руковођено, зато оче одагнај моју мрачну буру
страсти, и ка пристаништу твога упокојења ме поведи.

Засађен си украј извора воде божанске љубави, и као дрво живота
си узрастао, и плодове побожности си у своје време принео.

Као лекар неисцеливих болести, и одгонитељ духова нечистих, ти
ме, блажени Георгије, излечи од патње мога греха.
Богородичан: Ко може испричати о твоме божанском Породу, Богоро-
дитељко Маријо? Свако биће и земних и ангела се диви њему, а тебе
величају.

Песма 9.
Ирмос: Пројављенноје на горје законоположнику во огњи..

Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.

Изворима твојих суза непорочно си однеговао, оче препо-добни, рај
бестрастија, и принео си изобилни плод, па храниш вриланама твоје
свето стадо.

Ти си Богу чисто служење принео, и трку си оче преподобни са
вером завршио, и примио си венац правде из руке Христа, првог
Подвижника.

Данас се радује и игра мноштво верних, и монашка стада и сабори
свештеника, јер сви тебе као углед спасења стекоше, и као правило за
угледање.
Богородичан: Родила си Бого-Човека, Свенепорочна млада Дјево, као
истинског Бога и Сторитеља векова, зато га неуморно и непрестано
моли, да се спасу душе свих који ти поје.

DAN 7.
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Месеца априла 8. дан

Спомен светих апостола: Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа,
Флегонта, Ерме и других са њима

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Као крилати орлови сав свет сте прелетели, и свету науку сте
посејали, а плеву лажи сте благодаћу почупали, и плод са много класја
сте обрадили, свехвални, који се чува у духовним житницама у векове,
код бесмртног Делатеља умножен и сачуван.

Прославимо Иродиона, Агава и Асинкрита, Руфа и побожног
Флегонта, као виноград са плодном лозом, која нам капље сладост
спасења, па весели ожеднела срца, свих који са вером истинитом,
њихов свети празник славе.

Апостоли и очевидци Бога, душама својим су као узвишена небеса,
па јављају славу Бога нашега, својевољно оваплоћенога, они су вође
побожних, они су темељ цркве и стубови непоколебиви, они су
пристаништа верних, они су и служитељи неизрецивих тајни, и светле
вође душа наших.

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.

Крстобогородичан:
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње

ужаснула се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар
ти овако узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим
твојим чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу
Владико.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Испелтимо побожну песму апосто-

лима. Дело Јосифово. Глас 3.
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Песма 1.
Ирмос: Води древље манијем божественним..

Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио,
а Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.

Прославимо сложно свети празник светих апостола, и њих опевајмо
са веселим срцем, јер они моле Пресветога Бога-Реч, да нам подари
очишћење и милост.

Трулеж неверја многобожачког сте сољу науке Божије уклонили, а
душе из давнине у заблуди сте излечили, и спасене сте их све пред
Створитеља привели, зато сте славни и прослављени.

Славни Иродион, Руф, Флегонт, Агав и Асинкрит, и заједно са
њима и Ерма, нека се прославе у песмама, јер су другови и пријатељи
Избавитеља нашег, и свети апостоли и Божији проповедници.
Богородичан: Милостива Богородице, похвало апостола, славо страдал-
ника, и утврђење вернима, молим те да утврдиш моје срце пољуљано
од навале Лаживога, и помрачено гресима.

Песма 3.
Ирмос: Иже от не сушчих..

Сведржитељу Вишњи, ти си све из небића у биће привео, и
Речју саздао и Духом довршио; и мене си у љубави твојој утврдио.

Ви сте били очи цркве, и многима сте очи отворили, да сагледају
лепоту недокучиву, као очевидци Бога и ученици Божанскога Логоса.

Постао си блистави дом Тројице, Руфе преславни, и речима
благодатним си идолске хрмове разорио, а цркву Господњу си саздао.

Твојом светом науком, ти си Руфе свети обновио срца, и у њих
засејао спасоносна знања, и као много плодан клас си пожњео спасење
верних.
Богородичан: По суштини Божанској Недоступни, постао је Пречиста
за мене сада доступан, јер се примањем тела сав сјединио са нашом
природом, по својој крајњој доброти.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Научени од Извора премурости, ви сте, светитељи, умудрили оне
који су дотле неразумно и сулудо служили идолима, зато сте

DAN 8.
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прослављени у векове векова, и стојите пред престолем Свете Тројице,
зато се, преславни, усрдно помолите, да стекнемо опроштење наших
грехова.
Слава и сада, богородичан:

Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански
покров, и клањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.
Крстобогородичан:

Тебе Христе који си рођен од беспочетног Оца, гледала је она која
те је на крају телесно родила, како си на крсту разапет, па је овако
нарицала: јао мени, најдражи Сине, тебе као Бога славе ангели, па како
си сада Сине од безаконих људи разапет? Ипак певам теби дуготрпе-
љиви.

Песма 4.
Ирмос: Положил јеси к нам твердују..

Зато јер имаш према нама снажну љубав Господе, једино-
роднога Сина твога си за нас на смрт предао, и зато ти благодарно
кличемо: Слава сили твојој Господе.

Са вером сте донели и свето исцељење народима, а земљу злога
неверја сте разорењу предали, и саздали сте веру у душама, и због тога
сте апостоли прослављени.

Тобом се, Иродионе свети, град Патра славно у силу обукао, јер си
ти први његов престо украсио, божанским просветлењем и сјајем Духа
Светога.

Тобом се, блажени Иродионе, град Патра заиста обогатио, као
својим знаменитим грађанином, јер си га кроз праву веру ка небеском
Сиону привео, зато те слави побожним песмама.
Богородичан: На свете речи си зачела, Богородитељко и Дјево, Очевога
Бога-Реч, који од сваког незнања народе избавља, зато тебе увек светим
речима громогласно славимо.

Песма 5.
Ирмос: На земљи невидимиј јавилсја јеси..

Иако си невидив, јавио си се на земљи, и са људима си хтео
да поживиш Недокучиви, зато од раног јутра теби појим Човеко-
љубче.
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Ви сте, свети апостоли, проповедали Бога-Реч који је на земљу
дошао да спасе заблуделе, и од лажи све народе избависте.

Чудно се и обилно излила од Бога на тебе, пророчка благодат,
богомудри Агаве, јер си јасно предсказао све што ће се догодити.

Дошао си једном и предсказао Павлу страдање, окове и патње,
пророче Агаве, када си Павловим појасом свезао своје руке.
Богородичан: Само си ти чудан пород имала на земљи, и само си ти
нас измирила са Оцем јединим беспочетним, зато само тебе као Матер
Бога славимо.

Песма 6.
Ирмос: Бездна последњаја грјехов обиде мја..

Најдубљи бездан грехова ме је зграбио и дух је у мени
исчезао; али Владико твоју високу мишицу пружи, и као Петра,
тако мене и наставниче спаси.

Бог-Реч је вас поставио као сјајна светила да обасјавате цео свет,
и да уклоните таму, очевидци Бога и апостоли, и да укажете на пут
спасоносни.

Мудри Асинкрит је проповедао о смрти Бесмртнога, и о прелазу
умрлих ка животу, зато је он похвала апостола, а Ирканији чврста
ограда.

Тебе је, Асинкрите, Ирканија стекла као реку пуну воде Духа, а ти
си је напојио овим светим пићем, па је принела Владици најлепше
цветове.
Богородичан: Ти си попут ковчега Закона, јер си примила Испуњење
Старог Закона, и телом га родила, а после порода си, Богоневесто,
Увекдјева остала, као и пре рађања.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Показали сте се као Христови ученици и Апостоли свечасни,
Иродионе славни, Агаве и Руфе, Асигкрите и Флегонте са Ермијем.
Молите се увек Господу да нама који вас песмама прослављамо подари
опроштај грехова.

Песма 7.
Ирмос: Прежде образу златому, персидскому..

У давнини идолу златноме, персиској светињи, младићи се не
поклонише, него тројица усред пећи певаше: Боже отаца благо-
словен јеси.

DAN 8.
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Установили сте добро на камену вере очекивање народа, који су се
дотле узалуд камењу клањали, и просветисте их јасно, апостоли
богоречити.

Спалио си, свети Флегонте, огњем божанске науке твоје сво трње
идолске лажи, а срца бедна и хладна загрејао си огњем и топлином
Духа.

Житељи у Маратону имају тебе као великог заступника, и наро-
читог учитеља, светило и вођу, славни Флегонте, и зато те непрестано
славе.
Богородичан: Постала си нам као нови рај, Пречиста, јер смо кроз
тебе стекли Дрво живота, јер када са њега смртни једу, опет оживљују,
Богородитељко Пречиста.

Песма 8.
Ирмос: Вавилонскаја пешч отроки не опали..

Вавилонска пећ није младиће сагорела, нити је огањ
Божанства Дјеву уништио; зато верни са младићима запојмо:
благословите дела господња Господа.

Нека се данас прослављају Агав, Флегонт и Асинкрит, Руф и Ерма
славни, и са њима Иродион, јер су они Божији апостоли и светила
целог света, и учитељи свих народа.

Ерма је био учитељ и просветитељ целе Далмације, и њу је обасјао
као јарко сунце, јер је чудна дела чинио, да су и слепа срца прогледала.

Проповед си пронео, Ерма славни, као блиставо светило, и све који
седеше у мрклој ноћи си обасјао, јер си знаке и велика исцељења
чинио, и ка вери си пуноћу неверника привео.
Богородичан: Тебе Пречиста имамо као заштиту, ми слуге твоје, и код
Сина твога и Бога заступницу непостидну, зато нас спаси од несрећа и
великих искушења, јер те са вером и љубављу увек славимо.

Песма 9.
Ирмос: Купиноју и огњем прописаннују в Синаи..

Купина и огањ на Синају, су предзнак законодавцу Мојсеју, јер
је у телу своме зачела огањ који неспаљује, зато је као најсветлију
и неугасиву светлост, и као праву Богородицу пасмама славимо и
величајмо.

Са вером се окупимо у свештени хор, па јединомислијем и топлом
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душом прославимо Ерму, Иродиона, Руфа, Агава, великог Асинкрита, и
побожног Флегонта, јер су они били очевидци Бога-Речи.

Заиста су ови богоречити постали као свете маслине, јер су
благодаћу умастили лица и душе наше, и избавили од безбожног
насиља и таме незнања, зато их достојно прослављамо.

Од јаука нас многих, и робовања врагу старом злобнику, избавили
сте нас светитељи и спасоносни апостоли, и указасте нам на стазе, које
са божанском надом воде ка царству небескоме.

Свети ученици, као светиљка са шест светила, молите усрдно
Трисунчану Светлост, да просветли душе, нас, који славимо најсветлији
ваш спомен, и да се избавимо од таме и вечне осуде.
Богородичан: Као клешта која пламен носе, примила си у тело своје
духовну жеравицу, која спаљује наше страсти, а просветљује нам душе,
и уклања таму идолског веровања, Пречиста Дјево, много опевана.

DAN 8.



50

MINEJ APRIL

Месеца априла 9. дан

Спомен светог мученика Евпсихија

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: Мученици Господњи..

Челичним гребенима си струган до утробе твоје, храбри мучениче,
али си остао непоколебан, јер си духовне очи управио ка Богу који ти
је снагу дао, Евпсихије, и тако си безаконике посрамио; Зато моли Бога
да спасе нас, који са вером славимо спомен твој.

Замахом мача је одсечена твоја света глава, храбри мучениче, и
чудом си крви као млеко и воду излио, али си тиме привукао у веру
неразумне, и славу неизрециву си примио, а твојим светим заступањем
свима дајеш велику милост.

Храбро је Евпсихије живот свој завршио, а подвигом и трпљењем
је безумнике победио, и све невернике је задивио, подношењем патњи
превеликих, зато је после смрти прослављен; А ти Господе ради
његових молитава, подари свима велику милост.

Слава и сада, богородичан:
Нечисте су помисли и лажљива уста, и сва су моја дела укаљана.

И шта да чиним, и како да сретнем Судију? Зато моли Владичице и
Дјево Сина твога, Творца и Господа, да у покајању прими моју душу,
као једини милостиви.

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.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Певам о храбром подвигу Евпси-

хија. Дело Јосифово. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
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Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.

Певајући о твоме храбром страдању, блажени мучениче Евпсихије,
молим те, јер имаш смелост код Господа, да моју душу избавиш од
мучења страстима.

По Божијој вољи ти си, блажени, срцем твојим презрео све красоте
света, и тако се диван показао, јер си страсти покорио и над њима,
Евпсихије, царевао.

Заиста си издржљив био, када си на муке и патње предан, и и све
си безбожнике задивио, јер си се као храбар страдалник за Христа
показао.
Богородичан: У телу се родио из тебе Владика, да обнови нашу
пропалу природу, млада Дјево, и да смртнике небескима учини.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..

Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.

Теби разумном наређују безумници, да се злочиначком кнезу
демона безумно поклониш.

Када си узнет на висину и муке, теби се ангел јавио, и на смелост
те охрабрио, Евпсихије страдални.

Док си био у тамници певао си и исповедио Бога и Господа, и
показао се као чувар његових заповести.
Богородичан: Благодарну песму пева теби хор страдалника, Дјево млада
и Пречиста, јер су твојом помоћи постали победници.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Храбро си свој подвиг завршио, и победио си, мучениче, демона
противника, зато си славу чудеса од Бога примио, па те зато славе сви
верни и цела црква, и у овај дан те похвалама празнују.

Слава и сада, богородичан:
Неискусобрачна и благословена Маријо, усмери нас на пут

покајања, јер се увек удаљујемо ка злим беспућима, и предоброга
гневимо Господа, а ти си уточиште очајног народа и Божије станиште.

DAN 9.
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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 твојим пречистих
руку, Милосрдни?

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

Радосно си, мучениче, разделио сиротињи сво имање, а стекао си
мучеништво као богатство неукрадиво, и радост непролазну.

Светом вером просвећен, ти си таму несветих изобличио, који су
хтели да те искушају, и да те удаље од вере помоћу лажи демонских.

Сви који су обмани припадали, дивили су се теби украшеном
истинским врлинама, јер си изливао животодавне речи, светитељу
дични.
Богородичан: Ти си Дјево заиста узвишенија и од небеских сила, зато
моју душу учини изнад телесних страсти.

Песма 5.
Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими Господи..

Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.

Трпељиво си телесне ране поднео, када си, блажени Евпсихије, на
дрво обешен био, али си и одан Господару целог света остао.

Певао си Христу, када су те по ребрима секли и кожу дерали,
мучениче храброг срца и најиздржљивији.

Док си Богу певао ангел ти се јавио, и на подвиг спремио, који си
уз Божију помоћ до краја издржао.
Богородичан: За оне који на тебе наду сву положише, моли се увек
Владичице, да бисмо се будуће осуде избавили.

Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..

Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио,
па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
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Олуја и терет мука нису те могли потопити, мучениче, јер си имао
Христа Бога за помоћника и кормилара, који те је привео у тихо
пристаниште свога царства, Евпсихије.

Твоја духовна смелост мучениче и одлучност, коју си показао
противницима, заиста им је постала страшна, и трпљењу твоме су се
злочинци дивили, а ти си због подвига и победе примио од Христа
награду.

Твоја крв је без правде проливена, али си њоме подавио сву војску
демона, и мноштво неверних утопио, а сабор верних обилно напојио,
Евпсихије, украсе светих мученика.
Богородичан: Усправи мене сасвим палога, јер сам страстима отворио
врата, и твојим благим заступањем приведи ме улазу у покајање, и
спаси ме, јер си Спаситеља свих и Господа родила.

Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи пламен дерзновенно..

Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

У сабор мученика си убројан, и у чету светих бестелесних, јер си
тело од неразумних страсти сачувао, и био си изузетно храбар, трипут
блажени страдалниче Христов.

О, како је добра твоја куповина! Ти си светитељу, горчину изли-
вене крви заменио за небеско царство, у којем певаш: благословен си
Господе Боже у векове.

Ти си пао мучениче мачем посечен, али си поразио прекомерно
хвалисавог Велијара, и неизлечивим ранама си посекао њега, који је на
твоју чврсту вољу злобно ударио.
Богородичан: Тебе је пророк Данило Светим Духом назвао планином,
Дјево, од које ће се Христос попут камена без руку одсећи, и који ће
уништити обману идолску.

Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..

Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благосло-
вите сва дела господња Господа.

Постао си победник над мучитељима и нечистим дусима, а верном
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народу, страдалниче Евпсихије, слава и похвала, зато тебе хвале светим
песмама, а Христа величају у све векове.

Свети народ у Кесарији пева о теби, преблажени светитељу, јер
тамо мучениче лежи тело твоје, и излива реке исцељења, а страсти
потапа, и срца верних светињом орошава.

Пошао си храбро на суђење и подвиг, и био си кидан чак до
зглобова и до самих унутрашњих органа, али си остао немалаксао и
сасвим непоколебан, зато си венце победе примио.
Богородичан: Милостива Дјево, ти си милостивог Бога-Реч родила,
смилуј се и на мене незаслужног, јер сам очајан због мојих
прекомерних грехова, и цео сам живот у лености провео.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..

Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Био си привезан уз дрво, и тако си наликовао страдању Нестра-
далнога, и који је из свога милосрђа укинуо страсти побожних,
мучениче Евпсихије.

При твоме крају живота, виђено је чудо велико: као да је место
крви истекла из твоје одсечене главе, мучениче, млеко и вода.

Твојим телом, свеблажени светитељу, прослављен је и најславнији
Бог, у прослављењу твога светог празника, као што си ти и прорекао.

Данас је црква дочекала весеље због твога светог празника,
Евпсихије, а ти својим молитвама спаси све, који у њој о теби поје.
Богородичан: Обасјај ме Дјево светлошћу покајања, јер сам у мраку и
ноћи греха, и покрила ме је магла лењивога.
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Месеца априла 10. дан

Спомен светих мученика Терентија, Помпија и осталих са њима

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Сабор страдалника са многим именима, многе је и разне муке
храбро претрпео, и ка јединоме Богу нашем је радосно прешао, и
весели се са много светих бестелесних сила, јер су много хиљада змија
савладали, својом храброшћу и благодаћу Духа Светога.

Преславни Максим и велики Терентије, премудри Помпије, Мака-
рије и побожни Африкан, нека се славе у песмама, а са њима и остала
чета мученика, који су својом крвљу купили царство небеско, пуно
славе непролазне.

Ни глад, ни патње, ни живот, ни смрт, немогоше вас славни
одвојити од љубави Створитеља, зато сте наследили царство небеско и
блаженство непролазно, и весеље којем краја нема, па зато и нама
измолите да примимо на дар очишћење и милост.

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.

Крстобогородичан:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и

Пастира на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој
вољени, зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти
Речи Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв
излио Владико?

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Спасите ме мноштво победних

мученика. Дело Јосифа. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..

DAN 9.
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Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.

Мноштво славних страдалника, умолите Христа, који има мноштво
милосрђа, да уклони мноштво мојих зала, да бих ваш празник похвалио.

Служећи живоме и истинитом Богу, ви страдалници нисте никако
одали част бездушним боговима, него сте себе као живу жртву
Животодавцу принели.

Безбожници су наредили богомрско проповедање, а на сред
судилишта четрдесет страдалника оваплоћенога Бога-Реч проповедаше,
и из неверја сав народ избавише.
Богородичан: Певам теби Дјево, јер си само ти, свеопевана, Бога
оваплотила, од твога часног тела, и неизрециво и чудно си га, Пресвета,
родила

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..

Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.

Својим светим устима су страдалници проповедали Господа пред
мучитељима, док су трпели велика страдања.

Страдалници су предани да се због вере у Христа исеку на комаде,
а они су кроз жар страдање њега још више заволели.

Када су за Христа оковани, ослободили су се окова сујете, који су
са светим Терентијем били осуђени.
Богородичан: Спаси ме Мати Пречиста, јер си родила преблагог
Господа, па умири велики метеж и буру у мојој души.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Четрдесет Христових страдалника, наоружани силом Христовом и
са вером, победили су војске демона, а када су умрли, они су радосно
ка бесмртном крају прешли, и моле опроштај грехова нама, који њих
увек славимо.

Слава и сада, богородичан:
Ја сам грехољубив, али молим тебе Пречиста, јер си безгрешнога

Бога родила, који узима грехе целог света, да се смилује мојој много
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грешној души, и очисти мноштво греха мојих, јер си ти очишћење
покајаних грешника и спасење и заступница верника.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапнут? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

Примајући патње, и прошавши кроз тешка искушења, украсили сте
се мученици и заблистали више од сафира и злата.

Живоносно дејство сте примили од животворне Тројице, па сваку
болест и свако умртвљење душа и тела одгоните.

Нећемо се одрећи Господа, и нећемо принети жртве безумним
демонима! Тако су ови побожни узвиикнули, када су патњама и мукама
предани.
Богородичан: Тебе свенепорочна Владичице, у неприликама и искуше-
њима на помоћ призивам, а ти похитај и спаси ме, јер си Спаситеља
Бога-Реч родила.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи спаси ни..

Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер
си ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.

Оборили сте чврсту идолску обману, страдалници, када сте трпели
комадање својих, мученици свехвални.

Рекама своје крви сте исушили дубину обмане, блажени мученици,
а сваку жедну душу сте напојили.

Постали сте, мученици, као цветна ливада, ширећи божански мирис
Светога Духа.
Богородичан: Твој Син се јавио Пречиста да избави род људски, и
родио се из тебе јер је човекољубив.

DAN 10.
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Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију..

Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио,
па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.

Твојом силом помогнути, савладали су силу вражију, и показали се
заиста као моћни, мада су се у немоћном телу борили, али су Силнога
оборили, свети и победни мученици.

Многолику си Змију победио, и њој си својим ногама управо главу
сломио, зато си на своју победоносну главу венац примио, Терентије
мучениче Христов, и заједничаре са светим ангелима.

Гроб ових мученика исцељења излива, и од страсти очишћава, а са
душа пере нечистоту, и војске демона потапа, а срца свих побожних
благодаћу напаја.
Богородичан: Као осењену гору те је, Богородице, пророк Авакум
унапред видео, из које ће доћи неизрециво оваплоћени Бог, да спасе
свет који је захватила велика бура греха.

Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах..

Наста данас славна успомена мученика, Терентија премудрог и
другова његових, веселећи све. Приђимо скрушено да примимо
исцељења: они од Бога примише благодат Духа Светог, да исцељују
болести душа наших.

Песма 7.
Ирмос: Отроци Јеврејстији в пешчи попраша..

Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Ви сте светитељи стекли уши спремне за слушање и за свето
извршење Божијих наредби, и певали сте најусрдније: благословен си
Господе Боже у векове.

Божије заповести сте страдалници супротставили наредбама беза-
коника, који су вам говорили да се одрекнете Христа; А њему и ми
певамо: благословен си Господе Боже у векове.

Своја тела сте мучитељима предали, и својих тела сте се одрекли,
из љубави према Јављеноме на земљи, који је тело узео; Њему песму
певате мученици: благословен си Господе Боже у векове.
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Богородичан: Када си у телу неизрециво зачела Христа, плодом твога
тела си обновила, Најнепорочнија, родоначелника у давнини пропалог
несмисленим преступом и грехом.

Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..

Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

На судилишту мучитељевом, богомудри Терентије, Африкан, Мак-
сим и Помпије, а са њима Александар, Зифон и славни Теодор, заједно
са тридесет страдалника, као трострука десетица и као један, испове-
даху Спаситеља свих Христа, и храбро пострадаше.

За Христа су мучени, воловским жилама бијени, и немилостиво
кидани и трозубцима сечени, и пред звери бацани, ужареним шипкама
по ребрима паљени, али су ипак ови страдалници кликтали: свеште-
ници благословите, а народи величајте Христа у векове.

Речи живота носећи, ови храбри мученици су умрле у обмани
спасли, а демоне су усмртили, и на Христова света страдања и смрт су
се угледали, јер су многе и разне муке искусили и блажену смрт су
примили, певајући Христу у све векове.
Богородичан: Оживи умртвљену, подигни палу, и исцели моју рањену
душу, ради Спаситеља који је копљем прободен у своја света ребра, а
којега си ти у своме телу оваплотила, Најнепорочнија; Њега деца
благосиљају, свештеници му певају а народи га величају у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..

Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег
снисхођења, јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из
девичанског тела постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу
верни величамо.

 Гроб мученика излива исцељења, и из њега као извора божанскога
Духа се напајамо, зато дођите мученикољубци да усрдно захватимо, па
тело, срце и душу очистимо, а Спаса Христа са вером да величамо.

Као цветови божанског насеља, као свете руже процветасте, и
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мирисом светим цркву испуснисте, а смрадну обману демонску далеко
одагнасте, Божијом благодаћу, мученици Христови на броју вас
четрдесет.

Хајдемо данас верни да Максима и Александра, заједно и Теодора,
Зифона и Помпија, Африкана и Терентија са осталим страдалницима са
вером похвалимо и прославимо, а њихове подвиге опевајмо.

Земља је примила у себе крв вашу и ваша тела, а небо ваше свете
душе, војске ангела су часно окупљене због ваше победе, а Христос вас
је овенчао, светитељи, као победнике.
Богородичан: Ти која си као двери светлости, обасјај моју бедну душу,
помрачену тешким преступима, и учини ме заједничарима Божијег
дана, да бих те славио ка непостидну заступницу верних.
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Месеца априла 11. дан

Спомен светог свештеномученика Антипе, епископа у Пергаму
у Азији

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Свештено-мученик и архијереј богоугодни, и прави пастир, стуб
непоколебиви, и лествица побожности, бедем цркве, лепота светитеља,
и извор чудеса, постао си Антипо, зато тебе песмама побожно славимо,
и твој свети празник данас прослављамо.

Правилима твоје науке, ти си славни, као изузетан кормилар бро-
дом цркве управљао, пловећи изнад валова обмане, ти ниси најнечи-
стијим замкама Отуђенога потопљен; Жестоко си пострадао, али си
противника победио, и ка Христу прешао, јер си се на његова страдања
угледао.

Твоје мошти, богонадахнути светитељу, увек миро изливају, јер си
заиста постао угодни Христов мирис, а смрад идолске обмане си
оборио, и као трпељив страдалник си се мучениче идолопоклонству
противио, па те зато молимо: помени све који са вером тебе помињу
јер си смелост код Господа стекао.

Слава и сада, богородичан:
Ороси ме Владичице, безданом твоје милости, јер ме пали жар

страсти срца мога, и као милостива напој ме млада Дјево, и учини да
изливам непрестано сузе покајања, молим те, због којих ме удостоји
утехе Пречиста, јер искрено плачем.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапнут? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Тропар, глас 4.
Био си наследник апостолског престола, и по природи заједничар

DAN 9.
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духом са њима, богонадахнуто дело си вршио и за пример духовно
узрастао. Зато јер си у речи Истине поучавао и због вере си и до крви
пострадао, свештеномучениче Антипо, моли Христа Бога да спасе душе
наше.

Или овај, глас исти:

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Величам Антипу сјајног међу муче-

ницима. Дело Јосифово. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.

Обасјан зрацима Трисунчане благодати, обасјај све који твој светли
празник славе, па их избави, мучениче Антипо, из мрака страсти.

Бог-Реч је тебе, свемудри, учинио истинитим сведоком његових
страдања, а ти си зловерје уништио, и свако лукавство демонско
победио.

Многим постовима си телесне прохтеве умртвио, и одеждом светог
свештенства се украсио, па си бескрне жртве приносио, Ономе који је
ради тебе умро.
Богородичан: Сјајем твоје светлости, обасјај млада и свенепорочна
Дјево, моје срце заробљено у ноћи страсти и искушења, јер ти си
неизрециво свима Сунце правде обасјала.

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..

Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.

Излио си реке науке своје и њима верне напојио, а мутне воде
многобожја си, светитељу, исушио.

Христовом силом помогнут, блажени, ти си снагу гонитеља твојих
трпљењем посекао, и као мученик се овенчао.

Слуге демонима си уверио да славе истинитог Бога, јер он је, оче
преподобни, смртно тело понео, по богатом милосрђу свом.
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Богородичан: Родила си Пречиста Избавитеља, који људе од робовања
демону избавља, зато тебе побожно славимо.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Разгорео светим жаром божанске љубави, мучениче Антипо, ти си
пламен безбожних угасио, и у ужарену пећ си бачен био, и ка
незалазној Светлости си отишао; Зато моли, оче преподобни, Христа
Бога, да нам подари опроштај грехова.

Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у

твоме телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и
после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао.
Њега усрдно моли да нам подари велику милост.

Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи

гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!

Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церког на крестје..

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.

Стуб твога срца није поколебало ни противљење највећих беза-
коника, мучениче и страдалниче, јер си распаљен ревношћу за веру
постао јачи и од огња.

Ти си, прехвални, ухваћене у дремежу неверја пробудио, науком
Духа Светога, и подигао си их ка истинитом богопознању.

Понизио си надменост демона, јер си се ка Богу, Антипо, усрдно
узносио, и кроз свето узлажење си обожен, и боговидац си постао.
Богородичан: После рађања си сачувана као и пре рађања: Дјева и
Мати нетакнута, јер си Створитеља свих родила, а он се из тебе у
човеково тело својевољно оденуо.

DAN 11.
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Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет..

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

Попео си се на гору врлина, светитељу блажени, и ушао си у
познање најузвишеније сени, и са Богом си разговарао.

Твојим речима си, светитељу, као мрежом, уловио из дубине
безбожја залутале народе, и благодаћу си их спасао.

Када је твоје тело за храну огњу предано, ти си светитељу, са
висине, од Бога, божански росу изобилно примио.
Богородичан: Господ у виду најсветијег Бога, се у твоје тело,
Свенепорочна уселио, и мој изглед је примио.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом хваљенија..

Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.

Уздржањем и подвигом испосничким си, оче блажени, тело своје
разапео, и овенчао се и мученичким подвигом, Антипо, који си чврстог
срца поднео.

Стајао си пред судом и проповедао Оваплоћенога, који се због
тебе, страдалниче, унизио, и пред Пилатовим судом стајао, и крстом је
демона усмртио.

Црква у којој лежи, блажени мучениче, твоје намучено тело, је лек
за болесне, јер излива божански сјај дарова Духа Светога.
Богородичан: Мада у светима почива, Исус Свети се уселио у твоје
тело, и прославља, млада Дјево све, који њега са истинском вером
славе.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Био си апостолски сапрестолник и украс светитеља, блажени. Му-
ченички се прославивши, засијао си као сунце, све просвећујући, Анти-
по свештени, и разрушио си дубоку ноћ безбожја: зато те поштујемо,
као истинског Божанског свештеномученика и исцелитеља нашег.
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Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии отроци персидстјеј..

У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Угледајући се на три младића у пећи, свети Антипо, тако си и ти у
сред жестоко ужареног бакарног суда стајао, и кликтао си: благословен
си у храму славе твоје, Господе.

Да достигнеш у заједницу недоступне Светлост, ти си таму злих
духова Богом просветљен прошао, кличући: благословен си Боже мој и
Господе.

Дејством Духа, мучениче Антипо, ти гасиш разне страсти људима,
јер си се угледао на Христова страдања, па кличеш: благословен си
Боже мој и Господе.
Богородичан: Од твога девојачког тела, млада Дјево, заиста се
оваплотио Бог-Реч, са Оцем беспочетан, да би нас унижене усправио,
зато си ти благословена међу женама, Најнепорочнија Владичице.

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..

Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Сада гледаш, али не као у огледалу нити у загонетки, највећу
лепоту, него лицем ка лицу, јер су сенке прошле, и зато радосно кличеш
њему који те је прославио: благословите сва дела господња Господа.

Ти си као архијереј Христов, његово свето стадо добро, светитељу,
напасао, и као јагње су те безаконици огњем спалили, док си певао
Антипо: благословите сва дела господња Господа.

На камену Божијих заповести, ти си стопе твога срца утврдио, зато
ни тешке муке као ветрови, нити буре ласкања, нису те могли
поколебати, него си у песми певао, премудри Антипо: благословите сва
дела господња Господа.
Богородичан: Као Мати Творца свих, и као свети храм Сведржитеља,
и као земља неорана која је родила необрађивани клас, таква си Дјево
и Мати, зато сачувај верне који кличу: благословите сва дела господња
Господа.

DAN 11.
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Песма 9.
Ирмос: Kамен нерукосјечниј..

Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.

Као светитељ и јерарх, ти си свето трку завршио, и твој свети
живот си свештенством усавршио, па си радосно похитао ка Вољеноме,
Антипо, мучениче и свештениче.

Украшен јасно врлинама, и славом мученичком, блажени, ти си
прешао ка дивом Господу, и примио обожење, светитељу богоугодни.

Ти распаљен љубављу ка Господу, мучениче Антипо, ти си у
ужарени сасуд ушао и сагорео, и тако си, оче, себе као угодну жртву
Богу принео.

Гроб твој, блажени светитељу, са твојим светим моштима, излива
миро а смрадне страсти одгони, и свима који твој спомен славе, пружа
угодан мирис.
Богородичан: Носећи на рукама Христа, који својом вољом све држи,
ти га моли Пречиста као Бога Владику, да се смилује на нас, који тебе
непорочна као Пречисту Богородицу исповедамо.
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Месеца априла 12. дан

Спомен преподобног оца нашег и исповедника Василија,
епископа у Парију

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Твој спомен је са похвалама, и светло се празнује, светитељу
Василије, па радошћу испуњава саборе православних, јер ти си правду
заволео, чистоту, целомудрије, и кротост, а изнад свега тиховање, и зато
си поштован и слављен.

Попут светога Павла, и ти си прогонство претрпео, светитељу
Василије, и живот си у оскудици и невољи окончао, са свих страна
притиснут, и увек пресељаван, а сада си без туге и промене од Бога
примио блаженство и насеље.

Као богоугодни светитељ, ти у духовном граду гледаш Незалазног,
и удостојен си да гледаш надземаљско и одевен си у преподобност, а у
правду огрнут, пагледаш духовну лепоту и дивоту лицем ка лицу,
даровити светитељу.

Слава и сада, богородичан:
Спаси ме Пречиста Владичице, јер си Спаса неизрециво родила, само
сам тебе стекао као заступницу и бедем необориви, и као окриље и
радовање, и души мојој од Бога утеху; а ти ме избави од црва неуснулог
и огња вечнога, Мати Христа Бога.

Крстобогородичан:
О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који
држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима
живот дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на
крсту подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.

На јутрењи
Канон, глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..

Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.

DAN 9.
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Теби је неизрецива и Трисјајна светлост заблистала у непролазном
царству небеском, оче, и весеље праведних си достојно примио.

Теби су се отворила врата Едема, и као светитељ си дошао ка
светима, и убројан си, дични оче, у цркву првенаца.

За веру си пострадао, а свештени чин си до краја сачувао, и зато
си се удостојио радости са небеским свештенослужитељима.
Богородичан: Творац свих се телом у Ипостаси сјединио, које је од
тебе примио, и из тебе је Богомати неизрециво произашао, да би се
људима приближио као што је и хтео.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..

Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.

Дичан је и преславни твој спомен, и радошћиу весели сабор право-
славних.

Ти си, оче преподобни, свукао са себе облак тела свога, и његових
стега се ослободио, и тако Богу приближио.

Блажени крај живота и блаженство одабраних, ти си оче као ода-
бран достојно примио.
Богородичан: Имајући тебе као помоћницу нећу се постидети, Пре-
чиста Мати Божија, а имајући тебе као заступницу, од непријатеља
мојих се избављам.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Својим врлинама ти си целом свету заблистао као велико сунце, а
сјајем и светлошћу твојих чудеса просветио си саборе верних, и
уништио си таму страсти, зато, оче Василије, моли Христа Бога, да и
нама подари велику милост.
Слава и сада, богородичан:

Ти си била као божанска скинија Бога-Речи, једина Пречиста Мати
и Дјево, а чистотом си и ангеле превазишла, зато мене који сам више
од свих прашина и оскверњен трелесним гресима, очисти божанским
водама твојих молитава, и подари ми Чиста велику милост.

Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи гледајући
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на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је плакала
и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а хтео си
да избавиш од страдања човека?!

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

Уздижући молитве ка Богу, ти си, оче, узвишеном вером оборио
богохулне јереси, а цркву си развеселио.

У небеску скинију је тебе, оче, први Подвижник уселио, јер је
твоје неклонуло противљење богоодступницима примио.

Као чувањем предања цркве Божије, ти си прогонство претрпео,
али си и победу стекао, и тако си живот скончао.
Богородичан: Умоли Пречиста Дјево Бога којег си родила, да подари
твојим слугама опроштај грехова.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи спаси ни..

Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер
си ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.

У тебе се, богоносни оче, уселила божанска благодат, и учинила те
верним пастирем своје цркве.

Ти си телесне прохтеве и страсти умртвио, јер си за Животодавним
Духом, оче, ишао.

Целомудрено и праведано си, богомудри оче, свој живот завршио,
и награду за своје врлине си примио.
Богородичан: Као пресвети храм, ти си Извор бестрастија родила,
Дјево и Мати свенепорочна.

Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..

Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Престо просветљен лепотом небеског сјаја ти си оче преподобни на

DAN 12.
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земљи за собом оставио, али си наслеђе непропадиво, у земљи кротких,
као кротак примио.

У својој обмани се смејао богохулни јеретик светој Божијој вери
православних, али ти си са великим усрђем проповедао да се слави
икона Спаситељева, оче дични.

Твоју жудња за Богом се испунила, оче преславни, када си ка њему
прешао, у светој радости, па сада гледаш светлост и лепоту светих.
Богородичан: Човечанство се избавило од смртности и трулежи, када
си телом бесемено родила Животодавца, Дјево Свенепорочна, на
благодарност свих који те са вером хвале.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишниј ишчја..

Озаривши се Светлошћу Небеском, блажени, просвећујеш све који
са љубављу поштују твоје славно страдање, оче свештеномучениче
Василије: моли Христа Бога непрестано за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи попраша пламен..

Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

О, неизрецивог ли весеља, које си се удостојио да примиш, оче
свеблажени! Јер сада живиш у духовној светлости и певаш: благословен
си Господе Боже у векове.

Украшен дивним венцем свете лепоте, оче свеблажени, ти се
радујеш са војскама на висини и певаш: благословен си Господе Боже
у векове.

Као проповедник Тројице, и служитељ небеских тајни, ти умило-
стиви Владику према нама, који кличемо: благословен си Господе Боже
у векове.
Богородичан: Ти си Пречиста окренула стару Евину клетву на благо-
слов, када си Сина Божијег родила, а ми сви њему кличемо: благосло-
вен си у све векове.

Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..

Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благосло-
вите сва дела господња Господа.
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Избављен од животних патњи, а уједно и тешкоћа, ти си оче
свеблажени примио неизрециву радост и весеље, и зато певаш:
благословите сва дела Господа, и величајте га у векове.

Духовном науком си се са усрђем противио погрдним хулама, оче,
и успевши да их уклониш, ти свештенослужитељу певаш: благословите
сва дела Господа и величајте га у векове.

Како је дивно место у које си се уселио, јављени светитељу, и како
је красно насеље, оче, где боравиш и певаш: благословите сва дела
Господа, и величајте га у векове.
Богородичан: Тебе смо Пречиста, сви верни стекли заступницу, и
твојим молитвама се избављамо од невоља, зато Христу кличемо:
благословите сва дела Господа, и величајте га у векове.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..

Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Ти си, оче, свој живот свето провео, и својим делима си Богу
угодио, и зато си, светитељу, небеско царство примио.

Трку си завршио а веру сачувао, и подвиг си окончао, и зато си
радосно венац правде примио.

Назив светитеља си примио, преблажени, и испунио си своје жеље,
зато сада не престај да се молиш за стадо своје.
Богородичан: Не окрени лице од реке мојих суза, јер ти си сваку сузу
са сваког лица обрисала, Дјево, која си Христа родила.

DAN 12.
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Месеца априла 13. дан

Спомен светог свештеномученика Артемона

На Господи воззвах.., стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Још док си на земљи живео, ти си у заједници са бестелеснима
био, и са њима непрестано Тројици служио, Артемоне богоблажени, ти
си увек као небески човек ходио, и све на земљи светим чудесима
поучавао о небеским стварима.

Обасјан си, светитељу, Божијим сјајем, јер си своје тело многим
мукама изнурио, и ка духовном Светлу си прешао, зато се тамо моли,
да се душе наше ослободе од таме и ноћи страсти, и да и оне буду
обасјане.

За све који са вером твој спомен служе, свештеномучениче, и који
певају о твојим светим подвизима и мукама, не престај да се молиш,
да буду сачувани од невоља и несрећа, и да се избаве и од предстојеће
пропасти, Артемоне, мучениче и Божији проповедниче.

Слава и сада, богородичан:
Због моје пропале природе лежим на земљи, али ка твојој тишини
Дјево притичем, да ме од навале буре и искушења разних избавиш, да
бих стално певао о твојој благодати, Богородице Мати Увекдјево.

Крстобогородичан:
Стојећи крај крста Сина и Бога свога, гледајући његово дуготрпљење,
Мати је плакала и говорила: тешко мени чедо најдраже, зашто страдаш
тако неправедно Речи Божија? Да би спасао човечанство.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је по алфавиту. глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..

Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
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Нека Даваоц разума отвори своју ризницу, и нека подари изобилно
благодат речитости, свима који са вером хвале његовог страдалника
Артемона.

Од младости си, светитељу, рањен најдражом стрелом узвишене
љубави Христове, зато те, Артемоне, никаква телесна жеља од те
љубави није одсекла.

Приљежно си се удубио у дубине Светога Писма, и мудро си
извукао веру, као најбоље богатство, којим си све верне обогатио.
Богородичан: Сви на земљи рођени су, Рођеним из тебе, од земље ка
небеској висини узнети, Богородице Пречиста, и у хорове ангела смо
њиме заиста убројани.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.

Одевен у силу Духа, ти си победио војске противне Створитељу,
храбри Артемоне.

Угасио си пећ идолске обмане, преподобни оче, изливеном твојом
крвљу страдалничком, преславни Артемоне.

Жудњом за Богом си, преподобни оче, киптео, и запаљен светом
љубављу ка њему, ти си због ње и пострадао.
Богородичан: Рођени из тебе Пречиста, узрок је ослобођења од наших
грехова, и уз правду је све верне завезао.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Попут светих исповедника, и ти си живот мученички завршио, и ка
небесима си свети Артемоне похитао, где си венац неувели од Бога
примио; зато твој свети спомен празнујемо, кличући: помени нас
свештеномучениче, јер ти пред Христом стојиш.

Слава и сада, богородичан:
Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у стра-

стима природу земнородних и обамрлу, и подигла си их из смрти ка
животу непролазном, зато те како доликује сви Дјево најславнија
славимо, као што си и прорекла.

DAN 13.
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Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати

Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

Твоја жртва славни, на небески жртвеник је узнета, и сада је
богоугодна Владици свих постала.

Душу си узносио ка Најбољем, преподобни Артемоне, и спознао си
тајне Христове, за које си и пострадао.

Установљен си на непомичној стени Створитељеве љубави, оче
преподобни, и зато насртаји и олује демонске нису никако могле да ти
душу поколебају.
Богородичан: Тебе Владичице, као неисцрпну ризницу дарова имамо,
и непрестане дарове и чудеса од тебе сви примамо.

Песма 5.
Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими Господи..

Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.

Ти си светитељу, запретио валовима безбожија, и спасао си народ
послушни, и упутио их у пристаниште вере.

Ти си као светли светионик у ноћи лажи, оче преподобни, и забли-
стао си светлошћу богопознања, и на светлост си људе упутио.

Постао си ученик Христов, Артемоне преподобни, и служитељ
неизрецивих тајни, и својим страдањем си принео њему угодну жртву.
Богородичан: Од нечистих страсти и блата, очисти твојим молитвама
Богоневесто моју душу, и чисту је изведи пред Бога.

Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо безаконија моја..

Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
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Ти си за веру Христову пострадао, Артемоне, и изобличио си
безаконих противника богохулно наређење, зато си мученик за веру
постао, и светом победом се овенчао.
Огњем твоје проповеди исушио си мутне потоке безбожија, а вернима
си излио светле реке вере и богопознања, преподобни Артемоне.

Наоружан вером, оче славни, против богоборне змије, ти си је,
Артемоне, мртвом учинио, а од Господа си венац победе примио.
Богородичан: Ми који смо били мртви, постали смо бесмртни,
божанском благодаћу Рођеног из тебе, Богородице Пречиста, и од прве
пропасти се избависмо, а одећом непропадања се украсисмо.

Песма 7.
Ирмос: От Јудеји дошедше отроци в Вавилоње..

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен
јеси.

Запаљен огњем свете љубави ка Владици, мучениче славни, ти си
у подвиг и патње радо похитао, кличући: благословен си Боже отаца
наших.

Одевен у силу Утешитеља-Параклита, мучениче, ти си попут апо-
стола, нападе Варалице храбрим трпљењем победио, и певао си: благо-
словен си Боже отаца наших.

Целомудријем си живот свој украсио, а тело чистотом, и чисто си,
Артемоне, Христу свештенослужио, певајући благодарну песму:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Да би све привукао небеској слави, Творац свега је одлу-
чио да се из тебе Богородитељко роди, и са нама, као Човек, доброчи-
нитељ и Бог, у телу поживи.

Песма 8.
Ирмос: Царја небеснаго, јегоже појут воји ангелстији..

Небескога Цара о којем поју војске ангела, хвалите и
величајте у све векове.

Небескога Цара си, како доликује, изнад свега земног славио, и са
њиме се Артемоне у векове радујеш.

Тебе, страдалниче, узвишеног душом ка Створитељу, напади мучи-
теља нису никако могли отргнути од његове љзубави.

DAN 13.



76

MINEJ APRIL

Обасјан, страдалниче, сјајем божанске светлости, ушао си у
неприступни жртвеник светиње, као служитељ неизрецивих тајни.
Богородичан: Он Који је надразумно и неизрециво примио човекову
природу из тебе Богородице, учинио је синове човечије усиновљенима.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..

Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Превазишао си зиму безбожја, и достигао у пролеће праве вере, и
удостојио се светлости Сунца славе.

Душевним и разумним очима си видео са десне твоје стране како
стоји Господ, и зато се ниси поколебао, Артемоне, у олуји мука.

Удосојен си, страдалниче, божанске и неизрециве славе, са
страдалницима и Христовим ученицима, зато га моли за нас као
Милосрднога.
Богородичан: Посети Богородице са висине нас унижене, па избави нас
од пропасти и сваке невоље.
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Месеца априла 14. дан

Спомен међу светима оца нашег Мартина, исповедника и папе
римског

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: Что вас наречем..

Како да те сада објавимо Мартине? Као славног наставника пра-
вославог предања? Као правог и водећег чувара светих Божијих наре-
даба? Као одлучног изобличитеља лажи? Храброг проповедника бого-
словља? Као светог свештенослужитеља? Или као часног чудотворца?
А ти се моли за спасење душа наших.

Како да те сада назовемо Мартине? Као реку пуну воде духовности,
која увек напаја душе за добре плодове вере? Као Свећник православља
који блиста светлошћу? Као планину из које извире божанска радост?
Као проповедника божанске науке? Као изобличитеља сваке јереси? А
ти се моли за спасење душа наших.

Како да те сада именујемо Мартине? Као свехвалног свештено-
служитеља праве скиније? Као побожног заступника код Бога за све и
свакога? Као чашу која излива божанско пиће? Као светило које има
речи живота, које на западу излази и на истоку се јавља? А ти се моли
за спасење душа наших.

Слава и сада, богородичан:
Коме си постала налик моја бедна душо, јер ти никада не мислиш

на покајање? Зар се не бојиш огња и свих зала која те чекају? Прени
се и једину брзу на помоћ призови и завапи: Дјево и Мати, молим,
твога Сина и Бога нашега да ме избави од замки Злобнога.

Крстобогородичан:
Када је Дјева као јагње видела Јагањца на дрво крста својевољно

разапетога, као Мати је закукала, тужно и кроз плач је говорила: Сине
мој, какво је ово чудо које видим? Ти као Господ свима живот дајеш,
па како умиреш Дуготрпељиви? Ти земнима дајеш васкрсење, зато
славим Боже мој твоје велико снисхођење.

DAN 10.
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На јутрењи
Канон, дело Јосифа. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Посјеченниј несјекомаго пресече..

Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало
дно којега никад не виде, а страшног противника је вода
потопила, и Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући
песму: Господу појмо јер се славно прославио.

Многе си патње претрпео Мартине за Христа Бога, и сада си
отишао у живот без патњи, јер си био добар подвижник; а ти олакшај
терет и патње моје душе, да бих ти певао, твојим молитвама просвећен.

Две су природе, и две воље, и два дејства, које има један од
Тројице, тако си, блажени, проповедао Христа, надсуштаственог Бога,
а све који нису тако славили, ти си одбацио Мартине свети.

Све који су неразумно сматрали да је у једноме Христу једна воља,
ти си их просветљеним разумом и украшен вером јавно изобличио, и
радосно си кликтао Мартине: певам Господу јер се славно прославио.
Богородичан: Који је по природи божанској невидив, постао је из тебе
видиво Дете, и постао Бого-Човек, са истинске две воље, и два дејства
носећи, а у једној ипостаси. Њега моли Свенепорочна, да спасе све нас,
који ти са љубављу певамо.

Песма 3.
Ирмос: Страх твој Господи всади..

Страх твој усади Господе у срца слуга твојих, и буди нам
утврђење, јер те искрено призивамо.

Сав испуњен светом ревношћу, оче свеблажени, окупио си Мартине
свештени сабор, и утврдио си науку Цркве.

У сред сабора си, оче, одбацио науку Пира, Сергија, Теодора и
Кира, и све који су попут њих хулно и безбожно говорили.

Из Рима си силом протеран, али си прошао као сунце које своје
зраке шири, и све си, оче преподобни, православљем просветио.
Богородичан: Са Оцем исто Слављеног и Сапрестолног си неизрециво
родила, Пресвета млада Дјево, а он има дејства и две воље.

Сједален, глас 4.
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Подобан: Вознесијсја..
Украшен светом вером, ти си као мученик живот завршио, и на

небеса си похитао, свети Мартине, и венцем неувелим си од Бога
овенчан; Зато празнујемо твоје свети спомен, и кличемо: помени нас,
блажени светитељу, јер стојиш пред Христом.

Слава и сада, богородичан:
Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански

покров, и клањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапнут? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Песма 4.
Ирмос: Всјел јеси на коњи, апостоли твоја..

Зајахао си на твоје апостоле Господе као на коње и примио си
у твоје руке њине узде, и спасење беше твој долазак за верне који
поје: слава сили твојој Господе.

Неправедно си, светитељу, са престола одагнан, и пристао си да од
људи неправедних као праведник пострадаш, али само да спасеш
неповређену праву црквену науку, оче свети.

Стојећи међу безаконицима, као страдалник за веру, ти си
светитељу богоугодни, и од њих вређан, поруган и без кривице вучен,
али си остао у вери утврђен.
Као детињарију си сматрао, оче Мартине, гађања и патње тебе невиног,
али ти си трпељиво пострадао, гоњен, и невин окован, и у тамницама
закључаван.
Богородичан: У две природе богочовечански јављеног, ти си једнога од
Тројице као Бога и Човека родила, који носи у обе природе посебне
воље, Дјево Најнепорочнија.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија по душеловитељному..

DAN 14.
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У ноћи неверја по путу ловца душа увек лутам, а ти ме
предводи Господе, светлошћу вере твоје, и изведи на стазу
заповести твојих.

Твојом светом науком, оче, ти си најсветије учење утврдио, а
војске јеретика си оборио, и зато си прогонство, тамнице и многе
патње претрпео.

Спавање твојим веђама ниси дао оче преподобни, докле ниси
постао станиште Божије, и сву обману прелести си развејао, и зато си
се као мученик подвизавао.

Као звери су те злочиначки противници у ланцима вукли, свети-
тељу, и везали те на сред града за поругу, псујући те и грдећи и без
стида те нападајући.
Богородичан: Неискусобрачна Дјево, ти си необухватнога Бога-Реч
телом родила, зато умртви страсти мога тела, а душу ми оживи, јер је
умрла у гресима.

Песма 6.
Ирмос: Бездна грјехов и прегрешениј бурја мја смушчајет..

Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у
дубину тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као
Петру, и спаси ме Вођо мој.

Распао се Злобни код твојих ногу, јер су твојом светом науком, оче
богоносни, незаграђена уста злих људи заграђена, и показала се
божанска наука блистава јаче од сунца.

Тебе су без поштеде истјазавали и конопима везивали, варалице
који су сваку обману уз себе везали, а ти си јеретичке окове покидао,
везом твоје божанске науке, светитељу и оче Мартине свештени.

На суду си стојао пред судијама, и осудио си лажну проповед о
једној вољи у Христа, и венцем мученика си украшен, богоблажени и
свети Мартине.
Богородичан: Закони природе су у теби разорени, Мати и Дјево јер си
неизрециво родила, Богородице најопеванија, Створитеља свега, као
Бога и Човека, који има две воље и два дејства.

Песма 7.
Ирмос: От Јудеји дошедше отроци в Вавилоње..

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен
јеси.
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Они који су лишавали Христа два дејства и две воље, и тебе су
лишили престола, и одагнали те у далеко прогонство, а ти си кликтао:
благословен си Боже отаца наших.

Много времена си по тамницама провео, јер си чувар неискварене
вере био, али си таму јереси уклонио, а верне просветлио да певају:
благословен си Боже отаца наших.

Ти си оче попут лава на невернике кидисао, и Теодора, Кира,
Срегија, Пира и њихове истомишљенике си од Христове цркве
разлучио.
Богородичан: У две воље и два дејства се из тебе Најнепорочнија
Христос неизрециво родио, и тако верујуће је спасао, зато му певају:
благословен си Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Богоглаголиви отроци в пешчи со огњем..

Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.

Притиснут оче невољама и тешким прогонством, и разноврсним
мукама, ти си као мученик мученички венац примио.

Удостојен си блаженства богоизабраних јер си прогањан, али си уз
Правду небеску остао, а неправедну јерес си одагнао.

Ти си украс Петровог престола и на томе камену си сачувао
непоколебиву цркву Мартине, и заједно са њиме си и ти прослављен.
Богородичан: Светија си и од војске небеске, и узвишенија од
херувима, Мати Божија, зато ме учини изнад телесних страсти.

Песма 9.
Ирмос: Устави прешла јеси јестества..

Превазишла си границе природе, јер си зачела Створитеља и
Господа и постала си целом свету двери спасења, зато те
Богородице непрестано величамо.

Био си свети свештенослужитељ, исповедник и мученик и зато се
са саборима патријараха Мартине заувек достојно радујеш, а ми те са
вером славимо.

Ти си, блажени, као сјајно сунце, заблистао са запада на исток, и
зрацима праве вере си сву земљу просветлио, а најдубљу таму
јеретичку си уклонио.

DAN 14.
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Стојмо у дому Бога нашега, и проповедајмо о страдањима и
борбама, и исповедању, небом умудреног нашег оца Мартина, и њега са
љубављу прославимо.

Док твоје свето престављење данас свечано славимо, испуни
радошћу срца свих који те хвале, богомудри светитељу, и данас и ти све
нас помињи.
Богородичан: Речима отаца се покоравамо, и Једнога од Тројице из
тебе Рођенога у две природе и две воље, Пречиста, са вером
исповедамо, а тебе непрестано величамо.
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Месеца априла 15. дан

Спомен светих апостола Аристарха, Пуда и Трофима

На Господи воззвах.., стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Речима божанске науке ви сте премудри апостоли многе народе из
незнања сасвим избавили, и све њих сте спасене Богу-Речи привели,
који је заблистао из Оца који нема рођења; њега умолите да подари
душама нашим мир и велику милост.

Похвалимо Пуда, Аристарха и светог Трофима, као праве Христове
проповеднике, јер су зиму идолске обмане уништили топлотом Божије
благодати, и сада се у незалазну светлост преселише и награду за
подвиге добише у обожени у неизрецивој заједници.

Ви сте славни славном Павлу као своме учитељу следовали, многе
сте невоље претрпели, у тамницама закључани, и многим патњама
намучени, а на крају сте мачем посечени и пострадали; Зато молите
Христа, да подари душама нашим мир и велику милост.

Слава и сада, богородичан:
Тешко мени шта ће самном бити, јер сам и разум и душу и тело

окаљао гресима?! Шта да чиним, како да избегнем пламен неиздрживи,
и вечне и несаломиве окове? Али ипак Свенепорочна, пре мога краја
моли твога Сина, да ми дарује опроштај.

Крстобогородичан:
Када је нескверна Дјева видела на дрвету крста, Онога кога је из

свога тела бесемено родила, није могла издржати рањеног срца, па је
косу кидала и нарицала: ти који својом заповешћу држиш све, како си
осуђен и на крсту разапет? А хтео си да спасеш цело човечанство.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Божијим ученицима божанску

песму певам. Дело Јосифово. Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествовав Израиљ..

DAN 11.
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Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео
свога прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку
песму Богу певао и кликтао.

Пред Божијим престолом стојите, као слуге и сарадници Христови,
и као духовна светила, зато измолите просветлење свима, који славимо
ваш спомен.

На земљи се по милосрђу јавио, Онај који је и вас као ученике и
служитеље одабрао, са осталим многима који су његову божанску вољу
свуда објавили.

Освештани сабор окупљених седамдесет светих Христових ученика,
су са Павлем цео свет светлошћу Божије науке просветили.

Свети и славни Пуд, и мудри Аристарх са Трофимом, су као сјајне
звезде на земљи заблистали, и таму неверја одагнали.
Богородичан: Да би саставио земне са небеским, Бог је, по своме
великом милосрђу, од тебе Пречиста тело примио, али је и после
оваплоћења остао Бог као што је и био.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже..

Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу
твојих верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Били сте са славним Павлем, и са њиме сте цео свет као звезде за
сунцем прошли, и светлошћу свете проповеди сте таму неверја одгонили.

Са великим телесним напорем, ви сте, ученици Бога-Речи, патње
греховне свуда уклонили, и вернима сте обећали одмор на висини
небеској и без патњи.

Светим подвизима ви сте заиста сву злобу демона разорили, и
храмове идолске сте обарали, а људе сте храмовима Божијим начинили.
Богородичан: Ти си Дјево хранила својим млеком Храниоца свих, који
се из твога пречистог тела родио, а није га изменио, и људе пале у
пропаст је опет уздигао.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Као божанско јутро, ви сте апостоли заблистали у свету, и вером
сте одагнали дубоку таму неверја, а душе сте просветили, зато сва
црква обасјана, данас пева у ваш свети спомен, а Христа велича.
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Слава и сада, богородичан:
Надање си хришћана Пресвета Дјево, јер си Бога надразумно и

неизрециво родила, зато се непрестано моли за све који ти певају, да
примимо опроштај свих наших грехова, и исправан живот, јер те са
вером и љубављу увек славимо.

Крстобогородичан:
Неоскверњена као јагње, гледала је Јагњета и Пастира на дрвету

крста разапетог и мртвог и кроз плач је говорила и као Мати нарицала:
Како ћу поднети твоје неизрециво смирење Сине мој и својевољно
страдање, Боже предобри?

Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..

Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно
пева и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.

Надсуштаствена Тројица је запалила, као трисветло светило, ове
светитеље: Пуда, Трофима и Аристарха, који су сав свет обасјали
речима богопознања.

Постали сте сапутници Павла, и са њиме сте славни, многобројна
гоњења и невоље, ради будућег живота, радосно претрпели.

Потоцима своје крви и страдањем, ви сте апостоли цео свет
освештали, а нечисте крвне жртве демонима сте силом Христовом
укинули.
Богородичан: Ти си, Пречиста, моја сила, уточиште и необориви бедем
и молитвеница код Бога, зато ме ослободи од Геени и вечног пламена.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом..

Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.

Апостоли славни, као Божији проповедници, су идоле и храмове
идолске обарали, а у срцима људи су, благодаћу, зидали скиније пале
због грехова.

Као што коњи замуте воду, тако су истински и преславни Божији
апостоли море неверја замутили, и раније у њему потопљене, су
Божијом проповеди оживели.

DAN 15.
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Од Бога сте посећени, а вашим светим посећењем ви сте спасли
као дављенике из невоље идолослужења, и избавиоци нам постадосте.
Богородичан: Давно посвећени свети Исаија, надахнут Духом
Божанским је узвикнуо: Ево девојка ће примити, по милосрђу овапло-
ћенога Бога, неограниченога.

Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море воздвизајемоје..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом
пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти:
избави из пропасти живот мој.

Премудри Трофим, заједно са Аристархом и Пудом дивним, као
ученици Бога-Речи, и Павлови свети сапутници, нека се славе у
песмама светим.

Ви сте премудри заиста пуни воде Духа светога, па сте сваку душу
богопознањем напојили, и божанском благодаћу сте их из сред пламена
обмане избавили.

Сједињени у Духу Светом, ни телесно се нисте одвајали нисте,
него су вам заједно са Павлем као проповедником главе посечене, и са
њиме сте и ви прослављени.
Богородичан: Чудно је зачеће, чудно је и дивно, млада Дјево, и
надразумно рађање из тебе, којим се давно удаљени од Бога са њиме
измирише, и првобитну, рајску, лепоту примише.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Дошао је овај славни апостолски празник, просвећујући нас, и
разгонећи греховну таму онима који кличу: Јавила се светлост и дошло
је спасење.

Песма 7.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч содјела..

Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а
Халдејце је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.

Кишом ваше свете проповеди ви сте пећ неверја угасили, и као
искрени Божији страдалници, потоцима крви сте идолско веровање
спалили, мудри апостоли, зато сте и прослављени.
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Ви сте после дванаесторице, други Христови ученици постали, и са
Павлем сте по целом свету прошли, и многе невоље поднели, и са
њиме сте и свети крај живота примили.

Својим ранама као украсим окићени, славни Аристарх и Трофим су
заблистали јаче од злата, и заиста са Пудом светим за нас се увек моле
Христу.
Богородичан: Постала си блажена од Духа Светотга, јер си Ангела
Великог Савета оваплотила, а његови свети ученици су послани у цео
свет, да као свете муње просвете верне.

Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним росу..

Из пламена си преподобнима росу излио, и жртву праведнога
си водом запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш, зато те
величамо у све векове.

Српом вере Божије сте посекли коров неверја, и засадисте
истиниту веру и савршено богопознање у срца верних, Божији весници.

Светом науком сте свима срца обновили и семе богопознања
посејали, и као многоструки клас сте свети апостоли пожњели,
мноштво спасених.

Као непоколебиви стубови цркве Христове, и винограда Божијег
свети гроздови, који живот изливају, тако нека се Аристарх, Пуд и
Трофим славе.
Богородичан: Ти си Дјево Новорођеним из тебе, сво пропало
човечанство обновила, и законе природе си надприродно обновила, зато
се радуј Мати Бога живога.

Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..

Људима је немогуће Бога видети, јер на њега несму ни
ангелски чинови гледати, а тобом се Свечиста јавио људима Реч
оваплоћена, њега величамо а тебе блаженом зовемо.

Уклоњена је тврђава Гордога, и пропаде његова надмена намера, јер
се ови свети својим немоћним телима њему одупреше, победише га и
уништише, а верне од његовог мучења избавише.

У прах су безбожје смрвили, и истините вође народима постали, и
ангелима суграђани, па са њима певате: Свети, Свети, Свети су Отац,
Син и Дух Свети.

DAN 15.
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Телесне и душевне болести исцељујете, апостоли Господњи, и
дивна чудеса чините, и тако све из неверја ка светлости правог
богопознања приведосте, зато сте и блажени.

Духовне среће се наслађујете апостоли, код Слављенога на небе-
сима, јер вам се блажена нада испунила, Трофиме бого-проповедниче,
Пуде изузетни, и Аристархе славни, зато се за нас увек молите.
Богородичан: Ослободи ме пламена Геени, јер си Пречиста надразумно
неподносиви Огањ родила, а разгори душу моју за љубав Онога који је
дошао да баци на земљу огањ богопознања, млада Дјево, богообра-
дована.



89

Месеца априла 16. дан

Спомен светих мученица: Агапије, Ирине и Хионије

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Нетакнуто девство и мучење свима застрашујуће, ви сте Христу
принеле свете девојке, а силом крста и храбрим срцем сте уништиле
злобних безбожника намере, зато цела црква Христова празнује ваш
свети, блистави и нарочити спомен.

Страдању Хионије, борби Агапије и несавладивој мученици Ирини,
војске светих ангела се диве, како сложно и храбро невидивог против-
ника поразише, и венце победе из руке Животодавца обилно примише.

У огњу сте живот окончале, а разгорелим срцем сте пламен сујете
погасиле, духовну светлост сте неугашену сачувале, и са Христом сте у
небески дворац ушле; вером сте као искрама страсти спалиле, а својим
страдањем сте, страдалнице, војске демона победиле.

Слава и сада, богородичан:
Молим те Пречиста, ороси моје мисли из облака Духа Пресветога,

јер си Христа као кишу родила, па милостиво умиј безбројна и
безмерна безакоња људи, а изворе мојих страсти исуши, и молитвама
твојим удостоји ме потока сладости вечнога живота.

Крстобогородичан:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и

Пастира на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој
вољени, зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти
Речи Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв
излио Владико?

На јутрењи
Канон, дело Јосифово. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему људи..

Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено,
јер се само он славно прославио.

DAN 12.
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Измолите ми са небеса благодат, мученице Господње, да бих умео
да похвалим ваш светли празник на земљи.

Ове свете девојке су Божанским Духом раскинуле окове телесних
наклоности, и за Христа се везале љубављу и богопознањем.

Упутио си, Спаситељу, ка небеском пристаништу твоје свете
девојке, које су неоквашено прошле кроз узбуркано море мучења.

Чистим делима су ове девојке угодиле Богу-Речи, заблисталом из
младе Дјеве, и сада се код њега у вечности веселе.
Богородичан: Неизрециво си родила, Онога кога је Отац неизрециво
родио, и грудима си дојила њега, који храни цео свет, Дјево.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије притекајушчих..

Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.

Напојене кишом Божанскога Духа, класје мучениче су светим
делима ове девојке процветале.

Више од видивих сте невидиво заволеле, зато сте и видиве и
невидиве противнике победиле.

Нисте се огња уплашиле, јер сте Духом Божијим већ у срцу своме
гореле, зато божанску росу исцељења изливате.
Богородичан: Покидај Владичице меницу мојих великих грехова, јер је
бесемено Рођени из тебе окове адове покидао.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Као побожне Господње невесте, ви сте му на дар и жртву своју крв
принеле, страдалнице младе девојке, и палату божанску сте достојно
примиле; неизрецивим просвећењем сте непрестано испуњене, зато ваш
свети и часни спомен духовно славимо, а Спаситеља прослављамо и са
вером кличемо: молите Христа Бога, да подари опроштај грехова свима
који ваш свети спомен воле.

Слава и сада, богородичан:
Премудрост и Бога-Реч, си су себи зачела а ниси изгорела, Мати

Божија, и на свет си родила Сведржитеља целог света; у наручју си
носила Носиоца свега, и хранитеља свих и Творца свега створенога;
зато милим тебе Пресвета Дјево, и са вером те славим, да се избавим
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од грехова, а у дан суда, када изађем пред лице Створитеља мога,
Владичице и Дјево Пречиста, пружи ми тада твоју помоћ, јер све
можеш што хоћеш, свеопевана Дјево.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,

плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане мило-
сти и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења
свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

Жудњом за Богом су телесне жеље одбациле, и станиште Духа
Христовог су ове девојке постале.

Богомудром слогом су се против душмана наоружале, и божанску
победу су стекле, и венаца светитељских се удостојиле.

Свете и као безазлена јагњад су ове девојке приведене да буду
жртвоване, а оне нису ни плакале ни јаукале, него су својевољно умрле.
Богородичан: Родила си оваплоћенога Господа, Господарице целог
света, зато га моли Пресвета, да се избавимо од власти лукавога врага.

Песма 5.
Ирмос: Просвјети нас повеленији твојими Госпсоди..

Просвети нас твојим заповестима Господе, и твојом узвишеном
мишицом даруј нам твој мир Човекољубче.

Од раног јутра су богомудре девојке заједно ка Христу као
светлости незалазној хитале, и јаче од сјаја сунчаног су заблистале.

Храбро сте своја тела предали на муке, а својим трпљењем сте
измучили џелате, страдалнице дичне.

Као свето цвеће сте постале међу мученицима, које у цркви шири
мирис богопознања, свехвалне девојке.

Од ваших речи је хвалисавац занемео, а трпљењем сте га победиле,
и у пропаст је отишао, девојке најхвалније.

DAN 16.
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Богородичан: Да стекнем благ крај живота, моли млада Дјево, и да
избегнем бесконачне муке које ме очекују и да се спасем.

Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..

Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио,
па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.

Храбро су претрпеле све патње телесне, и у огњу мучење, ове
Христове страдалнице и невесте: Агапија, Хионија и Ирина, и примише
венац дивни, и славу непролазну са мученицима.

По земљи сте као камење вучене, али сте силом својих речи
сасвим порушиле здање обмане, и ка цркви светих се вазнеле, где
радосне стојите пред Владарем целог света.

Гроб Хионије, Ирине и Агапије, излива исцељења, јер се напаја
богато из извора Утешитеља, и уклања болести, и напаја срца благо-
даћу свима који са вером притичу.
Богородичан: Адам је смртну кожну одећу одбацио, оваплоћењем твога
Сина, Богородице и Дјево, и у одећу божанске славе се оденуо, славећи
те радосно као Мати Божију и Свепорочну.

Кондак, глас 4.
Дошао је овај славни апостолски празник, просвећујући нас, и

разгонећи греховну таму онима који кличу: јавила се Светлост и дошло
је спасење!

Песма 7.
Ирмос: Отроци јеврејстији в пешчи попраша пламен..

Јеврејска су деца храбро савладала пламен у пећи, и у росу га
претворише, и кликтаху: Благословен си Господе Боже у векове.

Ни нападе дивљих звери, ни узаврела претња разбукталог огња, ни
комадање њиних тела, ни разне патње, нису уплашиле ове храбре
Христове девојке.

Имајући очи срца свога управљене ка Богу и Цару који спасава, ове
као јагњад Христова, успротивиле су се војсци противника, али су
храбро победиле.

Буди милостив твојим слушкињама, Боже преблаги, и по молитвама
Хионије, чисте Ирине и часне Агапије, и због њих, и нама подари
опроштење грехова.
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Ове девојке су само жељу имале: да стигну до јединога Владике,
и зато су све животне лепоте као сан одбациле, кличући: благословен
си Господе Боже у векове.
Богородичан: Умртви Пречиста грех који у мени живи, и удостоји ме
да добијем живот који не стари, јер си Живот родила који је Змију
усмртио.

Песма 8.
Ирмос: Богоглаголивији отроци в пешчи..

Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.

Научене преславно богопознању, и у време подвига храбру одлуч-
ност стекоше, па као јагњад Христова, ове девојке сурово пострадаше.

Помрачен пијанством таме греха, гонитељ је постао на подсмех, и
беше пред свима исмејан, када ове Христове девојке као светлост
заблисташе.

Као свирале које јављају песму Божију и исповедање свете вере,
тако се ове младе девојке показаше, као сведоци праве вере.

Утврђене у љубави ка Господу, ви сте тврђаву ђавола разориле, и
зато сте страдалнице за Христа сада прослављене.
Богородичан: У давнини беше праслика рађања из тебе, Мати и Дјево,
она пећ у којој младићи нису изгорели, као ни твоје тело од огња
Божанства.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..

Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Упутиле сте се, девојке, ка Божијем пристаништу, вођене кормилом
Христа Бога нашега, и прошле сте кроз навале свирепих таласа.

Као звезде, и као светила, тако блистају Ирина, Агапија и Хионија,
и обасјавају изобилно све крајеве света.

Сједињене сте са хоровима бестелесних, јер сте бестелесног
противника у својим телима победиле, храбре страдалнице.

Ваш празник, страдалнице, блиста светлошћу божанских дарова, и
просветљују срца свих који вас хвале.
Богородичан: Богољубива Дјево, исцели моју душу напаћену грехом, јер
си ти преблагога Бога-Реч родила.

DAN 16.
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Месеца априла 17. дан

Спомен преподобног оца нашег Симеона персијског;
Спомен преподобног Акакија, епископа Мелитине;

На Господи воззвах.., стихире Симеона, глас 4.
Подобан: Дал јеси..

Светлије од сунца је заблистао вернима твој празник Симеоне, и
божанским сјајем обасјао цео свет, а маглу страсти и демонску таму је
одагнао, зато тебе славимо, и молитвено ти певамо, као светилу целог
света, и као нашем усрдном молитвенику.

Свти мучениче, са земним си небеско стекао, и са пролазним
непролазно, и место пропадиве славе си радосно непропадиву примио,
а трпљењем мука и рана због проповедања Бога, си венце и царство
примио, у којем се, светитељу, радујеш са пострадалима са тобом, зато
се моли за све нас који те са вером хвалимо.

Твојим речима си мученике Симеоне, као стрелама ранио оку-
пљене безаконике, зато су и небески облаци проговорили, а хорови
бестелесних се радосно окупили; па и ми са вером твоје свето уснуће
славимо, а Спаситеља прослављамо.

Ине стихире преподбном Акакију, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Као богоугодни свештенослужитељ, ти си гледаш незалазне духовне
сенке, и удостојен си да видиш и надземаљско, јер си одевен у
преподобност, а правдом и побожношћу си огрнут, па гледаш, блажени
оче, духовну лепоту лицем ка лицу.

Преподобни оче Акакије, ти си вером срце ка Богу управио, и
светске послова си одбацио, а крст свој си узео, и за Свевидећим си
следовао; неуздржаност тела си испосништвом души покорио, помоћу
Духа Божанског.

У сагласју са светим саборем, био си Акакије у врху са Кирилом,
и са њима си злобног Несторија анатеми предао, а његово безумље си
разоткрио, и духовним речима си његову сујету посрамио, зато те свака
душа прославља и са вером слави твој свети спомен.
Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти (8.):

Спаси ме Пречиста Владичице, јер си Спаса неизрециво родила,
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само сам тебе стекао као заступницу и бедем необориви, и као окриље
и радовање, и души мојој од Бога утеху; а ти ме избави од црва
неуснулог и огња вечнога, Мати Христа Бога.

Крстобогородичан, подобан тај исти:
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?

На јутрењи
Канон преподобном Симеону. Његов акростих је: Величам те

песмама блажени Симеоне. Дело Јосифово. Глас 5.

Песма 1.
Ирмос: Коња и всадника в море чермноје..

Христос је, као победник у ратовима, високом мишицом коње
и коњанике у Црвено Море збацио, а избављени Израиљ му је
победничку песму певао.

Окићен венцем непропадивим, и стојећи пред престолем Господ-
њим, твојим молитвама увек спасавај, све који са вером славе твоја
света страдња.

Постао си, мучениче Симеоне богоносни, частан сасуд Божанскога
Духа, а он те је помазао у свештени чин, да напасаш паству изобилно,
палицом богопознања, на водама вере.

Зауставио си реке неверја, твојим побожним речима као слатким
рекама, и твојом изливеном крви, светитељу славни, зато те са вером
славимо.
Богородичан: На рукама носиш, Дјево, Носиоца целог света, и храниш
као дојенче, Даваоца млека; зато моли њега да се смилује на сав народ
који ти са вером пева.

Ини канон светом Акакију. Дело Јосифово. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несјекомаго пресјече..

Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало
дно којега никад не виде, а страшног противника је вода

DAN 17.
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потопила, и Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући
песму: Господу појмо јер се славно прославио.

Свако си зло змијино свети Акакије победио, јер си са незлобивом
душом поживео, зато ме из злобе избави и од страсти смртоносних, да
добре примере следујем, да бих те хвалио као узорног подвижника.

Као предиван изданак је тебе, велики Акакије, Мелитина одне-
говала, а ти си као њен слатки плод који слади срца верних више од
меда, а одгони горчину душегубних страсти, божанском благодаћу, оче
преподобни.

После твога рођења Акакије, твоји родитељи су као и они светог
од Самуила, тебе Богу принели, и предан си од малена да се васпиташ
у светињи, да послужиш Богу Сведржитељу, који је твоју душу светим
делима просветио.
Богородичан: Ти која си недокучиво Бога оваплотила, и нас од њега
отпале са њиме помирила, најопеванија Пречиста, ради страдања твога
Сина, исцели страсти мога срца, молим те, и спаси ме, јер ја увек
певам: славно се прославио.

Песма 3.
Ирмос: Водрузивиј на ничесомже..

Својом вољом си земљу из ничега створио, и мада претешку,
поставио си је без ослонца у космосу, тако на непомичном камену
заповести твојих, утврди Цркву твоју, једини благи и Човекољупче.

Твоју душу си, славни, мудро упутио на стазе које воде ка Богу, а
клонио си се од сваког беспућа демонског, и стигао си на врата живота
и вечног покоја.

Своје срце си од телесних страсти удаљио, а бескрвне жртве си
приносио Богу-Речи ради нас принетом, и његово свето и неизрециво
оваплоћење си проповедао, и као јагње си и ти жртвован био.

У светињи си живот проводио, и сада се, даровити, међу свете
уселио; кроз страдање си, блажени, своју душу просветио, и као сунце
заблистао, јер си син светлости постао.
Богородичан: Ти си нас ослободила од прародитељске клетве,
оваплотивши, Пречиста и увек благословена, Бога-Реч који је све
благословом овенчао, зато си страдалницима украс, а грешнима
очишћење.
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Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..

Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.

Ти си се, оче преподобни, животодавном закону приклонио, и зато
си из све душе свако смртоносно безакоње омрзнуо.

Тебе потпуно просветљеног духовним животом, светитељу, Дух
Свети је за свештеника поставио.

Твоја уста су излила као реку божанску науку, светитељу, а мутни
поток обмане си Божијом силом исушио.
Богородичан: Ти си Пречиста као непроходне двери, зато ми отвори
двери покајања, и поведи ме на пут Божијих заповести.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Као сунце нам је заблистао твој празник, богомудри светитељу
Симеоне, и уз пострадале са тобом нам свима вернима блиста, зато
данас славећи вас кличемо: молите за нас, страдалници, јединога
Човекољубца.

Слава, ини, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Због уздржања си, оче богоносни, радосно венац победе од Господа
примио, украшен твојим исповедањем, јер си својом светом науком
сујету јереси изобличио, зато моли Христа Бога, оче преподобни, да
нам подари велику милост.

Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у твоме
телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и после
рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао. Њега
усрдно моли да нам подари велику милост.

Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи гледајући
на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је плакала
и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а хтео си
да избавиш од страдања човека?!

DAN 17.
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Песма 4.
Ирмос: Божественноје твоје разумјев истошчаније..

Прозорљиви Авакум је разумео Христе твоје Божанско порекло,
па је са трепетом узвикнуо: долазиш да спасеш народ твој и
помазанике твоје.

Свезан си вођен, часни свештенослужитељу, ти који си се одвезао
од намере Злога, и храбро си пострадао, и неувеле венце примио.

Твојим речима си свештеномучениче Симеоне, као стрелама ранио
саборе безаконика, и својом крвљу си као огњем сву лаж многобожаца
спалио.

Начинимо хорове, да прославимо богоносног Симеона и славног
Ананију, а са њима истоверне мученике, који су храбро пострадали.
Богородичан: Из тебе је надразумно заблистало Сунце правде, и сав
свет обасјало, богорадована млада Дјево, а зиму неверја је одагнао.

Ини.
Ирмос: Услишах Господи, смотренија..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

Био си налик светим апостолима, оче Акакије, и њиховом влашћу
везивати и дрешити грехе си се обогатио.

Постао си свирала Духа, јер си објавио оче науку спасоносну, а
хулну јерес безумног Несторија си уништио.

Твојом светом молитвом, кишу си земљи даривао, и њоме си
блажени оче, бразде усахле летњом врућином напојио.

Твоје лице се заруменело, због многих светих и миомирних поука
вернима, којима си и смрадну обману одагнао.
Богородичан: Оживи мене умртвљеног, и убрзо упути Владичице мене
залуталог, јер ти си пут без лутања, и вођа свима нама.

Песма 5.
Ирмос: Одјејајсја свјетом јако ризоју..

Ти се одеваш светлошћу као плаштом, и теби од јутра кличем:
просветли и моју помрачену душу Христе, једини милостиви.

Због твога непоколебивог страдања, постао си, преблажени свети-
тељу, стуб и тврђава цркве Божије, и тако си и њу заувек непоколебиву
сачувао твојом заштитом.
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Песмама славимо твој живот, блажени Симеоне, јер си се због
прогонства и борби удостојио блаженог краја.

Светим миром помазан, постао си пастир и за стадо си жртвован,
оче блажени, као одабрани предводник свога стада, и развеселио си
цркву првенаца.
Богородичан: Хтео бих да стекнем тебе Владичице, као избавитељку
од осуде у часу суда, и да се избавим мука које ми предстоје.

Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..

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.

Свети је твој живот, и пун дарова Божанскога Духа, јер ти си свети
Акакије, набујалу реку својом молитвом зауставио, а њеном бујању си
камен као границу поставио.

У светом сабору отаца био си бранитељ светих предања са светим
Кирилом, оче блажени, јер си чисту Дјеву као Матер Бога исповедао, а
лажљивог Несторија си победио.

Твоја науке је народу Мелитине слађа меда, јер им сладиш душе
твојим светим проповедима, а показујеш горчину греха, дични оче
Акакије.
Богородичан: Надсуштаствени није уопште напустио недра Родитеља,
Дјево, када је на твојим недрима као Детенце виђен и држан; он се у
моје превелико понижење оденуо, по богатом милосрђу и као једини
Човекољубац.

Песма 6.
Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју душетљеноју..

Укроти море мојих страсти, Владико Христе, јер ме захватила
бура душегубна, и изведи из пропасти душу моју, јер си милосрдан.

Постао си пун божанске утехе, блажени Симеоне, а мачем си
примио свети крај живота, са светим мученицима, који су часно
пострадали.

И млади и стари, и свештеници и монаси, за Христа су се добро
подвизавали, и као јагањад су сви жртвовани.

Блаженим животом сте страдалници поживели, и блажени крај
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живота сте за Христа примили, јер сте због њега радосни мачем
посечени.
Богородичан: Из тебе је, Пресвета, заблистао Створитељ, и зрацима
богопознања је просветио све у ноћи неверја.

Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..

Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Пречистој Матери Божијој ти си подигао свети храм, а пре тога си
лично постао храм Духа Светога, свети Акакије, и њега си освештао и
изворем чудеса га учинио.

Твоје свете речи које си стаду говорио, прекидала је ластавица
својим цвркутом, али примивши од твога гласа забрану, њу је потпуно
испунила.

Када те је видео цар да си као слуга дошао, све је твоје молбе
испунио, јер је тебе познао, богоносни оче, као дичног угодника Цара
небескога.
Богородичан: Поразе моје душе и гордост срца, молим те ицели твојом
милошћу, Пречиста, и избави ме из ропства греху, јер те са вером
прослављам.

Песма 7.
Ирмос: Превозносимиј отцев Господ..

Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио а децу је
оросио, која су сложно певала: Боже благословен јеси.

Постао си као духовно светило, и јавио се као светлост, оче
преподобни, свима који су спавали у тами неверја, и слугама огња си
таму разорио, али си зато и храбро пострадао.

Показао си се међу мученицима као вођа њине чете, и са њима си
пострадао од мача посечен, али си кликтао, богоносни Симеоне: Боже,
ти си благословен.

Прославимо часно сабор многобројних мученика, окупљених из
разних градова, и богоносних монаха и свештено-служитеља.
Богородичан: Исцели Најнепорочнија страсти срца мога, па умири буру
која смућује моју душу, и спаси ме јер певам: Боже ти си благословен.
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Ини.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци..

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен
јеси.

Милошћу савршеном украшен, ти си оче био дароватељ сиротиње,
и свима болеснима исцелитељ, а заштита онима који кличу: благосло-
вен си Боже отаца наших.

Када су болеснима муве сметале, ти си их оче одагнао и наредио
им да никако болеснима не долазе који певају: благословен си Боже
отаца наших.

Ти си као грозд који нам цеди вино, да нам богопознањем разве-
сели душу и срце, и позива нас да певамо: благословен си Боже отаца
наших.
Богородичан: Ми твоје слуге увек певамо теби као узроку нашег
спасења, Богоблагодатна, и са вером те славимо и говоримо: благосло-
вен си Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Тебје вседетељу в пешчи..

Теби су Творче свега дечаци у пећи певали, као хор целог
света: сва дела Господа појте и величајте га у све векове.

Постао си Симеоне као духовна жеравица, јер се идолском огњу
ниси клањао, него си горку неверу многобожаца сагорео, и ка
незалазном Светлу си се преставио.

Исцели наше немоћи мучениче, и одагнај мрак са срца наших, па
нас твојим заступањем код Владике свију, учини у заједници вечног
живота.

Опевајмо часно сабор и чету Божијих мученика, стотину њих на
броју, којима је вођа био храбри Симеон, као пастир и велики стуб
цркве.
Богородичан: Када је угледана купина у огњу несагорива, она је
најавила свето рађање из тебе, Пречиста, јер си и ти Огањ у тело
примила а ниси изгорела, зато ти и певамо.

Ини.
Ирмос: Богоглаголивији отроци в пешчи..

DAN 17.
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Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.

Са вишњим хоровима и са свима светима, моли оче Пресветог
Господа, да нас посвети и спасе.

Галаму жаба ти си твојим тихим гласом забранио, и да се не
огласе, него да неко време остану неме, то си Акакије учинио.

Против Несторијеве хуле ти си, блажени, поуку као драги камен
написао, а цркву си на непомичном камену вере утврдио.
Тројичан: Заједно са небеским војскама, певајмо са вером Тројици:
Свети, Свети, и Свети су, Отац, и Син и Дух Свети.
Богородичан: Постала си млада Дјево, извор непропадања, зато мене
пропалог и удављеног у многим гресима, удостоји твога исцеливања.

Песма 9.
Ирмос: Исаије ликуј..

Исаијо ликуј јер Дјева носи у себи и рађа сина Емануила,
Бога а и Човека, Исток му је име; њега величамо а Дјеву
блаженом називамо.

Као угодан тамјан, сам себе си Цару свих принео дични светитељу,
као света жртва најбоља и богоудгодна, и као миро и као принос, и
као ружа мирисна.

Постао си тврђава свима вернима, и жртвован си као предводник
стада, и прешао си у духовно царство ка Цару свих, и пред Богом,
светитељу блажени стојиш, божанском славом обасјан.

Твој свети спомен нам данас као велико сунце блиста, Симеоне
свети, и свих мученика са тобом пострадалих, а ти са њима нам измоли
од Христа благодат и милост, и избављење из грехова.
Богородичан: Светлим сјајем обасјај ми Пречиста Мати Божија срце,
јер је заробљено тамом тешког безумља, да бих примио просветлење
побожности, и да бих твоју узвишеност објавио Увекдјево.

Ини.
Ирмос: Устави прешла јеси јестества..

Превазишла си границе природе, јер си зачела Створитеља и
Господа и постала си целом свету двери спасења, зато те
Богородице непрестано величамо.
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Твојом силном молитвом, оче, ти си затворена небеса отворио, и
камену си чудно наредио да излије воду, све у славу Спаситеља, који
је тебе, Акакије, прославио.

Зрацима твоје науке, заблистао си као велико сунце од Мелитине,
и сјај чудеса си раширио Акакије, па обасјаваш све, који побожно
прослављају тебе.

Украшен мудрим речим а, и сјајем многих исцељења, Акакије, и
блистајући лепотом светитељства, ти си прешао из овог света ка
надсветском блаженству.

Твој свети спомен, данас све под сунцем позива, да опевају твоје
патње, подвиге и поуке, преблажени Акакије, просветитељу душа
наших.
Богородичан: Заиста си, најопеванија Дјево, постала станиште
предивне Светлости, која све просветљује, зато просвети и мене,
злобом помраченог, да бих те са вером величао.

DAN 17.
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Месеца априла 18. дан

Спомен преподобног оца нашег Јована, ученика светог
Григорија Декаполита

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Преподобни оче Јоване, ти си вером дао крила души да узлети ка
Богу; прекомерног светскога метежа си се гнушао, а свој крст си узео,
и за Свевидећим следовао, непокорно тело си подвигом уздржања души
покорио, помоћу Светога Духа силом.

Нашао си, Јоване преславни, Григорија, као веома светло сунце у
светлости врлина, и сјају чудеса, и ти си просветлио очи своје душе, и
тамне страсти одагнао, и сам си светлост постао, па си ка Светлости
незалазној радосно, оче блажени, прешао.

Цео живот си у великом тиховању провео, у плачу и сузама, и био
си прави монах и веран, нестицањем окићен, а уздржањем украшен, и
као странац и дошљак си на земљи постао, зато си дични оче,
блаженство небеских добара стекао.

Слава и сада, богородичан:
Превечни Бог Син је тело од твоје крви примио, а тебе је

Пречиста, заступницом људи учинио, зато избави слуге твоје од сваке
невоље и несреће, и од замки злобног демона, и удостоји нас заједнице
у светлости изабраних, где те сви славе и теби се клањају.

Крстобогородичан:
О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који

држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима
живот дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на
крсту подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека

На јутрењи
Канон, глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..

Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев



105

жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.

Увек ме збуњује олуја страсти, и у бури помисли сада тонем, а ти
ме, блажени Јоване, твојом молитвом упути на правац бестрастија, и ка
спасоносном пристаништу, оче преподобни.

Жудећи искрено да пређеш ка небесима, ти си оче преподобни,
ангелски на земљи поживео, а све телесне прохтеве си уздржањем
умртвио, зато си дивни Јоване, станиште Божије постао.

Желећи да стекнеш лепоте које су више од разума, оче блажени,
нашао си Григорија славног, као наставника који те је на подвиг повео,
Јоване богомудри, чијим стопама си следовао.
Богородичан: Јединородни Бог-Реч, сапостојећи са Оцем и Духом, из
тебе се на земљи као Човек појавио, Богородице Маријо, и цео свет је
спасао, који је зато песму Господу певао.

Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начале небеса разумом..

У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.

Будном дишом, ти си небеске лепоте сагледао, и никако ниси за
ничим земним туговао, јер си се на лаким крилима нестицања потпуно,
оче, изменио.

Жељан тиховања, ти си имао као пастира Григорија, љубитеља
тиховања, па си животне смутње усрдно напустио, а непрестаним
молитвама си божански мир стекао.

Духовном закону си себе, оче богомудри, повиновао, а закон који
се томе противи си умртвио, строгим уздржањем, и испосништвом,
усрдним молитвама и бдењима, оче блажени.
Богородичан: Ти си нам заиста постала као светле и непроходне двери
за Цара над свима, кроз које је само он прошао, и опет те, Свене-
порочна, запечаћеном оставио.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Великим уздржањем и молитвама ти си, оче, покопао намере злих
демона који су те ловили, а мртав у гробу лежећи, ти си нераспаднут

DAN 18.
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остао, зато радосно твој свети спомен празнујемо, и веселог срца
Христа величамо.

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.

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 твојим пречистих
руку, Милосрдни?

Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи, ти моја и сила..

Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.

Постао си, оче блажени, као камен трпљења, о који се увек
противни таласи разбијају, али твоју веру ништа није могло поколебати,
зато те је Владика, као драги камен, у вечне ризнице унео.

Тебе је Отац милосрђа примио, јер си га ти искрено заволео, и по
његовим заповестима живео, и благодаћу те је сином и заједничарем
учинио, и непролазне славе те је, Јоване богомудри, удостојио.

Био си милостив и смирен, кротак и пун љубави, вере и наде и у
томе си твоју душу Јоване утврдио, и речима и делима си заблистао
проводећи живот међу монасима, увек слављени оче.
Богородичан: Ти си Неневесна Дјево вернима похвала, ти си
заступница и уточиште хришћана, њихов бедем и пристаниште, ти ка
Сину твоме молитве приносиш, и спасаваш од невоља све који са вером
и љубављу тебе као Пречисту Богородицу исповедају.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..

Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и
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покрила ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи
путеве моје ка светлости заповести твојих, молим те.

Тебе блажени Јоване, као незлобиво јагње на испаши уздржања
васпитаног, Велики пастир је у вечне дворе уселио, и међу своје десне
овце те, оче преподобни, убројао.

Дневу тегобу и жегу си оче трпељиво поднео, а виноград светих
врлина си добро обрадио, зато у вече одласка из живота си достојну
награду примио.

Достојно си се уселио оче у војску испосника, и са хоровима
праведника си у трајној радости, јер си се виђењима и делима са
љубављу ка духовном, удаљио од земних ствари, оче прехвални.
Богородичан: Васкрсни мене усмрћеног жаоком смрти и преступом, јер
си Живот несаздани зачела, и целом свету родила Избавитеља и Цара,
па нас упути на светлост, Дјево Пречиста.

Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе..

Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.

Капима твојих суза си осушио пучину својих страсти, и сву силу
немоћног духовног противника си победио, Јоване блажени, уз помоћ
Христову.

Тебе је, преславни оче, као прочишћено злато у огњу уздржања,
Христос, Цар непролазни, поставио у непропадивим ризницама вечног
живота.

Као блиставо сунце на земљи, које сија врлинама, нашао си
Григорија, да обасја очи твоје душе светлошћу његових поука, тако си
и ти постао као светла звезда.
Богородичан: Опевајмо побожно Марију Пречисту, као заиста свето и
пречасно станиште Божије, јер је Бога примила, који је несместив и
недостижан.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Уздржањем си оче украсио живот и тело умртвио, зато си победио
сва демонска кушања и прешао ка Богу у блажени и вечни живот, као
достојан наследник, свети Јоване: Њему се моли да нас спасе.

DAN 18.
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Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци..

У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у
Тројицу пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен
јеси.

Мислећи на други долазак Судије, ти си, светитељу, удаљавао од
очију душе сан и лењост, и спасен си певао: благословен си Боже отаца
наших.

Од детињства си оче свети добар изабрао, па си са страхом Господу
радио, а његове наредбе испуњавао, певајући: благословен си Боже
отаца наших.

Када се навршила пуноћа духовних дана, тебе је Бог као зрелу
пшеницу у небеске житнице унео, док певаш: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Ти си Господарица целог света, јер си Бога оваплоћеног
родила, зато спаси моју душу, јер сам безумно служио недоличним
гресима, и да бих те славословио, Благословена Пречиста.

Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..

Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

Као огртач Илијин, тако си, оче Јоване, наследио свето однеговану
благодат од славног твога пастира, и њоме си расцепио пучину
сладости, и спасен си без потапања, и постао си суграђан ангела, па
кличеш са њима: народи, величајте Господа у векове!

На преблагог Господа, који се ради нас унизио, ти си се оче Јоване
побожно угледао, и као птице си нестицање држао, и зато си богатство
вечних блага стекао, па кличеш: народи, благосиљајте Господа у векове!

Ка животу непролазном и радости непропадивој и весељу
надразумном, прешао си оче даровити радосно, и у дивне небеске
лепоте и станиште ангела си ушао, кличући: народи, величајте Господа
у векове!
Богородичан: Освештана Светим Духом, Богородице најнепоро-чнија,
заиста си примила у тело своје беспочетног и увек постојећег Сина, у
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теби Пречиста оваплоћенога, за добро свих, који са вером певају: децо
благословите, свештеници певајте му, а народи га величајте у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи..

Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Ралом молитава обновио си Јоване бразду твоје душе, и у њу си
посејао врлине своје вере, и семена живота, зато си пожњео клас
светих исцељења и дарова, којима храниш све који ти певају.

Трку у подвигу си завршио, а веру си оче блажени сачувао у доиста
пуном узрасту духовном; заслужени венац си светитељу од Христа
примио, и сада си у покоју, у светлом станишту, са праведнима, оче
славни.

Пожњео си плодове твојих патњи, и прешао ка крају без патњи и
чистом, непомешаном са било којом горком променом и изменом, и
тамо где си се уселио, помињи код Владике, оче, све који ти са вером
певају.
Богородичан: Нас који смо се одрекли живота небеског, и бедно у смрт-
ност пале, опет као Мати Избавитеља позиваш Пречиста, да похитамо
ка првобитној отаџбини, зато тебе Богомати непрестано величамо.

DAN 18.
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Месеца априла 19. дан

Спомен преподобног оца нашег Јована, из старе пештере

На Господи воззвах.., стихире, глас 5.
Подобан: Преподобни оче..

Преподобни и дични оче Јоване, коснут светом жељом за Христом
Богом, који се ради тебе од Дјеве у тело оденуо, и био странац на
земљи, тако си и ти у туђу земљу дошао, сва светска задовољства си
оче мудри потпуно одбацио, и поживео си блажени као туђин, и врлине
си стекао: свеноћна бдења и помисао о смрти, страсти си својим
уздржањем укротио, и угледао се на раније испоснике, и са њима се и
прославио.

Преподобни и преславни оче Јоване, учио си у стаду светог
Харитона, и упијао као сунђер; на његов свети пут си се угледао, и у
тиховању си живот провео; удостојен си часног чина свештенослу-
житеља, и био си достојан свештеник, јер си себе као непорочно јагње
принео, и очишћен Божанском светлошћу и просветљеног срца и душе,
узнео си се у тајним виђењима ка нарочитом блаженству.

Преподобни и најблаженији оче Јоване, теби је сила Тројице
помагала, па си потпуно избегао повреде од јеретика, и био си
нераздвојан од Постојећег, оче мудри; ти си вером и светим делима
достигао све што си желео, и највећу Божију славу си, блажени, заиста
достојно примио после овог живота; сада се радујеш са хоровима
ангела, и обасјан стојиш пред Богом; зато помени све који твој спомен
достојно славе, дични оче.

Слава и сада, богородичан
На кога си налик душо моја, јер само у злу напредујеш? И додајеш

безумно твојим ранама још више ожиљака и сва си се у ране прет-
ворила! Не мислиш да се Судија приближава, пред њега ћеш изаћи и
примити по делима и гресимас мучење; Него се обрати и падни пред
Дјевом и завапи: Владичице, Владичице, не презри ме, мада сам
разгневио Бога многомилостивога, из тебе за спасење људи рођенога, и
телом разапетога.

Крстобогородичан:
Када си угледала грозд несађени, којег си као лоза одгајила на
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дрвету разапетога, и копљем у божанска ребра прободенога, узвикнула
си: шта је ово Сине и Боже мој? Како ти, који све болести и патње
исцељујеш, трпиш страдања, а по божанској природи си нестрадалан?!
Зашто ти, Доброчинитељу, неблагодарни народ место захвалности овако
узвраћа? Тако си Пречиста јецала. Ипак га моли непрестано, да ме
његовим страдањем ослободи од страсти, да бих те увек славио.

На јутрењи
Канон, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.

Од младости крепљен надом у Бога, ти си Јоване блажени, благоме
Богу притекао, и са добрима се саставио, у подвигу монашком.

Пун богате и светле благодати и живећи у светим местима, ти си
кренуо узлазним путем врлина, оче преблажени.

Вођен силом Светога Духа, ти си у стадо богоносног Харитона
притекао, у њему си боравио, и за свештенослужитеља си посвећен, оче
честити.

Удаљен од земних ствари, ти си своје мисли за небеска блага при-
ковао, преподобни оче Јоване, и оданде си примио највеће блистање.
Богородичан: Из тебе обрадована и Свечиста, јавио нам се Христос
као сунце правде, и светлошћу је обасјао све који су дотле седели у
великој тами.

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..

Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.

Великим уздражњем си телесне прохтеве умртвио, и тако се оче
Јоване, Духу Животворном приближио. (два пута)

Божански и светли сјај се јасно, блажени оче Јоване, у твоје срце
уселио и својом светлошћу те обасјао.
Богородичан: Само си ти свима на земљи надприродних добара
заступница, Мати Божија, зато ти кличемо „Радуј се“!

DAN 19.
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Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Твоја душа је коснута жељом за светињом, оче блажени, и си се
удаљио и сва богатства оставио, и храну, и сјај и пролазни живот; у
туђој земљи си часно поживео, патњама уздржања си тело увео, а у
тиховању си одлучно савршенство врлина достигао, зато теби са вером
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима који са
љубављу славе спомен твој.

Слава и сада, богородичан:
Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама

која си безсемено родила телом Бога, јер се огањ Божанства у тебе
уселио па дојиш као детенцета Створитеља и Господа; зато и ангелски
и човечији род достојно славе пресвети Пород твој и сложно ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима, који
се са вером клањају Пресветоме од тебе Рођеноме.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,

плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане
милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Љубве ради шчедре твојего образа..

На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по
твоме лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја
сила и похвала.

У Богом осештаним крајевима си васпитан, и светлим сјајем си
просветљен, и поживео си, оче богомудри, у уздржању и врлинама.

Удаљен од отаџбине и својих, ти си својом вољом Христу пришао,
и узео свој крст, богомудри и блажени оче.
Као мртав за све видиво у животу, ти си, премудри оче Јоване, у
уздржању поживео, и ка Узрочнику живота си отишао.
Богородичан: Онај који се у твоје богоугодно тело, Дјево, надприродно
уселио, он је и после свога рођења божанском силом тебе девственом
сачувао.
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Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет..

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

Тиховањем си, оче, чисту душу стекао, а силом Духа Светога си
демонске замке избегао. (два пута)

Божијом благодаћу и премудрошћу си у његовој науки поживео, оче
богојављени, и био си добар свештеник, светитељу.
Богородичан: Сва поколења побожно те хвале Пречиста, јер си
надприродно и неизрециво родила Бога-Реч, заиста блаженога.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..

Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.

Жељан си био божанске Премудрости, оче богонадахнути, зато те
је он овенчао венцем благодати, а ти си се као сјајан ученик у свему
угледао на Харитона. (два пута)

Твоје ноге си на Христовом камену утврдио, и делима врлина си
узлазио, оче богомудри, а узлажење у богопознању си у своје срце
положио.
Богородичан: Рођеним из тебе смо се ослободили прве клетве
праматере Еве, јер ти си родила Христа, Дјево и Мати, и тиме си нам,
уместо клетве, благослов излила.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии отроци персидстјеј..

У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Божијом силом одевен као одећом, сваки јеретички напад си успео
избегнути, и кликтао си: благословен си у храму славе твоје Господе.
(два пута)

DAN 19.
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Господ је ради нас на земи странац био, и зато је тебе, блажени
оче, као странца сачувао, јер си кликтао: благословен си у храму славе
твоје Господе.
Богородичан: Радуј се Богородице, Вишњега божанско станиште, јер је
тобом дата радост свима који кличу: благословен си ти међу женама,
Најнепорочнија Владичице.

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил, лавов..

Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Диван и телом и душом, због твоје вере си оче постао орган
Божанскога Духа, и увек у његовим заповестима, ти си постао његове
песме чиста свирала, кличући: благословите сва дела господња Господа.
(два пута)

У бесмртни живот и бескрајно блаженство прешао си оче
преподобни, и удостојио се да примиш непролазну радост, певајући оче
блажени: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Бого-Човеком рођеним из тебе Пречиста, отресли смо
прашину смрти и постали непропадиви, јер си Владичице прави,
истински и увек постојећи Живот родила, зато тебе сви благосиљамо,
Маријо богоневсто.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от несјекомија..

Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.

Блажени је крај твога живота, целог у здржању и подвигу, оче
Јоване, и отишао си ка Христу, а после смрти си се уселио у живот без
бола и патњи, оче свети. (два пута)

Удостоје си оче, да се уселиш у земљу кротких, јер си се
тиховањем угледао на богоносне људе; са њима си примио оче свети и
преподобни, вечно блаженство.
Богородичан: Ти си нам Дјево излила Извор бесмртности, и воду
опроштаја, када си Христа родила, јер се њиме чистимо од сваке
греховне нечистоте, Богоневесто.
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Месеца априла 20. дан

Спомен преподобног оца нашег Теодора у кострети (трихини);
Спомен преподобног оца нашег Јоасафа Немањића, метеорита;
Спомен светог оца нашег Николаја Жичког

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Преподобни оче Теодоре, себе си на дар изабрани Богу принео, јер
си свеноћна бденија и покајање стекао, уз то и богопознање, крајње
смирење, наду веру и љубав нелицемерну, трезвеност, и милосрђе, и
право бестрастије и молитву, зато си и постао као кула светиља.

Преподобни оче Теодоре, тражио си увек побожном душом, да се
оденеш у праву одећу спасења, зато си увек и био одевен у грубу
власаницу, и њоме си стално тело своје покривао, али си помоћу силе
Божанскога Духа, обнажио онога који је нас у рају обнажио.

Оваплоћеноме Богу нашем од Дјеве Матере, а ради нас и
униженом, ти си понизном душом самог себе принео на живу жртву, и
паљеницу богоугодну, оче свеблажени, и као свети дар; зато си примио
небеско блаженство, па се тамо моли увек, молимо те, да и ми
помиловани будемо.

Слава и сада, богородичан:
Превечни Бог Син је тело од твоје крви примио, а тебе је

Пречиста, заступницом људи учинио, зато избави слуге твоје од сваке
невоље и несреће, и од замки злобног демона, и удостоји нас заједнице
у светлости изабраних, где те сви славе и теби се клањају.

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?

На јутрењи
Канон, глас 2.

DAN 17.
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Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла иногда, фараонитскоје..

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.

Обогаћен божанским даровима, као скупоцени дар си оче, самог
себе Творцу принео, зато и мој разум облагодати, да похвалим данас
светли спомен твој, и твој равноангелни живот.

Храњен лепотама Божанства, узео си на своје раме крст испосни-
штва, и следовао си, за тебе својевољно Разапетоме, Теодоре блажени,
и умртвио си страсти телесне.

Силно си се оче наоружао против демона, и оружијем крста се
оградио, и смирењем твојим си демона смирио, и смерношћу си се
узвисио, зато си победоносац и у истом реду са преподобнима.
Богородичан: Тобом спасени Дјево, ми те као најнепорочнују међу
женама и Божију Родитељку песмама славимо и поштујемо, па сложно
кличемо: радуј се, Узрочнице обнове прадедова.

Песма 3.
Ирмос: Процвјела јест пустиња..

Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.

У роду уздржљивих ти си преславни процвао, као ружа мирисна,
и срца си нам замирисао твојим светим животом.

Помоћу силе од Спаситеља, ишао си, славни, тесним мучним и
тегобним путем, на у ширину горњег Сиона си стигао.

Твој гроб се види како благодаћу излива мирисно миро, и пропо-
веда о Богу, који је тебе био учинио миомирним, свети и преподобни
оче.
Богородичан: Твоје тело је постало дворац бесмртности, из којега је
Господ као Женик заблистао, и чету преподобних себи сабрао,
Пречиста Дјево.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Ја смирен притичем под твој, од Бога нам дат, свети покров,
Богородице, и клањам се и молим те: помилуј ме Пречиста, јер ми
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греси пређоше преко главе, и бојим се Владичице, мука и стрепим, а
ти се моли Пречиста Сину твоме, да ме од тога избави.

Слава и сада, богородичан:
Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански

покров, и клањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапнут? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..

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.

Сталним уздржањем си као ранама ранио страсти египатске, и
побожно и смирено си упутио Теодоре, ка земљи небеској све који су
следовали за тобом.

Врлинама као ткањем, изаткао си Теодоре себи свету и чисту одећу,
у којој одевен, ушао си у небеску палату.

Кроз плач си Теодоре увенуо, а изатканом власаницом си своје тело
покрио, зато си заблистао духовном радошћу и Божанским Духом.
Богородичан: У страшном часу када ми суде, спаси ме и избави од
Геени, да бих те славио и поштовао како доликује, Непорочна.

Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков творче Господи..

Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

Равноангелни си живот на земљи стекао, преподобни оче, а сваким
испосничким патњама си умртвио страсти и прохтеве, богомудри Теодоре.

DAN 20.
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Мислећи увек на час суда, ти си одбацио од душе сан лењости, и
рано зором си хитао Богу, и био си божанском љубављу украшен.

Заволео си небеске обитељи као монах прави, али си на земљи
подизао монашке обитељи, у којима сви које си посадио, славе тебе,
оче преподобни.
Богородичан: Само си ти Пречиста родила Живот Ипостасни, Творца
свих и Господа; њега су многи преподобни волели и зато су свето
поживели.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.

Просветљен небеским виђењима, од свега земног си душу своју
разоденуо, и бавио се, Теодоре, непрестано изучавањем Божије науке.

Твојим светлим животoм, оче блажени, све је под сунцем обасјано,
и тебе проповедају као сјајну звезду Сунца са Истока.

Напаћен на мрази и зими, ти си грејан жудњом за Богом, а одагнао
си, Теодоре, зиму страсти, божанском топлотом.
Богородичан: Показала си се као добра и као дивна, и зато те је
Пречиста, Бог-Реч заволео, и у твоје тело се уселио, за избављење свих
нас верних.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Показао си се предиван животом твојим, свети Теодоре, мудри оче,
заменивши царска блага на земљи, грубим одеждама од длаке. Зато си
Небеске одежде обукао: моли се непрестано за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније беззаконујушчаго..

По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.

Миомирисан си постао врлинским испуњењем завета, Теодоре, и
зато мирисно миро из твојих светих моштију изливаш, и свима који те
са вером славимо, замирисао си, оче преподобни, у душама и срцима.
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Као јагње безазлено, одгајен си, оче преподобни, на испаши
уздржања, и уселио се у тор небески, где се веселиш код Првопастира,
зато твоје стадо увек помињи.

Потоцима твојих суза угасио си усијану пећ тела свога, свештениче,
а оњем Божанскога Духа запаљен, постао си јасно светило и светлост
свима у тами, оче.
Богородичан: Тебе је, Најнепорочија, предсказала купина огњем
обавијена, која није сагорела, јер и ти си огањ Божанства носила, који
те је неспаљену сачувао, а после рађања као Дјеву нетакнуту.

Песма 8.
Ирмос: В печш огњњеннују ко отроком..

Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.

Нечистоту са душе си умио потоцима суза, и наследио си поток
вечне хране, и земљу кротких, јер си кротак и незлобив био оче, и
правдом јасно украшен.

Жудњом и надом на Бога увек обасјан, оче, неспотакнуто си
напустио страсне помисли, па и сву телесну таму, и ка светлости
бестрастија си прешао.

Да би стигао до Онога кога си искрено желео, уздржан си и
смирен и дуготрпељив и стварно милостив постао, па си се и у
власаницу облачио, али си демонску превару обнажио.
Богородичан: Украшена лепотама врлина, и њима окићена као златним
ресама, ти си Дјево, родила Најлепшег међу људима: дивнога Бога-Реч,
коме пева мноштво преподобних заувек.

Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син Бог и Господ..

Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се овапло-
тио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене, зато
тебе, најопеванију Богородицу величамо.

Из страха од твога Владике, ти си тело твоје разапео и умро си
овоме свету, оче Теодоре, а сада си у живот вечно живих радосно
прешао, трипут блажени оче, и у оној заједници си обожен, и заувек
светлошћу испуњен.

DAN 20.
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Ово је пун празнични дан и освештан, када твој свети спомен
служимо данас, јер ти си заиста постао син светлости и дана, и живиш
у светлости незалазној, радостан.

Светило сјајно, ти си са Божијим даром имењак, ти си Богом
обасјано светило, и као зора незалазна, учитељу мирисних врлина, и
несаломиви стубе монаштва, ти избави стадо твоје од сваке невоље,
твојим молитвама.
Богородичан: Твоје тело је постало станиште Светлости, Дјево, које
цео свет обасјава зрацима божанства; ти си као двери Сунца славе, и
међу женама највише обрадована; похвало преподобних, Пресвета и
Преблагословена.

Овог месеца априла 20. дан

Спомен и преподобног оца нашег Јоасафа Немањића,
метеорита

На великој вечерњи
Блажен муж.. антифон 1.

На Господи воззвах.., стихире на 8: празника 3 и преподобног 5, глас 4.
За свет си као разапет био и на рамена си крст узео, па си за

стопама Бога-Речи си следовао; љубав светску и сваку жељу си
одбацио, а зато си врлинама заблистао, и светим делима си, Јоасафе,
вечност у наслеђе примио.

Побожним размишљањем вођен, и обасјан светлошћу Трисјајног
Бога Створитеља, ти си овај свет напустио и маглу страсти, и пошао
стазом која води ка небесима, а имао си Господа, јединога
доброчинитеља и свемилостивог као свога помоћника.

Украшен светлошћу вере, ти си твоју душу Божијим заповестима
просветлио, и све овоземно си оставио, јер си монашки живот пожелео,
а Христове заповести си сачувао, зато га моли, Јоасафе, оче
преподобни, да спасе душе наше.

Из детињства си свој живот Христу Богу предао, преподобни оче
Јоасафе, и код светог старца Атанасија си дошао, и са њиме си на
земљи равноангелно поживео, зато си достојно и равноангелне почасти
примио, па се моли са њима Господу, да спасе душе наше.

Божанску лепоту дома Господњег си заволео, где је песма
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празнична и песма радосних, зато си све лепоте овог света оставио,
Јоасафе свечасни, и старог човека си са себе свукао, и великим
уздржањем си се у новога по Христу обукао, зато га моли, да спасе
душе наше.

Слава, глас 6.
Смирењем и благошћу украшен, преподобни оче Јоасафе, уздигао

си се на висини врлина, и бесмртни живот и блаженство си стекао,
вођен вером, љубављу и надом, зато те молимо оче преблажени, да
молиш Христа Бога за нас, који са вером твој спомен славимо, да се
од искушења, несрећа, невоља и страсти спасемо, а целом свету мир да
подари.

И сада, празника.

Вход, прокимен дана, и паримије.

1. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3, 1-9)
Паведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.

Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за злобу
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена бесмрт-
ношћу. И будући мало кажњени великим ће добрима бити награђени.
Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у пећи
испроба их, и као жртву свеплодницу прими их. И у време посете
њихове засијаће, и као искре стабла потећи ће. Судиће незнабожним
народима, и овладаће људима зацариће се Господ у њима довека. Који
се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер
је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета (Његова) у
изабранима Његовим.

2. Читање из Премудрости Соломонових (Гл. 5,15-24 и 6,1-3)
Праведници ће довека живети, и у Господа је плата Њихова, и

старење њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом (Својом) заштити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. Обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви –
преподобност (= светост); пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се

DAN 20.



122

MINEJ APRIL

заједно са њиме свет на безумнике; полетеће правболучне стреле
муњевите, и као из благокруглок лука, из облака, на циљ полетеће, од
каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њихвода
морска, реке ће их потопити нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и
као вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство
ће преврнути престоле моћних. Саслушајте, зато, цареви, и разумите;
научите се, судије крајева земље; почујте који владате мноштвом, и који
се гордите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата од Господа
власт и моћ од Вишњега.

3. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна

није у многолетности, нити се бројем године одмерава. Него је мудрост
седина људима, и узраст старости је живот непорочан. (Праведник)
благоугодан поставши Богу, завољен би; и живећи посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лажне
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује ум незлобив. Скончавши за мало, испуни године дуге;
јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури (да изађе) из
средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
мисао тако нешто: да је благодат и милост на изабранима Његовим, и
посета (Његова) у преподобнима његовим.

На литији
Стихира храма и преподобног, глас 1, самогласно:

Ти си своју душу уз помоћ Христову укрепио, и светло станиште
Христово си постао, пун светиње, кротости и смирења си заблистао, и
ка непролазној слави и незалазној светлости си прешао, где се молиш
непрестано, да се сви ми спасемо.

Великим уздржањем си цео свој живот украсио, и овог света си се
одрекао, а све у њему лепоте си занемарио, јер си еванђелској науци
следовао; тешким подвигом си своје тело изнурио, и тако се у небеса
уселио, зато сада моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења
роду српском, и свима који славе твој свети спомен.

Слава, глас 2.
Преподобни оче Јоасафе увек слављени, многосветло светило рода

српскога, ти си монашки живот заволео, и похвала си испосника
постао, јер си тесним путем ишао, и сабеседниик ангела постао, и
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суграђан преподобних и праведних. Зато те молимо: моли се непре-
стано, за спасење целог рода српскога.
И сада, празника.

На стиховње
Стихире, глас 1.

Ти стојиш пред лицем твога Владике, оче преподобни, зато га моли
за избављење рода српскога, од робовања тами и од мучења страстима.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)

Да би постао заједничар непролазног живота, ти си богомудри, све
привремено занемарио, и га Богу си прешао, зато га моли непрестано,
да се сви спасемо.
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)

Подстакнут љубављу Владике, све си доле на земљи оставио, а
лаки јарам си храбро на раме узео, зато сада радосно стојиш пред
Владиком свих, твојим Христом.
Слава, глас 6.

Строгим постом си умртвио жеље свога тела, преподобни оче, и
постао си станиште Владике, зато га моли, да избави од невоља и
страсних смутњи, све који теби притичу.
И сада, празника.

Тропар, глас 3.
Срцем и душом си заволео Господа Христа, а све лепоте овог света

си оставио, и више си волео да у смирењу и послушању Богу служиш,
него да на престолу царском седиш, зато те побожно хвалимо, а твој
свети спомен прослављамо, кличући: оче Јоасафе, богоблажени, моли
Христа Бога, за спасење нашег хришћанскога рода.
Слава и сада, празника

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника (два пута), Слава, преподобног; И
сада, празника.

После 1. стихословија, сједален, глас 8.
Пролазну славу на земљи си сматрао ништавном, зато си влада-

лачки скиптар одбацио, а расу монашку изабро; Оставио си на земљи
времено царство, али си примио вечну славу и богатство небеско; Зато
те славимо, преподобни оче Јоасафе, и са вером ти кличемо: моли

DAN 20.
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Христа Бога, да подари целом свету мир, а свима нама велику милост.
Слава и сада, празника.

После 2. стихословија, сједален, глас 4.
Душу твоју је Бог-Реч благодаћу обасјао, као светла зора, а тобом

се сва гора Метеори Христовог сјаја испунила, у његовој заједници
дивимо се ризници твоје мудрости.
Слава и сада, празника.

Полијелеј
Величаније: Славимо те преподобни оче Јоасафе, и поштујемо твој
свети спомен, наставниче монаштва и сабеседниче ангела.
Псалам одабрани: Терпја потерпјех Господа..

После Полијелеја
Сједален, глас 8.

Узишавши на гору познања врлина, ти си се лично ка правој гори
Метеорима подигао, попут другога Исака, али ти си уместо принесене
овце, твоје срце принео.
Слава и сада, празника.

Степена 1. антифон 4. гласа
Прокимен, глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)

Затим: Све што дише нека хвали Господа.
Стих: Хвалите Бога у светима његовим.
Еванђеље по Матеју, зачало 43.

После 50. псалма
Стихира, глас 6.

На земљи си престо оставио, и на гору Метеоре си дошао, где си
висину племића у смирење слуге изменио, а молитвама си душу
просветлио, часно си као монах поживео, и попут ангела постао, а сада
стојиш пред Христом Богом, па га моли да се спасу душе наше.

Канон празника са ирмосем на 6 и преподобног на 8. Акростих
канона преподобног је: Певаћу о слави светог Јоасафа. У богоро-
дичиним је акростих: Прота Мирко. Глас 2.
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Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла иногда..

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.

Преподобни оче Јоасафе, подари речи мени, недостојном слузи
твоме, да могу достојно опевати твој свети спомен.

Оче Јоасафе, ти си на земљи као ангел поживео, и равноангелну
славу си достојно примио, па сада стојиш пред Богом са свима
ангелима.

Твоја младост је чиста, а твој живот светао, и као правило у теби
оче, беху свете врлине.
Богородичан: Похвалимо сви верни у песмама Пречисту Дјеву Марију,
као свето окриље и тихо пристаниште, и као обрадовану Богоматер, и
свима вернима заступницу.

Песма 3.
Ирмос: Процвела јест пустиња јако крин..

Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.

Што око није видело, ни ухо чуло, нити на срце човека дошло, то
је спремио Бог онима који га љубе, а и ти си то пожелео, Јосифе,
богонадахнути.

Окупљени данас да славимо спомен твој, Јоасафе премудри,
молимо те усрдно: моли се за нас који верно славимо свети спомен
твој.

У радости са ангелима, не заборави нас, преподобни оче, него се
увек моли Господу, да подари мир целоме свету, а свима тужнима утеху.
Богородичан: Златним ресама украшена, ти Владичице као Царица
стојиш сада са десне стране Цара и Бога, и молиш се за слуге твоје.

Кондак празника и икос.
Сједален, глас 8.

Богоносни оче Јоасафе, твој живот си украсио уздржањем, и
победио си нападе вражије, па си усиновљен код Бога јединог; Зато
сада у вечној слави и радости са ангелима, непрестано моли Господа,
да се смилује нама свима.

DAN 20.
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Слава, глас тај исти:
Тебе сада преподобни прослављамо, јер си ти владање на земљи

оставио, али си небеса наследио; зато свима који те кроз молитву моле,
дајеш свете дарове, па се моли и за нас, који са љубављу славимо твој
свети спомен.
И сада, празника.

Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви не ходатај ни ангел..

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.

Мада си био владар на земљи, али следујући поукама старца
Атанасија, и ти си убројан у преподобне, зато са њима и тебе славимо.

Заблистао си као сунце, и постао син светлости, јер си свој живот
свето провео, зато се сада радујеш са свима светима.

Празнично је данас заблистао твоје свети спомен, преподоб-ни оче
Јоасафе, а ми те молимо: измоли нама од Христа благодат и милост, и
избављење од грехова.
Богородичан: Адове ризнице остадоше празне, и муке од смрти су
престале, васкрсењем Рођенога из тебе, а ризнице живота су се
напуниле.

Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков творче..

Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

И млади и стари, и монаси и свештеници, заједно те славослове,
и твој свети спомен празнују, богонадахнути оче Јоасафе.

Јоасафе богоблажени, ти си постао заједничар бесмртности, и
житељ Божијега царства, па са висине бдијеш над твојим прославља-
чима, зато моли од Бога опроштај њиних грехова, и заједницу у његовој
слави.

О, Јоасафе равноангелни, док си живео на висини горе Метеора,
заблистао ти је са висине Господ од Дјеве, за којим си жудео.
Богородичан: Утихни страсти мога срца, молим те Мати Божија, и
поведи мене залуталог, да бих те увек славио.
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Песма 6.
Ирмос: В бездне грјеховњеј..

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.

Изгледом си био као ангел на земљи, и као човек небески, оче
преподобни, засађен у дому Господњем процвао си као кедар у
пустињи, и умножио си стадо Христових разумних оваца у монаштву и
вери.

Твоју душу си учинио храмом Духа Светога, јер си оставио живот
земни, али си стекао живот небески, и уврштен си војске бестелесних,
зато си наследио земљу кротких.

На земљи си поживео бестелесно и ангелски, јер си цео свет
занемарио, оче славни, и старога човека си са себе скинуо, као нечисту
одећу са греховним страстима, а обукао се у новог човека, угледањем на
Христа, оче преподобни.
Богородичан: Из тебе је процвао цвет неувели, и замирисао целом
човечанству, светим мирисом своје природе, и он који је са Оцем
беспочетан, из тебе је у времену рођен, Дјево Свенепорочна.

Кондак, глас 4.
Видећи твој свехвалан живот и чистоту, и неизмерну смире-

ноумност, преподобни Атанасије те постави за наследника свога. А ти
си се показао као достојан тога постављења и служећи Троједином
Богу, сачувао си поверену ти обитељ Метеорску. Зато те молимо, оче
Јоасаве, не заборави отаџбину твоју и цео род Српски, него се моли
непрестано за све нас.

Икос:
Утврђен у страху Христовом, целог си себе овом свету разапео,

богоносни оче Јоасафе, и жеље свога срца си ка Богу уздигао,
сиромаштво си заволео и као сиромах поживео, али се и врлинама
обогатио, и био си пун светлости живота; храмове предивне си на
Метеорима Богу подизао, и све обитељи си заједно са својом сестром
Маријом богато снабдео; Зато и ми видећи те као храм Духа Светога,
усрдно те молимо: не заборави своје отечество, и сав српски род, него
се увек моли за све нас.

Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније безаконујушчаго..

DAN 20.
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По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.

Као палма засађен у дому Господњем си био, јер си мноштвом
монаха процвао, и као кедар на Либану си врлине умножио.

Мада си владар био, ипак си привремена уживања презрео и
благословено целомудрије си сачувао.

Похвала свих на Гори Метеорима си постао, јер си се на Атанасија
метеорита угледао, и вером и животом си му следовао, а страх Божији
си у срцу имао, и својим делима си цео род србски развеселио.
Богородичан: Надразумно и надприродно си родила, Богородице Дјево,
Светога над свима светима, и твојим заступањем дајеш освећење и
опроштај грехова, свима вернима, који славе његово васкрсење.

Песма 8.
Ирмос: В пешч огњеннују ко отроком јеврејским..

Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.

Од широког пута си се удаљио, јер си узани више ценио, и био си
прави инок, и у рајску ширину си стигао, па радосно Христу кличеш:
певајте му и величајте га у све векове.

Многим даровима си обитељи на гори Метеорској снабдео, и тиме
си своју душу обогатио, зато сада са свима праведнима радосно Христу
кличеш: певајте му и величајте га у све векове.

Твој свети живот је за углед, и зато си постао наставник мноштву
монаха, јер си стекао Христа као помагача; њему сада са свима светима
кличеш: певајте му и величајте га у све векове.
Богородичан: Најлепшег по доброти си родила, Свенепорочна, зато га
умоли да ме избави од огња, јер сав свој живот сам служио греху, али
ипак певам Господу: певајте му и величајте га у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Безначална родитеља Син Бог и Господ..

Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се ова-
плотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене,
зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.



129

Постао си сажитељ ангела, јер си процвао у рају уздржања, и
постао као маслина из псалама, која помазује срца наша уљем твојих
подвига, и свима који побожно славе твоје свети спомен.

Послушао си глас Христов, да се неповређен сачува закон Божији,
а ти си од младости имао чистоту и смирење, и живот неокаљан и
нарав милостиву, Јоасафе, дични оче.

Оче Јоасафе блажени, ти си био богат врлинама, и свој си живот
светлошћу испунио, па прешао си у небески град, зато те молимо: моли
се Господу, да се избави од невоља народ наш.
Богородичан: Млада Дјево и Богоневесто, ти си изникла из корена
Јесејевог, и родила си као корен Цара свих, Христа Бога нашега; из
њега сви верни ничу, и примају спасење, зато га непрестано моли, да
спасе православни род наш.

Светилен
Обасјан светлошћу јединосушне Тројице, заблистао си светлим

зрацима врлина твојих подвига, зато обасјај светлошћу и сав
православни српски род, да ти сви кличемо: радуј се оче Јоасафе,
похвало Метеора.

Слава и сада, празника.

На хвалитним, стихире на 4, глас 8.
Оставио си земаљски престо као нешто трулежно, и славу пролазну,

а примио си заиста богатство нетрулежно, и вечну славу, зато славимо
твоје свето уснуће, и у песми ти певамо: ти имаш смелост код Бога,
зато нас увек помињи Јоасафе свеблажени.

На гори Метеорима си се настанио, и свети храм преображења
Господњег си тамо обновио, и богато га украсио, зато си убројан у
ктиторе са преподобним Атанасијем; Са њиме се моли Христу Богу, да
подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен ваш.

Милосрдан и издашан, показао си се у светињама Метеора, јер си
их обогатио многим дарима и штитио их, а у томе ти је и твоја
богољубива сестра Марија издашно помагала; зато сада молимо те,
помози и нама твојим слугама, који твој свети спомен славимо, и
измоли нам свима велику и богату милост.

Имајући увек на уму свом рајски живот, и тамошњу радост светих,
ти си сав живот на земљи, преподобни оче, у смирењу и послушању
провео, покоран Божијем закону; зато си бестрастијем обогаћен, па то
измоли и свима нама, који славимо твоје славно уснуће.

DAN 20.
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Слава, глас 1.
Од своје младости си срцем ка Богу жудео, и слуга Божији си

постао, као свештеник си спасоносну науку сачувао, а мирско метеж си
напустио, и као добар купац си трулежним нетрулежно купио, зато сада
твој свети спомен славимо и кличемо: слава Богу који те је просветио,
слава њему јер те је овенчао, слава њему јер је твој свети спомен
прославио.
И сада, празника.

Велико славословље
После Трисветог, тропар преподобном; Слава и сада, празника,

јектенија и отпуст.

На литургији
Блажена од канона празника, песма редовна и од канона

преподобног, песма 3.

Прокимен празника
и преподобног, глас 7. Часна је пред Господем смрт, преподобних
његових. (Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)

Апостол дана
и преподобног, Галатима, зачало 313: Плод духовни је.. и тако
испуните закон Христов.

Алилуја, дана и
преподобног, глас 6. Блажен је човек који се боји Господа, и до
његових заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)

Еванђеље по Луки, зачало 87. Иђаше за њим народ многи..
ко има уши да чује нека чује.

Причастен празника
и преподобног: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Овог месеца априла 20. дан

Спомен и светог оца нашег Николаја Жичког

На вечерњи

На Господи воззвах.., узимамо стихова 6, и певамо стихире подобне.
Глас 1.
Подобан: Небеских чинова:

Сава Свети и Богонадахнути, семе посеја у земљи Српској, и мно-
штво Светитеља Божјих у њој Христом процвета, међу којима и Свети
Јерарх Николај, којег свети спомен славећи, песмама га величамо.

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

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

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

Христа Слова Божјег сведок постаде, Оче, Нови Златоусте, и
савешћу заиста јави се Мученик! У оковима и мукама и затворима за
Христа страдајући, Крст Његов носио си мирно, плодове многе проја-
вљујући.

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

Слава Светога, глас 2.
Пресветог Духа благодаћу позлаћен, златоусти постаде речима и

делима, Оче златодушни, Николаје Јерарше, васкрсао си славу древних
дана. Зато чеда твоја у Цркви Божјој, спомен твој радосно славе, и с
љубављу целивају часне Мошти твоје. Очисти нас молитвама твојим од
сваке мрље и домом Божјим у Христу Духом покажи.

DAN 20.
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Или ову, глас 8.
(твореније епископа Атанасија)

Слава Теби, Христе Боже наш, дивни у Светима Твојима, у трима
Светим Васељенским Јерарсима, Светим трима Николајима: Светом
Николају Мирликијском, и Светом Николају Јапанском, и Светом и
Новојављеном Николају,Охридском и Жичком Јерарху, који Тебе
прослави чесним животом својим, проповеђу Јеванђеља и страдањем за
Истину. Празнујући данас њихов свети спомен, и клањајући се Моштима
благодаћу испуњеним, ми Те молимо, Једини Човекољубче, молитвама
Светих Јерараха Твојих, и особито Николаја Новога, Жичкога и
Охридскога, спаси сав род православни.

И сада, Празника, или богородичен (Догматик)..

Вход. Светлости тиха.., Прокимен дана.
Читања: Паримије Јерарха.

1. Читање из Прича Соломонових
(избор: 10,7,6; 3,13-16; 8,32-35, 4,11-12, 14,17,5-9; /22,19; 15,4/):
Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на глави
његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, неголи ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године живота у десници су њеној, а у левици
њеној је богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и
милост на језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! Јер ћу говорити
часне ствари; и блажен је човек који путеве моје сачува. Јер су изласци
моји изласци живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим
вас, и предлажем мој глас синовима људским. Ја Мудрост, населих
савет, знање и смисао ја призвах. Мој је савет и утврђење, мој је разум,
моја је снага. Ја оне који ме љубе љубим, и који мене траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви, поквареност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене опет, јер ћу рећи часне ствари, и изнећу из уста
праве ствари, јер ће истину учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
криво, нити развраћено. Све је право и јавно разборитима (=памет-
нима), и исправно онима који налазе разум. Научавам вас Истини, да
буде у Господа нада ваша, и испунићете се Духа.



133

2. Читање из Премудрости и Прича Соломонових
(избор: Приче 10,31; ПремСол.6,12-16; 7,21; 8,2,4, 7-9, 21; 9,1-5,10-
11,14):

Уста праведнога капљу премудрост, а усне људи мудрих знају
благодат. Уста мудрих поучавају се премудрости, а правда их избавља
од смрти. Када сконча човек праведан, не пропада нада његова. Јер се
син праведан рађа за живот, и у добрима својим плод правде узабраће.
Светлост је праведнима свагда, и код Господа ће наћи благодат и славу.
Језик мудрих зна добра, и у срцима њиховим починуће премудрост.
Љуби Господ преподобна срца, угодни су Њему сви непорочнога пута.
Мудрост Господња просвећује лице разумнога. Јер лако је виђена од
љубитеља њених, и налази се од оних који је траже, достиже оне који
је желе да унапред дознају. Који к њој рано рани, неће се уморити; и
који бдије ње ради, убрзо ће бити безбрижан. Јер она сама проходи,
тражећи достојне ње, и на стазама њиховим јавља им се благонаклоно.
Злоба никад неће победити мудрост. Ради тога и бих заљубљеник
лепоте њене, и заволех је, и тражах је од младости моје; и тражах
невесту да доведем себи. Јер Господар свега заволе је, јер је она тајница
Божијег знања, и проналазач делв Његових. Трудови њени су врлине;
целомудрености и разборитости она учи, и правду и јуначко трпљење,
од којих ништа није потребније у животу људском. Ако ли неко жели
и много искуства, она зна древне и будуће ствари казивати. Зна вештину
плетења речи, и решење загонетки; знаке и чудеса предузнаје, и
догађаје, и временв и летв. И свима је добар саветник, јер је
бесмртност у њој, и доброславље у заједништву речи њених. Тога ради
беседовах Богу, и помолих се Њему, и рекох из свега срца свога: Боже
отаца, и Господе милости, Који си све створио Речју Твојом, и
Премудрошћу Твојом саздао човека, да господари створеним од Тебе
тварима, и да управља светом у светости и правди. Дај ми Премудрост
која седи крај Престола славе Твоје, и не одбаци ме од слугу Твојих.
Јер сам ја слуга Твој, и син слушкиње Твоје. Ниспошљи Мудрост са
светих небеса Твојих, и од Престола славе Твоје пошаљи је, да будући
са мном потруди се и научи ме, да познам шта је благоугодно пред
Тобом; и да ме упути целомудрено у делима мојим, и сачува ме у слави
Својој. Јер су све помисли смртних страшљиве, и погрешиве све
замисли њихове.

DAN 20.
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3. Читање из Премудрости Соломонових
(Глава 4,7-15):

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

На литији
Певамо стихире самогласне: Глас 1.

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

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

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

Слава, глас 5.
Нашавши извор философије у Христу, свако житејско уживање

презрео си, подвижничким животом твојим, Светитељу дивни Николаје,
као галеб духовни ронећи у бистре дубине богословља, Цркви си
даривао бисере мудрости, и Христа – Драги Камен и Маргарит, са
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Апостолима и Мученицима, постављо си свима као Темељ бића и
живота, са њима сада наслеђујеш Венац Живота. Њега Човекољубца
моли, Христољубче, да свима дарује спасење и Рајско насеље.

И сада, Празника:
или: глас 8.
(твореније епископа Атанасија)

Ходите сви народи православни, саставимо данас сабор свечани, и
усред Цркве Христа Богочовека, побожно празнујмо спомен Светог
Николаја: Радуј се, говорећи, Оче равноапостолни, и Пророцима и
Мученицима саславниче, с Јерарсима саслужниче Небеске Литургије.
Радуј се, Свети Николаје Охридски и Жички, са Јустином Новим,
саподвижником ти за Христа. Молите се, Свети Оци Просветитељи, за
стадо Саборне Цркве Христове у свету, јер једна је Црква на небу и
земљи, и једна вера и једна слава Пресвете Тројице, са Богородицом и
свима Светима.

На стиховње
Певамо стихире глас 5.
Подобно: Радуј се подвижникв:

Радуј се, божански изданче Лелићски, и све Србије многославна
похвало, Николаје Христоношче, Пастиру стада Божијега, изједначен са
древним Пастирима, мудрошћу испуњен Духовном и светском, пун
љубави благодатне, Светотројичне, као богољубац, братољубац и
народољубац, био си вођ пута живота и обожења, помазан харизмама
Духа Утешитеља, подвизима пастирства и страдања за Христа, као Сава
Нови, показао се јеси; са њиме сада моли се Господу, за спасење верног
народа Српског, и свега рода Православног.
Стих: Свештеници Твоји, Господе, обући ће се у правду, и Преподобни
Твоји обрадоваће се

Радуј се Србије нови Давиде, јер си Духом на лири срца певао,
мелодије рајскога живљења, верном народу Охрида и Жиче; сав пут си
Христов проходио, од Лелића и Ћелија до логора у Дахау, где си у
невољама и разним мукама Бога Живога очима видео, и за Њега ране
на телу носио, Христа моли за спасење свега света.
Стих: Послушајте ово сви народи, услишите сви житељи васељене:
Речи Бога Слова тајник си постао, златоусти Јерарше Николаје,
Јеванђељем и Духа Светог благодаћу, Цркву Христову изграђивао јеси,
и верне људе као децу Богу приводио. Зато те сада прослављамо и
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Свете Мошти твоје целивамо. Уздигни руке своје пред Престолом
Вишњега и народу твоме благодат испроси, Тројице Свете богоугодни
молитвениче.

Слава, глас 4.
О Невести Христовој Цркви промишљајући, Христољубив Јерарх

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

Или ову, глас 8.
(твореније епископа Атанасија)

Господе Спасе наш, Исусе Богочовече, велика је слава Твоја. Јер си
диван у Светима Твојима, Николају и Јустину новојављенима, Твојим
славним Угодницима. Они Тебе Распетог и Васкрслог проповедаше, и
Тебе, Вечну Мудрост, у себи проношаше. Њиховим молитвама сав свет
Твој спаси и сав народ Твој Православни. Богочовече Човекољубче,
слава Теби.
И сада: Празника.

Сада отпушташ. Трисвето.

Тропар, глас 3.
Дубине Духа, Оче, истражио јеси, И отуда речи мудрости захватио јеси,
Потоке златоточне на њиве душа излио јеси. Нови Златоуст
Православља поставши, И Савиним путем следовавши, Народу вођ Пута
ка Христу јавио се јеси. Христа моли, Христољубче Свети, Да спасе
сав свет и душе наше.

И овај, глас 8.
Златоусти проповедниче Васкрслога Христа, Путовођо рода Српског
крстоносног у векове, Распевана лиро Духа Светога, Поносе и љубави
монаха, Радовање и похвало свештеникв, Учитељу покајања, свенародни
Владико, Человођо православне војске Христове, Свети Николаје
Српски и Свеправославни, Са свима Светима Царства Небеског, Моли
Јединог Човекољубца: Да подари мир и слогу роду нашему.
Слава, и сада: Празника, или богородичан васкрсни.
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На јутрењу
На Бог Господ.., оба Тропара Светога, Слава и сада: Празника,

или богородичен васкрсни.

По првој катизми, сједален Светога, глас 1.
Подобен: Гроб Твој, Спасе.

Устима својим златним богатство срца објавио си нама; као реке
рајске изливају се речи твоје и све нас напајају као жедну земљу, и
утврђују у љубави Човекољубца, Свеблажени Оче Николаје, са Бого-
мајком моли Њега за спасење наше.

Слава и сада: Празника, или богородичен.

По другој катизми, сједален, глас 4.
Подобен. Брзо притеци..

Савиним стопама следовао си за Христом, поставши као и он
народу своме, Архипастир верни у делу и речи. Саборе народне водио
си, Премудри, сву Цркву напајао речима и списима, показујући свима
Богочовека као Јединог Човекољубца.

Слава и сада: Празника, или богородичен.

После Полијелеја,
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрост и Слово..

Свет је теби младом личио на змијарник у коме је само једна
Јегуља – Христос, и за Њега ухвативши се као Апостол, Њиме си ловио
по мору васељене душе људске отуђене и заблуделе, и жетве Господње
по њиви света сабирао, и у Небеске амбаре их ризничио, Николаје
Равноапостолни.

Слава, И сада: Празника, или Богородичен.

Степена: 1. антифон 4. гласа: Од младости моје…
Прокимен, глас 4. Свештеници Твоји, Господе, обући ће се у правду, и
Преподобни Твоји обрадоваће се:
Стих: Певајте Господу песму нову.

Све што дише…

DAN 20.
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Еванђеље по Јовану, зачало 36.
Псалам 50:
Слава: Молитвама Светог Јерарха Твога.
И сада: Молитвама Богородице.

Стихира самогласна, глас 6:
Стих: Помилуј ме, Боже…

Цркву си заволео као Тело Христово, и њој си апостолски и
мученички служио, Светитељу Оче Николаје, верне си златоречју и
мудрим саветима као Павле заручивао Женику Христу, раван поставши
Светим Оцима. Зато те са њима поштујемо и твој свети спомен
чествујемо.

Јереј: Спаси, Боже, народ Твој…

Канон Празника (ако је Празник), и Светога. Акростих (грчки):
„Српског Златоуста Николаја, Хвалићу. А(танасиос)“. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: „Отворићу уста своја и напуниће се Духа, и реч упутићу
Царици Матери, и јавићу се светло празнујући, и певаћу с радошћу
Њена чудеса“.

Уста су анђелска потребна да достојно похвале живот твој анге-
ловидни, јер Анђеле подражавајући живљење показа светлосвештено,
Николаје Преосвештени Јерарше Богоречити.

Из Лелића произрасте, школе прође светске и богословне, и
подвиге монашко-молитвене; кроз Европу до Русије и Охрида досеже,
и кроз Свету Гору у Жичу Савину достиже; у логорима за Христа
Исповедник постаде; зато Те данас на земљи и небу славимо,
Богоносни Оче Николаје.

Од детињства мисао и срце дубоке имађаше, и поврх тога
Богољубље и братољубље, зато те Исус ко Натанаила издалека виде, и
позва да за Њим идеш и крст носиш. Њега сада моли, Светитељу, за нас
твоје прослављаче.
Богородичен: Стрелама љубави Сина Твога, Пречиста Дјево Богомати,
од детињства у срцу рањен, христољубно живот проведе, Николај Нови,
песник дивни, зато Теби певаше песму: Небеска Царице тишине!

Катавасија: Отворићу уста своја…
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Песма 3.
Ирмос:„Певаче славе Твоје, Богородице, живи и благословени Изворе,
сакупљене у хору духовном духовно оснажи, и у Својој божанској слави
венаца славе удостој“.

Као пчела вредна радилица мудрост сабираше у кошницу душе, а у
срце мед и млеко Речи Божије, и зато народ Божји теби хрљаше као
новом Златоусту и новом Сави, Николаје, славо Жиче и похвало
Охрида.

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

Благодат од Бога велику си примио, и природне таленте умножио,
зато си Јеванђеље животом и речју златоустовски у Цркви проповедао,
и јавио се сасуд благодати Духа Утешитеља Свесветога.
Богородичен: Богомати Свеблажена, сви беседници пред Тобом су
немушти, а како ја, сиромах у свему, и којим речима да Те похвалим,
јер си часнија од Херувимв и неупоредиво славнија од Серафимв.

Катавасија: Певаче славе Твоје, Богородице…

Кондак Празника (ако има).

Сједален светога, глас 4:.
Подобен: Јавио се јеси данас васељени…

Христа подражавајући, душу своју за стадо си положио, мудри
Николаје, и савешћу си Мученик за Њега постао, сада с Небеским
хоровима ликујеш, и молиш се за нас твоје прослављаче.
Слава, глас 4.
Подобан: Узнео се јеси на Крст:

Природне ти богодане дарове Господу си вољно потчинио и зато
светли храм Духа Светог постао, отуда си неимарством Утешитеља
душе и храмове изграђивао и у њих Богочовека, Спаса свију, усељавао,
Цркве и обитељи у Жичи, Овчар Бањи и Лелићу народу Српском
новоподизао, Николаје, немањићски Задужбинару.
И сада, богородичен:

Богородице, Ти јеси Лоза истинита, Јер си нам произрасла Плод
живота, Њега моли, Владичице, да помилује душе наше.

DAN 20.
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Песма 4.
Ирмос: „Који седи у слави на Престолу Божанства, Надбожанствени
Исус, на Облаку дође лаком, у свој моћи Својој, и Он спасе оне што
кличу: слава, Христе, моћи Твојој!“

Избављен од болести тешке, посветио си живот свој Христу, и као
монах и Јерарх предводио си мноштво војника Христових, као духовни
Војевода, добра знамења победе јављајући трубом јеванђелских ти
проповеди.

За верне си душом и телом жртвовао се, трудовима и поукама
попут Апостола, у Охриду су најпре епископовао, а затим у Жичи
Архипастирски богослужио, свагда си народ Божји за Христом водио,
и у Царство Небеско уводио.

Стуб непоколебив био си свагда, у подвизима за слободу од
непријатељв духовних и телесних, народа Твога, и још важнију слободу
од греха и зла, којом нас Христос Духом Светим ослобађа, зато си
постао Путеводитељ живота вечног.
Богородичен: Била си сладост Анђелв и девственицв, Свепречиста, јер
си постала Дом најчистији Исуса Свенајчистијег, Који нас Тобом води
девичанству.

Катавасија: Који седе у слави…

Песма 5.
Ирмос: „Све се задиви божанственој слави Твојој: јер Ти си, Најчи-
стија Дјево, у крилу имала Бога над свима, и родила Вечнога Сина: Он
свима што славе Тебе мир дарује“.

Умом си понирао у светску мудрост, и у њој ништа не нашавши,
Христа си, Мудрост Ипостасну, стекао и Њиме богомудрости друге
учио, зато си извор мудрости постао својим мислима, песмама и
књигама.

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

Небеску чежњу и стремљење свима сведочећи, Крстоношче, ходио
си уским путем Јеванђеља, и Свете Оце си подражавао, следујући пут
Богочовека, једини пут Православља.
Богородичен: Неизрециво си родила Христа Самоистину, Којега
Николај – Наду свега света, са смелошћу исповедаше, и доживе тамнице
и логоре, али остаде свагда, Пречиста, као стуб Цркве непоколебив.
Катавасија: Све се задиви…
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Песма 6.
Ирмос: „Божанствени овај и свечасни празнујући Празник Богоматере,
ви богомудри, ходите, хвалу Њој певајмо, и од Ње рођенога Бога
славимо“.

Ум твој светли дом Христов усрдном молитвом постаде, а срце
горуће љубављу Божијом постаде огњиште чисте љубави према људима
и свој творевини.

Победивши нападе лукавога и замке страсти избегавши, постао си
вођ монаштву и вернима, животом, речима и делима, богомудри Пастир
и руковођ ка Христу.

Видећи народа твога страдања, Бог те је послао као Мојсија, да га
тешиш и руководиш, из земаљског у Царство Небеско, где сија светлост
Лица Божијег.
Богородичен: Хвалитељ Твој, Свепречиста, постаде Николај песмо-
творац, следујући древне Оце славопојце. И као Свети Дамаскин нови
тајну рођења Христа од Тебе духонадахнуто опеваваше.

Катавасија: Божанствени овај и свечасни…

Кондак Светога, глас 3.
Родио се јеси у Лелићу Српском, Архипастир био у Охриду

Светонаумском, На престолу Светог Саве у Жичи си столовао, Народ
Божји Јевенђељем учио и просветио, Покајању и христољубљу људе
приводио, За Христа и страдање у Дахау претрпео; Тога ради Он Те
прослави, Светитељу, Николаје Нови Богоугодниче!

Икос:
Бисер скупоцени Христа нађе, Њега ради светска блага остави;

Седећи крај Самоизвора Мудрости, Ум у сасуд богоиспуњен претвори,
И с Извора воду живота захваташе Жедним душама пастве Твоје даваше.
Мудри књижевник вичан тајнама Царства, Свима ближњима и даљнима
јављаше Неизрециво богатство Христово. Као велики Оци, и Сава
Првојерарх, Тако си Јеванђеље проповедао, И са Јустином мудрим ти
учеником, Светој Тројици пред Лице предстао, Моли са њиме и за нас
грешне, Да се удостојимо живота вечног.

Синаксар:
Месеца априла 20. дана, спомен празнујемо Светог Оца нашег

Николаја, Епископа Жичког и Охридског, новог Златоуста и

DAN 20.
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Исповедника Христовог, који је уснуо у Господу 5/18. Марта 1956.
године у Америци, а Часне Мошти му пренете и положене у његовој
задужбини, Храму Светог Николаја, у родном му селу Лелићу у Србији,
на данашњи дан, 2о.априла/3. маја, Лета Спасовог 1991.
Стихови:

Златан речима, свезлатан делима, Показао се јеси, Николаје, породе
верних Срба, Трећег Маја Мошти твоје дођоше родној Земљи.

Синаксар:
Овај Божји Угодник, златнога срца и златних уста, Свети Отац

Николај, би рођен од благочестивих родитеља Срба, Драгомира и
Катарине, 23. децембра 1880. године, у селу Лелићу код Ваљева. Од
детињства је одгајен у науци и васпитању Господњем; испуњен
даровима природним и божанским, свега је себе принео на жртву
Владици Христу. Украшен ретким оштроумљем, сабрао је љубомудро
потребно светско образовање, а потом и богословско, те се показа као
велики Светилник и Учитељ Цркве. Прошавши и школе теологије и
философије на Западу, вратио се у родну Србију, и био наставник у
Богословији. Када су ускоро почели ратови за ослобођење Српског
народа од турског ропства на Косову и Старој Србији, и одмах затим за
ослобођење од аустријско-немачке окупације, током Првог светског
рата, млади јеромонах Николај – претходно замонашен, после краће али
опаке болести, у манастиру Раковици, и тако оздравио – помагао је
веома своме народу у отаџбини, а затим послан од Српске Цркве и
државе на Запад, тамо још више помагао, јер је потирао злобне и
безумне мржње и клевете против Српског народа и Православља. По
завршетку рата вратио се у отаџбину и ускоро био изабран и
хиротонисан (1919) као Епископ на древни престо Светосавске Жиче,
затим премештен на Епархију Охридску, и потом поново (1935) враћен
на Жичку Епископију. Тих година бивао је као Епископ и у мисији
Цркве у Америци, где је потом и мисионар Православља постао.
Својим животом и подвизима, молитвама и златоточним речима,
надахнутим списима и песмама, поукама и мисионарским писмима, као
и многим добротворним делатностима архипастирски је украсио своју
апостолску службу, поставши нови Јосиф своме народу, хранећи све око
себе – вернике, монахе, свештенство – јеванђелским беседама и поука-
ма, и благодаћу светодуховског и светотајинског служења препорађајући
безбројне душе у нови христоподобни и богоугодни живот. Када је, на
почетку Другог светског рата, хитлеровска окупација завладала Србијом
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и Балканом, одмах је од Немаца био ухапшен и вођен из притвора у
затвор; из затвора је коначно одведен и заточен у страшни концен-
трациони логор Дахау. У том логору је многе патње и муке, физичке и
духовне, подносио, страдајући са својим поробљеним народом и са
другим утамниченим људима, али је молитвама и благодаћу Духа
Утешитеља у том логору доживео да кроз исповедничко страдање и
молитвено усхођење својим дубоким очима види Бога Живога. По
изласку из логора, године 1945, кад је већ његовом отаџбином завладала
безбожна комунистичка тиранија, он је, по Промислу Божијем, отишао
у Америку – остајући и даље Епископ Жички, и на том Новом
континенту је више од једне деценије апостолски радио на утврђењу и
ширењу истините Православне вере и живе Цркве међу расејаним
Србима и другим Православнима, а такође и међу неправославним
Американцима, тако да је постао познат као нови Апостол Америке,
признат и уважаван од многих тамо још за живота, и разним одличјима
одликован. Бројни су га Американци, и Православни и Англиканци, још
за живота сматрали за Светитеља Божијег, што је он заиста и био, и
благодатним зрачењем, списима и чудима пројављивао. Написао је
многе списе, беседе, књиге, песме, поуке – што је све као мед из
Божанске Стене Христа извирало и напајало жедни народ у пустињи
овога света и века, и овосветске цивилизације. За Српски пак народ
значио је оно што је био и остао Велики и Равноапостолни Сава,
оснивач Хиландара и Први Архиепископ Српских и Поморских земаља.
Већ остарио, и многим подвизима и страдањима утруђен и телесно
ослабљен, Свети Николај предао је Господу своме – Једином
Човекољубцу, како је Христа називао и духонадахнуто описивао, своју
блажену и богоозарену душу, у зору 5/18. Марта 1956. године, у
манастиру Светог Тихона у Пенсилванији, где је последњих година био
ректор Богословије и професор. Нађен је на поду крај постеље клечећи
у молитвеном ставу, јер се припремао да тога јутра служи Свету
Литургију. Погребен је у Манастиру Светог Саве у Либертвилу код
Чикага. Отуда су, одлуком Светог Синода Српске Цркве, године 1991,
пренете његове Свете Мошти у љубљену му отаџбину Србију, и преко
Београда и Свете Жиче, донете и положене у његову Цркву-задужбину,
посвећену Светом Николају Мирликијском, у родном селу Лелићу, која
је затим постала Манастир с именом Светог Николаја Новог, где до
данас мирно почивају, чудотворећи многим благодатним исцељењима и
помоћима бројним побожним поклоницима, који му долазе из свих
Српских земаља и других крајева. Део Светих Моштију положен је и у

DAN 20.
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његовој Светој Седмовратој Жичи, општем Дому Спасовом за Српски
Православни народ. Саборним проглашењем Светог Архијерејског Са-
бора Српске Цркве, Маја месеца 2003. године, Божји Угодник Николај,
Нови Златоуст и Исповедник Христов, унет је у Диптихе Светих
Православне Цркве, и слави се отада његов свети спомен 5/18. Марта
(дан упокојења) и 2о. априла/3. маја (дан преноса Светих Моштију).

Истога дана спомен Светих Мученика и супружника Тимотеја и
Мавре.
Стихови: Рашири древле Христос руке на Крсту, рашири сада и Мавра
са Тимотејем, на Крсту Тимотеј трећега дана умре са Мавром.

Истога дана спомен страдања Светих Мученика Диодора и
Родопијана ђакона.
Стихови: Родопијану и Диодору руже, бољерећи дарови беху камење
мучења.

Спомен Светог Оца нашег Петра знаменоносца, Епископа и
заштитника града Аргоса.
Стихови: Срушивши непријатеља у позоришту света, појасом победе
опасујеш се, Петре.

Спомен Светих Двадесет Седам Мученика, који скончаше у огњу.
Стихови: Баченим у огањ трипут по девет мужева, исцељење, Спасе,
Ти беше, по Писму, као роса.

Спомен Свете Мученице Ксеније Чудотворке, пострадале у
Калами, на Пелопонезу.
Стихови: Постаде делатник гостопримства, о! Ксенија, Желећи госто-
примство Неба, Свечесна.

Спомен Светог Икуменија Чудотворца, Епископа Трикалског,
синовца Светог Ахилија Лариског.
Стихови: Икуменија и умрлога речима, чествујем, јер чини велико
дело речима својим.
Истога дана спомен наласка и преноса Моштију Преподобог Оца
нашег Луке Стериотиса.
Стихови: Испуни Лука чудима Јеладу, јер ни мртав не престаје с
чудима.
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Спомен Светог Оца нашег Теофана Ватопедског, Епископа
Периторијског (Ксанти), писца Житија Преподобног Максима
Капсокаливита.
Стихови: Теофан похвала Ватопеда, пастир постаде Периторијски.

Спомен Светог Новомученика Ахмета, пореклом Агарјанина
(=муслимана), калиграфа, названога и Калфа, пострадавшег за
Христа 1682. године.
Стихови: Вера Исусова је већа од свих, кликнувши Ахмет, доби највећи
венац.

Спомен Преподобних матера наших Јулијане, прве игуманије
Манастира Зачећа Богородице у Москви(†1393), и Евпраксије
монахиње истог Манастира (†1393), сестара Св. Алексија, Митро-
полита Москве.
Стихови: Јулијана и Евпраксија заједно, учествују у хору целомудрених
дјева.

Спомен Светог Јерарха Мамаја, Католикоса (=Патријарха) Грузије,
уснулог године 744.
Стихови: Католикос Грузије Мамај, награду доби од Цара свију.

Спомен Преподобних Отаца Михаила и Арсенија, оснивача
Грузијског манастира на Олимпу у Витинији.
Стихови: Са Олимпа доњега ка оном Горњем, Михаило са Арсенијем
узиђе.

Спомен Светог Новомученика Павла, из Вилнуса у Литванији.
Стихови: Литванац Павле пострада мученички, и насвагда се сједини
Христу Камену.

И остало из Синаксара овог дана.

Молитвама Светих Твојих, Христе Боже наш, помилуј и спаси нас. Амин.

Песма 7.
Ирмос: „Не послужише твари благочестиви место Створитељу, но
претњу огњем презревши храбро, радоваху се, певаху: препрослављени
Господе и Боже Отаца, Благословен јеси!“

DAN 20.
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Правило пастирствовања, Николаје, јасно се данас показао јеси, као
раније Свети Николај, и као Сава Светилник Српски, јер си за собом
мноштва побожних, водио ка Незалазној Светлости.

Ум Твој Христу си потчинио и са Њим свега га сјединио, зато и
светлошћу Таворском би просвећен, Блажени Николаје, отуда и речи
Твоје свима посташе извор благодати животворне.

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

Катавасија: Не послужише…

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

Из Извора Христа поцрпео јеси дубоке тајне богословља, и Њиме
си напајао срца људи твојим надахнутим речима, зато кроз књиге и по
смрти благовестиш Јеванђеље.

Не верују незналице благодати, да је мудрост твоја од Духа Светог,
којом си сејао жито Речи Божје на њивама глади овога света, и даром
истог Утешитеља сабирао си плодове у Житницу Неба.

Свештенолико си кроз живот ходио, чудеса Емануилова сведочио,
Цркву си апостолски предводио, Мученичког венца се удостојио, Христа
међ народима сведочио, и од Њега венце Рајске задобио.
Богородичен: Из Адама старог, Богомајко, нове си људе Цркви давала,
јер си у утроби Новог Адама неизрециво Духом зачела, зато си постала
Мајка Цркве, рађајући у Христу синове Божје.

Катавасија: Хвалимо, благосиљамо, клањамо се Господу, Славећи Га и
преузносећи у све векове.
Младиће благочестиве у пећи…

Песма 9.
Ирмос: „Свак на земљи рођени да ликује Духом осветљаван, да
празнује Бестелесних умова природа, штујући светковину свештену
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Богоматере, и да кличе: Радуј се, Свеблажена Богородице Чиста, Вечна
Дјево!“

Радуј се и весели роде Хришћански, јер великог посредника пред
Богом стекосмо Светог Николаја, славу Србије, од Охрида до Жиче
славне, и од Пећи до Лелића и Ћелија, и славу Православља од Балкана
до Америке.

Радуј се саборе Српских Владика, весели се сабрање часних
свештеника, ликујте хорови монаха и монахиња, песму певајте народе
богомољни, јер сви имамо Николаја Новога, пред Престолом Божијим
заступника.

Радујте се сиромашни духом, богати вером, смирени и кротки,
мирољубиви, чистога срца и милостиви, прогањани ради Крста и
Христа Бога, вођа ваш Николај Златоусти, сада је у Сиону Небеском, у
хору Светих, и отуд нам свима шаље благодат Духа.
Богородичен: Арханђелски поздрав дивно си примила, Свепречиста, и
Христа Духом зачела, Њега моли са Николајем свагда, за Цркву
Христову Православну, од краја до краја васељене, да се сви Крсту
клањамо и Васкрсење прослављамо.

Катавасија: Свак на земљи рођени…

Ексапостилар, глас 2.
Лира благодати спасоносне, из срца и душе духоносне, Оче

Владико Николаје, Христа и Богомајку и све Свете, опевао си речима
и делима, и за Христа страдањима; спомен твој блажени данас славећи
Христа славимо – Вечно Јеванђеље.
Слава, И сада: Богородици:

Радуј се, Сионска Купино Неопалима, Радуј се, Јерусалимко
Гетсиманска, Радуј се, Цариградска Војвоткињо, Радуј се, Хиландарска
Тројеручице, Радуј се, Пећскокосовска Заштитнице, Радуј се, Влади-
мирска Путеводитељнице, Радуј се, Војловичка Милосрднице, Радуј се,
Лествице и Двери Небеска, Радуј се, шира од Небеса, Богородице!

На хвалитним, стихире, глас 8.
Подобне: О преславнаго чудесе…

Светопредањску библијску побожност, од родитеља и Светосавља
наслеђену, узгајио си и умножио својим животним подвизима, и
харизме Духа Светога привукао, и њих на паству твоју преносио,
молећи се и свештенослужећи, и свуда Јеванђеље проповедајући, као
добар Управитељ у Дому Оца Небескога.

DAN 20.



148

MINEJ APRIL

Христолики Учитељ вере живе, канон и правило Православља,
образац пастира и пример саможртве, одушевљен Духом – живо
Јеванђеље, подвижник у молитви и богомислију, братољубља радник,
добровољни Мученик, човекољубља и нестицања примерник, Дома
Божијег – Цркве Свете градитељ.

Имајући амвон Цркве као стадион духовне борбе са злом
поднебеским, народу верном Истину и Љубав откриваше, Христа
Распетог и Васкрслог проповедаше, беседама твојим и књигама дивним
Пут Богочовека свима показиваше, идући и свм њиме до страдања, у
логору смрти Живот Вечни сведочаше.

Смирене поклонике Иконе Твоје и Моштију, погледај с Неба мило-
стиво, Свети Оче, и измоли нам од Господа и Спаса свију, покајање и
очишћење од свих греха и страсти, упути нас Духом Светим на пут
Божји, на богољубље и братољубље; народ наш страдални и крсто-
носни, руководи ка Царству Небеском, јер је земаљско за мелена
царство, а Небеско увек и довека.

Слава, глас исти:
Богословља си тајне упознао Христодатим ти умом и речју, и

свештеним архипастрством у Цркви небоземној и свесаборној Бога
Живога, Николаје Нови Хризостоме, Христа Богочовека у срцу си
носио у душе и савести пастве Твоје засађивао, проповедима Истине и
Љубави, Свечовек си у Духу Светом постао. Зато те данас Православна
васељена слави, и моли те: Моли се Оваплоћеном Христу Спасу за сав
свет и сву Божју творевину, заједно са Светим Савом и Јустином,
тројице Тројицелика и Тројицом славна.

И сада, Празника, глас 5.
Васкрсења је дан, и просветлимо се Празником, и један другога

загрлимо, рецимо: Браћо! и онима који нас мрзе, опростимо све
Васкрсењем, и тако кликнимо: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт
уништи, и свима у гробовима Живот дарова!

Или ову, глас 8.
(твореније епископа Атанасија)

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

Велико славословље.

На литургији
Псалми изобразитељни, и од канона песма 3. и 6.
Прокимен, глас 7. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)

Апостол Јеврејима, зачало 335.

Алилуја, глас 4: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)

Еванђеље по Луки, зачало 24.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Похвале-Величанија:
Радуј се, Србије славни породе, и Православних благодатно богатство.
Радуј се васељене неуморни молитвениче, Николаје Треблажени, Жички
Првојерарше.
Имајући самолитвенике ка Христу, Саву Богоносног и Јустина Новог,
Српске Свете, Православља Светилнике, саборниче Светих Отаца, моли
се свагда за све нас, Николаје.
Уста Христонадахнута и срце Духоносно, беху ти органи Христа Спаса,
зато си Цркви био Светионик, у времена ова последња, у којима засија
Светлошћу Невечерњом.
Стихови:
Покажи победником у духовном боју певача – Твојим, Николаје,
молитвама.

DAN 20.
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Mесеца априла 21. дан

Спомен светог свештеномученика Јануарија и његове дружине;
Спомен свештеномученика Теодора из Перге

На Господи воззвах.., стихире Јануарију, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Свети свештеномученик и страдалник за веру био си Јануарије,
ниси туђом него својом крвљу ушао си у само небо, где је пре свих
Христос ушао, и сада га гледаш оче и видиш, као што га ангели гледају.

И мачем си сечен и на огањ стављан, и зверима бацан, дични оче,
и у тамници на дуго време затворен, али ниси душом клонуо, него си
силом Божијом све издржао, и завршио подвиг и за веру пострадао,
свети чудотворче, и бестелесних саговрониче.

Прославимо сложно Дисидерија и Прокула, Соса, Фауста, Евтихија,
славног Јануарија и мудрог Акутиона, јер су они као мудри свештено-
служитељи, и овенчани мученици, светог града грађани, и прави молит-
веници за све који их славе.

Ине стихире светог Теодора, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Стојећи пред неправедним судом, великомучениче Теодоре,
изобличио си идолско безбожије; неправедно си тучен, преблажени, и
положен на усијану постељу; жестоко си паљен али и заливен росом
Духа, који је тебе силно укрепио, да разориш свирепост жестоког
богопротивника.

Био си као кочија Бога нашега, јер си њега носио у твоме чистом
срцу, блажени, за кочију си био привезан, али си ослобођен окова тела
а привезан за љубав Христову, као и они који су били са тобом; са
њима си бачен у пећ, али ниси спаљен дични Теодоре, него си величао
Господа са твојим друговима.

На крст разапет и прободених руку, тако разапет, блажени Теодоре,
остао си три дана да висиш на крсту, докле си душу твоју у руке Богу
предао, и тако си живот у страдању завршио, као врх мученика, и
носећи стуб цркве, лепото верника, и саговорниче ангела.
Слава и сада, богородичан:

Ороси ме Владичице, безданом твоје милости, јер ме пали жар
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страсти срца мога, и као милостива напој ме млада Дјево, и учини да
изливам непрестано сузе покајања, молим те, због којих ме удостоји
утехе Пречиста, јер искрено плачем.

Крстобогородичан:
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра

пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се
Милосрдни због твога својевољног распећа.

На јутрењи
Канон светог Јануарија, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија рождејсја от Дјеви..

Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину,
душе три стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним
телом, као тимпаном, победничку песму теби запевам.

Са војскама невидивих ангела, и у заједници светлости незалазне,
душу си свето обасјао; зато и мени обасјај срце, да твој светли празник
похвалим данас, светитељу блажени.

Чета светла и свештени сабор, трпељиво је пострадао са тобом,
храбри свештенослужитељу, а ти си са њима разорио сваку змијску
намеру, и претрпео си разне смишљене муке.

Стопама Христовим, великога и првога Пастира, ти си храбри
следовао, и своју си свештену одећу крвљу мучења заруменио, зато тебе
славимо са чистом вером.
Богородичан: Блажени су људи, Богородице, који славе тебе као
истинску Матер Божију, и који тебе Пречиста увек величају, као што си
и прорекла, светим прорицањем, када си Христа у себи понела.

Ини канон светог Теодора. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..

Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму
Царици Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

DAN 21.
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Богоугодни дар и вољен од Владике, и украс мученика постао си
Теодоре, зато теби као дар приносим песму, а ти ми пружи твоју помоћ.

Диван узрастом, а снажан духом, одлучио си да се успротивиш
Варалици, и њега си савладао, а венце победе си примио.

Занемарио си наговарања невернога, Теодоре, него си себе учинио
искреним угодником Господа, и војником Христа Цара, и савршеним
мучеником.
Богородичан: у твоје тело се уселио мада по приороди Недоступан, и
нас је, Најнепорочнија, по своме неизрецивом милосрђу учинио
житељима раја, јер смо оданде изагнани због змијине зависти.

Песма 3.
Ирмос: Лук силних изнеможе..

Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и
зато се утврдило у Господу срце моје.

Ограђен зрацима Светога Духа, ти си се у сред пећи веселио, и био
си налик оним светим младићима у старини, светитељу блажени.

Свете силе су се са тобом у сред пећи радовале, богомудри, а ти
са њима певаш Доброчинитељу своме, оставши неспаљен.

Као река меда која излива мед Божије науке, премудри Јануарије,
такав је заиста био твој језик, којим си душе очевидаца усладио.
Богородичан: Покидај окове мојих грехова, Богоневесто, јер су окови
ада покидани Рођеним из тебе, и све се радости испунило.

Ини.
Ирмос: Твоја пјеснословци..

Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор
твојих певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.

Ти си, свети Теодоре, постао храм Божанскога Духа, јер си храмове
погубних идола уништио, а проповедањем си богомрске жртве невер-
ника изобличио.

Разјарен и у гневу, тукао је неуморно тебе безакони судија, јер си
ти Теодоре закониту веру Бога нашег утврдио, јер си га пред собом
гледао, и зато си непоколебив остао.

Са усрђем си легао на усијани лим, страдалниче, јер си горео рев-
ношћу за Бога Сведржитеља, и светом љубављу према њему, Теодоре.
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Богородичан: Надвремени по природи, у времену је рођен из тебе, а
родио се у нашем телу, да би моје времене грехе, по неизрецивом
милосрђу укинуо, Свенепорочна Дјево.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Твоју свештеничку одежду си заруменио својом крвљу, и још је
светијом учинио, угодниче Христов, зато си ушао у вечне обитељи,
изливајући свима који те славе, море исцељења, молећи увек Бога, да
свима подари опроштај.

Слава, глас тај исти
Мученичан:

Имењак је са спаситељевим даровима, и наследник његовог
блаженства, јер се као мученик угледао на Христа Бога, зато дођите да
сада похвалимо његов свети спомен, славећи га и кличући му: моли се
великомучениче, да добијемо опроштај сагрешења.

И сада, богородичан:
Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански

покров, и клањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапнут? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Песма 4.
Ирмос: Љубве ради шчедре твојего..

На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по
твоме лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја
сила и похвала

Сложно сви прославимо Соса, ђакона и страдалца, и свештеног
Фауста, великог Прокула и Дисидерија.

У нечистим сновима ниси мучениче Прокуле никада заспао, него
си светим бдењима сву злобу безбожника успавао.

DAN 21.
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Као новог Данила, и тебе је Јануарије, посред звери баченога са
страдалницима, неповређеног спасао и извео Христос Бог наш.
Богородичан: Величајмо једину благословену, због које нас је све
заиста највише благословио Најблажи, јер је од ње оваплоћен.

Ини.
Ирмос: Сједјај во славје..

Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

Лежећи на усијаном лиму, ангел ти је са небеса дошао, и росом те
расхладио, и тако те Теодоре неизгорелог сачувао, уз то се поплава и
земљотрес догодише, и указао се страшан ураган са великом буком.

Диоскор је тебе верног чудотворца гледао, а дотле се обмане
држао, и одједном је, мучениче, као ваљани камен ка вери пришао, и
у мученике се уврстио, јер је у огњу скончао.

У тамницу си бачен, јер си заповести Створитеља чувао, и јер си
од младости веру у Бога имао и сачувао, а све који њу нису сачували
си искрено жалио, преславни светитељу.

Велике патње и муке си претрпео, али си зато удостојен да другима
патње исцељујеш, и наследник станишта без патње си постао, и живота
без туге и у блаженству.
Богородичан: Без патњи си млада Дјево родила бестелесног Бога, који
је праматер Еву од патњи ослободио, и грешнике од живота у адовим
патњама избавља, ради покајања.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају

Твојом крвљу окрвављеном одеждом, даровити, завршио си
служење светих тајни и у цркву небеску си дошао као свештеник.

Твојом великом крвљу изливеном на земљи, постао си река
исцељења, која исушује потоке страсти.

Ослепелом изненада неправедно судији, ти си својом молитвом
повратио вид, и тако си постао налик твоме милостивом Владики, оче
благодатни.
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Богородичан: Певамо теби Богородице, јер је због тебе Владика свих
заблистао свима у тами као светлост незалазна, и са љубављу те
славимо.

Ини.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја о божесвтењеј..

Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си
неискусобрачна Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си
надвременог Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Силно си обману безбожника изобличио, и зато си Теодоре, за
кочије јуришне привезан био, но ипак си сачуван остао, јер си огњеним
коњима подигнут на пламене кочије, као други славни Илија.

Безаконик се разгневио, и тебе је заједно са светим Сократом и
Дионисијем у пећ усијану бацио, а ти си са њима певао песму пророка,
храбри Теодоре.

Нека се песмама похвале свети Дионисије, заједно са дивним
Сократом, јер су сред пећи били копљем рањени и постали храбри
мученици, зато што су се божанским поукама Теодоровим се
приклонили.
Богородичан: Заиста си Богородице потпуно најнепорочнија само ти,
зато помози мени, јер су ме савладале и покориле страсти, да
слободним срцем и радосно тебе хвалим, као спасење верних.

Песма 6.
Ирмос: Приидох во глубини морскија..

Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха,
али ти као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.

Видећи тебе свештенослужитељу, како свето говориш и делаш,
сабор безаконика је од срца пришао ка Творцу, преславно просветљен.

Још за живота си, а и после светог краја, чинио мноштво чудеса,
јер си још из младости тај дар Светога Духа примио.

Сада сложно у светој песми опевајмо сви, Фауста, Соса, Дисиде-
рија са Евтихијем и мудрога Акутиона, и са њима Прокла богоносног.
Богородичан: Од твога чистог тела је оваплоћен Бог-Реч, за добро
људима; њега усрдно моли, Богомати, да спасе душе наше.

Ини.
Ирмос: Божественноје сије..

DAN 21.
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Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Доласком својим, божији ангели су огањ у пећи угасили, и по
вољи Створитеља су те расхладили, а твоје срце, блажени, су смелошћу
испунили.

Твоје свете речи је чула и твоја родитељка, а мучитељ је и њу,
мучениче Теодоре, мачу предао, и светим мучеништвом је живот
завршила.

Света и храбра Филипа је пожелела да умре са сином, изненада је
дошла, и самозвана стала пред судије, и славу мученичку је примила.
Богородичан: Ево Горе Свете, ево посуде за чување мира Духа Светога,
ево моста који све преводи ка Богу, а то је Дјева Богородица, зато је
славимо.
Кондак, глас 3.

Свештеничким помазањем и мученичком крвљу се украсисте,
славни Јануарије и Теодоре: међу анђелима ликујете, сијајући на све
стране, и нас гледате који смо дошли у ваш храм, и њему непрестано
зовемо: сачувајте све нас, молећи Човекољупца Бога.

Песма 7.
Ирмос: Јуноши три в Вавилоње вељеније..

Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше под-
смеху и сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже
отаца наших.

Били сте налик тројици младића у сред пламена, о, Јауарије, јер је
и вама на радост сишао ангел, док сте свете песме Спаситељу певали:
благословен си Господе, Боже отаца наших.

Одлучност да страдаш си благодаћу божанском сачувао, а пре
страдања си свима болести исцељивао, и био си и пастир и мученик и
велики чудотворац.

Стојећи пред судијом и мучитељем, мучениче свети, и страдајући
трпељиво, ти си злочинце посрамио, а свима обманутима си истину
открио.
Богородичан: Умртви моје телесне прохтеве, Пречиста, јер ти си
Живот родила, па оживи моју душу усмрћену страстима и многим
гресима.
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Ини.
Ирмос: Не послужиша твари..

Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.

Сачуван росом Духа, као и три младића, ти си богомудри Теодоре
неспаљен посред огња са њима певао: благословен си најопеванији
Боже отаца наших.

Ти си грчку митологију изругао, мучениче Теодоре, речима
благодати, које су богато излазиле из уста твојих, и кликтао си:
благословен си најопеванији Боже отаца наших.

Када је и пре него си зачет, сазнала твоја родитељка за твој позив
и страдање, Теодоре, велики и многострадални мучениче, она је
кликтала: благословен си најопеванији Боже отаца наших.
Богородичан: Буди моје очишћење, Најнепорочнија, код Рођенога из
тебе, и опроштење мојих тешких грехова измоли ми, и свети улазак у
царство Божије, и блаженство небеске хране и заједницу светлости.

Песма 8.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..

Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и
тамо их оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите
и појте Господа.

Похвалимо великог Прокула, а са њиме Акутија, Евтихија и
побожног Дисидерија, Фауста и врлинског Соса, као славне мученике
Спасове.

Тебе је блажени, чета страдалника као свога вођу стекла, јер ти си,
свештенослужитељу славни, победио вођу демона, а оборио си и
уздигнуту гордост безбожника.

Као и младићи, и ти си огањ савладао, а разјарене звери си као и
Данило обуздао, светитељу дивни, и као Павлу и теби је глава
посечена, и у побожности си свој живот завршио.
Богородичан: Уселивши се неизрециво у твоје тело, учинио је тебе,
Пречиста Богоневесто, својим стаништем; зато њему непрестано
кличемо: сва дела господња, благословите Господа.

DAN 21.
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Ини.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..

Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

Био си на крст уздигнут, и тамо три дана мучен, и док си на њему
висио, на страдање твога Владике си, Теодоре, стално мислио, а трећег
часа си јасно изрекао: Господу појте његова дела и величајте га у
векове.

Разапет си на дрво и задобио ране и патње, али си тиме ранио
богопротивну змију, која је једењем са дрвета, смрт и патњу донела
Адаму и његовом потомству, зато тебе Теодоре славимо у векове.

Перга кличе због твојих подвига, патњи, страдња, рана и трпљења
и блажене и часне смрти, због којих си ка бесмртном животу прешао,
Теодоре, кличући: Господу појте његова дела и величајте га у векове.
Богородичан: О, дубине неизрециве тајне! Својим рукама Творац
човеков, настаје и оваплоћава се, настањује се у телу Увекдјеве да
спасе мене који са страхом кличем: певајте Господу његова дела и
величајте га у векове.

Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугов преслушанија..

Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.

Јануаријеве свете борбе, подвиге и бојеве и храброст до крви,
патње и сурову смрт, и неизмерну пучину чудеса, у весељу величајмо.

Узвишен си био изнад свих светих мука, светитељу славни, и као
незалазно сунце које као божанске звезде води мноштво мученика, па
сада обасјаваш све крајеве света, светлошћу твојих великих страдања.

Заблистао је твој светли спомен, и зрацима Божанскога Духа цео
свет обасјава, а мрак злобе одгони, у њему молимо тебе богонадахнути:
просвети све који те славе.
Богородичан: Светлом који у теби сија, обасјај моју ослепелу душу, и
води ме твојом руком, млада Дјево, да бих пошао путем спасених, и да
избегнем спотицање о обмане, и да те са вером прославим.
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Ини.
Ирмос: Всјак земнородниј..

Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и
нека празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник
Богоматере, и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице
Пречиста и Увекдјево.

За стопама Христовим си премудри следовао, и његово прво-
мученичко распеће си претрпео, и окове и ране од клинова си примио,
и са земље си ка небесима похитао, где си славу овенчаних примио и
Божије непролазно царство.

Стојећи сред огња, постао си као сјајно злато, Теодоре, и горео си
жудњом за Господем, али си силаском светог ангела остао неспаљен, са
њима певаш песму спасења и обожен се радујеш.

Стојмо побожно у дому Бога нашега, и овог страдалника са вером
прославимо, јер се одлучно и храбро подвизавао, и демонске нападе
победио, а зато је са висине венац из руке Христове примио.

Радосно си узет у небеске обитељи, мучениче Теодоре, и доспео си
до војске бестелесних, јер си са телом бестелесне демоне силно
победио, па се молиш за све, који те са вером славе, да приме
избављење од грехова.
Богородичан: Просвети Пречиста Богородитељко очи моје душе, да не
доспем у најгору таму грехова, нити да ме покрије дубина очаја, него
ме ти лично спаси и упути, јер си ти непостидна заступница верних.

DAN 21.
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Mесеца априла 22. дан

Спомен преподобног оца нашег Теодора Сикеота;
Спомен светог свештеномученика Платона Бањалучког
(његова служба је писана иза службе Теодора)

На Господи возвах.., стихире, глас 5.
Подобан: Преподобни оче..

Преподобни и свештени оче Теодоре, још из утробе си посвећен и
од Бога препознат, као у давнини Јеремија; твоје рођење је најавила
звезда, а тојим животом је заиста цео свет обасјан, и демонска тама
ишчезла, болести су одгоњене од сваког узраста, а излила се благодат
сваковрсних исцељења, зато ти певамо: моли увек Христа, да подари
целом свету мир и велику милост.

Преподобни и дични оче Теодоре, великим уздржањем и ватреном
молитвом си узроке греха спалио, и божанску светлост си примио, јер
се у тебе Тројична благодат уселила, и постао си сав обасјан, зато си
зрацима исцељења блистао, и будућност си као у давнини Јелисеј
видео, нероткиње си од њиних окова ослобађао, а силом Дуах
Божанскога си војске демона прогонио, и молиш се за цео свет, да
стекне мир и велику милост.

Преподобни и свечасни оче Теодоре, као сунце ти си обасјао цео
свет, делима и чудесима небројеним, и био си частан дар Христа Бога,
знаменит у свештеном чину, и углед монаштву; утврђивао си веру свима
који ти притичу, ти си свети камен и дом Тројице, и пехар који излива
пучину исцељења, зато се увек моли Христу, да подари мир целом
свету, и велику милост.

Слава и сада, богородичан:
На кога си налик душо моја, јер само у злу напредујеш? И додајеш

безумно твојим ранама још више ожиљака и сва си се у ране
претворила! Не мислиш да се Судија приближава, пред њега ћеш изаћи
и примити по делима и гресимас мучење; Него се обрати и падни пред
Дјевом и завапи: Владичице, Владичице, не презри ме, мада сам
разгневио Бога многомилостивога, из тебе за спасење људи рођенога, и
телом разапетога.
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Крстобогородичан:
Када си угледала грозд несађени, којег си као лоза одгајила на

дрвету разапетога, и копљем у божанска ребра прободенога, узвикнула
си: шта је ово Сине и Боже мој? Како ти, који све болести и патње
исцељујеш, трпиш страдања, а по божанској природи си нестрадалан?!
Зашто ти, Доброчинитељу, неблаго-дарни народ место захвалности
овако узвраћа? Тако си Пречиста јецала. Ипак га моли непрестано, да
ме његовим страдањем ослободи од страсти, да бих те увек славио.

Тропар, глас 2.
У теби је оче свакако спасена Боголикост, јер си примио крст и за

Христом следовао; делима си учио презирати тело, а желети за душу
више ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобни Теодоре се дух
твој радује.

На јутрењи
Канон. Дело Јосифово. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Наставаљшему древље Израиља бјежашчаго..

Запевајмо Богу Избавитељу нашем, јер је давно Израиља
бегунца из ропства фараоновог предводио, а у пустињи га је
прехранио, и јер се прославио.

Од Бога сјајна звезда и духовно сунце на своду цркве, постао си,
светитељу, па зрачиш светлошћу чудеса, и увек маглу страсти одгониш.

Од утробе матере Творац те је, оче преподобни, као и Јеремију,
унапред одабрао, да будеш користан сасуд Духа Светога, и да одгониш
зле духове, оче Теодоре.

Знојем уздржања ти си пламен својих страсти угасио, а молитвама
си као кишом реке чуда излио, и огањ сваке болести си, оче Теодоре,
гасио.
Богородичан: Необрађени грозд је из твога тела изникао, Мати и
Дјево, и сладост опраштања је, Пречиста, излио, и весеље бесмртно,
свима који су полудели од пијанства злобе.

Песма 3.
Ирмос: Утверждеј гром и созидајај Дух, утверди мене..

Установио си громове и створио духове, зато утврди и мене

DAN 22.
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Господе, да бих ти искрено певао и творио твоју вољу, јер нема
светога ко што си ти Боже наш.

Твоје живот је веома чудно, јер су узвишена и твоја чудеса, и
узвишено је твоје усиновљење код Бога, и воља за неклонуло духовно
уздизање, свеславни Теодоре.

Примањем подвига си оче блажени, тежње страсти савладао, а
помогнут Духом Светим си, Теодоре, хајку злих демона против тебе
уништио.

Долазећи на твој свети гроб, из њега захватамо ризницу исцељења,
океан чудеса, и дар непотрошиви, сви који ти певамо, Теодоре.
Богородичан: Закони природе се у теби Дјево обновише, јер си
надприродно и неизрециво родила Створитеља, Господара; њега усрдно
моли, да спасе душе наше.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

По имену твоме, ти си дар од Бога дани људима, за избављење од
многих патњи, јер си велика и узвишена чинио чудеса, и сваку рану и
болест исцелио, а војске демона си молитвом изгонио, такође си и
Христову цркву достојно напасао, и постао сажитељ са апостолима,
светитељу Теодоре, зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе твој спомен.

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 усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају
Породу твоме.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,

плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане
милости и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.



163

Песма 4.
Ирмос: Услишах Боже слух твој и убојахсја..

Чуо сам глас твој Боже и уплашио се, разумео сам дела твоја
и зачудио се, јер је земља пуна хвале твоје.

Ти си као поток пун воде освећења, и даровима Духа напајаш целу
цркву, оче Теодоре.

Мишицама твојих подвига удавио си демона, оче блажени, а војску
његових злобника си поразио, Теодоре, мачем твојих молитава.

Учио си закон Божији на изворима уздржања, и узрастио си ка
свето дрво, приносећи добре плодове дела и врлина, Теодоре.
Богородичан: Од свих поколења постала си блаженија, јер си Христа
родила, а он чини блаженима оне који му служе, Дјево и Мати Пре-
чиста, Владичице.

Песма 5.
Ирмос: Возсијај ми Господи, свјет повељениј..

Обасјај ме Господе светлом твојих заповести, јер ка теби од
зоре хита душа моја, и пева ти: ти си Бог наш и ка теби притичем
Царе мира.

Тебе је Теодоре надвремена Светлост учинио као неуснулу свећу и
неугасив свећник, свима заробљенима мраком страсти и потамнелима
од многих грехова.

Од младости своје си имао мученика Георгија као вођу на добром
путу, преподобни оче, и на њега си се свим срцем угледао, и на његову
љубав према Господу.

Мимо сив људи си имао непорочно уздржање, неограничено
трпљење, веру, наду и смирење, љубав и бдења, и зато си стекао
превелику болагодат од Бога.
Богородичан: Кишом твоје милости напој, Пречиста, моје срце усахло
од пламена греха, па запали угасло светило мога срца, јер ти си двери
Светлости.

Песма 6.
Ирмос: Бурја мја помишљениј постигши, во глубину..

Захватила ме је бура помисли, и вуче ме у дубину греха, али
ти благи Вођо, похитај и поведи ме као пророка и спаси ме.

DAN 22.
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Сваку земну жељу си одбацио, јер си само за Богом жудео, да
благујеш у његовим даровима, и светлости која од њега, оче, извире.

Истопио си мраз греховни, када си зимом напајан, стојећи насред
ветрометине као да си бестелесан, и издржао си оче, нападе
поднебеских духова, јер си благодаћу Божијом грејан.

Прилазећи твоме светом гробу, светитељу, светим мирисом душе
испуњавам, и од смрада страсти се избављамо, сви који те са љубављу
славимо, чудотворче, оче преподобни.
Богородичан: Збуњује ме олуја страсти, а дубина очајања је захватила
својом буром срце моје, а ти си Дјево родила кормилара Христа и
Спаса, зато ме избави и спаси твојим молитвама.

Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Врлинама, као огњеним колима, си све узвисио, и стекао Небеска
насеља: као анђео са људима си поживео и као човек заједно са
анђелима се веселиш. Зато си се показао као пристаниште Божанских
чудеса, свети Теодоре.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии отроци персидстјеј..

У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Као искрени јерарх, приносио си из душе бескрвне жртве, и
умртвљење страсти као мирисну жртву, оче блажени, па си и самог
себе Владици са вером принео.

Огањ сласти си знојем уздржања погасио, а сушу на земљи си
чудотворче изливањем кише прекратио, јер су се и теби, као и Илији,
на твоје молитве заворена небеса отварала.

Од младости си посвећен, и снажном молитвом си неплодне утробе
учинио многодетнима; чинио си да слепи прогледају, а хроми да добро
ходају, Теодоре трипут блажени.
Богородичан: Тебе је одабрао Бог као лепоту Јаковљеву, и у тебе се
уселио, и тебе је и после свога рођења, као и пре њега, девственом
сачувао, Дјево, Богородитељко.

Песма 8.
Ирмос: Земља и всја јаже в њеј, море и вси..
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Земља и све што је на њој: море и сви извори; небеса над
небесима и светлост и тама, мраз и врућина, синови људски и
свештеници, благословите Господа, и величајте га у векове.

На камену трпљења си утемељио узлазак своје душе, и ниси
покорен нападима противнога, нити се поколебао од напада демона,
него си се ка висини Божијој узнео, где се молиш за све који те са
вером славе.

Река сваког исцељења извире из твога гроба, и умива нечистоту
страсти, а гној греховни очишћава, и срца свих верних напаја, који те
са љубављу славе, Теодоре.

Као имењак са Божијим даровима, ти си слуга Христов и украс
подвижника, лепота свештеника, и извор чудеса, и свети сасуд мира
Духа Светога, зато те сада славимо, велики Теодоре.
Богородичан: Гласови светих пророка тебе предсказују: као двери и
гору, и као сенку и свету земљу, као облак светлости, из којег свима
који седе у сенки и тами заблиста, Дјево, Христос као сунце, које нам
даје светлост.

Песма 9.
Ирмос: Јако сотвори мње величија силниј..

Јер ми је учинио величину Силни, и свето је Име његово и
милост његова од колена до колена, онима који га се боје.

Као јутро и као светли дан, показао се твој празник нама, јер срца
наша обасјава, који са вером хвалимо твоје подвиге, оче Теодоре.

Постао си оче сабеседник ангела, апостола, страдалника, препо-
добних и праведника и светитеља, зато се увек молиш на небесима
Христу за нас.

Дошао је дан спасења, и празник весеља, зато се окупимо верни и
очистимо душе своје, јер нас позива Теодор светитељ.
Богородичан: Дивно је рађање из тебе, Богородице и Мати Христова,
зато те и ми славимо Пречиста, а часно те прослављају и сва поколења,
кроза све векове, амин.

DAN 22.
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Овог месеца априла 22. дан

Спомен светог свештеномученика Платона Бањалучког.

На великој вечерњи,
На Господе, Теби завапих, стихире, на 8, глас 4:

Подобан: Као храброг међу мученицима:
Радују сe хoрoви христoимeнитих људи‚ слaвeћи спoмeн твoj‚

Плaтoнe бoгoблaжeни, jeр ти прoслaви бoгoљубљeни рoд твoj српски‚
пoстaвши Свeтoгa Сaвe јeрaрхa рaвнoстojeћи, и крвљу свojoм oбojивши
свештену одежду; сaдa Христу прeдстojиш свeтитeљу.

Aпoстoлскy рeвнoст Плaтoнe пoкaзao си‚ укрaс и пoхвaлa
правoслaвнe Бања Лукe‚ твojим часним и бoгoмудрим живoтoм, каo
Пастир истинити, кa живoтy вeчнoм, oдвeo си свирaлoм рeчи стадо
дeцe твoje‚ oд кojих сaдa примaш пoхвaлe, свeштeнoмучeничe блaжeни.

Обукавши се у побожност као наслеђе отачко, њоме си украсио сав
живот свој; и научивши се како приличи, као светитеља христосветла,
мноштво верних си обасјао, у твојој Бања Луци и Крајини, Платоне
сјајни и свеславни; и крст мучеништва заволевши, удостојен си да га
понесеш, као старости твоје увенчање.

Благољепијем понашања твога љубав си изабрао изнад свих
подвига, зато си миловао сироте, болесне помагао, и деце сироте
потребе испуњавао, као љубави обилан и отац свети; са самом љубављу
Христом будући сада, моли да нам дарује љубав богољубиву.

Поднео си гоњење Платоне свети, од лажне браће што лажно Бога
поштоваху, и као предводник библијски испред стада узет си, за добри
принос на жртву Христову, Кога си од детињства волео и желео; зато
се радуј у дому Господњем, свештеномучениче оче Платоне, с Божијим
презвитерима из откровења.

Као љубитељ отачаства свога похитај, и као душељубив моли се
сада, за отаџбину твоју, блажени Платоне; јер ево силе пакла навалише,
да је са земље сасвим униште, јер стоји као „трн у оку” неправедника,
и мрзитеља чисте истине православља.

Слава, глас 6:
Од младости своје одгајен истином вере праве, и православље

заволевши као невесту Христову, носио си га кроз сав живот свој;
Платоне свечасни јерарше, као апостол исповедио си мучеништвом, да
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је Христос Истина, Живот и Светлост свету, и да Цркву неће никад
врата ада надвладати. Стога, свеблажени нови свештеномучениче, моли
се за нас децу и паству твоју, да у трпљењу препливамо море живота,
и у покајању да се удостојимо, вечног стајања с тобом пред Богом.

И сада:
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.

Прокимен дана, и читања 3.

Читање из Прича Соломонових
(Главе 10, 7, 6; 3, 13-16; 8, 32-35, 4, 6, 11-12, 14, 17, 5-9; 22, 19; 15, 4):

Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на
глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године живота у десници су њеној, а у левици
њеној је богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и
милост на језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити
честитости; и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи
моји исходи живота, и припрема се воља од Господа. Због тога молим
вас, и предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост настаних,
савет, знање и мисао ја призвах. Мој је савет и сигурност, моја је
разумност, моја је снага. Ја љубитеље моје љубим, и који ме траже
наћи ће благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и необразовани
пригните срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из
уста правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном
уста лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.

Читање из Пророштава Исаијиних (Глава 43, 9-12):
Тако говори Господ: Сви народи сабраше се заједно, и сабраће се
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кнезови из њих. Ко ће јавити ово међу њима? Или оно што је од
почетка ко ће вам учинити да чујете? Нека доведу сведоке своје, и нека
се оправдају, и да чују, и нека кажу истину. Бићете ми сведоци, и Ја сам
сведок, говори Господ Бог, и Слуга (мој) Којега изабрах, да познате, и
поверујете ми, и разумете, да Ја јесам. Пре Мене не беше другог бога,
и после Мене неће бити. Ја сам Бог, и нема другога осим Мене
спасавајућег. Ја објавих, и спасох, понизих, и не беше међу вама туђега
(бога). Ви сте ми сведоци, и Ја сам Господ Бог. Од почетка Ја јесам, и
нема ко ће из руке моје избавити. Учинићу, и ко ће то отклонити? Тако
говори Господ Бог, Који вас избавља, Свети Израиљев.

Читање из Премудрости Соломонових (Гл. 4, 7-15):
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост

честна није у многолетности, нити се бројем година одмерава. Него је
седина мудрост људима, и узраст старости је живот непорочан.
Благоугодан поставши Богу, завољен би; и живећи посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или лаж
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује ум незлобив. Скончавши за мало, испуни године дуге;
јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури (да изађе) из
средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
мисао тако нешто: да је благодат и милост на изабранима Његовим, и
посета (Његова) у преподобнима његовим.

На Литији стихире самогласне, глас 1:
Апостолски си прошао живот свој, блажени, мученичком жртвом

запечатио љубав Господњу, истргнут бив из стада твога, и исмевањима
лажне браће гонитеља, обојио си крвљу архијерејску одежду твоју,
поставши раван древним свештеномученицима. Стога те молимо, излиј
с неба на нас благослов светих молитава твојих, оче, свагда поштовани.
Глас 2:

Како су красне стопе твоје, Платоне, како се украси живот твој,
свети, и како благослови богоугодно живљење твоје! Јер у свему бив
архијереј беспрекорни, службу своју крвљу мучеништва запечати, и
љубљену ти Цркву, крвљу натопљену,веома си обрадовао страдањем
својим. Зато те молимо: спомињи њу нападнуту, но увек побеђујућу
злоначалника.
Глас 3:

Све муке и поруге мучитеља, свети оче Платоне, сматрао си за
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немоћне вале братомржње, остајући непоколебив у исповедању вере
праве; додао си своје страдање, страдању Христовом. Зато нас удостоји,
свештеномучениче славни, славе коју Владика благи дарује онима што
радо подносе труд дневни виноградара.
Глас 4:

Сведок и мученик верни јави се у служби Речи, а исто и крви твоје
изливањем, поставши равночастан древним мученицима. Јер си знао да
страдања садашња нису достојна, славе Божије која ће нам се јавити;
без страха ти поднесе ругање гонитеља твојих, имајући пред очима
својим крст Христов, и Његово славно тридневно Васкрсење. Стога,
свештеномучениче, моли Господа, да и ми у Њему јеванђелски
заједничимо кроз свакодневно мучеништво савешћу.

Слава, глас 5:
Праведно си измерен од Господа, Платоне свети, тачно си по

љубави к Њему одмерен, и нашао си се од злата топљеног драгоценији.
Зато си јуначки пострадао, јерарше мудри, сматрајући боље да страдаш
у дому православља, него да служиш заблуди гонитеља - на вечну
пропаст душе. Стога, знајући те као псаламски стуб исповедања, смерно
просимо твоје свете молитве, пред Господом човекољупцем.
И сада: Ублажавамо Те Богородице Дјево...

На стиховње стихире, глас 2:
Подобан: Када Те с дрвета...

Христа као Камен нашавши, Платоне свештени, поставио си темељ
живота на вери Његовој, са свима светима, као мудри домоградитељ, и
себе си, оче, усавршио у дом светли, где је устоличен сами Дух Свети.
отуд си Његовим надахнућем постао труба свегласна православља.
Стих: Свештеници Твоји, Господе, обућиће се у правду, и преподобни
Твоји зарадоваће се.

Вођа побожних Србаља јавио се јеси, преблажени оче Платоне,
обукавши се у светлу одећу јерархије, и узевши жезал пастирства,
светитељу, привео си мноштво познању Христа и обогаћењу животом
вечним чијих се радости сада наслађујеш; спомени и нас који
поштујемо радоснотворни свети спомен твој.
Стих: Уста моја говориће премудрост, и поука срца мога разум.

Платоне свети, ти си као Павле апостол крст Господњи узео на
рамена своја, и на њега си приковао мисли своје, и њиме једино хвалио
се јеси, те удео свој у наслеђу добио јеси, када си од мучитеља
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страшно пострадао. Стога те молимо с топлом љубављу: научи нас да
крсно волимо Господа човекољупца.

Слава, глас 4:
Када и тебе Господ као апостола питаше: љубиш ли ме? Ти си,

блажени, дао одговор својом саможртвом свеспаљеницом. Одлично си
напасао стадо народа твога богомудрим учењем и часношћу живљења;
њему си као вечно завештање очинско оставио да ништа од љубави
Божије није важније. Стога, светшеномучениче христодушни, даруј са
неба твојим хвалитељима вечно горећу љубав ка Господу.

И сада: Призри на молитве...
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 Владичице, свима помоћнице, радости
и заклоне и спасење душа наших.

Тропар, глас 8:
У чаши Христовој, сапричастниче и апостолима санаследниче,

свештеномучениче Платоне, архипастиру бањалучки, река Врбас по-
стаде река живота вечног, који сад наслеђујеш са паством твојом, што
ради вере праве с тобом пострада. И сада, светитељу, с новому-
ченицима, моли Христа Бога и Спаса свију: да спасе род наш
православни.

На јутрењу
Седалан 1, глас 1:
Подобан: Гроб Твој Спасе:

Победио си светло победом мученика, зато се наслађујеш Дрветом
живота, оче, не бојећи се друге смрти, свети. Стога се моли
архимученику Христу, да благодат обилну подари народу твоме који је
сада у опасности.
Слава, и сада, богородичан, подобан.

Родила си телом пребожанственог Логоса, Који је, Пречиста,
обожио природу смртних, и вечно спасење дарује свима који Те славе
као истинску Богородицу. Но, о Владичице, не престај молећи се за оне
који Те песмама славе.
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Седалан 2, Глас 3:
Подобан: Красоту девства Твојега...

Беле си хаљине обукао, Платоне, јер си право исповедање Господа
твога поднео пред злом и лажном браћом; зато је име твоје у Књигу
живота уписано, сходно љубави Господа твојега, блажени; и постао си
стуб православне Србије, свагда се молећи за њу и народ твој.

Слава, и сада, богородичан, подобан:
Душу моју умртвљену страстима оживи, Свечиста, Дјево Пренепо-

рочна, имајући мајчинску слободу пред Сином Твојим. Јер Ти си једина
родила, изнад ума и разума, Логоса савечног Оцу и Духу, дарујући
свагда свему свету, живот нетљени и велику милост.

После полијелеја,
Седалан, глас 4,
Подобан: Јавио си се данас:

Душу си своју положио за стадо твоје као пастир христоугодни,
славни Платоне Бањалучки; и сада молиш се свагда Христу, да мир
дарује стаду твоме.

Слава, и сада, богородичан подобан.
Радуј се, огњени Престоле Царев, и златна Светиљко Божанске

светлости, Која осветљујеш душе и разуме хвалитеља Твојих,
Свепрехвална.

Степена, глас 4, антифон 1: Од младости моје...
Прокимен, глас 4: Свештеници Твоји, Господе, обући ће се у правду, и
преподобни Твоји обрадоваће се.
Стих: Засађени у дому Господњем, у дворовима Бога нашег процветаће.

Еванђеље на јутрењу, по Јовану, зачало 35
По 50. псалму
Стихира, глас 6:

Исповедио си, Платоне, јуначки, пред тиранима Христово право
исповедање, и поднео си пљувања и мучења Христа ради, те тако венац
живота добио јеси, зато као чедољубив молиш се Христу за нас.

Канон свештеномученика.
(чији је акростих: „Платона Архипастира Бање Луке певам” Атанасије).

DAN 22.
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Глас 4:
Песма 1:

Ирмос: Отворићу уста моја...
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму

Царици Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Утешитељу, молим се: пошаљи светли зрак души мојој јадној, да
похвалим добро Платона светога, архипастира бањалучког, добро по-
страдалог задњих година.

Од детета заволе Исуса свеблажени, обогатив се побожно
православљем од родитеља твојих богобојажљивих; зато у дворовима
Господњим сада нађе као птица разумна, Платоне, одмор свој.

Спољашње знање додавши побожности, добро си служио Цркву
Христову, и свима си стигао да по Богу угодиш, Платоне, богомудри
првојерарше.
Богородичан: Побеђене бише празне речи ритора, Богоневјесто Дјево;
јер никако не могу схватити како се у утробу Твоју настани Пребожан-
ствени, поставши човек ради човека.

Катавасија празника.

Песма 3:
Ирмос: Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор
твојих певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.

Жеља божанских тајни угаси жељу земаљских ствари, у срцу твоме
светитељу; зато си и изабрао, Платоне, подвиг девствености ради
Христа, Жениха твога.

Победивши побуне страсти, себе си, Платоне очистио као Богу
посвећенога и као дом христоначињен, зато се у теби настани
Утешитељ, Цар свију.

Поревновав животу светих, и сам си свето поживео, мудро се
старајући о молитви и умиљењу и о свакој другој врлини; зато се,
Платоне, с Христом сједини.
Богородичан: Лењиво проходим живот свој, пошто на памет суд не
узимам, нити страшну одлуку Божју, Свепречиста Богомати; стога ми
даруј покајање и исправљење учињенога.
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Сједалан, глас 5:
Подобан: Савечнога Логоса...

Саву христодушнога подражавајући, стадо твојих словесних оваца
хранио јеси животним учењима, Платоне свети; и веру храбро испо-
ведивши, мудри, пред злочинцима мучитељима; зато си сада увенчан
славно од Господа Првомученика.
Слава, и сада, богородичан:

Тебе пристаниште и зид и прибежиште, и наду и покров и заштиту
топлу, нашавши верни - Теби прибегавамо, вапијући усрдно, и узви-
кујући верно: помилуј Богородице, нас који се у Тебе уздамо, и избави
од многих грехова.

Песма 4:
Ирмос: Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

Свето помазање примио јеси, архијереју блажени, приносећи на
жртву Господа - у Литургији за живот света, украшен анђелским
живљењем, и молећи се срдачним умиљењем.

Да избавиш народ свој од мрака заблуде, речима живоносним и
својим животом поучавао си га, Платоне свети; и верни имајући те
живи образац, просвећиваху се, радо те слушајући.

Пастиреначалниче богомудри, Христос те показа добрим пастирем,
видећи братољубље и храброст ти душе, чиме си утврдио стадо твоје
колебано временским невољама.

Богородичан: Тебе ширу од небеса, и Украситељку свега света,
познајући, Дјево Мајко, сви Те радосно величамо и молимо Те: моли
Господа да нас избави огња пакленог.

Песма 5:
Ирмос: Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неиску-
собрачна Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Постао си равнодостојан, свети, јерараха Саве и Василија; зато си
народ свој љубљени довео до познања Божијег, служећи свима с
љубављу, као верно обличје Христово.

Мрзећи раздеобу, љубио си јединство, свети; и њега остварујући с

DAN 22.
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љубављу, све си у ред братства стављао богоданом ти разумношћу,
гледајући првосаздано у Едему природно јединство свега.

Украсио си, свети Платоне, храмове Божје у земљи својој, за
славословљење Господа; но нарочито си као духовне цркве показао
верна чеда твоја, својим учењем, првопастиру и мучениче душељубни.
Богородичан: Ума мога колебљивост Ти утврди, Свепречиста, Твојим
моћним молитвама, дајући ми спомен стални Исуса Сладчајшега, који
даје мир у души и порађа свако добро.

Песма 6:
Ирмос: Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Освећујући се, светитељу, народ си твој освећивао, божанственим
молитвама, и богоречима руководио ка наслеђу живота вечног, Платоне,
богомудри учитељу.

Држећи се светоотачке тачности, истински се отац, Платоне,
показа у епархији ти бањалучкој, старајући се о сиротој браћи својој,
и све чинећи Господа ради.

Ходећи путем христоуказаним, постао си дивни проповедник мира
Божијег спасоносног, који се свише чистима даје, од Миродавца Христа
Господа.
Богородичан: Земаљске бриге, Владичице, душу ми од Господа одвајају;
зато те молим: одагнај их од мене, и дај ми у срцу божанско умиљење.

Кондак, глас 3:
Црква данас слави свога архипастира, Платона славног свештено-

мученика, и с њим мноштво дивних ново-мученика, што за веру праву
невино пострадаше и царство небеско вечно наследише. Тога ради
славимо Христа Логоса, Превечнога Бога и Спаса нашега.

Икос:
Златно ти правило беше исповедање Христа, које раније апостоли

исказаше, и тиме темељ вери твојој поставио јеси. Зато као достојан
прими жезал пастирства, те на трпезу и воду живота децу твоју водио
јеси; а када време дође, многе муке поднео јеси од лажних хришћана
хрватоусташа; архијерејство твоје крвљу си као порфиру уцрвенио, и
сада предстојећи престолу Свете Тројице, Цркви и народу твоме постао
јеси усрдни молитвеник ка Господу.
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Синаксар:
Овог дана (22. априла) спомен вршимо светог и славног новог

свештеномученика Платона, епископа бањалучког, свете православне
цркве српске; он мученички пострада за веру Христову од руку злодјеја
хрватско-муслиманских усташа, заједно са многим хиљадама своје
пастве и свештенослужитеља и безброј недужних православних Срба 5.
маја / 22. априла 1941. године.

Стихови:
Платоне свети, сјединио се јеси збору свештеномученика, као

пастир изврсни Доброг Архипастира.

И остало из Синаксара тога дана...
Молитвама светих Твојих, Христе Боже, помилуј и спаси нас. Амин.

Песма 7:
Ирмос: Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.

Стуб свесветли био си стаду твоме, одводећи га са земље на небо,
и убедио га да ходи по закону Христа, Којега си прославио животом
чистим, архипастиру бањалучки.

Оправдао си очекивања, свети, Цркве Христове православне, ходећи
по стопама чесних апостола и богоносних отаца јерараха; и жезлом
љубави утврдио си срца људи поколебаних.

Дивним речима описују ревност твоју, светитељу, младићи бого-
жедни, које си уздигао из пропадања твојим старањем; и они
проповедају, Платоне, дела твоја и братољубље душе твоје.
Богородичан: Будући непоправљив од окорелог греха, Пречиста Дјево,
Богоневјесто, вапијем Ти; спаси ме, Мати Творца мога, дајући ми
покајање и сузе топле, да њима оперем
зла дела своја.

Песма 8:
Ирмос: Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше
тада праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

DAN 22.
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Честита старост твоја, Платоне блажени, чашћу се украси
страдањем за Христа, и тако ти поста светла икона Божија, од Кога
увенчан светло био јеси, и санаследник постао вечни божанских
свештеномученика.

Принео си себе на жртву, свештени принос и разумно свеплодије
Богу, Платоне, држећи се тачности вере православне, и њу си исповедио
пред гонитељима, као јагње Господње незлобиво; зато сада почиваш с
Јагњетом вечним.

Скверне руке безбожних усташа, зграбише те из стада као
библијског великог предводника, блажени; мислећи зли несрећници да
тако „службу приносе Богу”, Који крв твоју проливену прими као жртву
миомирну.
Богородичан: Када, Мајко, Син Твој опет дође, да суди праведно свој
земљи, тада не заборави мене грешнога, него Га моли да ми дарује
опроштај мојих грехова, које учиних и чиним грешни, не узимајући на
ум суд последњи.

Песма 9:
Ирмос: Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и
нека празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник
Богоматере, и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице
Пречиста и Увекдјево.

Анђео Божији показао се јеси у Битољу и Бањој Луци, док си још
у телу своме живео, Платоне сведивни мучениче; и сада с висине
старајући се о стаду твоме и деци твојој, Христу предстојећи моли се,
да нас спасе Крстом и Васкрсењем.

Предстој заувек као поборник и посредник за твоју отаџбину,
Платоне свештени и христољубљени; даруј нам мир молитвама твојим,
да заповести Божије држећи верно, царство небеско наследимо, и
Христа Богочовека угледамо.

Као зрео плод с њиве Господње сабран си у Христову житницу,
многим мукама и страдањем, Платоне досто-блажени; Но сада имајући
радост вечну, спомињи нас децу твоју, и благодат нам излиј, оче
чедољубиви.
Богородичен: Царице Небеска, Свечиста, народ српски православни
благослови, и грехова опроштење моли од Господа, Милостива; за само-
литвеника имајући Платона свештеномученика, архипастира бањалучког,
чији спомен данас славимо.
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Егзапостилар, глас 2:
Подобан: Са ученицима пођимо:

Стена тврда вере и исповедања, јавио се јеси, Платоне свеславни,
предстојатељу Бање Луке, славо и похвало мученика, сјају светих
епископа; ти си у последње дане ове много пострадао од лажне браће;
зато руке пружај ка Господу за Србију, твоју отаџбину.
Слава, и сада, празника.

На Хвалите стихире, глас 1:
Подобан: Небеских чинова:

Цркво Христова, радосно празнуј, јер имаш Платона у лику светих,
пастира Срба православних, и заједничара мученика, топлог молитве-
ника пред Богом, за стадо своје које љубљаше.

Сиромашне си љубио као Господа, и сирочади био си старатељ;
храмове дивне дизао си и освећивао Владици Човекољупцу; душе пак
верних љубављу обилном ка православљу приводио јеси.

Православља си очувао божанске и свете догмате, и њих си,
Платоне свештени, пред гонитељима проповедао, поставши тако сведок-
мученик, и царство Христово наследивши, крвљу својом коју си пролио.

Првомученика Стефана, оче, добро си подражавао, ближњега си
љубио - слику Христову; али си од злобраће, обучених у вучију одећу
лажне побожности, многе муке и смрт за Христа поднео, Платоне,
похвало бањалучка.

Слава, глас 8:
Архитектонском мудрошћу Духа, душе своје дом изградио јеси, сав

се испунивши благодаћу Божијом, Платоне, достојни славе и хвале; и
ходивши путем древних светих, добровољно си понео крст мучеништва,
саобразан поставши посеченима, за љубав Јагњета закланога, Чијег
сјајног лица виђења удостој и нас молитвама твојим, као отац
чедољубив и Христу близак.

И сада:
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке

невоље и туге.

Славословље велико, и отпуст.

DAN 22.
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На литургији:
Блажена празника и од канона Светог Саве песма 3.
Прокимен, глас 7: Весели се праведник у Господу и нада се на Њега.
Стих: Услиши Боже глас мој, када Ти се молим.

Апостол из посланице Јеврејима, зач. З11;
Алилуја глас 4: Праведник ће као финикс процветати, и као кедар на
Ливану умножиће се.
Стих: Посађени у дому Господњем, у дворовима Бога нашега
процветаће.

Еванђеље по Луки, зач. 77:

Причастан: У успомени вечној биће праведник.
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Mесеца априла 23. дан

Спомен светог и славног великомученика Георгија, победоносца
и чудотворца

Aко је храм или настојатељ жели, служимо бденије.

На малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Дошло је право и светло пролеће, и цела творевина се обнавља,
побожном спознајом Христа животодавца, тако је јасно обасјаног срца
страдалац Господњи победио демона грабљивог. (два пута)

За Цара векова си војевао премудри, и све навале безбожника си
оборио, Георгије трипут блажени, и постао си одлучан страдалник,
благодаћу од Бога теби даној чудотворче, зато се моли за спасење свих
нас.

Ти дајеш реке исцељења свима који ти притичу, Георгије трипут
блажени, ти си и помоћник и душама и телу свима, који са вером
долазе твојој заштити, дични мучениче Исусов, украсе страдалника.

Слава, глас тај исти, самогласно
Георгије, војниче великога Цара, радуј се и весели се, јер си Богу

угодио; за себе ништа ниси марио, и зато си вечни живто на небесима
примио; твоје тело сваку болест од људи одгони, јер Христос којега си
заволео, он те је блажени светитељу прославио.

И сада, празника.

На стиховње стихире, глас 4. самогласно
Сви народи запљешћите рукама, узвикните Богу славитељи муче-

ника, јер се Он на дрвету разапео и у гроб сишао, и ад је опустошио,
а мртве васкрсао, зато му кличу: Алилуја, алилуја, алилуја, Христу који
је васкрсао.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)

Принесимо радосно и заједно песме Христу Богу нашем, јер је

DAN 25.
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великог мучитеља врага овај храбри страдалник победио и оборио, зато
сви певајмо непрестану песму: Алилуја, алилуја, алилуја, Христу који
је васкрсао.
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Постао си лепота мученика и слава праведника, Георгије овенчани;
ти си храбро и одлучном душом демонско безумље на земљу оборио,
зато са нама певаш: Алилуја, алилуја, алилуја, Христу животодавцу.

Слава, глас тај исти:
Ходите сви који мученике славите да песмама опевамо Христа

васкрслог из гроба; данас је нама духовно пролеће засјало, и доноси
нам цвеће разумно, а то је светски спомен Георгија, храброг
великомученика; њега достојно прославимо, јер ћемо добити извор
исцељења; и сада га умолимо, да се непрестано моли Спасу Христу, да
подари мир целом свету, а душама нашим велику милост.

И сада, празника.

Тропар, глас 4.
Ослободилац си заробљених, заштитник сиротиње и лекар болес-

них, борац си против безбожних царева, зато победниче, великомуче-
ниче Георгије, моли Христа Бога, да спасе душе наше.

На великој вечерњи
Пева се: Блажен муж..
На Господи воззвах.. стихире празника 3 и светога 5. Глас 4. Само-
подобан: Јако добља..

Окупљени данас славимо тебе страдалниче Георгије, као
најхрабријег међу мученицима, јер си ток живота мученички завршио
и веру сачувао, а од Бога венац за твоју победу примио; Њега моли да
избави од пропасти и невоља све, који са вером славе свечасни празник
твој.
Подобне:

Имао си одлучност и надање, па си се славни својевољно као лав
осмелио на страдање; презрео си своје тело као нешто пропадљиво, а
бринуо си мудри за непропадљиву душу; и на свакојаке и разне муке
си бачен, па си тако постао као злато седам пута пречишћено.

За Спаситеља си славни својевољно пострадао, и твојом смрћу си
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његовој смрти наликовао; сада са њиме у светлости кроз непролазне
векове царујеш, сјајно одевен у порфиру румену од твоје крви; и са
скиптром твојих страдања украшен, а са венцем победе улепшан,
великомучениче Георгије.

Наоружан оклопом вере и штитом благодати и са крстом као
копљем, био си непобедив Георгије за противнике; и као Божији
ратник демонске си војске победио, па се са ангелима радујеш, а верне
који те призивају заступаш, освештаваш и спасаваш.

Ти си нам као најсјајнија звезда, као сунце које блиста на своду
небеском, и као бисер скупоцени, и као сјајни драги камен; ти си син
дана, и као храбар убројан међу мученике; ти си прослављени саборац
вернима у невољама, и свима који славе твој празник победоношче
Георгије.

Слава, глас 6.
Војниче Георгије, ти си достојно твога звања поживео, јер си крст

Христов на раме узео, и земљу охладнелу од ђавољске лажи ти си
добро обрадио, а трновно служење идолима си искоренио и лозу
православне вере си засадио; зато вернима по целом свету изливаш
исцељења; и као праведан трудбеник Тројице си се показао, па те зато
молимо: моли се за мир у свету и спасење душе наших.

И сада, празника.

Вход, прокимен дана и Паримеји:

1.Читање из пророштва Исаијиних (Глава 43, 9-12)
Тако говори Господ: Сви народи сабраше се заједно и сабраће се

кнезови њихови. Ко ће јевити ово међу њима? Или оно што је од
почетка, ко ће вам учинити да чујете? Нека доведу сведоке своје, и нека
се оправдају, и да чују, и нека кажу истину. Бићете ми сведоци, и Ја сам
сведок, говори Господ Бог, и Слугу којег изабрх, да познате и поверујете
ми, и разумете, да Ја јесам. Пре Мене не беше другог бога, и после
Мене неће бити. Ја сам Бог, и нема другог осим Мене, спасавајућег. Ја
објавих и спасох, понизих, и не беће међу вама туђега бога. Ви сте ми
сведоци, и Ја сам Господ Бог. Од почетка Ја јесам, и нема ко ће се из
руке моје избавити. Учинићу, и ко ће то отклонити? Тако говори Господ
Бог, Који вас избавља, Свети израиљев.

DAN 23.
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2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3, 1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.

Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се се за
злобу излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер
пред лице људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена
бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у
пећи испроба их, и као жртву свепалницу прими их, и у време посете
њихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће, судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, и зацариће се Господ у њима до века,
који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему.
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета Његова
у изабранима Његовим.

3. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4, 7-15)
Преведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна

није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је
мудрост седина људима, израст старости је живот непорочан. Правед-
ник поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни године
дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из
средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима Његовим и
посета Његова у преподобнима Његовим.

На литији стихира храма
и светога, самогласно, глас 1.
Дело Анатолијево.

Блистави и храбри Георгије, својим јуначким страдањем је горње
небеске силе развеселио, па се сада са њима радује, а верне на земљи
позива на празновање; и нама окупљеним да га са свима празнујемо је
као слуга Христов дошао; зато њега достојно прославимо, а Богу свију
се непрестано молимо, да нам подари велику милост.

Храбрим страдањем си оно што је боље стекао, јер си то као
плодове својих трудова Христу принео, преблажени мучениче Георгије,
вером си жељено блаженство потврдио, а надањем си страх одбацио,
и тиме си најхваљенији љубав небеску потврдио, па имаш смелост да
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својим снажним молитвама измолиш душама нашим мир, очишћење
грехова и велику милост.
Глас 4.

Ходите сабори верних, дођите да заједно славимо, јер је данас
настао најсветлији празник страдалника Георгија; он својим сјајним
врлинама невидиво просветљује срца наша, зато једнодушно певајмо и
рецимо: радуј се војниче великога Цара Христа, радуј се пресветла
похвало вере, радуј се најсветлији и најбогатији, и моли најблаженији
за нас Владику свих Христа Бога, да будемо сачувани од искушења
демонскога, и да се спасу душе наше.

Слава, глас 5.
Дело Теофаново.

Засијало нам је пролеће, заблистало нам је Васкрсење Христово,
дођите да се насладимо, дођите да се веселимо у спомену страдалника
који верне просвећује, дођите зато празникољубци да ту тајну просла-
вимо, јер је овај као добар војник био храбар пред мучитељима па их
је посрамио, угледао се на страдања Христа Спаса па се није на свој
земљани телесни сасуд смиловао, него је обнажен кроз муке ојачао;
зато њему ускликнимо: страдалниче моли да се спасу душе наше.

И сада, празника

На стиховње стихире, глас 4. Подобан: Званије свише..
Народи славе псалмима и песмама твој славни спомен Георгије,

јер си Богом украшен заблистао славом и благодаћу светлоносан, зато
су сада разигране војске ангела, а мученици са апостолима хвале твоје
подвиге, мучења и страдања; па сви певају о Спаситељу Христу Богу
нашем који те је прославио; њега моли да спасе и просветли душе
наше.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати.

Сав наоружан Христом пронашао си Георгије оне који те нису
тражили, и ти за Христа као огњем запаљен, наругао си се боговима
гордих и њиној безбожној свирепости; тада си заратио за цара мога
Христа, па си овако узвикнуо безаконицима: ни звери, ни точак за
мучење, ни било која друга мука, не могу мене никада одвојити од
љубави ка Христу моме; њега моли да спасе и просветли душе наше.
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.

DAN 23.
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Ниси марио за многобројне судове, за разне муке и за страшна
оружија венценосни Георгије, него си за праву веру мученички живот
завршио; зато твој пресветли спомен песмама као цветовима
овенчавамо, и са вером твоје свете мошти целивамо; но пошто пред
престолом Владике Христа Бога нашега стојиш, не престај да га молиш,
да спасе и просвети душе наше.

Слава, глас тај исти, самогласан
Дело Студитово.

Похвалимо братијо душом славног мученика Георгија, чврстог у
трпљењу као разумни дијамант, за Христа душом запаљеног; јер су му
патње спремали, и муке и разна мучења смишљали, да би му тело по
природи трошно изнурили; али је он вољом савладао природу, и више
је заволео насилну смрт, само да би прешао ка жељеном Христу Богу
и Спаситељу душа наших.

И сада, празника.

На благосиљању хлебова, тропар, глас 4.
Ослободилац си заробљених, заштитник сиротиње и лекар болес-

них, борац си против безбожних царева, зато победниче, великомуче-
ниче Георгије, моли Христа Бога, да спасе душе наше.
И Богородице Дјево.. (једанпут) и остало.

На јутрењи
На Бог Господ..тропар празника два пута, Слава: светом; И сада:
празника.
После првог стихословија, сједален празника.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија сједален светога, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Ево нам је свима стигло пролеће благодати, заблистало нам свима
Христово Васкрсење, а са њиме сада блиста веома свечани и светли дан
празника Георгија мученика; Дођите сви и узмимо свеће па га побожно
и светло прославимо.

Слава, глас тај исти.
Подобан: Лик ангелскиј..
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Војску си безбожног владара мучениче презрео, јер си славу на
небесима желео, па си патње и насилну смрт претрпео. Зато данас твој
најсветлији спомен славимо, а Христу хвалу приносимо, преблажени
Георгије.

И сада празника или богородичан:
Сви молимо тебе, Матер Божију, јер си уистину девствена и псоле

рађања остала, зато сви са љубављу притичемо твојој доброти, јер тебе
имамо ми грешни као заступницу, и тебе смо стекли као спасење у
искушењима, и једину Свенепорочну.

После Полијелеја:
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вери..

Запаљен љубављу ка Владици, ти си храбро ризнице идолске
обмане порушио, а на суђењу си Христа исповедио, победниче свебла-
жени Георгије, славни мучениче, Христа Бога моли, да нам подари
велику милост.

Слава, глас 4.
Подобан: Удивисја..

Усрдно си обрадио семе Божијих заповести, и побожно си поделио
сво богатство сиротињи, уместо тога, стекао си светитељу Христову
славу, и са том надом си у подвиг пошао и у велике патње, мучениче
Георгије, постао си заједничар страдања и васкрсења Нестрадалног, и
у његово царство си убројан, зато се сада моли за нас.

И сада, празника или 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.

Степена: први антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4. Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

DAN 23.
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Све што дише..
Стих: Хвалите Бога у светима његовим..

Еванђеље по Луки, зачало 63.
После 50. псалма
Стихира, глас 6. самогласно

Данас је цео свет обасјан зрацима страдалника, а Христова црква
је као цвећем украшена, и пева ти, Георгије: угодниче Христов и
усрдни заступниче, не престај да се молиш за слуге твоје.

Канон празника на 6, и два канона светоме на 8

Канон светога, дело кир Теофана. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Во глубине..

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.

Венценошче Георгије, ти стојиш пред пресветлим и часним
престолом Владара свега, сачувај твојим молитвама и заступањем све
који те са топлом вером и љубављу призивају.

Благородно дело Христово био си Георгије, мученичким делом
обрађен и као преславно богатство у небеским ризницама, тебе је
Христос, први подвижник, положио као безмерно храброг.

Сам си се одлучно и трпљиво упутио на подвиг, преблажени
Георгије и срушио си свирепе намере мучитеља, и постао си
молитвеник за све који те призивају.

Сада си славни Георгије примио блажени живот у Христу
скривени, ради којег си се и до крви подвизавао; зато се моли
страдалниче да се спасу од сваке невоље сви, који ти са вером певају.
Богородичан: Богородице, постала си као духовно небо, јер си у свом
телу примила небеског Бога-Реч, Христа, који је све створио: и небо и
земљу и оно што је над њима; зато га се са смелошћу моли, да спасе
све који ти певају.

Други канон, дело кир Косме. Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Лици израителсти...

Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора
прешао, и мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених
у њој видео, са весељем је певао: појим Богу нашем, јер се
прославио.

Завршио си ток светог страдања идући ка небесима, а постао се као
нетрулежни венценосац. Био си као расцветао и као путник па са
ангелима кличеш: Певајмо Богу нашем јер се прославио. (два пута)

Целом свету јавио си се док си зној лио, чак си и бестелесне
чинове својим телесним страдањем задивио, благи Георгије. Са њима
се радујеш и кличеш: Певајмо Богу нашем јер се прославио.
Богородичан: Процвали жезал Аронов праслика је тебе Пречиста као
изникле из корена Јесејевог, који целом свету заблистао Бога овапло-
ћеног. Њега моли за нас непрестано, Увекдјево, и за оне који ти
притичу.

Катавасија: Воскресенија ден...
Дан васкрсења је Пасха, Господња Пасха; просветимо се

народе; јер Христос Бог преведе из смрти у живот и са земље на
небо нас који певамо победничку песму

Песма 3.
Ирмос: Процвела јест...

Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.

Сијајући венцем страдања, славни Георгије, моли избавитеља и
Бога, да избави од сваке невоље све који те православно призивају,
блажени.

Георгије премудри, просветљен богатим сјајем, одагнај мрачну тугу
и маглу страсти од нас који те верно хвалимо.

Утврђен надом и љубављу, и оградивши се вером, а Христовом
силом укрепљен, оборио си Георгије идолску обману.
Богородичан: Пречиста Богородице, ти си родила оног Који је
просветио све крајеве света. Телом си родила Бестелесног који је пре
свих, а сабеспочетан са Оцем, зато те ми верни прослављамо.

DAN 23.
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Ини.
Ирмос: Јако неплоди...

Као што је неплодна родила, тако је и од незнабожаца настала
црква, а јудејски народ је много у чедима својим онемоћао, зато
дивноме Богу нашем кличемо: ти си свети Господе.

Без галаме си раздао своје богатство сиромасима и помазан си
уљем љубави. Телом и душом пострадао си Георгије, и једним и
другим си победио мучитеља. (два пута)

Благодаћу утврђен и огњем ревности распламсан јавио си се онима
који нису питали и нашли су те они који те нису тражили. Због Христа
си се гневио на идолску лаж Георгије.
Богородичан: На рукама носиш Маријо, и грудима својим храниш
Онога који све живо храни. Њега Богородице ми поштујемо и
проповедамо, а ти га моли Пречиста за све нас.

Катавасија: Придите пиво...
Приђите да пијемо ново пиће, које не тече на чудан начин из

јалове стене, него га извор бесмртности, Христос, излио из гроба;
у Њему се утврђујемо.
Кондак празника и икос.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Благочестивим начином, храбро и смело си оборио обману неверја;
ти си мучениче, савладао непријатељске побуне и жудњом за Богом
увек запаљен, угасио си безбожну свирепост мучитеља. Зато си примио
венац достојан твојих мука. Ти дајеш исцељења свима који ти вером
притичу, страдалниче Георгије; зато моли Христа Бога, да подари
опроштај сагрешења свима који са љубављу празнују спомен твој.

Слава:
Раздавши земно богатство на земљи, храбри мучениче, подвигом

својим наследио си богатство небеско. Крстом часним као оклопом
одевен, посрамио си намере мучитеља; зато свима који ти с молитвом
ишту, дарујеш јуначе божанске дарове. Имаш и дар исцељења, страдалче
Георгије, зато моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима
који са љубављу празнују спомен твој.
И сада: празника
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Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..

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.

Певамо о твојим подвизима, преблажени Георгије, којима си
укинуо идолска служења; сву си демонску обману надјачао, преславни.

Стишај смутњу напасти и беда, и одагнај сваки насртај демона, од
свих који ти певају, дични Христов војниче.

Заблистао си као светла звезда Георгије, лепотом душе и тврдом
вером, па одгониш мрачну обману, и спасаваш све који ти певају.
Богородичан: Родила си, Дјево, истинско спасење богатством благости,
а Он природном добротом својом спасава човека и обнавља му
унижени лик.

Ини
Ирмос: Услишах твоје Христе...

Чуо сам Христе о заиста изузетном чуду: јер мада си Бог
бесмртни, постао си као смртан Човек, и али си остао какав си и
био, и због тога славим силу твоју.

Ужас си изазвао пред мучитељским судом Георгије, одговарајући
мудрим речима на њихове неразумне тужбе, и Христа познаше они који
Га не знаше као Бога.

Речју вере Христове си покидао мреже басана скверних мудраца,
Георгије премудри, а страдањем својим си се наругао поклоницима
лажних богова, свети бранитељу Свете Тројице.

Чувши твоје речи Георгије мучитељи се посрамише, а ти си се
наругао њиним лажним боговима и смех си изазвао, а Христа Бога си
проповедао телом распетог, који је душегубну обману уништио.
Богородичан: Тебе Увекдјеву и уистину једину Богородицу, славимо
Пречиста, а ти си била пра-слика боговидцу Мојсеју, као несагорива
купина.

Катавасија: На божественој стражи...
Нека богомнадахнути Авакум стане са нама на божанској

стражи и покаже светлоносног анђела који јасно говори: данас је
спасење свету, јер Христос васкрсе као свемоћан.

DAN 23.
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Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих...

Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе
мој, спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.

Имајући мученичку смелост код Владике Христа, моли га усрдно да
спасе све који ти поје и да их избави од душевних мука, твојим
молитвама мучениче и страдалниче, преблажени Георгије.

Као мученик ликујеш са хоровима ангела и храниш се бесмртном
и блаженом славом овенчани, зато избави од сваке невоље и буре све
који притичу твојој заштити.

Као милостив избави нас од сваке невоље и одагнај сваковрсну
смутњу греха и искушења, примајући Христе молитве твога угодника
Георгија.
Богородичан: Одужила си дуг праматере Еве, Богомајко, телом
оденувши из тебе рођенога Спаситеља света. Зато те сви називамо
блаженом, обрадована и свенепорочна Дјево.

Ини
Ирмос: Просвешченије твоје Господи...

Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле
сагрешења разреши нас Благи, и твој мир нам подари.

Наваљеним страдањем на тебе, Георгије, храбро си се противио
творцима идолских обмана. Мада си пред светом стајао обнажен, али
ти си победио моћ злога владара света.

Оградивши се оружијем крста, Георгије, надом, вером и силном
љубављу, отупио си оштрицу и свако оружије злога богопротивника.
Богородичан: Разум мучитеља је посрамило девствено тело, јер је дете
Христос дотакло нашу рану од душегубне змије и исцелио је својом
руком, а гордог богоотпадника је оборио, и под ноге верних покорио.

Катавасија: Утрењују...
Устанимо рано ујутру, па ћемо уместо мириса принети химну

Господу, и видећемо Христа, сунце правде, који свима живот даје.
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Песма 6.
Ирмос: В бездње...

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.

Твоја храброст је изнад људске природе, неизрецива и недокучива,
и непрестано је опевана, преблажени мучениче Георгије.

Постао си, блажени, сабеседник небеске војске, и гледаш божанске
ствари колико је то човеку могуће, зато спасавај све, који те са вером
поштују, Георгије.

На сваки си начин био си покоран Богу и примио си сјајна чудеса,
па раздајеш потребне дарове, преблажени Георгије.
Богородичан: Сада теби притичем, Пречиста, а ти ме спаси молитвама
твојим, и сачувај ме, јер као Мајка Свемогућег можеш све што хоћеш.

Ини.
Ирмос: Возопи прообразуја...

Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.

Смело си запевао Творцу, Георгије: Не предај безаконицима слугу
свога, него ми подај снагу, да разорим њине намере.

Не обазирући се на оруђа за мучење, Георгије, на подвиг си храбро
и својевољно пошао, и овенчао се почастима победника од Христа Бога.

Чудима твојим потврђујеш своје врлине Георгије, а лажљиви
мучитељи и ако испунише своју претњу задивише се животодавцу
Христу, којега си проповедао.
Богородичан: У давини ме је преварила змија и умртвила ме помоћу
моје праметере Еве. А сада Пречиста Дјево, Онај који ме је саздао,
кроз тебе ме је из пропасти позвао.

Катавасија: Снишел јеси...
Сишао си у подземље и поломио вечне мандале који су

држали спутане, Христе, и васкрсао си из гроба трећега дана као
Јона из морске немани.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

DAN 23.
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Од Бога обрађен, постао си славни делатељ побожности, и снопове
врлина си себи сакупио; сејао си у сузама, а жањеш у весељу;
пострадао си у крви, али те је Христос примио; молитвама твојим
свети Георгије, нека сви добију опроштај грехова.

Икос:
Желео си бити војник Христа Цара, који душу своју за живот света

положи, зато си похитао да умреш за њега. Имајући у срцу велику и
свету ревност, ти си Христу сам себе привео. Стога и ми сви са вером
опевајмо светог Георгија, као истинитог и славног слугу Христовог. Он
се јавно угледао на свога Господара, и притиче сваком ко му се моли,
и увек и хитро моли Спаситеља, да свима подари опроштај грехова.

Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје..

По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.

Угледао си се, славни мучениче, на свога Владику, и својевољно си
похитао на подвиге, и победу си освојио. Био си чувар Христове Цркве,
њу увек и чувај својим заступништвом.

Као мученик непобедиви, као страдалац, као неодољиви бранитељ
вере, буди и сада непоколебиви стуб свима, који те хвале, премудри
Георгије, и огради нас молитвама твојим.

Мудро си сејао божанско семе и умножио га, блажени Георгије,
заливши га потоцима крви своје и трпљењем страдања и разних рана,
а тиме си угасио и свирепост мучитеља.
Богородичан: Остала си Дјева и по рођењу Христа. Бога си родила
који све храни, и који из свога неизрецивог и великог милосрђа и
милости постаде Човек. Њега Пречиста сада моли, да се сви спасемо.

Ини.
Ирмос: Аврамсти..

У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи над-
владаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца
наших.

Увидео си постојећу лаж идола, и разгорео се Георгије ревношћу за
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праву веру; дао си, преблажени, себе на подвиг певајући: благословен
си Боже отаца наших.

Појавио си се проповедајући прогоњену веру; маглу идолске обмане
си изобличио, Георгије, и говорио си: благословен си Боже отаца наших.

Сасекао си у корену обману, и узгајио си и увећао праву веру.
Радовао си се Георгије, говорећи: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Ти си изнад свих твари, јер си родила Творца и Господа,
зато ти певамо Богородице: Благословена си, и Господ сила је са тобом.

Катавасија: Отроки от пешчи...
Онај оји избави младиће из пећи постаде човек; страда као

смртан човек и страдањем облачи у лепоту бесмртности оно што је
смртно - једини Бог отаца, благословен и најславнији.

Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда..

У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.

Поток тешких страдања и метежа и падања, због наше слабости и
демонских замки, и намере злобника, укроти твојим молитама,
Георгије овенчани.

Сав чистом Тројичном светлошћу обасјан, блажени и непобедиви
мучениче, бранитељу праве вере, Богом овенчани победниче, небески
житељу, спаси твојим молитвама све који те славе.

Духовним венцем лепо украшен и царском круном и са скиптром
у рукама, и царским плаштом огрнут, обарен твојом крвљу, тако
блажени ти сацарујеш са Царем сила.
Богородичан: Рођеног од Оца ван времена, и заблисталог пре векова,
и Творца свега видивог и невидивог, ти си родила Мати и Дјево, зато
те сви народи као Богородицу славимо.

Ини.
Ирмос: Радујушчесја..

Младићи радосни због осуде од мучитеља, да неби нечистим
боговима служили, него Богу живоме, у огањ смело уђоше, али су
од ангела орошени и песму појали: дела господња појте Господу и
величајте га у све векове.

DAN 23.
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Духом укрепљен, за патње и муке од оружија ниси марио, а глувим
идолима се ниси поклонио, него Христу Богу. У њега си стекао срдачну
веру, Георгије, и говорио си: дела господња појте о Господу и величајте
га у све векове.

Презрео си као непостојећу пролазну лепоту, разне пакости си
поднео, Георгије, са надом радујући се божанском животу, ниси марио
за своје страшно мрцварење тела, него си одлучном душом говорио:
дела господња појте о Господу и величајте га у све векове.

Твоје тело је исечено гвозденим справама, гледао си га оштрим
ножевима на делове раскомадано, снажном душом сматрао си садашње
муке као ништа, спрам будуће славе, и говорио си: дела господња појте
о Господу и величајте га у све векове.
Богородичан: Од Адамовог ребра те је саздао, а од твоје девствености
се оваплотио, Господ свију, којег појући опевајмо: сва дела благосло-
вите и појте Господа и величајте га у све векове.

Катавасија: Сеј наречениј..
Овај наречени и свети дан, први дан седмице, цар и господар,

празник празника, славље свих славља, у који благосиљамо Христа
у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља..

Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се
оваплотио а нама јавио, да просветли помрачене и сакупи
раздвојене, зато тебе, најопеванију Богородицу величамо.

Непрестано моли Господа за нас који ти појимо, блажени Георгије,
као Христовом мученику, као победнику мучитеља, као прогонитељу
злих духова, као неуснулом чувару, и као непостидном заступнику.

Због твог обилног страдања Георгије, богато те је обдарио Господар
свију; пред њиме стојиш са смелошћу, трипут блажени мучениче, и са
весељем загрли и сачувај оне који те призивају.

Земља те је сакрила, а небо те је примило и отворише се теби
широм двери раја; у њему страдалниче радосно ликујући и веселећи се,
сачувај твојим молитвама све, који ти са вером певају.
Богородичан: Тебе су као пра-слику, Пречиста, показале сенке
строзаветног сведочанства, а у њој таблице, сасуд мане и златни ковчег.
Као што су они, тако си и ти, у своје тело примила, Богородице,
оваплоћеног Бога-Реч.
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Ини.
Ирмос: От земнородних..

Од земних си рођена, али си Творца родила, наша похвало
Богородице Пречиста, зато тебе као Владарку целог света
величамо.

Свештеници ти певају, цареви те хвале а народ јавља похвалу твојих
страдања, мучениче Георгије, зато те сви називамо блаженим.

Све небеске силе опеваше твоје подвиге, а ти жртвовавши себе
добро си угодио Богу, мучениче Георгије, зато те сви називамо
блаженим.
Богородичан: Од земних си рођена и израсла, али си родила
Створитеља; радуј се наша похвало Богородице Пречиста, јер ми тебе
која владаш светом, величамо.

Катавасија: Свјетисја..
Светли, светли, нови Јерусалиме, јер слава Господња тебе

обасја. Ликуј сад и весели се, Сионе, а ти Чиста радуј се,
Богородице, васкрсењу онога кога си родила.

На хвалитне стихире на 4, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Ходите сви да најсветили празник славног Васкрсења прославимо,
и свечано празнујмо Георгија мученика, па га овенчајмо пролетњим
цветовима, јер је он непобедив, да би његовим молитвама добили
избављење од невоља и сагрешења.

Целог себе си свеблажени принео Ономе који ти је цео живот
подарио; принео се као жртва жива и духовна и као угодна и пречиста;
зато си постао усрдни молитвеник, који из буре спасава све који ти са
вером певају, мучениче и призивају те Георгије.

Семе речи Божије посејано у твојој чистој души си усрдно
обрадио, и кроз патње и страдања си га умножио, и премудро си
положен у небеску житницу, где си непропадиву сладост стекао и ње
се наситио; зато блажени сада твојим молитвама ка Богу спасавај све
који ти са вером поје.

Мучениче и страдалниче Христов, твојим молитвама спаси све у
невољама и бедама; од сваког искушења избављај, а душепагубну љуту
муку одагнај, па нам измоли благодат и милост, да би се твојим молит-
вама спасени радовали, и сви твоје часне подвиге Георгије прославили.

DAN 23.
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Слава, глас 2.
Рече Соломон да се подигну веђе праведних, и биће помилован од

Христа Бога свако који чини и говори правду; подобно овоме слушао
си многотрпељиви Георгије и за науком и поуком Владике си следовао,
па си себе безаконицима предао и муке претрпео, али си лажна
идолишта као мрска попљувао, а тело твоје си за љубав Творца дао, па
си сав на комаде исечен; Велијар се од тебе највише застидео и
увредио, гледајући те славом овенчаног. Но пошто са вишњим силама
живиш у дворима Господа твога, моли страдалниче Христов да се спасу
душе наше.

И сада, празника или богородичан.

Славословље велико

На литургији
Блажена песма празника по реду, и од канона светога песма 3.
Прокимен празника
и светога, глас 7. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у њега.
(Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)

Апостол дана
и светога, Дела апостолска, зачало 29.

Алилуја, дана
и светога глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Еванђеље дана
и светога, по Јовану, зачало 52.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

МР
Почиње од Великог Петка, и стиже до четвртка пете недеље по
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Васкрсу. И ако се догоди празник великомученика Георгија на
Велики Петак, Велику Суботу или на сам Васкрс: певају се
стихире светога, и канон, и остала служба у понедељак светле
недеље са дневном службом.

МР
Ако се догоди свети великомученик Георгије у неки од дана

Светле седмице:

Вечерња
на Господи воззвах.. стихире васкрсне 3, и светога 3. Слава

светога, глас 6: Достојно имени.. И сада, богородичан од првих по
владајућем гласу. Вход. Светлости тиха.. прокимен дана. И Три
паримије светога. Ако је на сам Васкрс увече, говори свештеник:
И да се удостојимо... и остало. И чита Јеванђеље по реду. На
стиховње стихире васкрсне. Затим пасхалне стихире са припевима.
Слава, светога, глас 4: Разумнаго адаманта.. И сада, Пасхе, глас 5:
Воскресенија ден.. Христос васкрсе: три пута. Слава, тропар светога.
И сада, богородичан први гласа. Свештеник: Премудрост. И отпуст.

На јутрењи
после Христос васкрсе.., и четири стиха: Слава, тропар светога.

И сада, богородичан од првих, гласа. Затим обична јектенија и
полијелеј. Затим, сједални светога, два пута. Слава, и сада:
богородичан: и читање. Затим, степена, први антифон четвртога
гласа. Прокимен. Све што дише.. Еванђеље светога. Васкрсење
Христово.. три пута. Слава: Молитвама страстотерпца.. И сада:
Молитвама Богородице.. Затим припев: Зарадоваће се праведник
Господу, и уздаће се у њега. И певамо стихиру светога самогласну,
глас 6: Днес всељенаја всја.. Затим свештеник говори: Спаси, Боже,
народ твој.. и ми, Господе, помилуј, 12 пута. После возгласа канон
Пасхе, са ирмосом на 8: И светога, на 6. Катавасија Пасхе, оба Хора
заједно. После треће песме, кондак Пасхе, и икос, и читање. После
шесте песме, кондак светога, и икос, и читање. Васкрсе Исус.. три
пута, Пева се неизменично на оба хора. После девете песме
светилен Пасхе, Слава, светога, И сада, Пасхе. На хвалитним
стихире васкрсне 3 и светога, 3. Затим пасхалне стихире са
припевима. Слава, светога: И сада, Пасхе: Васкрсења дан: Христос
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васкрсе.. три пута. Слава, тропар светога: И сада богородичан, први
гласа. Јектеније и отпуст. Часови Пасхе се певају по поретку.

На литургији
Антифони Пасхе. После входа, Христос васкрсе.. три пута. Затим

тропар светога: Слава, његов кондак: И сада, Пасхе. Уместо
трисветога, певамо: Ви који се у Христа.. Прокимен, Апостол, и
Еванђеље, и причастен, прво дана, па светога.

МР
О празнику светога Георгија, ако се служи у Томину недељу:

У суботу, светле недеље,
на малој вечерњи

на Господи, воззвах.., стихире празника, на 4. Слава, светога: И
сада празника. На стиховње, стихире светога, са његовим
припевима, са велике вечерње. Слава, светога: И сада, празника.
Тропар светога: Слава, и сада, празника. Мала јектенија, и отпуст.

На великој вечерњи
после редовне катизме, на Господи воззвах.., стихире празника,

на 6: и светога на 4. Слава, светога: И сада, празника. Вход. И
паримије светога. На литији, стихире празника, и светога. Слава,
светога: И сада, празника. На стиховње, стихире празника. Слава,
светога: И сада, празника. На благосиљању хлебова, тропар
празника, два пута, и светога, једном. И читање из Дела
Апостолских.

На јутрењи
На Бог Господ, тропар празника, два пута. Слава, светога: И

сада, празника. После катизми сједални празника. И читање.
Полијелеј, и сједален, и читање празника. Степена, први антифон
четвртога гласа. Прокимен. Све што дише.. Еванђеље празника, по
матеју, зач. 116: Једанест ученика.. Васкрсење Христово.. три пута.
Педесети псалам. Слава, Молитвама апостола.. И сада, Молитвама
Богородице.. Стихира, Васкрсе Исус.. Канон празника, са ирмосом на
8: и светога на 6. Катавасија Пасхе: Воскресенија ден.. Оба хора
заједно. После треће песме кондак светога, и икос, и сједален, два
пута. Слава, И сада, празника. И читање код светог Григорија
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Богослова које почиње са: Обновљенијем чтитесја: После шесте
песме кондак празника, и икос, и читање. После девете песме
певамо: Свет је Господ Бог наш, на први глас: Светилен празника.
Слава, светога: И сада, празника. На хвалитне стихире празника 3
и светога 3; Певамо и самогласну стихиру светога: Рече Соломон..
Са његовим припевом: Зарадоваће се праведник Господу.. Слава:
празника; И сада: Преблагословена јеси, Богородице.. Велико славо-
словље. После трисветог тропар светога: Слава, и сада, празника.
Јектеније, и отпуст, и Студитова оглашења, и обичан исход. Слава,
и сада: Јеванђељска стихира. И први час у припрати. На часовима
тропар празника. Слава, светога: И сада, богородичан часова. После
Оче наш.., кондаке неизменично говоримо.

На литургији
Блажена празника, трећа песма, на 4 и светога шеста песма, на

4 После входа тропар празника, и светога. Слава, кондак светога:
И сада, празника. Прокимен, апостол, алилуја, Јеванђеље, и
причастен, прво празника, затим светога.

МР
Ако се служи празник светога великомученика Георгија у

недељу мироносница, или раслабљенога, или самарјанке:

У суботу, на малој вечерњи
На Господи, воззвах.., стихире васкрсне, 4: Слава, светога: И

сада, богородичан. На стиховње стихира васкрсна, и светога,
стиховња са велике вечерње, са његовим припевом. Слава,
светога: И сада, богородичан. Тропар васкрсан: Слава, светога: И
сада, богородичан. Мала јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
редовна катизма, на Господи, воззвах.. стихире васкрсне гласа, 3

и празника, 3 и светога, 4; Слава, празника, самогласан Пентико-
стара: И сада, Богородичан први гласа. Вход. Прокимен дана: и
паримије светога, 3. На литији, стихира храма, и светога само-
гласне. Слава, светога: И сада, празника. На стиховње, стихира
васкрсна, и пасхалне сихире; Слава, светога: И сада, Пентикостара.
На благосиљању хлебова, тропар, Богородице Дјево.. два пута, и
светога једном, и читање из Дела Апостолских.

DAN 23.
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ПАЗИ
Ако је недеља мироносница,
На Бог Господ, тропар васкрсан: Када си сишао ка смрти.. једном.
Благообразни Јосиф.. једном. Слава, Георгија: И сада, Женама
мироносницама..

ПАЗИ
Ако су друге недеље
тропар васкрсан, два пута. Слава, светога: И сада, Богородичан
први, истога гласа (по гласу светога; по гласу славе). После
катизме васкрсни сједални, и њихови богородични. И читање из
Толковног Еванђеља. Полијелеј, оба сједална светога: Слава,
полијелејни сједални: И сада, богородичан, и читање светога.
Степена, и прокимен гласа; Све што дише.. васкрсно Еванђеље.
Васкрсење Христово.. три пута. Педесети псалам. Васкрсна стихира.
Канон Пасхе, са ирмосом и са њиховим богородичним, на 6: и
светога, на 4: и триода, на 4. Овако певамо: на свакој песми један
васкрсан тропар, и један празника, и троичан, и богородичан.
Катавасија: Васкрсења дан.. После треће песме кондак светога, и
икос, и његов сједални, два пута. Слава, и сада, празника:  и
читање светога. После шесте песме кондак празника, и икос. На
деветој песми, Часнију.., не певамо. Светилен Пасхе; Слава,
светога: И сада, празника. На хвалитне стихире васкрсне 4 и
светога 4 са славном (стихира на славу), и са његовим припевима.
Слава, празника. И сада: Преблагословена си.. Велико славословље.
После трисветог, васкрсни тропар, јектенија и оглашавање, и
отпуст, и обично излажење у припрату. Слава, и сада, јеванђељска
стихира и први час. На Часовима васкрсни тропар: Слава, светога:
И сада, богородичан часова. После Оче наш, кондаке говоримо
неизменично.

На литургији
Блажена гласа, на 4 и Пентикостара песма 3. на 4 и светога

песма 6. на 4; После входа тропар васкрсан, и светога. Слава,
кондак светога: И сада, празника. Прокимен, апостол, алилуја, и
Еванђеље, и причастен, прво дана, затим светога.
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МР
Ако се служи свети великомученик Георгије у среду препо-
ловљења педесетнице:

У уторак увече певамо, Блажен је човек.. први антифон. На Господи,
воззвах.., стихире празника, 3: и светога, 3. Слава, светога: И сада,
празника. Вход. Прокимен дана, и паримије празника, 3: и светога,
3. На стиховње стихире празника, са њиховим припевима: Слава,
светога: И сада, празника. После трисветога тропар светога: Слава,
и сада, празника: и отпуст.

На јутрењу
На Бог Господ.., тропар празника, два пута. Слава, светога: И сада,
празника. После катизми сједални: и читање празника. Полијелеј,
и сви сједални светога: и читање. Степена, први антифон
четвртога гласа. Прокимен: Све што дише.. Еванђеље светога.
Васкрсење Христово.., једном. Педесети псалам. Стихира светога.
Први канон празника, четвртога гласа, са ирмосом на 6: и светога
на 4: и други канон празника, осмога гласа, на 4. Катавасија,
ирмос последњег канона празника, оба хора заједно. После треће
песме кондак светога, и икос, и сједални његов два пута. Слава,
и сада, празника. После шесте песме кондак празника, и икос. На
деветој песми, Часнију.., не певамо. Светилен празника: Слава,
светога: И сада, празника. На хвалитне стихире празника, 3: и
светога, 3. Слава, светога: И сада, празника. Велико славословље.
После трисветога тропар светога: Слава, и сада, празника. Затим
јектеније, и отпуст, и први час. На часовима тропар празника.
Слава, светога: И сада, богородичан часова. После Оче наш, кондак
празника, и светога, говоримо неизменично.

На литургији
Блажена празника, четвртога гласа, 3. песма, на 4 и светога 6.
песма, на 4; После входа тропар празника, и светога: Слава,
кондак светога: И сада, празника. Прокимен, апостол, алилуја,
Еванђеље, и причастен, прво празника, затим светога.

МР
Ако се служи свети великомученик Георгије у недељу самарјанке:
Не узима се служба преполовљења педесетнице, него се пева
васкрсна служба, и самарјанки, и светога Георгија.

DAN 23.
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Mесеца априла 24. дан

Спомен светог мученика Саве Стратилата

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Као непобедиви војвода, и страдалник храбри, ти си постао светило
целог света, а твоји подвизи су као исток све крајеве обасјали, одагнао
си велику демонску таму, Саво велики, украсе мученика, суграђане
светих бестелесних сила, и молитвениче за душе наше.

У тамнице си затваран и огњем паљен, и многим мукама мучен;
на дрво си растезан и хладноћом паћен, до рана си непрестано бијен,
а на послетку си, страдалниче, у води блажени крај живота усрдно
примио, али си у вери непоколебив остао.

Био си наочит младић, светитељу, и добротом си све задивио, али
си без страха на подвиг страдања кренуо, и твојим великим и светим
подвигом си победу над свим демонима однео, зато те дични мучитељу,
радосно славимо и хвалимо.

Слава и сада, богородичан:
Молим те Пречиста, ороси моје мисли из облака Духа Пресветога,

јер си Христа као кишу родила, па милостиво умиј безбројна и
безмерна безакоња људи, а изворе мојих страсти исуши, и молитвама
твојим удостоји ме потока сладости вечнога живота.

Крстобогородичан:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и

Пастира на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој
вољени, зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти
Речи Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв
излио Владико?

Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Сава, кроз страдање примио је непропадив

венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је надвладао
а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава мученика спаси
душе наше.
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Или
Тропар, глас 5.

Oставивши појас земаљског достојанства и почасти, страдалче,
пред мучитељем, лажљивим царем, Христа Бога Истинитог си
исповедао, и због тога си многа страдања поднео, славни. Зато си се
прекрасним венцем победе украсио од Цара на царевима и с Небеским
војскама светло преукрашен предстојиш Њему: Моли Га, свети Саво, да
спасе душе наше.

На јутрењи
Канон, глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије, појим пјесањ Христу Богу..

Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио,
и провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Ти си Господе нашу природу од адових врата избавио, а ђавола си
у тамницу вечну затворио, смрт си умртвио, а живот си свима излио.

Ти си славни Саво, војску земну напустио, а твојим светим подви-
гом си у небеске чинове и војску славно убројан, славећи Христа.

Наоружан силом са висине, против демона, ти си, преславни
свтитељу, непоколебив и непокорен постао, јер си их у борби храбро
победио.

У ноћи идолске обмане си увек сјао као светило, а Христа си као
сунце правде свима проповедао, и таму безбожја одагнао.
Богородичан: Из тебе рођени Син Божији, као милосрдан, својим
васкрсењем избавља из подземља ка вечном животу, све који теби увек
певају.

Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..

Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом умртвио
грех, и страх твој усади у срца нас који ти појимо.

Силу богопротивника и државу смрти је Христос оборио, а нашу
природу је својим васкрсењем оживио, и снагу нам подарио.

Топлота Христове љубави је тебе, светитељу, загрејала вером, па је
учинила да си све земно и трулежно одбацио и противник обмане постао.

DAN 24.
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Познавши јединога Творца и Господа, који је себе предао за
избављење људи, и ти си твоју крв дао за њега, Саво, ради будуће
награде.
Богородичан: Васкрсењем Рођенога из тебе, престала је смрт да нас
мучи, и адове ризнице остадоше празне, а ризнице живота се напунише.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Постао си стамени војвода, јер си дивљачке нападе победио, али си
и силно пострадао, ипак си војске невидивих противника савладао, и
зато овенчан венцем победе, па се моли усрдно, Саво блажени, за све
који ти са вером певају.

Богородичан:
Притичем Богородице под твој од Бога смирени и божански

покров, и клањам се и молим: помилуј ме Пречиста, јер ми пређоше
преко главе греси моји, и бојим се Владичице мука и стрепим, а ти
упути молитву своју Пречиста Сину твоме, да ме од греха избави.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапнут? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи, слух твој..

Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Твојим речима истине си храбро, као ножем, одсекао уплетене
лажи, Саво преславни.

Твоја расцветана телесна лепота, заиста је показала у теби,
страдалниче, лепоту твоје побожне душе.

Узрастајући у душевној храбрости, ти си, славни, кроз своје
страдање победио старог богопротивника.
Богородичан: Као од звери је твој Син избавио људе од смрти, и ка
животу их је превео, Дјево.
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Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу и вјеков..

Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

Ти си Христе својим погребеним телом, сахранио нашег против-
ника, и као Бог си испразнио ад, и својим васкрсењем си васкрсао
мртве, који су прославили тебе.

Кроз лепоту творевине, ти си, светитељу, спознао Владику свих,
зато си Саво и пострадао, и венца се удостојио.

Кад си примио свете тајне Христове, ти си неограниченим
Божијим сјајем обасјан, и постао си светило целог света, славни
мучениче.
Богородичан: Извор Живота се из тебе оваплотио, и васкрсао је
пропалу природу свих на земљи рођених, Богородице, па их је као Бог
водом бесмртности напојио.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.

Смрћу је смрт уништио, Онај који се ради нас својевољно међу
мртве помешао, мртве је оживио, и њих је од окова избавио.

Окропљен Христовом светом крвљу, ти си нечиста идолска
приношења напустио Саво славни, и оденуо се у светлост Божије
благодати.

Од зиме идолске обмане си побегао, и ка тихом пролећу познања
Христа си притекао, а он те је, светитељу, огрејао.
Богородичан: Нас пропале због грехова, твој Син, Пречиста, је својим
васкрсењем је обновио, и учинио нас небеским и боговима по
благодати.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Јавио си се као непобедиви војвода, варварска лукавства си
победио, и пострадао си славно, тврди у вери победивши мноштво
невидљивих ђавола. Зато си венац победе исплео: моли се за нас, Саво
свеблажени, који те са веро прослављамо.

DAN 24.
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Песма 7.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје..

Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три
дечака немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред
огња орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.

Христос је својевољно на смрт уснуо, и као мртав телом је у гробу,
али је од постања уснуле мртваце у аду пробудио, и живоносним
устајањем их је васкрсао те певају: благословен си Боже отаца наших.

Божанску науку си светитељу имао као нож, и њоме си у срце
ранио безбожнике, ранио си и противникову лаж и неверје, а кликтао
си: благословен си Боже отаца наших.

Теби се враг успротивио, али се ниси душом колебао нити је тебе
победио, јер те је Христос чувао, и помогао теби неколебивом, а ти си
њему Саво кликтао и благодарно певао: благословен си Боже отаца
наших.

Мртвог противника си под ноге ставио страдалниче, и као плен си
од њега избавио обмануте, и предао си их Владици свих, јер су га
спознали и узвикнули: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: При устајању Рођеног из тебе, Дјево Преславна, у моћну
силу је одевена човекова немоћна природа, и наоружана је јуначки
против смрти, зато тебе славимо као Пречисту Матер бесмртности и
Живота.

Песма 8.
Ирмос: В пешч огњеннују ко отроком јеврејским..

Бог је у пећ огњену јеврејским младићима сишао, и пламен у
росу претворио, зато му појте сва дела као Господу, и величајте га
у све векове.

Смрћу твога тела, Милосрдни, убио си налазача смрти, и њега си
пред свима људима послао у вечну смрт, зато величамо тебе Животе
наш и непропадање.

Од блата безбожија си очишћен и од служења идолима, кроз бању
крштења, страдалниче, и приступио си Саво очишћен ка Створитељу, и
подвиге си храбро издржао.

Медоносном твојом науком светитељу и угодним изгледом, задивио
си чак и мучитеља, и над њиме си победу извојевао, и кликтао си: тебе
Господе величамо у векове.
Богородичан: Оснивач мога живота је телом је ка смрти приступио,
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али је њу усмртио, а оживио је, Дјево, све који са љубављу теби певају,
а њега величају у векове.

Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога слова..

Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да
обнови Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-
Човек се од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега
верни једнодушно песмама величајмо.

Ти си Милосрдни адову утробу покидао, и као свемогућ си је
испразнио, а ипражњени небески свет си напунио, када си мртве
подигао и оживио, и све људе си богопознањем тебе вазнео.
На духовну висину богопознања Христовог си страдалниче потекао, а
обману идолску која доле вуче си оставио, и на крилима страдања си
њему узлетео, и усрдно га величао и славио као Преблагог.
Мучитељеве стреле си сматрао као дечије играчке, и њих си, Саво
преславни, силом Христовом одбијао, а он ти је био саборац и увек ти
помагао, а ти си њега са вером и љубављу непрестано величао.
Богородичан: Твој Син и Бог је заблистао, Дјево, када је из гроба
устао, и божанским зрацима и славом је цео свет испунио, а све који
тебе као светли облак са вером славе, је непролазним сјајем просветио.

Овога месеца априла 24. дан

Спомен светитеља и споведника Саве, митрополита Алба
Јулије у Ердељу

На великој вечерњи
На Господи воззвах... стихире на 8 празника на 4 и светога 4.
Стихире светитеља и исповедника Саве, глас 2.
Подобан: Кад си на крсту...

Преблажени и предивни, јавивши се као достојни пастир право-
славног стада и непорочни Христов исповедник, избави својим молит-
вама оне који прибегавају под твоје окриље, од вихора страсти, беда и
невоља.

За тебе је била скупља од злата права вера благочестивог народа,
па чак и од самог живота, свети исповедниче Христов. Зато си пре-
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трпео гоњења, ударце и тамнице, али си сачувао веру, свршивши трку
овог привременог живота. Моли се за нас да и ми твојим молитвама
сачувамо непромењену веру и задобијемо венац вечне славе.

Следбеник си био вере и страдања великог исповедника и
светитеља Ореста, преблажени Саво, јер гледајући у духу на рајску
радост светих и на славу светлију од сунца, у којој сијају сви који се
наслађују гледањем божанске красоте, никад се ниси удаљио од праве
вере, претрпевши безбројне муке и тешка гоњења. Стога, дивећи се
твоме дуготрпљењу, славимо те као истинитог Христовог исповедника.

Познајемо те као великог бранитеља православља и правоверног
народа, освећени исповедниче Саво, јер си положио живот свој да би
срушио незнабожачко агарјанско тиранство, и тешка си мучења
претрпео од зловерних. Али, ни тамница ни бичевања, ни глад, ни
ране, ни смрт, нису те могле одвојити од праве вере и од твога стада.
Стога, славећи радосно твоју светлу успомену, молимо те блажени
Саво, избави молитвама својим од напасти и беда, све нас који
празнујемо са љубављу твоју успомену.

Слава, глас 4.
Сабравши се данас, о, празникољубци, величајмо божанским

похвалама пресветлог ердељског јерарха, певајући: радуј се чврсти у
вери, оче Саво, који си по светој науци, водио своје стадо, на испашу
православља, и душу си своју положио за овце. Радуј се преблажени
заштитиниче истине и оних који су у напасти, јер си застидео
мучитеље православног народа, својом мудрошћу и постојаношћу.
И сада, празника (или богородичан)

Вход, прокимен дана, и паримије светитељу.
Читање из Премудрости Соломонових (главе 10. и 8.)

Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на
глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године у десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на
језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости;
и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим вас, и
предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних савет,
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знање и мисао ја призвах. Мој савет и сигурност, моја је разумност,
моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који ме траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из уста
правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.

Читање из Премудрости Соломонових (главе 10,31-32 и 11,1-12)
Уста праведнога капљу мудрост, а језик неправеднога пропашће.

Уста људи праведних капљу благодат, а уста безбожних развраћају се.
Мерила лажна мрзост су пред Господом, а мерило праведно пријатно
Му је. Где уђе дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак смирених
поучавају се мудрости. Савршење правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с лакоћом примљена. Правда
непорочнога просеца праве путеве, а безбожност упада у неправду.
Правда људи праведних избавиће их, а безсаветношћу заробљују се
безаконици. Када сконча човек праведан не пропада му нада, а похвала
безбожних пропада. Праведни ће избећи уловљење, уместо њега предаје
се безбожник. У устима безбожних је замка грађанима, а осећање
праведних је добар пут свима. У добрима праведних утврдиће се град,
а у погибељи безбожних је весеље; у благослову правих узвисиће се
град, а устима безбожних раскопаће се. Руга се грађанима оскудни
памећу, а муж разборит у проводи живот у спокојству.

Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна

није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је му-
дрост седина људима, израст старости је живот непорочан. Праведник
поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни године
дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из
средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
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мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима Његовим и
посета Његова у преподобнима Његовим.

На литији стихира храма,
и светога, глас 1. самогласно:

Хвалимо, правоверни, похвалним песмама велики празник јерарха
и величајмо његове подвиге, јер он стоји пред нама као неугасиви
светилник. Он нас је, растеравши таму незнања, научио да се достојно
клањамо Богу и моли се за душе наше.
Глас 2.

Славимо сви светитеља Христовог Саву, јер је раскинуо све замке
отпалих од праве вере и чврсто усадио православље у душу народа.
Ради тога је и био овенчан славом и чашћу, и сада се на небу моли за
душе наше.
Глас 6.

Величајмо, верни, песмама Христовог светилника Саву и завапимо
радосно Господу: милостиви Господе, ради молитава дуготрпељивог
твога исповедника, даруј твоме правоверном народу, мир, опроштај
грехова и велику милост.

Слава, глас 8.
О, прехвални светитељу, ти си напасао Христову цркву у свакој

премудрости и непроменљивој вери. Ни у чему се ниси удаљио од
праотачког учења, и непрестано си упућивао разумне овце на изворе
вечног живота. Зато празнујући твоју светлу успомену молимо те да нас
избавиш из таласа лукавих искушења, и да нас утврдиш у предању
наших отаца, преблажени и увек хваљени Христов светитељу и
исповедниче.
И сада, празника (или богородичан)

На стиховње стихире, глас 5.
Радуј се, дивни светитељу Саво, који си величином својих подвига

светлио правоверном народу као пресветла звезда и постидео заблуделе.
Радуј се стубе истине, из којег је небеска светлост православља
победила оне који погрешно уче, душе си верних засладио неисказаном
лепотом. Радуј се, зато у небеским одајама вечног весеља, и моли се
Господу за утврђење праве вере и за спасење душа наших.
Стих: Свештеници ће се твоји Господе, обући управду и преподобни ће
се твоји радовати.
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Радуј се, прехвални страдалниче Саво, трубо истине, исповедниче
православља! Радуј се, истинити пастиру народа! Јер ни претње
мукама, ни везивања ланцима, ни тамнице, ни поруге, ни ране, нису
могле ослабити чврстину твоје душе. Зато те достојно величамо и
песмама хвалимо твоју успомену.

Слава, глас 3.
Нек се радује наша благословена земља и сав православни народ

нека пева радосно. Јер је, ево, из њених недара засијао дивни
исповедник Христов као пресветла звезда; учећи нас својим дивним
подвизима да исповедамо непромењиву истину православља и моли се
за душе наше.
И сада, празника (или богородичан)

На благосиљању хлебова:
Тропар, глас 8.

Православља исповедниче и добри архипастиру цркве Христове,
водитељу народа, преблажени и победоносни светитељу Саво,
удостојивши се венаца живота, моли се Господу за спасење душа наших.
(два пута)

И Богородице Дјево..
Био си украшен божанским даровима, Саво неустрашиви исповедниче
вере,. (једанпут)

На јутрењи
После првог стихословља, сједалне празника, или светога, глас 3.

Био си украшен божанским даровима, Саво неустрашиви исповед-
ниче праве вере, и улепшао си Православну Цркву светлошћу благо-
чешћа; и стадо које ти је Христос поверио сачувао си од грабљивих
вукова, оградивши га правилима божанских уредаба, као истинити и
преблажени пастир.
Слава:

Чудни су твоји подвизи, преблажени, у славу Христа, коме се
клањамо кроз право исповедање вере. С тога величајући Христа,
дочекујемо духовним песмама часни твој празник.
И сада: празника (или богородичан)
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После другог славословља, сједален глас 1.
Саву славног Светитеља Цркве и заштитника праве вере, хвалимо

достојним песмама; Јер је у вихору јеретичких гоњења, сачувао
праотачки закон, као дијамант неисцрпљиви, и душу је своју положио
за славу Христове Цркве и за наше спасење..

Слава:
Засијао си као прави светилник православља у времену тешких

искушења за православни народ. Зато с љубављу празнујуемо свету
твоју успомену.
И сада: празника (или богородичан)

Полијелеј и величаније:
Величамо те, светитељу Христов Саве бранитељу праве вере, и

прослављамо твоју светлу успомену.

Псалам изабрани Светитељу.

Сједален глас 4.
Гледајући на врлине твоје, преславни страдалниче Христов, не

знамо шта ћемо више славити: Премудро и дубоко познавање тајни
православља, бесконачно трпљење, мученичку смелост или непоко-
лебиву чврстину у вери. Но, о преблажени светитељу прими нашу хвалу,
коју ти са усрдношћу приносимо.

Слава:
Испуњен Христовом љубављу и нераздвојан од православног

народа, нисис е боајо да исповедиш истину, и душу си своју положио
за срадо Христово. Прими сада, преблажени исповедиче православљаљ
нашу смиренуи песму и моли се Господу за збављење душа наших.
И сада: празника (или богородичан)

Затим први антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4. Свештеници ће се Твоји, Господе, обући у правду и
преподони Твоји радовати.
Стих: Уста ће моја говорити премудрост и помисао срца мојега разум.

Еванђеље светом исповеднику, по Луки, зачало 106. (21, 12-19 ):
Рече Господ својим ученицима, чувајте се од људи..
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По псалму 50.
Стихира глас 4.

Преблажени Саво, страдалниче за праву веру у истину си био
предобри пастир Христове Цркве и уништивши све непријатељске
сплетке водио си поверено ти стадо на изабрану пашу Православља и
моли се да га сачувамо чисто и непромењиво.
Канони: Празника на 6 и Светог Саве на 4, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Лици Израитељстији..

Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора
прешао, и мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених
у њој видео, са весељем је певао: појим Богу нашем, јер се
прославио.

Примивши од Бога дар који даје светлост, Светитељу Саво, и
показавши се просветитељ, светлиш нам као истинити пастир Христове
Цркве. Стога те достојно хвалимо.

Како ћемо хвалити Саву истинитог православног бранитеља и
каквим ћемо речима опевати његове подвиге који су изнад речи? Но, ти
страдалче Христов, прими похвалу коју ти приносимо.

Не знамо шта ћемо више славити у теби, исповедниче праве вере,
јер у свему превазилазиш смртне. Зато и ми сада, славећи те, величамо
Бога, који са великим чудесно дела у Светима својим.
Богородичан: Сва оружија злобног врага, потпуно су уништена
Пречиста Дјево, од кад је копљем рањена Реч, која се била уселила у
твоју непорочну утробу. Молимо се сада да се и срца наша испуне
божанском љубављу.

Катавасија по Уставу.

Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје..

Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.

Изникао си из православне лозе Бранковића и од младости се
показао обдарен великом мудрошћу и неугасивом жељом за науком и
духовним животом.

DAN 24.
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Још као младић проводио си многе године у манастиру Комани, где
си као из саћа пуног духовне сладости, ранио своју душу светим
животом по Христу.

Био си вреданн у изучавању књига о духовном животу, те си
познавао праву веру нашег народа. Зато си се прилепио уз Христа и уз
твоју паству, увек спомињани.
Богородичан: Анђео Гаврил ти је благовестио радост која се не може
исказати речима, говорећи: Радуј се, станиште Бога у којем је
благоизволео да обитава.

Сједален, светом Сави, глас 3.
Био си као непомични стуб православља и као непобедива тврђава,

многострадални и прехвални Саво; и са смелошћу си водио своје стадо
против помућених извора заблуда, проповедајући истинито предање, и
никада се ниси плашио непријатељске силе и лукавства. Зато,
величајући Христа, који је дивно делао кроз тебе, достојно опевамо
твоје заслуге.
Слава и сада, празника или богородичан.

Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.

Јенопољски сабор и сав народ, знајући твоје достојанство, не само
у знању књига и духовног живота, него и у управљању људи ка спасењу,
са великом радошћу те изабра за првопрестолника, да би их ти у
мутном времену, извео на незалазну светлост вечног блаженства.

Поучаван од свога стрица, од младости си узрастао кроз монашке
подвиге, али воља Божија ти је одредила узвишенији позив; зато си и
примио архијерејство, преблажени Саво.

Још док си био млад, сабор свештеника и народа, сазван у престо-
ном граду, вољом Божијом изабрао те, преблажени Саво, за митропо-
лита, као најдостојнијег од свих.
Богородичан: Рођењем Сина твога Дјево, престало је Евино проклет-
ство. Зато те исповедамо и величамо као истиниту Богородицу.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет..

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
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Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

Веселиле су се твоме избору за митрополита све владике и војводе,
светитељу Саво; и знајући да си достојан празновали су твоје
посвећење са неисказаниом радошћу, величајући Христа.

Сав народ ликоваше од радости и хваљаше Христа, видевши тебе
благоподобног како седиш достојно на Орестовом трону, јер су заиста
разумели, блажени Саво, да ћеш бити његов достојни наследник.

Ко те је надмашио у побожности, прехвални Саво, у чистоти и
смирењу? Или ко је био изнад тебе у познавању божанских наука и уи
духовном животу? Зато се сви радујемо, јер заиста заслужијеш чин за
који си био позван.
Богородичан: Погазила си тиранство смрти, Мајко Божија, родивши
бесмртни Живот Пречиста. Зато ти кличемо: Радуј се свехвална
Богородице.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..

Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.

Био си утеха за тешко страдални народ, преблажени Саво, и као
светлост са свећњака све си осветљавао.

Братску си помоћ примио из велике православне земље, кад си
тражио заштиту своје цркве од једноверних с нама, пресвети Саво,
светитељу и исповедниче Христов.

О како се сви народи збратимише кроз Православље, осећајући се
једно у Исусу Христу. С тога те молимо пре-освештени оче Саво да
твојим заступањем заштитиш братство међу православним хришћанима
где се год налазе.
Богородичан: Просвети сву васељену, Богородице Дјево, твојим
Јединородним Сином, јер си остала чиста у векове, родивши сунце
правде.

Кондак глас 4.
Подобан: Јавио си се данас свету...

Најдостојнији православни архијереју и бранитељу Цркве Христове
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заштити све правоверне, који ти увек певају: Радуј се, Саво, дивни
Господњи исповедниче.

Икос:
Дођите сви који прослављате празник, а нарочито ви што живите

у нашој земљи, да саставивши се заједно, прославимо светим песмама
Саву, бранитеља праве вере! Јер он посрами зловерне, настојећи да
расте многородна пшеница православне вере и да се не меша са
јеретичким кукољем; Те је и душу своју положио за Христову Цркву.
Зато се сада моли за све који певају: Радуј се Саво, дивни исповедниче
праве вере.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстиији отроци..

У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Као лађа у сред разбеснелих морских валова, тако је изгледала
твоја Црква, трудољубиви Саво, и вребале су је многе опасности.

Неправедно је била нападана и напаствована твојс паства свети-
тељу Саво! Јер ниси имао никакву помоћ, до само безграничну милост
Христову.

Издржао си, преблажени Саво, поруге, подле замке, лажна
клеветања и безбројне претње. Али си остао непобедив, као тврда
стена са свете горе Господње.
Богородичан: Радуј се, ти, која си била свето и Божанско станиште
Свевишњег јер се кроз тебе даде радост онима који ти кличу,
Богородице: Благословене си ти међу женама, Пренепорочна!

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..

Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Слично Давиду који је био у лављој пећини, тако си и ти био,
светитељу Саво, усред безаконог и неверног скупа, који те обасипаше
лажним сведочанствима.
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Био си бачен у ватру мука, као младићи у огњену пећ али ти,
дуготрпељиви Саво, ниси престао да исповедаш Христа.

Анђели са неба се диве твојим подвизима и Христос те сада
венчава неувелим венцем вечне славе; зато певаш непрестано:
Благословите сва дела Господња Господа.
Богородичан: Постала си, обиталиште незалазне светлости, јер си
родила Светлост која просвећује све даром богопознања. Њему верни
стално певају: Младићи, благосиљајте; свештеници, хвалите Господа;
народи величајте га у све векове!

Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..

Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.

Бисер православних архијереја, Саву страдалника, стуб истине и
утврђење Цркве, браниоца православља и борца овенчаног славом,
једогласно величајмо сви верни, приносећи хвалу Христу у векове.

Јавио си се као премудри пастир и учитељ и као чврста котва чувао
си лађу Цркве да је не отргну јеретички валови; и кроз своје си
подвиге показао да си постојани исповедник своје вере, ради тога те
достојно хвале верни.

Подледај одозго на нас који ти певамо, прехвални исповедниче
Христов! Правоверном народу подари мир и победу, а нама свиома
опроштај грехова и богату милост.
Богородичан: Неплодно моје срце учини, Пречиста Богородице Дјево,
плодоносним, Ти која си се родила од нероткиње, заповешћу онога који
је све створио Својом вољом, да би те прославио, Свехвална.

Светилен
Подобан: Узиђимо са ученицима..

Показао си се премудри и чврсти заштитник православља, сру-
шивши својим подвизима све јеретичке варке, и народу си био
просветитељ, многострадални светитељу и исповедниче Господњи.
Слава и сада: Празника или Богородичан.

Хвалитне стихире, глас 4.
Подобан: Ти који си позван од превишњег..

DAN 24.
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Саво, исповедниче Христов, био си прави пастир и непомични стуб
Цркве. Страдао си много због вере и разагнао таму преваре светошћу
божанске истине, обасјавајући путеве спасења своме народу. С тога те
мноштво верних са великом радошћу прославља.

Многострадални Сава, неумукла труба истине, позива данас Цркву
на духовну гозбу. Дођимо и ми верни и прославимо свечано успомену
на доброг пастира, величајући песмама његове светитељске посдвиге,
да би његовим молитвама добили од Христа велику милост.

Слава, глас 5.
Дошао је дан успомене на славног Христовог архијереја који

просвећује верне! Јер је као истинити пастир, постао следбеник
великоначалника пастира, непроменљиво исповедајући чисту Господњу
науку; и живот је свој положио да би сачувао правоверно стадо у тору
православља. Зато величајмо духовним песмама часну успомену на
Христовог светитеља, који се оденуо вечном славом.

И сада: Празника или Богородичан.

Велико славословље и отпуст

На литургији
Блажена празника, од песама по реду на 4, а из светитељевог

канона песма 3. на 4

Прокимен празника и
светога, глас 7. Часна је пред Господем смрт преподобних његових.
(пс.115,6)
Апостол светитељу, Ефесцима, зачало 233, (глава 6,10-17): Браћо,
јачајте у Господу..
Алилуја, глас 2. Свештеници ће се твоји обући у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (пс.131,9)

Еванђеље светим исповедницима, по Луки, зачало 64, (глава 12. 8-
12): Рече Господ својим ученицима: Који год призна мене..

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Mесеца априла 25. дан

Спомен светог апостола и евангелиста Марка

На вечерњи
Певамо Блажен муж.., 1. антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8 и то: празника 3 и апостола 5.
Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Дођите верни да достојно опевамо писца Божијих речи и великога
учитеља у Египту, па овако рецимо: свети Марко, не престај да нас
твојом науком и молитвама, водиш у живот без бура, јер си ученик
Христов. (два пута)

Био си сапутник Павла као изабраног Божијег сасуда, и са њиме си
прошао целу Македонију, а у Риму си са Петром био, и добар
проповедник си се показао, а пострадао си и свето починуо у Египту,
Марко пријатељу Христов. (два пута)

Усахле и промрзле душе си оживио, светлим Еванђељем као
кишом, зато твој свети спомен Марко хвалимо, а са нама данас слави
и Александрија, и клања се твојим моштима.

Слава, глас 6.
Излила се благодат у твоја уста, Марко апостоле, и постао си

пастир Христове цркве, учећи стадо да верује у Тројицу јединосушну,
и у једном Божанству.
И сада, празника.

Вход; прокимен дана; и три Чтенија паримије писаних овог
месеца 30. дана.

Читање из Саборне посланице Јаковљеве (гл.1,1-12)
Од Јакова, Бога и Господа Исуса Христа слуге, свима дванаест

колена расејаним по свету, поздрави.Сваку радост имајте, браћо моја,
кад падате у различне напасти, Знајући да кушање ваше вере гради
трпљење; А трпљење нека дело довршује, да будете савршени и цели
без икакве мане. Ако ли коме од вас недостаје премудрости, нека иште
у Бога који даје свакоме без разлике и не кори никога, и даће му се;

DAN 26.
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Али нека иште с вером, не сумњајући ништа; јер који се сумња он је
као морски валови, које ветрови подижу и размећу. Јер такав човек
нека не мисли да ће примити шта од Бога. Који се двоуми непостојан
је у свима путевима својим. А понижени брат нека се хвали висином
својом; А богати својом понизношћу; јер ће проћи као цвет травни. Јер
сунце огреја са врућином, и осуши траву, и цвет њен отпаде, и красота
лица њена погибе; тако ће и богати у хођењу свом увенути. Благо
човеку који претрпи напаст; јер кад буде кушан примиће венац живота,
који Бог обећа онима који га љубе.

Читање из Саборне посланице Јаковљеве (1,13-27)
Ниједан кад се куша да не говори: Бог ме куша; јер се Бог не може

злом искушати, и Он не куша никога; Него сваког куша његова сласт,
која га вуче и мами. Тада затрудневши сласт рађа грех; а грех учињен
рађа смрт. Не варајте се, драга браћо моја! Сваки добри дар и сваки
поклон савршени одозго је, долази од Оца светлости, у ког нема
промене ни измене видела ни мрака; Јер нас драговољно породи речју
истине, да будемо новина од Његовог створења. Зато, драга браћо моја,
нека буде сваки човек брз чути а спор говорити и спор срдити се. Јер
срдит човек не чини правде Божије. Зато одбаците сваку нечистоту и
сувишак злобе, и с кротошћу примите усађену реч која може спасти
душе ваше. Будите, пак, творци речи, а не само слушачи, варајући сами
себе. Јер ако ко слуша реч а не твори, он је као човек који гледа лице
тела свог у огледалу; Јер се огледа па отиде, и одмах заборави какав
беше. Али који провиди у савршени закон слободе и остане у њему, и
не буде заборавни слушач, него творац дела, онај ће бити блажен у делу
свом. Ако који од вас мисли да верује, и не зауздава језик своj, него
вара срце своје, његова је вера узалуд. Јер вера чиста и без мане пред
Богом и Оцем јесте ова: обилазити сироте и удовице у њиховим
невољама, и држати себе неопогањеног од света.

Читање из Саборне посланице Јаковљеве (2,1-13)
Браћо моја! У вери Господа нашег славног Исуса Христа не

гледајте ко је ко; Јер ако дође у цркву вашу човек са златним прстеном
и у светлој хаљини, а дође и сиромах у рђавој хаљини, И погледате на
оног у светлој хаљини, и кажете му: Ти седи овде лепо, а сиромаху
кажете: Ти стани тамо, или седи овде ниже подножја мог; И не
расудисте у себи, него бисте судије злих помисли. Чујте, драга браћо
моја, не изабра ли Бог сиромахе овог света да буду богати вером, и
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наследници царства које обрече онима који њега љубе? А ви
осрамотисте сиромаха. Нису ли то богати који вас муче и вуку вас на
судове? Не хуле ли они на добро име ваше којим сте се назвали? Ако,
дакле, закон царски извршујете по писму: Љуби ближњег као самог
себе, добро чините; Ако ли гледате ко је ко, грех чините, и бићете
покарани од закона као преступници; Јер који сав закон одржи а
сагреши у једном, крив је за све; Јер Онај који је рекао: Не чини
прељубе, рекао је и: Не убиј. Ако дакле не учиниш прељубе а убијеш,
постао си преступник закона. Тако говорите и тако творите као они
који ће законом слободе бити суђени; Јер ће ономе бити суд без
милости који не чини милости; и хвали се милост на суду.

На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални ученици..

О, богомудри Марко, био си као писаљка премудрог књижевника и
брзописца, јер си Христово оваплоћење бого-надахнуто описао, и речи
бесконачног живота јасно објавио, зато се моли, да у њему буду
записани сви који ти певају, славе спомен твој.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

О свехвални Марко, ти си о Христу благовестио, и цео свет си као
сунце прошао, зрацима вере си таму многобожја уништио, па се и сада
моли, да душе наше добију мир и велику милост.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

О, апостоле Марко, тамо где се некада безумље неверја умножило,
ти си проповедао, и твојим просветљеним речима си египатску
одгонио; богопроповедниче даровити, и сада се моли, да душе наше
добију мир и велику милост.

Слава, глас 8.
Ходите, да псалмима и песмама похвалимо Марка, пропо-ведника

небеских тајни и служитеља Еванђеља, јер он је као река духовнога
раја, и бразде душевне небеском кишом напаја, и чини их плоднима за
Христа Бога, који по његовим молитвама свима даје очишћење,
просветлење и велику милост.

И сада, празника.

DAN 25.
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Тропар, глас 3.
Апостоле свети Марко моли милостивога Бога, да опроштај грехова

дарује душама нашим.

Или
Тропар, глас тај исти 3.

Од врховног апостола Петра се научивши, апостол Христов си био,
и као сунце на све стране си засијао. Александрији си био украс,
блажени, тобом се Египат од обмане демонске ослободио и евађељским
твојим ушењем просветио си све, као светли стуб Цркве. Зато твоју
успомену поштујући, светло славимо, Марко Богогласни: моли Бога кога
си кроз јеванђеље благовестио, да подари опроштај грехова душама
нашим.
Слава и сада, празника.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника, два пута; Слава: апостола; И сада:
празника.

После првог стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Као божанско јутро си целом свету заблистао, и дубоку таму
идолске обмане си апостоле вером одагнао, а душе си просветио, зато
сва црква обасјана данас пева, твој светли спомен а Христа велича.
(два пута)
Слава и сада, празника

После другог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Научен премудрости од Извора Живота, ти си умудрио од пре у
незнању безумне служитеље идолима, зато си прослављен у све векове,
а стојиш пред престолем Свете Тројице, па се моли усрдно, да
стекнемо разрешење од грехова, апостоле Марко.
(два пута)
Слава и сада, празника.

После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
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Гордо идолослужење си оборио, а Спасова страдања си апостоле
Марко пожелео; постао си у свету извор небески који чудеса излива
свима, и учитељ народима, зато твој спомен блажени светитељу
достојно славимо, и у песмама славећи те верно величамо: Божији
гласе благодатни, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима,
који са љубављу славе спомен твој. (два пута)
Слава и сада, празника.

Степена 1. антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4.; 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)

Еванђеље по Луки, зачало 8.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.

Излила се благодат у твоја уста, Марко апостоле, и постао си
пастир Христове цркве, учећи стадо да верује у Тројицу јединосушну,
и у једном Божанству.
Канон празника са ирмосем на 6 и светога на 8.
Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнана десница..

Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начини.

Хвалећи Марка очевидца Бога, призивам благодат Духа Сгветога, да
ме светло надахне, и одагна незнање, а богатство божанске премудро-
сти да ми дарује.

Твога богогласника си, Спаситељу, просветио благодатном све-
тлошћу, и као узрочник добара, у свет си га послао, Речи Божија, да
нам твој долазак благовести.

Био си ученик премудрога Петра, и обогатио се, јер те је он
усинио, Марко свеславни; постао си служитељ Божијих тајни и
санаследник славе његове.

DAN 25.
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Богородичан: Који је Египћане облаком Духа потопио у дубину, тај је
напослетку из тебе Пречиста дошао Египћанима, да их кроз Марка
избави од њине обмане.
Катавасија: Воскресенија ден..

Песма 3.
Ирмос: Једине вједиј..

Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се
у њу обукао; зато ме опаши силом са висине, да бих ти појао свети
и духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.

Тебе је Христе твој славни угодник Марко проповедао, као
ипостасну Премудрост; твојим зрацима је био обасјан, целом свету
јављени Владико, и даваоче живота, и просветитељу народа.

Твој очевидац Марко, примио је Христе воду премудрости која увек
тече и као река жубори, и светлошћу богопознања је цео свет напојио,
јављајући твоје истинито пророштво, Човекољубче.
Следујући добро Петру, мудри, ти си као његов ученик Еванђеље
записао, примивши светлост богословља од њега, апостоле, и Божији
телесан долазак си јасно објавио.
Богородичан: Прво си у Египат ношен девственим рукама, и тада си
демонске храмове потресао, а затим си Марка тамо послао, да им
свима објави божанску тајну о твоме оваплоћењу, Христе.
Кондак и икос празника

Сједален, апостола, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Вазнео си се Марко, на висину светих врлина, и загрмио си нам
спасоносним догматима и великим тајнама, јер си Божији проповедник
постао; зато те блажени са вером молимо: ослободи нас од сваке
невоље, беде и греха.
Слава и сада, празника.

Песма 4.
Ирмос: Гору тја благодатију..

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, за наше спасење и обновљење.



225

По целом свету се раширила твоја благовест, и до краја света сила
твојих речи, јер си јасно као Давид светло проповедао наше спасење и
обновљење.

Дошао је, Спаситељу, премудри апостол као муња у цео свет,
светлећи Богом обасјан, да благовести радост истиниту за наше
спасење и обновљење.

Твоје стопе су украшене као у пророка, богоугодни, јер си нам
благовестио наступајући неизрецив мир, о Јављеноме у телу свима
крајевима света, за наше спасење и обновљење.
Богородичан: Бог-Реч седећи на девственом облаку, египатске саборе и
богопротивну веру је изругао, и науком светог Марка их је као
Милосрдан разорио, за наше спасење и обновљење.

Песма 5.
Ирмос: Просвјетивиј сијанијем..

Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.

Твојим светим речима си свуда излио сладост вере као кишу, а био
си, свеблажени и богоугодни Марко, благодаћу обасјан зрацима
духовног Сунца.

Из дома Господњег си изашао као извор, и обилно напајаш
ожеднела срца духовном водом, учећи их да доносе плод уместо
неплодства, апостоле Марко.

Ти си био духовни син великога Петра, и његовом науком си
просветљен, зато си и ти душе просвећивао свима који су усрдно ка
теби прилазили, блажени очевидче Бога и апостоле.
Богородичан: Као Човек си рођен из Дјеве, и послат Египћанима
Христе; ти си из Оца заблистао пре целог света, и Духом си помазао
Марка, Премудри, да их учи богопознању и светињи.

Песма 6.
Ирмос: Обиде нас последњаја бездна..

Запали смо у најдубљи бездан, и нема ко да нас избави;
постадосмо као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш,
јер си снага немоћнима и усправљање.

Оборио си горду обрву безаконика Христе, и горде поруге си

DAN 25.
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унизио, а силом твојом си твога апостола учинио победоносним, јер ти
си сила и усправљање немоћних.

О наданом венцу, славни, којим се сада овенчавамо, ти си својим
речима проповедао свети Марко, и о Створитељу свега, који је венац
наше славе исплео у нашем природном телу.

Врховни Петар је тебе, славни, научио да часно и свето опишеш
Еванђеље, и учинио те је служитељем божанске благодати, јер си нам
ти светлост богопознања раширио.
Богородичан: Египат је раније у тами био, када си га Господе са
Дјевом Богомајком просветио, и када си као Бого-Дете донет био, а
његову сујету си изобличио Човекољубче, науком Марка богоречитог.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишших ишчја..
С небеса примивши благодат Духа Светога, говорничке мреже си
разрушио, апостоле, и све народе си уловио, Марко свеславни, твоме
Владици их приводећи, проповедајући Божанско јеванђеље.

Икос:
Био си ученик врховнога апостола, и са њиме си Христа Сина

Божијег проповедао, и на њему си, као камену Истине, колебане од
лажи утврдио; на њему и мене утврди, а стопе душе моје управи, да
бих се избавио од вражијих замки, и без спотицања те прославио, јер
ти си све просветио, мудри Марко, проповедањем Еванђеља Божијег.

Песма 7.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч..

Ти си Богородице вернима налик оној вавилонској пећи, где је
Најузвишенији три младића спасао, јер је цео свет у телу твоме
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.

Божанским сјајем обасјан, спознају тајни шаљеш као зраке зоре,
Марко блажени, и проповедаш оваплоћеног и надвременог Бога-Реч,
као хваљенога Бога отаца и најславнијег.

Сведржитељу, ти си својом божанском силом наоружао богоречитог
ученика за света дела, и чудотворцем га учинио, да одгони болести,
исцељује ране, и да проповеда тебе, прехвалнога Бога и најславнијега.

Имајући светога Петра за учитеља, као најстаријег од ученика, ти
си попут њега постао, јер си сву пуноћу цркве, о прехвалном Богу отаца
и најславнијем научио.
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Богородичан: Твојим писањем си лично поставио у Египту стуб
Еванђеља, о Рођеноме без семена од Богоматере, и угледајући се на
љубав Исаије, апостоле славни, објавио си прехвалнога Бога и
најславнијег.

Песма 8.
Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви..

У давнини ужарена вавилонска пећ, беше пра-слика
надприродног чуда, и као што огањ није спалио 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.

Проповедао си, славни, Христа као Бога-Реч рођеног од Оца пре
свих векова, који се у човекову природу оденуо и кликтао си: сва дела
господња певајте Господу и величајте га у све векове.

Прославио си апостоле Христа који је себе жртвовао за избављење
наше од греха и који је подигао нас пале у страдање, и кликтао си: сва
дела господња певајте Господу и величајте га у све векове.

Марко се повиновао пукама премудрога Петра, и премудрим
писањем је објавио вернима свето Еванђеље, да кличу: сва дела
господња певајте Господу и величајте га у све векове.
Богородичан: Дјева је носећи Емануила као Детенце дошла Егип-
ћанима, а Марко им је послат као светла звезда, па кличе: сва дела
господња певајте Господу и величајте га у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Образ чистаго рождества твојего..

Она купина несагорива, показала нам је праслику чистога
рођења од тебе Богородице; и сада те молимо да угасиш свирепу
претњу пећи, да бисмо те непрестано величали.

Дошавши до неизрецивог извора, и трисунчаног сјаја Богојављења,
ти чисто благујеш у сјајном и надразумном обожењу, и са ангелима се
непрестано радујеш, преблажени апостоле.

У поучавању и светој проповеди си био у заједници са Петром, и
у небеским становима си са њиме богоречити и преблажени, и молиш
се за нас Марко апостоле.

У заједници Трисјајне Светлости, која је чудно ипак јединствена,
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ти си побожно проповедао побожно, апостоле дични, обасјан зрацима
благодати, зато те молимо, да се увек молиш за нас.
Богородичан: Марко часни апостол, као светитељ је Египћанима
подарен; њима је дошао и Господ славе, оваплоћени од Дјеве Пречисте
Богоматере, којега ми га достојно величамо.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Небеској премудрости си научен, апостоле, а исплетене митове и
бројне астрологе си твојим језиком победио, о, Марко преславни! Ти
си као ученик Петров, по целом свету речи Еванђеља проповедао. (два
пута)
Слава и сада, празника

На хвалитним, стихире празника 3 и апостола 3, а глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Свеблажени Марко, ти си пио из потока сладости, који из Едема
извире, па твојом еванђелском проповеди као водом пресветле и бистре
река мира натапаш лице земље, и напајаш тврђаву цркве, богонадах-
нутом науком.

Преславни Марко, Мојсеј је давно Египћане у мору подавио, а ти
си их премудри, из мора обмане извукао, силом Онога који им је са
телом дошао, и њине рукотворене идоле својом моћном мишицом
оборио.

Свештени Марко, живећи у светлу Духа, сав си духован постао, зато
сада даровити, ти Владику непрекидно гледаш, као основ спасења, у
блаженом сјају, усиновљен и обожен, јер си стекао крај много жељени.

Слава, глас 6. самогласно
Премудри ловче и свети учениче Спаситељев и послениче, који си

о његовом страдању говорио, ти си цео свет обошао, заблуделе народе
си окупио, и Богу их привео, и као мирисни тамјан си их на небеса
уздигао, зато стојећи пред Судијом моли да се избавимо од наших
безакоња, и да се у дан суда од мучења избавимо.

И сада, празника

Велико славословље и отпуст.
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На литургији
Блажена од канона празника, песма по реду, и од канона

светога песма 3.

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 Петрова, зачало 63.
Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Марку, зачало 23.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)
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Mесеца априла 26. дан

Спомен светог свештеномученика Василија епископа у Амасији;

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Над својим страстима си господарио, блажени светитељу, јер си
законом Божији држао, и вољу небеског Цара си чинио, и био си
славни слуга Божији, достојно си помазан за архијереја, и постао вођа
стада разумног, а украс јерарсима и страдалницима.

Као вођу стада те је, Василије, безбожни цар од стада одвојио, јер
си цара Христа Бога нашег проповедао, који је као Јагње жртвован;
неверни цар је неправедно наредио да и тебе жртвују, и да те у море
баце, али је теби обезбеђено царство небеско у слави вечној.

На воду је твоја стаза чудно водила, Василије славни, јер си после
смрти бачен у воду, као што си и прорекао; али си силом Божијом
испливао, и себе си своме граду даривао као свето бреме, и
непостидан молитвеник, и река исцељења, и од разних болести
очишћење.

Слава и сада, празника или 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.

Крстобогородичан:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и

Пастира на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој
вољени, зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти
Речи Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв
излио Владико?

На јутрењу
Канон, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста..
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Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму
Царици Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Хтео бих усрдно да ти певам, зато ми твојим молитвама, подари
мудрост и речи знања, да похвалим твоје свете подвиге, ради љубави
Христове, коју си силно показао.

Благодатним миром достојно помазан, постао си јерарх и Христов
служитељ, и као чиста мученичка жртва, ти си бескрвне жртве
приносио.

Украшен си победничким плаштом, руменим од твога страдања, и
окићен си венцем од твоје крви; ти си светитељу страстима господарио,
и обману одагнао, па царујеш са Христом.
Богородичан: Он који је најпре човека од земље саздао, тај се у твоме
телу оваплотио и савршен Човек постао, зато га у две савршене природе
познасмо, Најнепорочнија Богородице.

Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..

Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него
тобом као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као
што си ти, Човекољубче.

Твојом огњеном вером, ти си, светитељу, себе самог на жртву
Христу принео, као жртву непорочну, и кроз страдање си себе
жртвовао. (два пута)

Премудрим речима Христос те је утврдио на камену вере као
темељу, и подигао те је неколебивог, славни Василије као доброг
пастира.
Богородичан: Рођеним из тебе Пречиста, је род земни заиста
ослобођен од старе клетве, зато твоју свету икону славимо, Владичице.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Светим Духом просветљен, ти си гордог мучитеља са смелошћу
пастира меома мудро посрамио, и прошао си пучини обмане, и у
Божије пристаниште си приспео, преподобни оче, зато моли Христа
Бога, да нам подари велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Т и си била као божанска скинија Бога-Речи, једина Пречиста Мати
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и Дјево, а чистотом си и ангеле превазишла, зато мене који сам више
од свих прашина и оскверњен трелесним гресима, очисти божанским
водама твојих молитава, и подари ми Чиста велику милост.

Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи

гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!

Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божиј совјет, јеже..

Пророк Авакум је предсказао неиспитиву Божију намеру,
оваплоћења тебе вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.

На води живота божанског извора, и на пашњаку вере си науком
твојом као палицом, светитељу и оче, Христово стадо напасао, блажени
Василије.

Богомудрим речима, мучениче Христов, ти си са смелошћу
безакониког и злоименитог Ликинија изобличио, и његово богомрско
безумље, и зато си се славом победника овенчао.

Недокучив темељ си, светитељу, на камену вере подигао, и снажне
олује идолске лажи си претрпео, и њих си силом Христовом разорио.
Богородичан: Беспочетни Бог-Реч који се из тебе Мати Божија са две
неразделиве природе родио, он је пропалу човекову природу исцелио,
зато га славимо Свенепорочна, Подобног нашем телу.

Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..

Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусо-
брачна Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си
надвременог Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Помоћу Христовом славни светитељу, ти си идолску обману
изобличио, а њеном творцу си се као бедној птици наругао, а живот си
храбро и са вером мучениче мудри завршио. (два пута)

Као други Мојсеј, ти си море неверја палицом разделио, и новога
Израиља си, блажени Василије, у светлост богопознања као у обећану
земљу повео.
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Богородичан: Твоме светом лику се, Пречиста Богородице, сви
долично се клањамо, а сабор јеретика увек вером одгонимо, јер смо
твојим молитвама и помоћу обогаћени, Најнепорочнија.

Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..

Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.

Није издржао злобни и безакони мучитељ смелост твојих речи
мучениче, зато је ђаво жестоко нагнао Ликинија против тебе, славни
светитељу. (два пута)

Знајући твоју чврстину и смелост, светитељу, злочинац и мучитељ
је хтео да те омекша ласкањем, али се у нади преварио, јер си га ти
твојим ногама га моћно изгазио.
Богородичан: Рођеним из тебе, Ева се од патњи избавила, Богородице,
јер си роду човечанском родила Избавитеља, једини украсе, Пречиста
Владичице.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Цареву наредбу си презрео и Царство Небеско си задобио Василије:
веселећи се у њему, сети се молитвено и нас који поштујемо успомену
твоју, свештеномучениче.

Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамскија твоја отроки..

Спасао си у огњу Аврамове младиће, јер твоји беху, а Халдеје
си погубио, и тако их је твоја правда Праведни уловила, зато си
најопеванији Господе, Боже отаца наших и благословен јеси.

Горди противник се веома хвалисао, да ће као птића разорити
земљу, али је твојом одлучношћу силно поражен, и стварно је пао доле
под ноге твоје, свети свештеномучениче.

Светлошћу вере си, светитељу, мрак идолски одагнао, јер си,
блажени, као и младићи у давнини Христу похвале певао: благословен
си Боже отаца наших.

Ни ласкања, ни претње мучитељеве, нису ослабиле славни Васи-
лије твоју одлучност, ни снагу душе, него си као нетакнути цвет
издржао сва искушења.
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Богородичан: Ти си, Пречиста, превазишла законе природе, јер си
Створитеља целог света родила, зато тебе истинита и свеопевана
Богородице, сада верни побожно исповедамо.

Песма 8.
Ирмос: Отроки благочстивија..

Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.

Премудрошћу као стрелама, ти си, светитељу, лаж оборио под ноге,
и овенчао се блажени венцима победе, и као славни бранитељ вере, ти
си Светим Духом кликтао: благословите сва дела Господа, и величајте
га у све векове.

Ти си светитељу сву обману идолску мачем вере посекао, мада ти
је зато глава одсечена, али си од Христа венце победе примио и
узвикнуо: благословите сва дела Господа, и величајте га у све векове.

Твоја глава се чудно са телом саставила, светитељу блажени, јер ју
је после посечења огромна морска пучина донела, вођена кормилом
Светога Духа, и сада се са ангелима веселиш и са Оцем славиш Сина,
и Божанскога Духа.
Богородичан: Отров змијин је од Еве уклонио Рођени из тебе Дјево,
ипостасни Бог-Реч када се у телу родио, и у телу твоме се чудно
сјединио, Очева ипостасна Реч, чијој се телесној икони клањамо.

Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..

Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.

У пристаниште си се упутио, преславни, и кроз олује идола си
прошао, вођен кормилом Божанскога Духа, па се са силама на висини
радујеш, зато помени блажени све који те славе. (два пута)

У светој радости и са ангелима, славни Василије, певаш песме
победне, пред престолем Бога свих и Владике, и радосно, као пастир
и јерарх, милостиво чуваш све који те славе.
Богородичан: Бесемено си родила беспочетног Бога-Реч, Мати и Дјево,
и обновила си целу нашу природу, пропалу због греха непослушности,
зато тебе Владичице непрестано величамо.
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Mесеца априла 27. дан

Спомен светог свештеномученика Симеона, сродника Господњег

На Господи воззвах.., стихире празника 3 и апостола 3, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Свештеник си Симеоне освештани и за веру страдалник, и
истински сродник Створитеља, дични чудотворац, светило превелико, и
вођа залуталих, ти си и непоколебиви стуб свете цркве и наследник
вишњег царства, и исте славе са ангелима.

После телесних страдања, светитељу преславни, и после сваке муке
и великих патњи, и после много битака, ти си се крсту приближио,
угледајући се на Христа својевољно распетог, зато твој свети празник,
Симеоне, радосно славимо, јер по твојим молитвама разрешење од
греха примамо.

Ушао си блажени у небеску цркву као светитељ, јер си светом
крвљу својом заливен, и стојиш пред Тројицом богато обасјан светло-
шћу која од ње извире, зато даровити Симеоне данас твој светли
спомен славимо, а срца и душе просвећујемо.

Слава и сада, празника или богородичан:
Молим те Пречиста, ороси моје мисли из облака Духа Пресветога,

јер си Христа као кишу родила, па милостиво умиј безбројна и
безмерна безакоња људи, а изворе мојих страсти исуши, и молитвама
твојим удостоји ме потока сладости вечнога живота.

Крстобогородичан:
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње

ужаснула се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар
ти овако узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим
твојим чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу
Владико.

Тропар, глас 1.
Свештено те хвалимо као Христовог сродника и храброг мученика,

првосвештениче Симеоне, који си обману демонску уништио и веру
сачувао. Зато данас пресвету твоју успомену славимо, и опроштај
грехова твојим молитвама задобијамо.

DAN 28.
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На јутрењи
Канон празника са ирмосем на 6 и светога на 6. Дело

Јосифово. Глас 4.
Песма 1.

Ирмос: Воспоју тебје Господи Боже мој..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из

египатског ропства, а потопио си кола и силу фараонову.

Симеоне свештени, ти овенчан пред Владиком стојиш, зато измоли
разрешење од грехова свима, који са љубављу славе твој свети празник.

Понесен крстом као једром, ти си заиста у хладу Духа све буре
обмане избегао, свеславни.

Христос, као потомак из племена Јудиног, те је помазао Миром
Духа Светог за свештеника народу, свети Симеоне, саговорниче ангела.
Богородичан: Ти си Дјево од свега створеног узвишенија, јер си у телу
Бога зачела, и за избављење људима га родила.

Песма 3.
Ирмос: Лук силних..

Лук насилника је изнемогао а немоћни су се опасали силом, и
зато се утврдило у Господу срце моје.

Вољом Божијом си сав обожен и обасјан, Симеоне, и засветлио и
сјајем мучеништва, светитељу.

Ти си свима у тами као јутро заблистао, и указао на Сунце правде,
који је из младе Дјеве, као из облака, људима засјао.

Сладости светске си омрзнуо, и постао си лепота и украс свети-
теља, а страдањем си се, оче, славе небеске удостојио.
Богородичан: Сво правило похвала је ништа, спрам тебе Богоро-
дитељко Свенепорочна, јер је из тебе Бог, ради нас, Човеком постао, а
како, само он зна.

Сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Као велику звезду, стекла је сада црква, богоречитог Симеона, који
је обасјава, а она кличе: радуј се мученицима свети начелниче. (два
пута)
Слава и сада, празника или богородичан:
Пружи твоје пречисте руке Мати и Дјево, па закрили све који се у тебе
уздају и твоме Сину кличу: подари Христе свима твоју милост
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Крстобогородичан:
Када је Пречиста гледала на дрвету крста свога Сина, као Мајки

срце јој се кидало па је у жалости нарицала: Тешко мени, зашто си
зашао светлости моја надвремена?

Песма 4.
Ирмос: Љубве ради шчедре твојего образа..

На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по
твоме лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја
сила и похвала.

Свештенослужио си бескрвне жртве Жртвованом за тебе, и сам си
себе као јагње жртвовао, и њему се принео, богомудри и благодатни.

Планине гордости демонске су се пред твојим лицем сурвале, а
горе демоске су се истопиле, јер је теби Христос помагао.

Узвишени је твој живот, преблажени, а хтео си да се узнесеш и на
дрво крста, угледањем на света страдања Онога, који је цео свет
уздигао.
Богородичан: Предвидећи рађање из тебе, Пречиста, Авакум те је
описао гао гору осењену, из које је само наш Бог дошао.

Песма 5.
Ирмос: Просвешченије твоје Господи..

Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле
сагрешења разреши нас Благи, и твој мир нам подари.

Својевољно си, светитељу, свог себе предао да сагориш у огњу
мука, али си блажени Симеоне сачуван, као мирисни тамјан.

Као јагње непорочно, усрдно си предао себе на страдање,
угледајући се на Христа, који је ради нас телом пострадао, да би
страсти одагнао.

Постао си, светитељу, храм Духа Божанскога, а храмове идолске си
силом својих молитава оборио, и заблуделе си ка сватлости вере
упутио.
Богородичан: Моли за нас Христа, који се од твога светог тела
Пречиста млада Дјево у тварно тело оденуо, да би људе обновио.

Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја..

DAN 27.
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Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона
у киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.

Чудом си поучен од божанског просветлења, и упућен на свети
живот, апостоле, и неизрецивим богопознањем си се светитељу
испунио.

Тебе као пуног воде духовног живота, и као другу реку која извире
из Едема, стекла те је Симеоне света црква, и зато се радује.

 Сео си на узвишени престо и постао наследник Јакова, и по вери
заједничар, а чин јерарха си мучеништвом својим просветио, светитељу
блажени.
Богородичан: Ицели Богоневесто неизлечиве страсти моје душе, јер си
родила Христа, лекара људима, а он својим страдањем наше стасти
исцељује.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Као велику звезду Црква има данас красноречивог Симеона, путе-
водитеља ка спасењу оних који му кличу; радуј се, славни венче
мученика.

Песма 7.
Ирмос: Аврамстиији иногда в Вавилоње отроци..

У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвла-
даше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца наших.

Усрдно си своје тело за Христа на муке предао, и ниси се двоумио
нити зажалио, него си светитељу кликтао: благословен је Бог отаца
наших.

Загрејан божанском љубављу, преблажени, а душом јачи и од огња
запаљеног, ти си кликтао: благословен је Бога отаца наших.

Као и Господ, и ти си оче на крст уздигнут, и једнаким страдањем
се украсио, па весело певаш: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Дјево и Богомати, млада невесто Божија, демонима
препреко и ангелима украсе, а људима спасење, ти моју покајану душу
избави од лажи демонске.

Песма 8.
Ирмос: На крестје плотију пригвожденнаго..

Телом прикован, дао нам је крст као оружије спасења, зато
децо величајмо Христа Бога у векове.
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Сав сјај Утешитељев примио си Симеоне у твоје чисто срце, и
демонску таму без светлости, си уништио, а верне си просветио.

Море ужасног неверја си исушио, а водом твоје свете науке си
сваку душу напојио, да би класјем вере уродила.

Постао си освештан твојом светом крвљу, мучениче, и ушао си у
цркву небеску, где заувек гледаш непорочног Јагањца, за тебе
жртвованога.
Богородичан: Хоћемо да те песмама захвалним опевамо, јер си цео наш
род развеселила, а ти Богоневесто закрили и сачувај од сваке повреде
све нас.

Песма 9.
Ирмос: Рождество твоје нетљенно јависја, Бог из боку..

Рађање те није изменило, кад је Бог из твога бока дошао, и
као телесан се на земљи појавио, и са људима поживео, зато тебе
Богородице сви величамо.

Као огњени стуб си постао, блажени, који предводи нови Израиљ
из египатске лажи, и доводи их у земљу Божијег обећања, свети
мучениче и свештенослужитељу.

Два са имена имао: Симон и Симеон, и двоструког природом си
Биће Бога-Речи пред безбожницима проповедао, и до крста си стигао,
зато те сви окупљени славимо.

Црква служи дан твога празника и спомена, и слави те Симеоне
молитвено са светим Јаковом, кога си као јерарх на престолу наследио.
Богородичан: Обасјај ме Дјево светом светлошћу, јер си станиште
Светлости, а таму мојих страсти и дубоку ноћ прохтева, одагнај ми
Богородитељко Пречиста.

На литургији
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 Коринћанима, зачало 131.
Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)
Еванђеље по Матеју, зачало 56.
Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

DAN 27.
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Овог месеца априла 27. дан

Служба и спаљивања моштију Светог Саве српског

На малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 4, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Богоугодан јерарх и добри пастир, кула стамена, чврсти темељ вере,
православља лествица непоколебива, неразориви бранич цркве, украс
јерараха и извор чудеса, био си Саво, зато те побожним песмама
славимо, и најсветитији празник твој служимо. (два пута)

Светлије од сунца је твој светли празник, верном твоме народу
божанским сјајем заблистао, и обасјао га, честити и свештени оче
Саво, а таму демонску је одагнао, зато те славимо и молебно ти
певамо, као отечествољубивом и заступнику и молитвенику за душе
наше.

Кивот твога светог тела шири мирис, светитељу бого-надахнути,
јер си постао станиште и мирис Христов, а твојим богонадахнутим
поукама, уклонио си смрад јереси од твога народа, и вером га окадио,
зато те сада молимо: помози свима који те са вером помињу, јер си
стекао смелост код Господа, оче богоносни.

Слaва, глaс 8. Самоглaсно
Замрзнуту земљу срдаца народа твога, твојим поукама си обрадио,

и увек рађајуће плодове вере Божије си у њима одгајио, и чистим
животом твојим си душе њине душе просветлио, и на ревност покренуо,
својим ангелским животом си монаштво поучавао, и саветовао их да
презру привремено; Божија свирало, будно око, пастире пастира, Саво
оче блажени и свештени, прими и нас који те хвалимо, и моли Христа
Бога за душе наше.

И сада, празника
На стиховњим, стихире глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Разум си поставио себи за господара, и ниси покорен љубављу ка
телу, него си Саво ангелским животом поживео.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)

Од Христа си подарен својим саплеменицима, као господар, и
као апостол и првојерах, народа твога.
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Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)

Твоје разумно стадо оче, од противника није растерано, него је
уз Христа твојим молитвама Саво сачувано.
Слaва, глaс 4.

Од повоја си заволео свој народ који те је волео, и за њега си се
све до смрти трудио, па и после смрти ниси га напустио, јер су те
целосног и мирисног из туђе земље дочекали, и као драгуљ царски те
са радошћу стекли, украсио си престо архијереја и царство утврдио, а
потом си починуо, веру Тројичну си им утврдио, зато сада певањем
песама побожних твој спомен молитвено славе, богоносни оче Саво
свештени, а ти Христа Бога моли, да спасе душе наше.
И сада, празника

Тропaр, глaс 3. Пути воводјашчаго..
Био си вођа, првопрестолник и учитељ, пута који води у живот, а

када си дошао Светитељу Саво, најпре си твоје отечество просветио, и
Духом га Светим преподорио, и као дрвета маслине, засадио си у
духовном рају твоју децу најсветију, због тога те као равног апостолима
и светитељима, славимо и молимо: моли Христа Бога да нам дарује
велику милост.
Слaва и сада: празника
Затим јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
Блажен муж.. први антифон.

На Господи воззвах.. стихире на 8, и то: стихире празника на 3 и
стихире светога на 5, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Оца који је на небесима си заволео, и зато си земног оца напустио,
и у пустињу отишао, тамо си оче постом и молитвама сјај Духа Светога
примио, и дошавши си твој народ у тами неверја јаче од сунца
просветлио, јер си Христа у две природе проповедао, кој је нас ради из
Дјеве заблистао.

Достојно те хвалимо, Саво оче богомудри, као равно-апостолног
проповедника, и са светитељима истомишљеника, а са подвижницима
саподвижника и изабраног пастира, милосрдног даваоца милости, и као
реку богопознања, која безаконе јереси потапа.

Речима твојих поука, украсила се српска црква, и сада се радује

DAN 27.
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међу православнима, са твојим побожним чедима, па твој светли
спомен свечано прославља, Саво оче свети, и са светитељима исте
славе, који стојиш међу ангелима, молитвениче за душе наше.

Стихире, глaс 6.
Подобан: Все отложше..

Сав си освештан и богоносан постао, светим рукоположе-њем у
силу Светог Духа одевен, и увек се радосно веселећи, ушао си оче
преподобни у Светињу над светињама, а свој народ си као
свештенослужитељ и прави јерарх, научио тајнама спасења, зато оче
Саво богоносни, смело се моли за душе наше.

Од младости је твој живот заблистао зрацима врлина, светитељу
блажени, и заиста си народ свој просветио а мрак обмане разорио, па
си сада ушао у светлост незалазну, где су хорови ангела; међу њима
помињи преподобни оче Саво, све који те славе, и са смелошћу се моли
за душе наше.

Слaва, глaс 2.
Славу си код Христа Цара свих тражио, зато си свога оца владара

напустио, и на Гору Атонску си дошао; тамо си висину племства у
смирење слуге заменио, и многим подвизима своје тело покорио,
молитвама си душу своју просветлио, а монаштву си пример постао, јер
си у пустињи као ангел поживео, а у свету као апостол проповедао,
испосништвом и туђиновањем си мученички подвиг стекао, и ко може
изрећи твоје врлине, којима си небеса још на земљи стекао? Саво оче
блажени, учитељу и пастиру, ти сада стојиш пред Христом Богом, па
га моли за спасење душа наших.
И сада, празника
Вход, прокимен дана и три чтенија.

Читање из прича Соломонових
(Главе 10, 7; 3, 13-16; 8, 32-35, 4, 6, 11-12, 14, 17, 5-9; 22, 19; 15, 4):

Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на
глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године у десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на
језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости;
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и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим вас, и
предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних савет,
знање и мисао ја призвах. Мој савет и сигурност, моја је разумност,
моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који ме траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из уста
правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.

Читање из прича Соломонових
(Главе 10, 31-32 и 11, 1-12):

Уста праведнога капљу мудрост, а језик неправеднога пропашће.
Уста људи праведних капљу благодат, а уста безбожних развраћају се.
Мерила лажна мрзост су пред Господом, а мерило праведно пријатно
Му је. Где уђе дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак смирених
поучавају се мудрости. Савршење правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с лакоћом примљена. Правда
непорочнога просеца праве путеве, а безбожност упада у неправду.
Правда људи праведних избавиће их, а безсаветношћу заробљују се
безаконици. Када сконча човек праведан не пропада му нада, а похвала
безбожних пропада. Праведни ће избећи уловљење, уместо њега предаје
се безбожник. У устима безбожних је замка грађанима, а осећање
праведних је добар пут свима. У добрима праведних утврдиће се град,
а у погибељи безбожних је весеље; у благослову правих узвисиће се
град, а устима безбожних раскопаће се. Руга се грађанима оскудни
памећу, а муж разборит у проводи живот у спокојству.

Читање из прича Соломонових
(Глава 4, 7-15):

Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост
честна није у многолетности, нити се бројем годинаодмерава. Него је
мудрост седина људима, и узраст старости је живот непорочан.
Праведник благоугодан поставши Богу, завољен би; и живећи посред
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грешника, пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или
лаж не обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а
маштање похоте измењује ум незлобив. Скончавши за мало, испуни
године дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да
изађе из средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити
ставише на мисао тако нешто: да је благодат и милост на изабранима
Његовим, и посета Његова у преподобнима његовим.

На литиjи стихира храма,
и светога. Самоглaсно, глaс 2.

Стекао си, Саво блажени, разум преподобан, јер си стално пазио на
вољу Бога, слободно и својевољно ниси поробљен страстима, јер си
душу постом очистио, срца милостивог и сузама смекшаног, а телом си
у молитвама Богу служио;Умне речи си смирењем украсио, и од
младости се сав добром душом са Христом сјединио, а он те је
достојно твоме народу за прво-јерарха и апостола подарио, а ти си их
Еванђељем преподорио и православљем обогатио, па сада стојиш пред
Христом Богом, зато га моли да их избави од сваке невоље, и да спасе
душе наше.

Глaс 4.
Твојом науком си светитељу, као из еванђелског извора срца твога

народа напојио, и твојим молитвама си семе православља у њима
посадио, и принео их Христу као изузетни плод; а сада стојиш пред
њим са четама апостола и светитеља, па у својим молитвама помињи
код њега, да сачува нас од сваког искушења, да у миру служимо спомен
твој.

Велика српска црква, са свима свештеницима и народом, празнује
спомен доброг пастира и учитеља, и радосно кличе: душе праведних су
у руци Бога, који нам је подарио мошти њине; Зато дођите верни да се
духовно веселимо, због уснућа и преноса моштију, празнујући обојицу,
и похвалама као цвећем их окитимо, па рецимо: Радуј се Симеоне
блажени, даваоче милостиње, и човече небески; Радуј се Саво
свештени, станиште чистоте и ангеле земни, радујте се двојице светих,
јер сте као апостоли свој народ поучили, и пред њима сте путем
животним ишли, а сада са ангелима пред Творцем стојите, па мир
земљи нашој измолите, а душама нашим велику милост.
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Слaва, глaс 5.
Са апостолима си сродан чистотом, јер си жељу за телесном

љубави од младости избегао; тело тешко савладиво си уздама уздржања
обуздао, покорио га и души повиновао, силом духа си лошије бољем
покорио, и као сасуд чист се Божанскога Духа удостојио; први си
престо Србије украсио, а твој народ бого-познању научио, па сада
стојиш смело пред Христом, Саво блажени, светитељу богомудри, зато
га усрдно моли, да спасе душе свих који певају у твој спомен.
И сада, празника

На стиховње, стихире глaс 2.
Којим похвалама као венцима, да украсимо Саву блаженог? Јер је

са истока духовног Христом као сунцем заблистао, и свој народ је на
западу богопознањем научио и просветио, и као верни слуга их је
своме господару умножио; њега је као достојног, Човекољубиви
Христос бесмртном славом украсио, јер он има велику милост.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)

Којим духовним песмама да похвалимо Саву свештеног? Јер смо га
стекли као еванђелске таблице Новога Завета; њиме смо уистину
православну веру спознали, да служимо Једном Богу у Тројици, јер смо
били далеко од Божијих тајни и отуђени, а постали смо близу и
вршиоци њини; вером и обичајем смо христо-именити народ постали,
зато цара овенчавамо а јерарха славимо, и свима добрима украшени
Христа прослављамо, јер он има велику милост.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)

Којим дивним песмама да славимо тебе, дични оче Саво? Јер си
светлошћу твога живота све ка богопознању привео, и дивним чудесима
све задивио, и као у давнини Илија и ти си огањ и град са небеса
молитвом низвео, а умрлог брата си подигао, мору си наредио да даје
рибу, и грбавог си исправио, и многа чуда си Богом учинио, зато твој
спомен са љубављу славимо, а Христа величамо, јер он има велику
милост.

Слaва, глaс 4.
Благодаћу Божанскога Духа радосно сабрани, похвалимо право-

славну лозу Симеонову, од којега је Сава свештени као грозд чистоте
израстио; обојицу песмама духовним похвалимо, јер су цркви светила,
бранитеље Тројице, а губитељи јереси, лепота јерараха, окупљање
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монаха, сиротињи утеха, богати узвишеним врлинама, а стоје сада пред
Христом, достојно украшени венцима, као апостоли и као ииспосници,
зато им у молитви кличимо: измолите свету мир, а душама нашим
велику милост.
И сада, празника
На благосиљању хлебова,
Тропар, глас 3. Пути воводјашчаго..
Био си вођа, првопрестолник и учитељ, пута који води у живот, а када
си дошао Светитељу Саво, најпре си твоје отечество просветио, и
Духом га Светим преподорио, и као дрвета маслине, засадио си у
духовном рају твоју децу најсветију, због тога те као равног апостолима
и светитељима, славимо и молимо: моли Христа Бога да нам дарује
велику милост. (два пута)

И Богородице Дјево.. (једанпут)

На јутрењи,
На Бог Господ.. тропaр прaзника, једанпут, и светога, глас 8.
Православија наставниче..
Православља предводниче и благочашћа учитељу, чостото отачаства
својега и просветитељу, инока украсе, оче премудри, светитељу Саво,
учењем својим људе своје просветлио јеси, цевнице Духа, моли Христа
Бога за душе наше. (једанпут)
Слaва, други тропaр светога, глас 3. Пути воводјашчаго..
И сада, празника

После 1. стихословија, сједален празника

После 2. стихословија, сједален глас 3.
Подобан: Божеcтвеннија вјери..
Врлинским животом заблистао си у цркви као сунце, и сјајем твојих
поука си просветлио саборе свога верног народа, а уништио си таму
страсти, светитељу Саво, зато моли Христа Бога, да нам подари велику
милост.

Слава, глaс тај исти
Подобан: Красотје девства..
Био си оче свети, кула и тврђава цркве Христове, њу си непоколебиву
од искушења Злога сачувао, и сва злодела јеретичка разорио, а свој
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народ научио, да служи Тројици јединосушној у једном Божанству, зато
те окупљени, Саво богомудри, прослављамо.
И сада, празника

После полијелеја:
Сједален глас 8.
Подобан: Премyдрости..

Уздржањем си живот украсио, а животом си речи мудрости
посведочио, нарочит си у поукама врлина постао, из Закона и пророка
си апостолски проповедао; за Христу народ свој еванђељем породио, и
њега си у православној вери одгајио, зато си после краја бескрајну
благодат примио, и лежећи у гробу целостан си остао, Саво оче, и
светитељу богоблажени, моли Хрсита Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе спомен твој. (два пута)

Слaва, и сада, празника или богородичан. Подобан тај исти.
Ти си свенепорочна Невеста Творца, и неискусомужна Мати

Избавитеља, и станиште Утешитеља Свеопевана, а ја сам у души постао
нечисто станиште безакоња и играчка демонима, али ти похитај па ме
избави од њиних злоба, и учини ме светлим стаништем врлина, јер си
светлоносна и непропадива, па одагнај облак страсти и твојим
молитвама удостоји ме небеске заједнице и Светлости незалазне.

Затим степена 1. антифон, 4. гласа
Прокимен, глaс 4.: Свештеници твоји..
Стих: Тамо ћу изнићи рог Давидов..

Еванђеље по Матеју, зачало 11.
Псалам 50.
Стихира, глас 6.

Духа Светога благодат, излила се оче у твоја уста, и постао си
пастир цркве Христове, учећи народ твој као разумне овце, да верују у
Тројицу у једном Божанству.

Канон празника на 6 и светоме два канона на 8;

Канон светом Сави. (Његов акростих је: Подари ми Боже мој
разум, да похвалим Саву.) Глaс 2.
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Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим пјесањ Христу Богу..

Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио,
и провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Ти си Христе Боже Светлост од Светлости, од Оца рођен пре свих
векова, а од почетка си са Оцем и Духом, ти одагнај мрак душе моје и
обасјај разум мој, да бих знао опевати твога угодника, Саву светога.

Мада си оче човек по природи, али си попут ангела на земљи
поживео, и од младости се десног пута држао, жудећи за целомудријем,
ти си Саво свештени свето станиште Духа Светог постао.

Заволео си стах Божији као почетак мудрости, и у заповестима се
његовим увек поучавао, као дрво си засађен крај извора вода духовних,
из њих напајан, себе си Саво као плод Христу принео.
Богородичан: Прамати Ева је чула: и мукама ћеш децу рађати, а ти си
Дјево чула: Радуј се Господ је са тобом! И на глас радосни си
Богоневесто муку праматере укинула.
Други канон светом Сави, о његовим чудима. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараона погрузи..

Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.

Ја који хвалим твој живот и смелост коју си код Христа стекао,
молим те да добијем капљу знања из богате ризнице Светога Духа, да
те достојно похвалим оче, јер си достојан хвале.

Из доброг корена си као још бољи изданак никао, напајан водама
богопознања, и постао си плод мирисан својим животом из младости,
богоносни, зато срца и душе твојих појаца веселиш.

О, премудрог ли твога богоразума којим си оца свога преварио
ловом на јелене! Јер ти си оче своју душу учинио јеленом код Христа,
и Христовом љубављу паљен, ти си му као извору бесмртности
притекао.

Привечен љубављу за надразумним небеским лепотама, ти си од
земних ситних лепота побегао, и јелењим трком си Христа потражио,
желећи оно што је код њега, и ниси се оче Саво преварио.
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Љубављу према чистоти обузет, благородну душу своју ниси
љубављу ка телу заробио, зато сада венце чистоте примаш, и веселиш
се код Христа са ангелима, и њему за нас, оче Саво, моли се.
Богородичан: Ти си као лествица која је са земље до небеса досегла и
Јакову показана, којом је Бог одлучио да постане Човеком; то је чудо
неизрециво, и недокучиво виђење, зато спасавај Пречиста и Благо-
словена све који ти притичу.

Катавaсија прaздника.

Песма 3.
Ирмос: На камени мја вјери утвердив..

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.

Презревши земно као безвредно, и од љубави родитеља се
склонивши, ти си потражио пустињељубиво Христа, и мач његове
љубави је прошао кроз твоју душу, зато си њега заволео и његову си
духовну лепоту назасито тражио.

Мада се ни за што на земљи ниси везао, ти си од родитеља лов на
звери заискао, и у пустињу си оче стигао, где си многим постом,
бодрим бдењем и молитвама, страсти, као душегубне звери, умртвио.

Заволео си понижење Христово, који се нас ради до лика слуге
добровољно понизио, и њиме узвишен, ти си Гордога понизио, и
многим уздржањем удостојио си се, Свети Саво, да будеш телом угодан
дом Тројице.
Богородичан: Ниједна од других жена није постала мати док је
девствена, нити се икоја мати удостојила да и после порода буде
девствена, а на теби се Дјево Богомати обоје ово догодило, зато кличем
радосном душом: нема непорочније од тебе Владичице.

Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..

У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.

DAN 27.
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На духовну гору познања врлина си узишао, а на видиву Гору
Атонску си попут онога Исака, самога себе узнео, и тамо си срце своје
као жртвено јагње на жртву духовно принео.
Своју душу си као светиљку, сузама својим украшавао, и рано зором
Христу хитајући, ти си подизањем руку у молитвама тело своје као
Амалика умртвио, и у земљу бестрашћа си ушао.

Љубављу према бестрашћу подстицан, ти си телесне прохтеве
угушио, и душу своју си божанским сјајем просветлио, зато се моли оче
Саво, да и ми светлости духовне добијемо.

Цвет младости си глађу осушио, а уздржањем си удове умртвио,
кроз пост си се тела одрекао, а бдењем и молитвама се снажио, и
љубављу према Господу си Саво, врхунац врлине достигао.
Племством висок а добротом изузетан, ти си мудрошћу и разумом
чудесан био; као цвет прекрасни си чистотом блистао, и светлим
смирењем се оче Саво, украсио.
Богородичан: Пречиста Мати Божија, благословена и свенепорочна,
исцели дубоке ране душе моје, и одагнај моје страсти телесне, па
ослободи мој разум од сваке мисли штетне, и од демонске напасти,
Владичице, избави ме.

Катавaсија.

Кондак и икос прaздника.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Бог који је Павлово сађење и Аполосово заливање примио, и ваш
расад вером засађени и учењем заливани је примио; он који чини да
све узрасте, ваш је народ у правој вери и молитвама вашим узгајане
умножио, зато сте од њега, као верне слуге и разумни посленици, за
напоре своје, заслужену награду примили, Симеоне преподобни и Саво
свештени, богоносни оци, пастири и учитељи, молите првопастира и
учитеља Христа, да сачува стадо ваше у миру и да спасе душе наше.
(два пута)
Слaва, и сада, празника.

Песма 4.
Ирмос: Поју тја слухом..

О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш,
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и мене злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени,
и зато те славим Многомилостиви.

На живот ангела си се угледао, и зато си оца свога и владара
оставио, у Гору Атонску си стигао, а отуда си постом и молитвама
Христу као духовном истоку похитао, и од њега си, као од сунца,
народу на западу заблистао.

Мудрољубљем си море светског живота испитао, и познао дубину
сујете и пролазност богатаства, ово си као пропадљиво одбацио, а науку
Христову си изабрао, и у сасуд срца свога сакрио, и то си као благо
одлучио да сачуваш.

Оне што по горама тегобно живе, ти си, преподобни, босим ногама
обилазио, и топлим их хлебовима хранио, и њине топле молитве си
примао, од свих си поуке о Христу тражио, и то си у срце своје слагао
и тако се духовно изградио.

Ти си твога родитеља по телу духом родио, упутио га да власт,
супругу и чеда остави, а он се, као Аврам, из отаџбине своје у земљу
туђу код тебе оче у пустињу преселио, и саипосник ти постао.
Богородичан: Тебе је заиста сенка Старог Завета посведочила, и на
разне начине те најавила, и јасно показала оваплоћенога из тебе, а без
измене, Једнога од Тројице, Пречиста Богомати Владичице, који је цео
свет обновио.

Ини.
Ирмос:Ти моја крјепост..

Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.

Многобројно злато си са оцем разделио, и обојица сте, као мудри
домопазитељи, пропадиво за непропадиво разменили, и то сте сада
радосно примили, зато молитвама својим код Христа спасавајте све
који вам поје.

Оца си као човека позвао, а као ангела си га пред Христа послао,
чије су од поста усахле свете мошти по твојим молитвама мироточиве
постале, као најјача потврда за из срце твоје молитве.

Празноумни Гот је братимљење ваше и страх Божији и заклетву
погазио, и наумио је да ти Отаџбину пороби, а ти га од такве намере
ниси одвратити могао, него си га Божијему суду предао.

DAN 27.
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Уображени и несмислени тобожњи мудрац, добар савет од тебе
није примио, зато је Божију освету на себе навукао, јер мач што га на
паству твоју, оче, уперио, од ангела га је до краја у срце своје зарио.

Свети твоји просвећени благодаћу крста твога, Владико, земљу
свога народа су са вером теби привели, син и отац, Сава и Симеон
Богом умудрени, њиховим молитвама спаси од најезде неверника све
који певају: слава сили твојој, Милосрдни.
Богородичан: Постао си као нови Мојсеј, јер као и он скинију, и ти
си у пустињи Свете Горе саградио манастир, који си трудом зноја свога
унапредио и посветио Матери Божијој, зато га са њом и чувај,
молитвама вашим ка Господу.

Катавaсија.

Песма 5.
Ирмос: Просвјешченије в тмје лежашчих..

Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе
мој, спасење очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару
свега света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога бога сем за
тебе не знам.

Видевши Онај који све унапред види, ревност твоје душе, поставио
те је за првог пастира на западу твоме народу, а ти, као духовни исток,
си оваплоћенога Христа Бога-Реч проповедао, равног са Оцем и са
Духом Светим сапрестолног.

Угледајући се оче заиста на Авситидског Јова, и ти си свој дом
отворен држао, и двери језика си слађе од меда имао, и њих си
гладнима спасења отварао и душе им Божијом науком као ангелском
храном испунио.

Следујући божанским законима, и ти си законодавац постао, и
архијереј богоносни, и правило најпоузданије, путовођа залуталима, и
светило пресветло, који своју отаџбину обасјава, Саво богомудри.
Богородичан: Упрљављај мојим разумом Владичице, јер се патим у
пучини мука, и потопљава ме навала пропадивих страсти, зато ме спаси
Богородице јер ти притичем, и за другу помоћ осим тебе Пречиста
незнам.

Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
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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.

Као Господњи ученик Владике свога, милосрђем си се оче на њега
угледао, и раслабљеног си у цркву унео, и лечењем и молитвама
Христу, и са сузама и у бдењу крај њега, здравим си га са земље
подигао.

Старцу светом, твоме оцу, за живота његова си послушан био, а
када је умро, он је у гробу само тебе послушао, јер миро његово од
многих мољено и недобијано, твојом оче посланицом је обилно
људима источио.

Као други Илија си постао, јер си као и он огањ, тако и ти
молитвом град са неба свео, и тиме си краља задивио и уплашио. Богу
на славу а непријатељима на дивљење си ово, оче, учинио, силом
Христа Бога нашега који ти за све моћ даје.

Краљ Угарски се као непријатељ против твоје Отаџбине подигао,
али је на твоје речи од свирепости своје одустао, дивећи се у теби
присутној светости, и раскајавши се вратио се, а леду који си свео из
ведрог неба се чудио и говорио: диван је Бог у светима својим.

Имајући у срцу Христа као угаони камен и темељ, ви сте темељ
обмане моћно претурили, и цркви сте необорив темељ постали, коју и
чувајте непоколебиву, Саво свештени и Симеоне богоносни, молитвама
вашим.
Богородичан: Желећи да дођу код Христа Бога, тебе су за вођу
одабрали, зато су теби Богомати која си на небесима Божија црква,
храм твоме Ваведењу на земљи твоји угодници подигли, а ти не престај
да у њему дајеш помоћ славитељима твојим.

Катавaсија.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..

У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
твоје милости: изведи ме Боже из пропасти.

Некада мраком јереси покривена земља твога народа, сада светли
светлошћу православља, и постала је нов Израиљ ослобођен од старе
обмане, и народ Божији, јер је ка Закону Истине тобом вођен, оче
богоносни.

DAN 27.
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Као апостола те је Христос послао, и учећи речима Еванђеља, ти
си народ у ноћи незнања просветлио, исцелења и велика чудеса си
чинио, и тако си их задивио, и у вери си Христу мноштво твога народа
привео.

Веће си тражио и боље желео, и зато си и до Јерусалима, Египта
и Синаја дошао, и све пустињаке посетио, и богатом руком свакога
даривао, а њиховим молитвама си, Саво, твоју отаџбину обогатио.
Богородичан: Нас остареле због једења у давнини са горког дрвета, и
пале у пузање, ти си Пречиста обновила, јер си Ипостасног Бога-Реч
родила, Дјево и Мати и Владичице.

Ини.
Ирмос: Молитву пролију..

Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге
моје, јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио,
па се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.

Трисветле си Тројице најпре срце своје као олтар учинио, и цркву
си Богу Спасу у Отаџбини својој подигао, у њој си се оче првопре-
столни, да будеш равноапостолни учитељ од Христа удостојио, зато си
речи Живота народу твоме излио.

Када си чуо да ти је брат умро, са слободом коју имаш код Христа
си ангелу наредио да му душу врати, и дошавши нашао си га оживелог.
О, какве ли вере! О, колике ли смелости! Заиста је оче ово чудо
предивно, јер мада на земљи, ти си небеским ангелима заповедао.

Духовно море страсти си постом успавао, а видиво море свирепо
усталасано си призвавши Оног који је бездан милости, речју укротио,
тако си лађу од потапања спасао, а оне што су у њој били си у вери
утврдио.

Исуса Христа од кога се све боји и стрепи као од Творца и
Господа, си потпуно стекао, и Христа си у срцу своме носио; Христа
је кроз тебе говорио, и његовом си силом запретити ветровима могао,
и све се оче покорава теби као изврсном ученику његовом.
Тројичан: Превечна природо, триипостасно Јединство: Оче, Сине и
Душе Пресвети, светлости и животе богозачетни, прими твоје угоднике
а за нас молитвенике, и спасавај цркве твоје јер у тебе верујемо, па нас
удостоји да у миру твоју моћ славимо.
Богородичан: Желећи да виде славу небескога царства Сина и Бога
твога, Богородице, Сава и Симеон преподобни су славу земаљског
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царства оставили и Христов крст су на раме узели, и за његовим
живоносним и божанским стопама пошли.

Катавaсија.

Кондaк, глaс 8.
Подобан: Возбрaнној..

Као великог просветитеља и апостолима сарадника, црква твога
народа те преподобни оче прославља, а ти имаш слободу код Христа,
па нас молитвама својим од свију беда спасавај да ти кличемо: Радуј
се оче Саво богомудри.

Икос:
Животом си се на земљи јавио оче као као анђео, мада си човек

по природи ти си чистотом био налик на бестелесне, зато нас и пози-
ваш да задивљени овакве похвале кличемо: Радуј се, оца благочестивог
изданче и мајке побожне мезимче; Радуј се, молитвама од Богом
подарени, и јер си за оним што те даде из младости пошао; Радуј се,
испосништва светли цвете, чистотом мирисни; Радуј се, стубе
целомудрија који сваку лаж потиреш; Радуј се, смирењем високи јер си
гордост демона оборио; Радуј се, светилниче многосветли и узношење
ка Христу твога народа; Радуј се, црквама подизање и светитеља
освештање; Радуј се, сирочади хранитељу и сиротињи милосрдни
дароватељу; Радуј се, једанки борче са апостолима за Еванђелску науку;
Радуј се, мученика састрадалче по туђини хођењем; Радуј се, чудотворче
од Бога дивних и предивних чудеса; Радуј се, похвало своје Отаџбине,
јер ти спасаваш твоје певаче; Радуј се, оче Саво богомудри.

Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..

По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је
високи пламен, али Христос простре на побожне младиће росу
духовну; зато је Он благословен и највише прослављен.

Гледајући твој живот богоугодан и у врлинама, прозорљиви Бог је тебе,
оче богоносни, пре свих одабрао, и у сабор апостола убројао, а ти си
благодаћу просветлио срце своје, и свој народ си за њега просветио, па
кличу: благословен је Бог отаца наших.

Зрацима еванђелске науке ти си свој народ духовно обасјао, и из

DAN 27.



256

MINEJ APRIL

недостојног си га у достојне привео, а срца њина усахла неверјем си
вером у Бога као плодне узгајао, оче Саво.

Милостив, кротак и незлобив, тих и разложан си постао, као што
Павле у Христу похваљује и каже: такав нам је архијереј требао, зато
моли Христа, архијереју Саво, да у миру сачува стадо твоје.
Богородичан: У теби су обновљени закони природе, јер си надпри-
родно а по природи недоступног Бога Емануила преславно родила,
Дјево Пречиста, а све ради препорода нас верних.

Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија..

Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.

Побуђен Христовом љубављу оче, који је ради нас телом на земљи
добровољно туђиновао, и ти си висину престола добровољно оставио,
затим си по истоку и западу и пучином морском као сунце својим
током туђин био.

Као Христов ученик и кнез од њега постављен, ти си туђе земље
обилазио, приман си од њих и вољен и слављен, оче, а ти си их
даривао, јер све њих је освојила, у теби Божја љубав и кротост и
незлобивост.

Онај који је бездано море својом речју начинио, ученика свога је
у теби познао, у болести твојој ти је оче, послужио: рибу велику је
таласом као рукама изнео, и теби болесном на лађи је у руке твоје
положио.

Твоји сапутници у лађи, видећи да је море дароносно теби покор-
но, били су оче обузети дивљењем, и кроз неживу ствар су приведени
у бого-познање, па су се скрушено поклонили светости твојој.

Испуњавајући жељу твога срца, Бог, ради кога си по земљи
туђиновао, у страном граду је твоју душу примио; тај град си за живота
чудима испунио, а после смрти прах са гроба твога их је чудима
задивио.
Богородичан: Сабор преподобних следујући за стопама Онога који је из
твога тела неизрециво заблистао, по неизрецивом рођењу из тебе Мати
и Дјево, па су сада са небеским војскама заједно; са њима се и молимо,
да измолимо опроштај грехова нама, који те славимо.
Катавaсија.
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Песма 8.
Ирмос: Свјешченосци душеју..

Побожни младићи неспаљени усред пламена, душом као
светилима, засјали су светлије од снега, и све што је створено
позивају на песму Богу, и са радошћу певаху: о Господу појте дела
господња.

Онога који благодаћу Светога Духа у светима почива, проповедао
си светитељу Саво народу своме, као беспочетног и сапрестолног са
Оцем, да је Човеком постао, да би људе спасао и оне који певају: сва
дела опевајте Господа и величајте га у векове.

Трку си добро завршио и до жељеног циља си радостан стигао,
зато и твоја црква оче, свечано слави твој спомен, и призива предобне
пастире и учитеље, који просветљени певају: сва дела опевајте Господа
и величајте га у векове.

Твојим молитвама светитељу, забрани Исмаиљћанима, деци Агаре
да се дижу на стадо твоје, јер ти велику смелост имаш код Христа, да
бисмо у миру славили твој свети спомен и радосно певали: сва дела
опевајте Господа и величајте га у векове.
Богородичан: Онај који је из тебе Дјево непорочно произашао, мучење,
распеће и погребење је ради нас претрпео, а преподобни се угледајући
на његово страдање, крстоносно мучење су кроз испосништво поднели
и за њиме, Пречиста, пошли.

Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..

Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

Земља је из својих недара предала тебе светог, целог и непропалог,
што мирисом и прахом са гроба чудесима задивљује житеље града
Трнова, па сви кличу као и пророк: праведници живе у векове.

Земља која је покривала твоје напаћено тело, постала је оче
целебна и чудотворна и скупља од камена сафира, и више је од злата
разграбљена од верних који достојно певају: часна је пред Господем
смрт светих његових.

Побожног цара који је твоје свето и часно тело за светињу и
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благослов сматрао, јављањем у сну си убедио да га преда, а твоја чеда
са архијерејима и свештеницима су га као пребогату ризницу у своју
земљу донели.

Христољубиви самодржац Владислав, као некада Давид, је пред
кивотом ишао, и пред твојим светим телом се радовао и појао: „
Велича душа моја Господа, јер ми даде оца и учитеља“, па га је
радосно у својој у цркви положио.

Сада стојите пред престолем Владике свога и отуда сте зрацима
обасјани, Симеоне богоносни и Саво богомудри, молитвама вашим,
светитељи, избавите нас од греховних страсти, од навале неверника, и
од разних невоља.
Богородичан: Владика којега на плећима носе дивни херувими као на
огњеном престолу, у твоје се тело Пречиста уселио, и примањем тела
је човекову природу обожио; твојим молитвама ка њему нека спасе све
који певају теби као Матери његовој.

Катавaсија.
Песма 9.

Ирмос: От Бога Бога слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да

обнови Адама, који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого-
Човек се од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега
верни једнодушно песмама величајмо.

Постао си оче заиста украшен делима врлина, зато је украшен и
твој светли празник, који благодатним зрацима и нас обасјава, па те
молимо, да се твојим молитвама Христу, избавимо од невоља и
искушења.

Радуј се отаџбина твоја која те је одгајила, и блиста се црква Бога
и Спаса, јер те је целог и мирисног добиласног имала и мирисноује
сеог, и данас твој спомен празнује радосно, а ти је награди светитељу,
па је од сваке невоље избав, и данас твој спомен радосно празнује, а
ти је награди светитељу, и од сваког зла избави је.

Услиши Христов јерарше молитве и гласе песме наше, и погледај
на веру и љубав народа твога, и као отечествољубац противи се оче
свима који са гневом насрћу на нас, и подари са висина твоју заштиту
онима који те хвале.
Богородичан: Исцелила си пропаст, и из старине страдање земних, јер
си родила Бога и Цара Христа, који је наше тело и грехе примио, зато
те, Дјево Владичице, сви нараштаји славе, и као Богоновесту величају.
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Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..

Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Велик у трпљењу, а на зло си добрим узвраћао, такав си и у
животу и по смрти се оче, показао, јер грбавца што је допузио до гроба
твога и поврх овог легао, ти си га здрављем наградио и на ноге га
подигао, да у цркви хода величајући Господа.

Превелика љубав ваша према Христу показала се благодаћу датој
вама, Симеоне и Саво, јер су мошти ваше мирисне и мироточиве, а
спомен славан и свечано поштован, па овим осведочени говоримо:
спомен праведника са похвала бива.

Што је сада видљиво то и казујемо, али је оно који љубе Бога вама
по заслузи припремљено, где ангели желе привирити, и “што око не
виде и ухо не чу“, како Павле вели, и „што нико не може исказати“.

Гледајући ангелску и божанску светлост, и саборе свих светих, Саво
свети и Симеоне богоносни, са њима молите Човекољупца, да подари
исправљење живота и опроштај грехова свима, који са вером хвале ваш
спомен.

Обојица сте у животу једнодушни, обојица сте и у пустињи сапос-
ници, обојица сте и надразумна добра примили, обојица сада пред
Тројицом стојите, обојици сви заједно приносимо хвалоспеве, њих
примите оци, а певаче ваше молитвама вашим спасавајте.

Богородичан: Владичице само ти имаш највећу смелост, зато се
моли Сину твоме за цео свет, и не помињи безбројне наше грехе, него
заклони народ који ти покајним гласом кличе: спаси Пречиста Богоро-
дице, све који те достојно величају.

Катавaсија.

Светилен:
Као светилника многосветлог, светитељу, те знамо, као чедо

молитве и васпитаника пустиње, као станиште чистоте, монаштву
сапосника, као хранитеља сиротиње, као светлост архијерејима, стога
ти оче, сви верни певамо. (два пута)

Слaва, и сада празника

DAN 27.
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На хвалитним стихире на 4; Глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе!..

Оче свети, Саво богомудри, добро си васпитан у уздржању, до пре-
славне висине врлина си узрастао, на Христову тајну лепоту си гледао,
и његовим сјајем си свој разум озарио, народ свој си просветлио, а
јереси си од цркве Христове одбацио, зато смо те стекли као светило,
и зато твој пресветли спомен хвалимо и свето га прослављамо. (два
пута)

Примљени си талант умножио, даровити оче, и удостојио се
радости свога Господа, па сада стојиш пред Богом са зборовима
светитеља и испосника, украшен одеждом свештенства, и венцем поста,
и блисташ благодаћу божанског сјаја и зраком духовним, зато, Саво оче
свети, оданде просветљавај молитвама својим све, који празнују твој
светли и свети спомен.

Примивши твоје часне и свете мошти, Саво блажени, са вером и
љубављу их поштујемо, јер ти си свирала Светога Духа, што оглашава
неизрециву тајну спасења, својом божанском науком велегласно,
проповедајући нам оваплоћење Бога-Речи, које најчистије тобом, оче,
познасмо, и њему те сада као молитвеника приводимо, да у предањима
твојим сачувани будемо.

Слaва, глас 6.
Као сунце засија спомен светитеља Христовог, и срца верних

духовно просветљује, па и ми то данас светло служећи, молебно њему
ускликнимо: Радуј се снаго целомудрија, што незаробљеном сачува
душе постојаност, јер си се штитом уздржања оденуо; Радуј се
првопастире и учитељу христоименитог твога народа; Радуј се црквени
украсе, архијереја лепото и монаштва похвало, Саво преосвештени и
свеблажени оче, моли Христа Бога непрестано, да мир подари васељени
а спасење душам нашим. (два пута)

И сада, празника

Велико славословље

И даје се уље братији из кандила светога.

Певајући уз то стихире, глас 5. самогласно
Приђите сви христољубиви, приђите да празник спомена служимо,
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и Саву свештенопроповедника Еванђеља у песмама да похвалимо, и
овако рецимо: Радуј се, разумни поточе духовног раја, што бразде нашег
срца духовним водама Божије науке напајаш, и чиниш их плодоносним
Христу Богу, који свима дарује просветљење и велику милост.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)

Радуј се, правоверја водитељу, и Божијих наредби служитељу, од
Бога светли светилниче, јер си срца која уђоше у мрак незнања бого-
гласним речима просветлио, и у светлост Свете Тројице их увео, Саво
оче богоносни, српска похвало и украсе, сада стојиш пред Христом
Богом, па се моли са све који служе свети спомен вој.
Слaва, глaс 8.

Разум си управио тамо куда си духовним крилима узлетео, ка виси-
нама бого-познања, и оца земаљског си тада оставио, јер си небеског
заволео, а онога који те је телом родио ти си га духовно родио и
небеском Оцу усвојио, и обострано га код Бога прославио, на небесима
си га благом насладио, а на земљи си тело његово чисто и мироточиво
молитвама твојим учинио, зато те је Христос којега си прославио,
даровао достојно апостолским даровима, јер он има велику милост.
И сада, празника

На литургија
Блажена празника, песма по реду, и светога из канона 2. гласа,
песма3.

Прокимен прaзника, и светога, глас 7. Часна је пред Господем смрт,
преподобних његових. (Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)

Апостол Јеврејима, зачало 318.

Алилуја, глас 2. Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)

Еванђеље по Јовану, зачало 36.

Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 27.
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Mесеца априла 28. дан

Спомен светих апостола Јасона и Сосипатра;
Спомен светих мученика Даде, Максима и Квинтилијана

На Господи воззвах.., стихире апостолима, глас 8.
Подобан: Мученици твоји Господи..

Блажени Јасон је као река спасења, која тече и сву земљу
испуњава, и срца много ожеднела вером орошава, зато је и после смрти
прослављен; његовим молитвама подари Господе свима велику милост.

Богонадахнути Јасон, постао је као лествица која досеже до небеса,
и верне узноси богословљем до небеског живота, али и после смрти
живи, и радосно и у слави пред Тројицом стоји; његовим молитвама
подари Господе свима велику милост.

Јасон благодатни исцељења увек свима излива, који његовом гробу
долазе, и уклања патње душа наших, а одгони духове обмане и утишава
буре; његовим молитвама подари Господе свима велику милост.

Ине стихире светих мученика, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Тројицу несаздану сте, вас тројица мученика, на суђењу испове-
дали, и на смрт сте зато осуђени, али сте се живота без старења сада
удостојили, и поток воде живота сте наследили, зато се молите Господу,
да подари душама нашим мир и велику милост.

Победоносни мученици, потоцима ваше крви сте реке идолске
обмане исушили, а кишу исцељења изливате свима, који вам са вером
притичу; муке и патње уклањате, зато се молите, да Господ подари
душама нашим мир и велику милост.

Сви верни данас песмама прославимо, светога Даду, Максима и
Квинтилијана, као одлучне бранитеље вере и храбре мученике, а сада
у рају житеље, који се моле, да Господ подари душама нашим мир и
велику милост.

Слава и сада, богородичан:
Свеопевана Владичице, надање верних и утврђење, уточиште и

помоћи, тебе молимо: од сваке невоље сачувај слуге твоје који се са
вером клањају Рођеноме из тебе. Њега моли да подари душама нашим
мир и велику милост.
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Крстобогородичан:
Када је свенепорочна Владичица као јагње, 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?

Тропар, глас 3.
Апостоли свети молите милостивога Бога, да опроштај грехова

дарује душама нашим.

На јутрењи
Канон, дело Јосифа. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Послечениј несјекомаго пресече..

Посечено дрво је несечено море пресекло, и сунце је угледало
дно којега никад не виде, а страшног противника је вода
потопила, и Израиљ је прошао преко непроходног мора, певајући
песму: Господу појмо јер се славно прославио.

Живиш са ховорима ангела, и сав си испуњен незалазне светлости,
и заиста си у божанској заједници, даровити, зато просвети све, који са
љубављу славе твој спомен, певајући Господу: славно се прославио.

Запаљен топлом жудњом за Богом, славни Јасоне, ти си следовао
Њему који је дошао да баци огањ на земљу, а он те је вером просветио,
зато си кликтао: певаћу Господу, јер се славно прославио.

Угледајући се на духове небеске, ти си блажени Јасоне, служио нас
ради на земљи Јављеноме у светом телу по милости, и као свети слуга
си кликтао: певаћу Господу јер се славно прославио.
Богородичан: Из Дјеве неневесне виђен беше оваплоћен по великом
милосрђу, Недокучиви, и оне који су због телесних страсти бедно
пропали, подигао је ка бестрастију, страдањем његовог тела, зато њему
увек певамо, јер се славно прославио.

Ини канон мученицима. Дело Јосифово. Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Пјесњ побједнују појим вси Богу..

Запевајмо сви Богу победничку песму, јер је учинио дивна

DAN 28.
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чудеса својом високом мишицом, и спасао Израиља, и тако се
прославио.

Пред Богом Сведржитељем увек са смелошћу стојите храбри
мученици, зато га молите, да ниспошаље нама очишћење од грехова.

Овенчани сте, мученици, божанском лепотом, јер сте подвиг
окончали; најзлобнијет сте противника победили, зато вас радосно и
увек у песмама славимо.

Помоћу Духа Светога, ви сте силу лажљиве змије савладали, бого-
блажени мученици, и сада сте блаженство бесмртних дарова стекли.
Богородичан: Богати се из милосрђа унизио и телесан постао, а нас је
на првобитну лепоту уздигао, и све на земљи који са вером тебе
хвалимо.

Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..

Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло
у тами, и теби пева душа моја.

Постао си свирала Духа, јављајући нам дивно побопознање, а
одбацујући песме демонима.

Твој језик је као река излио изворе живота, а горку воду идолске
обмане је исушио, славни светитељу.
Твоје свете мошти, апостоле, изливају разна иселења, дејством и
благодаћу Светога Духа.
Богородичан: Умртви Пречиста твојом животодавном молитвом грех
који живи у мени, јер ти си Живот родила.

Ини.
Ирмос: Да утвердитсја сердце моје..

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.

Сурово сте похватани и због Христа хапшени, али сте се благодаћу
од окова обмане разрешили, и ослобођени од тела сте у вечни живот
прешли.

Желећи ови страдалници да виде лепоту Божију, они су и ране, и
окове и сурову смрт претрпели, а јунаштвом су душу украсили.
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За веру сте, прехвални мученици, одлучно пострадали, и оденули се
венцем победе, па сада радосно пред Светом Тројицом стојите.
Богородичан: Који је по природи неограничен, оваплотио се у
ограниченом телу, из тебе, богорадована Пречиста; А ти га моли
непрестано, да се смилује и да спасе све који ти поје.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Сјајним зрацима твојих светих речи, све си вером Божијом
просветио, Јасоне апостоле, и таму си одагнао; ти си блажени
пострадао, али си и исцељења излио, и уклањаш разне телесне болести;
зато окупљени сви твој свети празник служимо, и Спаситеља славимо,
а теби са вером кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе свети спомен твој.

Слава, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Одлучном душом сте пошли на страдање, али вас Варалица није
несавладао његовим многим замкама, и постали сте исте славе са
ангелима, зато цео свет, мученици, славе ваше подвиге и страдања,
којима сте се прославили.

И сада, богородичан:
Надање си хришћана Пресвета Дјево, јер си Бога надразумно и

неизрециво родила, зато се непрестано моли за све који ти певају, да
примимо опроштај свих наших грехова, и исправан живот, јер те са
вером и љубављу увек славимо.

Крстобогородичан:
Неоскверњена као јагње, гледала је Јагњета и Пастира на дрвету

крста разапетог и мртвог и кроз плач је говорила и као Мати нарицала:
Како ћу поднети твоје неизрециво смирење Сине мој и својевољно
страдање, Боже предобри?

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

DAN 28.
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Био си ученик премудрог и светог проповедника Павла, а угледао
си се, славни, на Христа, и његовој светој вољи си био покоран.

У светој цркви си украшен одећом за небески двор, и са њом си
се богоносни душом обручио, слатким речима твоје мудрости.

Био си лекар искусан за болеснике, који својим светим рукама зло
одгони, и исцељује и највеће патње.
Богородичан: Неискусобрачна Владичице, спаси и мене, јер си Спаси-
теља Бога-Реч родила, и ослободи ме од невоља и вечне осуде.

Ини.
Ирмос: Услишах Господи слух твој..

Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја,
и прославио твоје Божанство.

Ови страдалници су веру Божију утврдили, а безакоње безбожника
одбацили, и за веру су пострадали, али су Господу угодили.

Прославимо данас Даду и Максима, храбре, јер су за веру постра-
дали, а похвалама овенчајмо и свеславног Квинтилијана.

У време свога страдања нисте се поколебали, него сте сваку лаж
идолску оборили, а венце победе од Бога и Спаса нашега примили.
Богородичан: Обузет сам леношћу, а ти ме Богородитељко подигни да
чиним Божију вољу, и да те прославим као неуснулу свима заступницу.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..

Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве
света, зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

Народе заробљене лажју, и који су безумно служили пропасти, ти
си блажени, твојом божанском науком ослободио.

Као светионик на висини богопознања си Јасоне постављен, и
привео си у Божије пристаниште многе који су ужасно тонули.

Усмрћене давно змијиним уједом, ти си блажени, твојим живоно-
сном науком задивио и оживио.
Богородичан: Постала си светија и од херувима, јер си Владара свих
на земљи оваплотила, Владичице Пречиста и свенепорочна.

Ини.
Ирмос: Свјетлиј нам возсијај свјет..
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Блиставим сјајем обасјај нас, који зором ранимо на твоје
заповести, Владико Човекољубче, Христе Боже наш.

Божије и спасоносно Име, сте ви свети, пред мучитељима
исповедили, и многе муке сте и неправедну смрт поднели.

Охрабрени благодати Духа Божанскога, нисте се од телесних мука
уплашили, и нисте идолским киповима славу принели, мученици
победоносни.

Неувели венац сте, свети мученици, примили, и сада сва тројица
стојите пред Светом Тројицом, удостојени незалазне Светлости, и зато
сте заувек прослављени.
Богородичан: Исцели Свенепорочна Владичице неизлечиве страсти
мога срца, молим те, и одагнај Пречиста, тешку таму са моје душе.

Песма 6.
Ирмос: Јакоже пророка избавил јеси..

Као што си пророка избавио из највеће дубине, Христе Боже,
тако избави и мене од мојих грехова као Човекољубац и усмери
живот мој, молим те.

Задивљен Јасоне апостоле, лепотом Онога који нам се по милосрђу
приближио, ти си за њиме следовао, и овосветске лепоте напустио.

Стекавши богопознање, ти си, славни апостоле, благодатно поуча-
вао о сјају Тројице, и уклањао си стару слепоћу незнања и безумља.

Разне болести си уклањао, а духове злобе одгонио, и народе си ка
познању Господа обратио, и од преваре Лукавога их избавио.
Богородичан: Као роса на руно, спасоносни Бог-Реч је у твоје тело
сишао, и из тебе је Човеком постао, да твојим заступањем млада Дјево,
и мене спасе.

Ини.
Ирмос: Јако Јону пророка возведи..

Као и Јону, тако изведи из пропасти и мој живот, кличем ти
Човекољубче, јер је у теби живот и непропадање и сила.

Свехвални мученици ви изгледате као ново заблистале звезде и
обасјавате цео земни свет, и благодаћу Божијом сумрак неверја
одгоните.

Наређења безбожника сте до краја одбацили, а у законој вери

DAN 28.
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Господњој се утврдили, и за закону веру Христову сте, свети мученици,
и пострадали.

Узвишеном вером и делима сте се дивнима показали, а палога са
небеске висине сте под ноге покорили, и украсили се храбрим
мучењем, светитељи најславнији.
Богородичан: Мимо закона природе, ти си млада и свенепорочна Дјево,
надразумно Створитеља природе оваплотила; њега су храбри мученици
исповедали и за њега пострадали.

Кондак, апостолима, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Показали сте се као сјајне звезде, просвећујући сву васељену
светлошћу више проповеди, апостоли божански: Јасоне и Сосипатре,
спасите оне који вас са вером поштују.

Песма 7.
Ирмос: Отроци благочестивији в Вавилоње..

Побожни младићи у Вавилону, златноме идолу се не покло-
нише, него су усред пећи ужарене орошени песму певали и
говорили: благословен си и прослављен Боже отаца наших.

Увек близу патњи, ти си Јасоне патње вернима олакшавао, и ка
награди безболној их упућивао, певајући побожно: благословен је Бог
отаца наших.

Пропадање у злоби си зауставио, светитељу блажени, и засадио си
веру спасоносну у душе њуди, њоме просвећен си Владици свих
кликтао: благословен је Бог отаца наших.
Богородичан: Носећи Христа на рукама, била си као огњени престо,
Свенепорочна, зато га моли као Сина свога и Господа, да подари мир
свима који кличу: благословен је Бог отаца наших.

Ини.
Ирмос: Сушчим в пешчи отоком..

Твоје младиће у пећи Спаситељу, не додирну огањ нити им
додија, зато троје као једним устима певаху и благосиљаху
говорећи: благословен је Бог отаца наших.

Огњем страха Божијег сте, светитељи, душу распламсали, и сваку
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горку творевину многобожија сте спалили, па сте узети ка незалазној
Светлости, зато нам измолите разрешење од грехова.

Рекама ваше крви сте заиста погасили огањ многобожја, свети-
тељи, и изливате кишу чудеса, увек и свима,који са вером притичу
гробу са вашим моштима.

Постали сте, победоносни мученици, дом и храм Духа, у којем сада
лежите и учинисте га изворем чуда, свима који му притичемо, и од
сваке нечистоте и страсти избављате нас.
Богородичан: Родила си нам оваплоћенога Бога-Реч, Најнепорочнија,
јединосушног са Оцем и Духом, Богородитељко; зато га моли, да спасе
од свих страсти и несрећа све који ти поје.

Песма 8.
Ирмос: Богоглаголивији..

Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.

Семењем проповеди си Јасоне искоренио трње богохулења, и
мноштво спасених си као стоструки клас принео.

Просветлење свима у тами је тебе блажени поставио за светило у
Тарсу, где си његов престо свето и часно устројио, апостоле Јасоне.

Постао си учитељ вере онима који су били покорени сујетној
лажи, да славе Јединога Бога несазданога, и све који су дотле
приносили жртве творевинама, ти си их спасао.
Богородичан: Родила си оваплоћенога Бога-Реч, да исцели страсти
наших тела и душа, млада Дјево, зато те са вером и љубављу сви
прослављамо.

Ини.
Ирмос: Јегоже ужасајутсја ангели..

Створитељу и Господу којег се боје ангели и све војске
небеске, њему свештеници појте, децо прославите га, а народи
благословите и величајте Га у све векове.

Љубили сте Господа из све душе, и као јагњад сте за Пастира
разумнога стада поклани, и на божанску трпезу сте принети, зато сада
под кровом првенаца живите.

Прославимо верно Квинтилијана, Даду и Максима, као мученике за
Христа, и божанске звезде, које обасјавају срца свих, зрацима чуда.

DAN 28.
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Речима су победили безбожнике и злочинце, ови мученици
Христови, и радосно су пострадали; међу свете страдалнике од века су
убројани, и са њима су заувек прослављени.
Богородичан: Као огњени престо носила си Христа, који се грубошћу
телесном сјединио са нама; њега моли Богородице Пречиста, да се
смилује и спасе све, који са љубављу тебе славе.

Песма 9.
Ирмос: Устави прешла јеси јестества..

Превазишла си границе природе, јер си зачела Створитеља и
Господа и постала си целом свету двери спасења, зато те Богоро-
дице непрестано величамо.

Начинимо сви свети хор, и свето прославимо Јасона, великог
Христовог апостола, који се заувек весели са хоровима бестелесних.

Цела творевина се сада радује због светог празника твога, Јасоне
светитељу, и апостоли и пророци и сви мученици се радују, а уз њих
те и ми са вером величамо.

Гроб где лежи твоје трпељиво и многонапаћено тело, славни Јасоне,
свагда зрачи светлом, и таму патњи разгони, светитељу блажени.
Богородичан: Постала си, Свенепорочна, Мати Емануилова, оваплоће-
нога из твога тела, који је обожио природу човека, зато те Пресвета
Богородитељко величамо.

Ини.
Ирмос: Свјетоносниј облка воњже всјех Владика..

Дјева је као светлоносни облак, у којем је Владика свих нас,
и као роса са неба која на руно силази, тако се и Беспочетни ради
нас оваплотио и Човек постао, зато је сви величамо као пречисту
Матер Бога нашега.

Угледајући се на страдање Нестрадалнога, ви сте страдал-ници,
заједно окусили и многоструке муке поднели, а смрћу сте живот вечни
наследили, и због тога сте заувек прослављени.

Спознали сте узвишену стазу мучеништва, славни мученици, и
храбро сте њоме прошли, која води пут у духовног покоја; свој сте
живот под мачем окончали, и са ангелима се радујете заувек.

Стојмо у храму Господњем и прославимо Даду, Максима и
Квинтилијана као храбре борце, који су демоне погубили, и са вером
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кличимо: Човекољубче, ради молитава ових твојих, избави све нас од
многоструких невоља.

Ваш свети празник, преславни победоносци, цео свет обасјава као
светло сунце, зато вас молимо, да нас избавите од творца таме страсти,
вашим светим заступањем, страдалници за Бога и Спаситеља.
Богородичан: Као грехољубив, али у покајању, клањам се пред
милосрђем твојим и са вером вапијем: ради молитава Оне која те је
чисто на земљи родила, смилуј се и избави ме преблаги Христе вечних
мука.

DAN 28.
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Mесеца априла 29. дан

Спомен светих девет мученика у Кизику;
Спомен преподобног Мемнона чудотворца;
Спомен светог оца нашег Василија Острошког

На Господи воззвах.., стихире мученика, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе!..

Прехвални мученици Христови, мада сте некада у сред јелинског
безумља живели, које све вуче у понор безакоња, ви прави Пут нисте
оставили, и безбожију се нисте приклонили, него сте храбро постра-
дали, и мачем убијени ви сте живот наследили.

Теогона и Руфа, Антипатра, Теостиха и Артему, Магна и Теодота,
и славног Тавмасија и побожног Филимона који су страдањем светло
заблистали и све у тами просветили, њих са вером поштујмо, и
песмама прославимо, а њихов свети спомен радосно празнујмо.

Дивни мученички цветови, чета света и сабор Богом сабраних,
цркво изузетна, војско богоизабрана, хор свети и сабор блажени, за
Тројицу сте пострадали па се за нас њој молите и њу умолите, да
добијемо опроштај грехова.

Ине стихире преподобног Мемнона. Глас и подобан тај исти.
Преподобни Мемноне блажени, уздржањем си душу своју очистио

и постао затим чисто и украшено станиште Духа Светог, зато зле духове
одгониш, а болести свима који ти притичу увек лечиш; стога се моли
и за нас Христу који те славимо.

Преподобни Мемноне славни, покорио си страсти своје душе, и
постао старешина монаха; на подвиге уздржања си их посветио, и
свевидећем Богу-Речи их привео; са њима си свето и удаљен од
нечистоте поживео, па са њима и нас увек помињи који те славимо.

Преподобни Мемноне благодатни, у давнини си учинио да те извор
потекао, на славу Господа и народу жедноме, од потапања у морску
дубину си лађе спасавао, и од штетних гусеница си усев молитвом
сачувао; увек си и неизмерна чудеса чинио, зато се моли Христу и за
нас који те хвалимо.
Слава и сада, богородичан:

Превечни Бог Син је тело од твоје крви примио, а тебе је
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Пречиста, заступницом људи учинио, зато избави слуге твоје од сваке
невоље и несреће, и од замки злобног демона, и удостоји нас заједнице
у светлости изабраних, где те сви славе и теби се клањају.

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?

На јутрењи
Канон мученицима, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија рождејсја..

Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину,
душе три стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним
телом, као тимпаном, победничку песму теби запевам.

Божијим лепотама се заувек наслађујете, и из потока рајске воде
изобилно пијете, у заједници са Христом сте обожени, мученици
овенчани, зато нас који вас славимо од великих невоља избављајте.

Заблистали сте страдалници као сунчани зраци, светлошћу великих
подвига, зато сјајем чудеса све обасјавате, и ноћ страсти уклањате, а
мрак демона разарате.

На земљи сте ранама усмрћени, али сте сви у живот без патњи
прешли, јуначки страдалници, зато вашим богоугодним молитвама
изливате исцељења и сваку патњу олакшавате, благодатни мученици.
Богородичан: Родила си Бога из твога чистог тела, надразумно
оваплоћенога, а изгледом попут нас, Мати Најнепорочнија, зато те сва
поколења зову блаженом, а ти си укрепљење светим мученицима.

Ини канон преподобном Мемнону, глас тај исти.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..

Крсним знаком Мојсејевим рукама, прешао је у давнини
Израиљ пучину Црвеног Мора, пешке и неовлажених ногу, и
Амаликову силу је на исти начин у пустињи победио.

DAN 29.
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Ти си обасјан божанском благодаћу Пресвета Духа, светлоносни
Мемноне, зато твојом светлом молитвом очисти маглу наших страсти
свима који славимо твоје свето уснуће.

Преподобни оче, твој крст си понео и следовао Богу-Речи, за нас
разапетоме, а уздржањем и лежањем на земљи си умртвио телесне
прохтеве.

Постом, молитвом и сузама си се са Богом сјединио, и примио си
од њега благодат да лечиш болести, и одгониш демоне, богомудри и
блажени Мемноне.
Богородичан: Бог се од тебе оденуо у Човека по доброти својој, и
двострук се појавио природом и делима, Пречиста и Пресвета, а ти га
увек моли, да просвети све који ти певају.

Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..

Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него
тобом као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као
што си ти, Човекољубче.

Мртвим киповима нисте хтели никако жртве принети, него сте као
живе жртве Жртвованом ради нас себе принели, младићи храбри, свети
мученици.

Вером у Бога и силом Духа помогнути, ви сте намере безаконика
и њине замке уништили, и за веру пострадали али сте и славу вечну
примили.

Похвалимо знамените мученике: Артема и Филимона, Теостиха и
Магна, славног Руфа и Антипатра, и Тавмасија, Теогнија и Теодота.
Богородичан: Онемоћала су сада потпуно сва демонска оружија, због
тебе Родитељко Христова и Најнепорочнија, а демони су копљем
рањени, када су мученици ради Христа рањавани и пострадали.

Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..

Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја
снага Господе, и уточиште и поуздање.

Као сунце на земљи, заблистао си обасјан врлинама, и свима оче
преподобни, духовном благодаћу душе обасјаваш.

Ланцима си био препојасан, преподобни Мемноне, да би страсти
умртвио, и оденуо си се у бестрастије.
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Био си човекољубив према немоћнима, јер си од Бога примио
велику благодат, оче преподобни, да исцељујеш чак и болести
неисцељиве.
Богородичан: Бог-Реч се, Пречиста, у твоје неокаљано тело уселио, да
би свима земнима сваки грех уклонио.

Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Чето блиставих и светих страдалника, дивно окупљена, Богом
начињени сабор деветорице, пострадали сте храбро, али сте победили
демона мучитеља, и убројани сте у хорове ангела, па стојите пред
Господем.

Слава, преподобног, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Ти си као сјајна звезда, која зрацима врлинама и чудеса цео свет
обасјава, зато те, блажени, сви хвалимо, јер си постао заједничар
божанске светлости и прешао си Мемноне ка сјају незалазном, стога
твој свети и светли спомен празнујемо, а Спаситеља увек славимо, и
са вером ти кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе спомен твој.

И сада, богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих против-

ника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као мојем
топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем Пречи-
ста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све слуге
твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли га
увек да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају
Породу твоме.

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и Избавитеља,

плакала је, јаукала, горко јецала и нарицала: свет се радује јер због
тебе добија избављење, а срце моје гори када гледам твоје распеће које
трпиш због милости и милосрђа дуготрпељиви Господе, бездане мило-
сти и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења
свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

DAN 29.
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Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..

Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

Страдалници као паљенице и Богу принете жртве, савршени
принос, ви сте себе принели као жртве угодне својевољно Жртво-ваном
али који је и смрт умртвио, зато и вас славимо.

Показујете велика чуда: грбавце сте исправљали, и од водене
болести избавили угледног човека, који је једном са љубављу дошао
вашим моштима, дични светитељи.

Нека су достојно слављени Артема, и Антипатар, Теостих и Руф,
Магно и Филимон, Теон и Теогон са славним Теодотом, јер у постра-
дали кличући: слава Христе сили твојој.
Богородичан: Који неизрециво седи на недрима Оца, он и у твоме
наручју седи Дјево као Бого-Дете; на његово свето страдање су се
угледали ови храбри младићи који су пожелели за њега умрети.

Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..

Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде
у току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.

Потоцима суза си твоје срце очистио, преподобни оче, и учинио си
да вода на безводном месту потече, јер ти се Бог јавио Мемноне као
угоднику своме.

Светим животом си као звезда заблистао, и твојим светим
чудесима си, блажени, као друго небо постао, свима који са вером
кличу: слав сили твојој Господе.

Ти си се закону Господњем покорио и тако си оче препо-добни све
поверене упутио и напасао, и као добри слуга си многоструко талант
умножио, Ономе, који ти га је поверио.
Богородичан: Утврди Богородитељко твојим заступањем моје срце
колебано телесним уживањима, молим те, јер ти си једина родила Бога
добротвора.

Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрјат слави..
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Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о,
Јединородни, јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато ти
Човекољубче певамо од ранога јутра.

Као духовне жеравице ви сте зрагрејали своје душе, и заиста
спалисте сваку сасушену обману, а росом вере сте угасили идолске
ломаче, светитељи блажени.

Мада у одвојеним телима идући на страдање, ви се нисте двоумили
да пострадате за Свету Тројицу, зато сте победили сваки ђавољи
насртај, свети страдалници.

Опевала је ваша чудеса нека жена ослобођена од легиона злих
демона, која је са усрђем дошла ка светом кивоту вашем, мученици и
очевидци Бога.
Богородичан: Ради нас је дошао Избавитељ од невоља, греха и страсти
које уништавају, и од туга и несрећа, све који са вером теби певају
Богородице Увекдјево.

Ини.
Ирмос: Ти Господи мој свјет в мир..

Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

Твојим срцем си гледао Бога, јер си га очистио блажени, и јер си
се држао изнад уживања телесних.

Као лекар нашим телима, ти благодаћу Духа Светога одагнај и
неразумне прохтеве из наших душа.

Ти си блажен и добро ти је, јер си зло демонско победио, када си,
оче блажени, своје страсти умртвио.
Богородичан: Родила си Бога и остала девствена, Богоневесто, зато те
радосно хвали сваки народ.

Песма 6.
Ирмос: Приидох во глубини морскија..

Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха,
али ти као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.

Часна се показала пред тобом смрт ових светих страдалника, Боже
свију, а ми их сада славимо, јер си их учинио бесплатним лекарима
свима болеснима.

DAN 29.
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Када сте са вером узнели руке и срца своја ка вишњем Бого-Човеку,
ви сте, богоносни мученици, оборили уздигнуту гордост Лукавога.
Богородичан: Твоје тело, Пречиста, постало је као стог са Пшеницом
бесмртности, који душе свих верних храни, а мученике обасјава.

Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..

Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти,
јер је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара
твојих, по твојој милости.

На само једну заповест си гусенице одагнао, и сваку демонску
штету, јер си пред Богом, Мемноне, велики угодник, и зато те веома
прослављамо.

Победио си телесне прохтеве, и зато си благодат Духа примио, да
уклањаш болести и да лечиш душе од греха, оче дични.

О, великог ли чуда! Како су само на твоју реч спасени верни који
су пловили, и видеше тебе као помоћника, који је побеснеле таласе
укротио?!
Богородичан: Умртви Дјево Пречиста, прохтеве мога тела, јер си
надразумно и недокучиво зачела и родила Умртвитеља смрти и
Животодавца.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Храбри и свесветли девет мученика, исповедници Тросунчаног
Божанства, на судишту сте Му првоклицали: крв и душе наше с телима
као жртву непорочну приносимо ти Владико, у збор Небеских војски
Твојих нас приброј, као Милостиви Бог.

Песма 7.
Ирмос: Јуноши три в Вавилоње..

Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше
подсмеху и сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже
отаца наших.

Ваши подвизи увек изливају реке светих исцељења, а реке патњи
исушују, и сваку нечистоту страсти умивају, дични мученици.

Радовали су се страдалници када су ишли на страдање, радошћу
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неизрецивом, и док су мачем сечени певали су: благословен си Господе,
Боже отаца наших.

Терет невоља, и душевне патње срца, и телесне болести и сваку
несрећу која наилази, олакшајте нам славни страдалници.
Богородичан: Постала си свима мученицима велика подршка, Пречиста
Мати Божија, и постала си заступница свима људима, који увек певају
о теби у светим песмама.

Ини.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци..

У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више
него ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си
благословен у храму славе твоје Господе.

Кишом својих суза си блажени угасио пећ страсти, а сада уистину
огњем твојих чуда и благодаћу, спаљујеш патње, повреде и болести.

Срдачно си заволео свога Творца, оче блажени, зато си, Мемноне
свети, био као изван тела и света и кликтао си: благословен си у храму
славе твоје Господе.

Био си, оче, као дрво засађено крај извора уздржања, и давао си,
Мемноне блажени, као плод чудотворење, изобилно и благовремено.

Навалу штетних гусеница си зауставио светом наредбом твојом,
Мемноне блажени, и подавио их у води реке, кличући и узвикујући:
нека си благословен Боже мој.
Богородичан: Избави ме млада Дјево од буре грехова, јер си једина и
најмоћнија помоћ покајанима, и очишћење грешнима, благословена си
ти међу женама Владичице Свенепорочна.

Песма 8.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..

Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и
тамо их оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите
и појте Господа.

Принесимо радосну похвалу овим мученицима и страдални-цима
као нашим великим заступницима, и док им приносимо певајмо: благо-
словите сва дела господња Господа.

Укорењени на камену вере благородне, као њене гране, ви сте
мученици плодове страдања сте принели, за све који са вером певају:
благословите сва дела господња Господа.

DAN 29.
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Знаменити лекари од страсти, исцелите и моју душу од страсти и
избавите ме од Геени, и тамошње највеће таме, молећи се Христу Богу
нашем.
Богородичан: Родила си Христа законодавца, који је овенчао мученике
пострадале због вере законите; њега моли млада Дјево, да исцели и
мене, поробљеног законом греха.

Ини.
Ирмос: Руцје распростер Данил..

Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова
затворио, силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном
и умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.

Заблистао си као јутро, и као звезда, и велико сунце, Мемноне
богонадахнути, и душе си просветио благодаћу, свима којима си постао
изузетан вођа и учитељ освештани, и наставник дивни, кличући:
благословите сва дела господња Господа.

Када си благодаћу Духа Светог стекао мудрост, оче блажени, задао
си дубоку рану демону, који је смрт родио, а његову горду умишљеност
си на земљу бацио, и његове духовне замке си уништио.

Удостојен си светитељу, да видиш оно блаженство, вечну сладост
и светлост светих, јер си честито живот провео, па сада радосно певаш:
благословите сва дела господња Господа.

Раније безводно место које сада има воде, проповеда, преподобни
оче, о вери твојој у Господа, и благодати чудеса твојих којима си их
чинио, кличући Даваоцу свих добара: благословите сва дела господња
Господа.
Богородичан: Моју јадну душу напаћену тешким теретом од којег тоне,
удостоји твоје пажње богоблагодатна Владичице, и на крају је здравом
учини јер кличем: благословите сва дела господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом преслушанија..

Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.

Ево отворила су се вама пострадалима врата небеска, рече Христос
свима страдалницима, па уђите и радосно примите достојне награде за
своја страдања, сви који сте од века пострадали.
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Тела су вам била украшена ранама, али сте постали попут ангела,
јер сада стојите пред највећом Лепотом и заувек се радујете у Његовој
заједници, украшени небеским лепотама, прослављени светитељи.

Дођимо у дом Божији да похвалимо Антипатра и Теостиха, и
страдања Руфа и Филимона, и чудеса светог Тавмасија, Магна и
Артема, Теогнија и Теодота као непобедиве страдалнике.

Данас нам заблиста дан спасења и празник ових светитеља, које
молитвено прослављамо и са вером им кличемо: на висини мученика
сте обасјани, па обасјајте и срца свима нама.
Богородичан: Из тебе се Цар у телесни плашт оденуо, и красан нам је
из твога тела дошао; све је противнике победио, а страдал-ницима је
победу подарио, једина Пречиста Увекдјево.

Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..

Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе
Дјево, као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе,
зато се веселимо и тебе Богородице величамо.

Помоћу и силом богоданом, Мемноне богомудри, ти си сву силу
демонску победио, зато си победнички венац примио, и зато се моли
за нас Христу.

Из твога гроб као из извора теку реке исцељења, које силом
Божанскога Духа чисте од нечистоте и болести, и напајају срца свима
који те, оче преподобни, прослављају.

Данас твој спомен, оче, као сунце обасјава сваки узраст и свако
срце, јер си дела светлости чинио, Мемноне, а на овај дан си ка
Светлости незалазној радосно отишао.

Узет си у обитељи вечне, и Бога достојно гледаш, блажени
Мемноне, и у стадо преподобних си убројан, па са њима и нас помињи
који тебе на земљи славимо.
Богородичан: Радосну архангелову песму ти певамо, Дјево: Радуј се
рушење клетве, славо преподобних, похвало мученика, проповедање
пророка и спасење свих народа.

DAN 29.
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Mесеца априла 29. дан

Спомен светог оца нашег Василија Острошког

На малој вечерњој,
На Господи возвах.. Глас 4.
Подобен: Јако Благ..

Као звијезда многосвијетла, Светитељу Василије, утврђујући
повјерено ти стадо, лучама си га учења правовјерног украсио, о
прехвални, и јереси таму од њега одагнао, свечасни! Стога ти се
молимо, моли се да се од невоља и жалости избаве они који спомен
твој творе.

Блиста се данас спомен Светитеља Василија, просвјетљујући
васељену, као пресвијетло сунце у Острогу, озарујући срца вјерних и
Кивоту Моштију његових приступнике исцјељујући од мучних болести.
Стога, славећи спомен његов, усрдно цјеливајмо Мошти Светога,
молећи се да таму јереси одагна од стада својега, силом од Дјеве
Просијалога!

Од Цркве Христове, преблажени Василије, мислене си вукове
одбио, жезлом заповијести Христових, и, околни крај овај чврсто
силом словесном оградивши, к Христу се преставио, Коме си нелениво
послужио цио и нетрулежан оставши. Зато, Свети, моли Господа да од
погибли и невоља избави оне који спомен твој свечасни творе!

Слава, глас 2.
Твој празник светитељу је као сунце заблистао, и срца верних је

духовно обасјао, зато и ми данас свечано празнујемо, светитељу Ва-
силије, и молитвено ти певамо: радуј се, дрво цјеломудрено, који душу
своју не пороби, но уздржањем достојним као штитом себе огради!
Радуј се, пастиру и учитељу људи својих христоименитих! Радуј се,
украсу Цркве, архијереја достојанство, монахујућих похвало, Василије
Преосвећени, моли се Христу да пода мир васељени и спаси душе наше!

На стиховње стихире, глас 6.
Василије блажени, припадајући Ти молим се - смилуј се штедро и

просвијетли, оче премудри, душу моју, да часно угледам Свјетлодавца
штедрога!
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Хотећи зло да ми учине, непријатељи пропаст моју ишту, ричући.
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Избави ме, молим Ти се, Светитељу богомудри, зато што смјелост пред
Богом имаш, свеблажени јерарше Василије, од људи злобивих спаси ме!
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

Пристаниште тихо, стијену необориву, стуб утврђења и двер
покајања у теби стекосмо, ми вјерни. Стога, припадајући, молимо Ти
се, оче Василије, огради нас молитвама, као наставник мудри и
поборник за душе наше!
Слава и сада, глас исти

Противник риче на стадо Твоје, Пречиста, злобници сваки дан
ишту да га храном својом учине, но Ти га, Богородице, избави од сваке
озљеде и отимачине!

Тропар, глас 4.
Од младости своје цијелог себе Господу предао си Господу,

пребиваући у молитвама, подвизима и постовима, оче богоносни! Образ
био си врлине својему народу. Стога Бог, видјећи твоју добру намјеру,
постави те за пастира Цркве Своје и ревносног архијереја, и, по
престављењу Твоме, сачува Свето тијело Твоје нетрулежно, Светитељу
Василије! Стога, као онај који смјелост има, моли се Христу Богу да
спасе душе наше!

Слава и сада: Богородичан

На великој вечерњи
Блажен муж...
На Господи возвах.. на 8 стихира. Глас 6.
Подобен: Све отложше:

Свеосвећеним богоносцем показао си се, Светитељу Василије,
помазање Божије имајући и Духом Светим будући ограђен. Свијетло
улазећи у Светињу над светињама, богоначелним свјетлостима озариван,
причестио си се Светих Тајни Благодати. Зато, као Светитељ истинити
са смјелошћу се моли за душе наше! (двапут).

Свјетлостима врлина живот твој просвијетлио се, којима си и стадо
своје научио, одагнавши од њега таму прелести. Зато си се сунцем
свјетлозарним показао, преблажени Василије, уселивши се ондје гдје
свјетлост безвечерња сија и сином благодати Духа Светога јавио си се
данас. Зато, оче свагдаспомињаним не заборави, оне који часни спомен
Твој савршавају и са љубављу те прослављају!

DAN 29.
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Ум твој у обраћењу к Богу вјером уљепшаван, преславни, показа те
богомудрим наставником. Зато си жеље плоти умртвио и, трулежно у
нетрулежно благодаћу обративши, бесплотнима се присајединио, оче
Василије, свијетли свјетилниче и молитвениче за душе, које са љубављу
поштују свети спомен твој.

Глас 2. Подобен: Јегда од древа...
У Захумљу си поживео, блажени Василије, јавивши се добрим

пастирем Цркве Христове. Када си отуда у Острог прешао, постом,
бдијењем и молитвама тијело своје укротио си, благоугађајући Богу,
Који прослави Свете Мошти твоје, богоносни, што болести исцјељују
свију. који са вјером и љубављу савршавају свеславни спомен твој. Зато
ти се молимо, избави и нас од свих злоба и нападаја молитвама
својим!

Са побједником истоименити уистину вјерним људима јавио си се,
чувајући их од напасти, оче Василије, јер, призиван, хитро у сусрет
излазиш онима који притичу у заклон твој, спасавајући даноноћно
вјерне од зловредних стријела Злога.

Огледалом земље Српске о послијетку дана јавио си се, оче
Василије! Зато дођите, људи, да цјеливамо Свете и Чудотворне Мошти
богоносног оца нашега, који раздрјешује узе грјеховне, прогонећи духове
зле и ослобађајући вјерне слуге своје, за које се Христу Богу моли, да
избави и спасе душе њихове!

Моћни заступник и топли посредник код Бога за људе у жалостима
и невољама био си, блажени Василије, свештено-проповједниче
Христов људима на земљи, који ти са нама вапију: спаси нас од свих
зала, оче Василије, молитвама својим!

Слава, глас 8.
Подвизима својим мужаственим, оче Василије, просвијетлио си

срца вјерних. И ко да се, чувши за безмјерно смирење твоје, трпљењу
твоме не удиви? Милосрдан био си ништима, помоћ потребитима
подајући и све поучавајући страху Господњем, а сада си се неувенивим
вијенцем украсио, оче, моли се за душе наше!

И сада:
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
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савршеног Бога и савршеног Човека ваистину проповедамо и веру у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује
душама нашим.

Вход. Прокимен дана. Читање паримеја.

Читање из Премудрости Соломонових (главе 10. и 8.)
Спомен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на

глави његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, него ли ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер
дужина живљења и године у десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на
језику носи. Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости;
и блажен је човек који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа. Ради тога молим вас, и
предлажем мој глас синовима људским. Ја мудрост, настаних савет,
знање и мисао ја призвах. Мој савет и сигурност, моја је разумност,
моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који ме траже наћи ће
благодат. Схватите, незлобиви оштроумност, и неваспитани пригните
срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и изнећу из уста
правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.

Читање из Премудрости Соломонових (главе 10,31-32 и 11,1-12)
Уста праведнога капљу мудрост, а језик неправеднога пропашће.

Уста људи праведних капљу благодат, а уста безбожних развраћају се.
Мерила лажна мрзост су пред Господом, а мерило праведно пријатно
Му је. Где уђе дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак смирених
поучавају се мудрости. Савршење правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи имање у дан гњева, но
правда ће избавити од смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с лакоћом примљена. Правда
непорочнога просеца праве путеве, а безбожност упада у неправду.
Правда људи праведних избавиће их, а безсаветношћу заробљују се
безаконици. Када сконча човек праведан не пропада му нада, а похвала
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безбожних пропада. Праведни ће избећи уловљење, уместо њега предаје
се безбожник. У устима безбожних је замка грађанима, а осећање
праведних је добар пут свима. У добрима праведних утврдиће се град,
а у погибељи безбожних је весеље; у благослову правих узвисиће се
град, а устима безбожних раскопаће се. Руга се грађанима оскудни
памећу, а муж разборит у проводи живот у спокојству.

Читање из Премудрости Соломонових (Глава 4,7-15)
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна

није у ногим годинама нити се бројем година одмерава. Него је му-
дрост седина људима, израст старости је живот непорочан. Праведник
поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни године
дуге; јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из
средине злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на
мисао тако нешто: Да је благодат и милост на изабранима Његовим и
посета Његова у преподобнима Његовим.

Стихире на литији
Кивот Моштију твојих, оче Василије, свијетло зари се, исцјељење

подајући приступницима и од болести ослобађа их. Зато, весели се и
ликуј, цркво острошка са околним странама, јер ти просија свијетли
спомен блаженога Василија, који се свагда моли за душе наше!

По повратку са горе Атонске, оче Василије, пастви својој јавио си
се као пастир и учитељ, учећи је вјери истинитој. А она, радујући се,
прославља свети спомен твој, који и по смрти твојој показује свјетлост
живота твога, на који призирући, зазивамо те богогласним пјесмама,
оче богоносни, спаси у Захумљу и Скендерији служећу браћу нашу од
насртаја непријатеља.

Глас 4.
Оче Василије, Кивот Моштију твојих проповиједа силу благодати

Свесветога Духа, Моштима јављајући милост вјернима и ограђујући
Острог, гдје дар миомира цјелебног дарује, подобним те показујући
Апостолима по чудесима, којима и даљње, као и ближње, просвје-
тљујеш и од невоља преславно избављаш. Стога ослободи од зала љутих
и иноплеменика све оне који те прослављају и са љубављу призивају.
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Потекао си да Господа свога и Владику усхвалиш, оче Василије, о
послијетку дана јавивши се људима крстоносним као пастир богобла-
годатни и учитељ. Стога сада, наслађујући се добрима, стекао си смјелост
пред Богом, Коме пружи молитве за душе које те славе.

Преславни живот твој дивним те показа васељени, богомудри оче!
Преподобнима украшење био си, као сунце што земљом луче распростире
озарио си срца вјерних, која спомен твој свети савршавају, свеблажени
Василије!

Слава, глас 6.
Светитељима украшење, оцима красоту, источника чудеса и вјерних

заступника прославимо пјесмама и похвалама, сабравши се, празникољуп-
ци, говорећи: Радуј се, Захумља и Скендерије чувару, Црне Горе и При-
морја куло неосвојива и предстојатељу! Радуј се, свесвијетли свјетилниче,
што крајеве српске просвјетљујеш чудесима! Радуј се, жалосних
божанствена радости и злостављаних топли покровитељу, и сада, оче
Василије, моли се за оне што побожно штују свагдарадосни спомен твој,
штитећи вјерно ти стадо православно.

И сада:
Радуј се, Закона испуњење, радуј се Храме Тројице Свете, Невјесто

Пречиста! Радуј се, Цара твари свеколике божаствена носитељко! Радуј се,
огње невјештаствени, што као у машицама на рукама својим живо
Угљевље носиш! нови рају, винограде затворени, трпезо пресвијетла,
голубице неоскврњена, престоле вишњега, одре богомислени, Којег Дух
Свети осјени, Отроковице свијетла.

Стихире на стиховње, глас 8.
Оче, Свети Василије, као зора Словесне Свјетлости, свјетлило Цркве,

красота монахујућима, посничког живота правило, заступник бивај нам,
ослобађајући од погубнога врага душе наше, молитвама својим!
Стих: Часна је пред Господом смрт Преподобних Његових.

Велику власт од Бога примивши, оче Василије, мноштво бјесова злих
одгониш, спасавајући од злобљења све који вјером и љубављу притичу
Кивоту Моштију Твојих.
Стих: Шта да узвратим Господу за све што ми даде.

Како да достојно великога Светитеља Василија опјевамо, часнога ума
богозарно свјетлило, које освећује и божанственим разумом просвјетљује
вјерно стадо, као исповједатељ дубине тајне спасења. Стога му у сагласју
рецимо сви: Радуј се, отаца оче Василије!
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Слава, глас исти.
Био си пастир добри и учитељ топли, Светитељу Василије! Тебе

хвалећи свагда, зато ти кличемо: Бог Цркву Своју Тобом украси и тијело
твоје многољетно, које у земљи пребиваше, нетрулежно се јави људима
твојим. Стога не престај да се молиш за оне који побожно штују свети
спомен твој.

И сада, глас исти: Како да достојно великога Светитеља Василија
опјевамо, часнога ума богозарно свјетлило, које освећује и божанственим
разумом просвјетљује вјерно стадо, као исповједатељ дубине тајне
спасења. Стога му у сагласју рецимо сви: Радуј се, отаца оче Василије!

На јутрењу
На Бог Господ.. тропар Светог двапут глас 4.

Од младости своје цијелог себе Господу предао си Господу,
пребиваући у молитвама, подвизима и постовима, оче богоносни! Образ
био си врлине својему народу. Стога Бог, видјећи твоју добру намјеру,
постави те за пастира Цркве Своје и ревносног архијереја, и, по
престављењу Твоме, сачува Свето тијело Твоје нетрулежно, Светитељу
Василије! Стога, као онај који смјелост има, моли се Христу Богу да
спасе душе наше!

Слава и сада: Богородичен.

По 1. катизми, сједален глас 1.
Подобен: Гроб Твој..

Служитељ био си Христу, свечасни, и научио људе и Божаственим их
Крштењем просвијетлио. Уразумљујући га, обучио си стадо своје. Стога те
проповједником Истине сви именујемо, Угодниче Христов, моли се да се
спасу душе наше!
Слава и сада:

Безбрачна чиста Богородице Дјево, једина Посреднице вјерних и
Покрове, избави од невоља и жалости и љутихнапасти оне који надуу Теби
имају, Отроковице, и душе наше спаси божанственим молењима својим.

По 2. катизми, сједален, глас 4.
Подобен: Удивисја Јосиф..

Од младости узевши крст свој, доброчасно Христу посљедовао си,
плотско мудровање уздржањем побиједио, и, од свијета одбјегавши,
монашком животу одао се. Стога Дух Свети на тебе свечано указује и
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на митрополитску столицу узведе те, што узвелича Владику Христа и
Његову Пречисту Мајку. Отуд се различним даровима и чудесима Кивот
Моштију твојих украси, Светитељу Василије!
Слава и сада:

Дјево Свебеспрекорна, што Бога Превишњег роди, са Светитељем
Његовим Василијем моли непрестано да опроштај прегрешења и
исправљење живота пода свима који те са вјером и љубвом дужно
појемо, једина Свехвална!

По полијелеју,
Сједален, глас 8.
Подобен: Премудрости..

Страсти постом и молитвом обуз давши, велики Светитељ постао
си, и паству своју пресл авно напасао, оче Василије, крштењем про-
свијетливши је и научивши да Једнога Бога прославља у Лицима
Трима. Оне који са вјером долазе у цркву свету и кивоту моштију
твојих приступају, спасавај молитвама к Богу, да пода опроштај грехова
њима што с љубављу штују свети спомен твој.
Слава и сада:

Небесне двери и ковчег, свесвету гору и облак свесвијетли пјесмом
прославимо, купину Несагориву, рај словесни, Еве призвање ново, све-
цијеле васељене дубоку скривницу, у којој се Спасење свијету обрете,
опроштај сагрешења људских! Стога и вапијемо њојзи: Богомајко
Пречиста, моли Христа Бога да спасе душе оних што се клањају
Пресветом Породу твоме!

Степена: 1. антифон, глас 4.

Прокимен: Уста ће моја говорити мудрост, и поука срца мога биће
разумност. (Пс.48,4)
Стих: Уста праведнога проучаваће мудрост, и језик његов говориће суд.
(Пс.36,30)

Еванђеље по Јовану, зачало 36.

Послије 50. псалма
Стихира, глас 6.

Насљедниче Божији, сажитељу станова блажених, служитељу
Христов, Василије Свети, по имену твоме и живот твој просија нам, са
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сјединама пројавише се свјетлост разума твога и незлобивост душе
твоје, кротост слова које прославља свети живот твој, који сабравши се
величамо и у блаженом почивању твоме молимо те - помози нам да
достигнемо тамо и ми, гдје ти јеси, богоносни Василије!

Пјесма 1.
Ирмос: Као по суху ходећи пјешке и гонитеља фараона видјећи пото-
пљеног, Богу побједну пјесму Израил кличе, јер славно се прослави.

Са зборовима вишњим, као Светитељ и служитељ Божији предстао си,
пастиру добри Захумља, који добро напасе повјерено ти стадо! И за нас
се приљежно моли да вјечна блага задобијемо молитвама твојим, оче
Василије!

Они који тебе од Господа изабранога да служиш Светом Јеванђељу
часно, преблажени, стекоше за пастира, уразумљиваху се поучењима
твојим, Василије Свети!

Разумом Божијим обогаћиван, слово живота из срца источио си,
растапајући душе и срца вјерних, од страсти слеђене, чудотворним
одсјајима својим, богоблажени Василије!

Просвијетли душу и срце моје, молим ти се Свјетлодавче, твари
Саздатељу, подај ми појања дар, да прославим Угодника твога, преславнога
Василија, који нас научи да творимо вољу Твоју, Боже мој!

Обрео си небеску премудрост, као повјерени ти талант, и њега
умножавајући, богоносни Василије, обмане си демонске разорио и људе
божанственим учењем умудрио.

Зачиње се превјечни и обнавља природа наша, Рођенога од
Отроковице проповиједајући као Онога који двије природе има у једној
Личности.

Богородичен: Пророка Пресвети сабор предобјави у давнини, да ћеш
истинском Мајком Божијом бити. Стога и ми, славећи Те, опјевамо Те као
преузвишенију од Херувима и творевине цијеле Богомајку.

Катавасија: по Уставу
Пјесма 3.

Ирмос: Нека се утврди срце моје у вољи Твојој, Христе Боже, Који си
изнад вода небо повјесио и на водама земљу утврдио, Свесилни!

Потекла је божаствена сладост из уста твојих, оче Василије, и
њоме си паству своју људи христоименитих напојио, блажени Василије!
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Пештера погребна, гдје часно тијело твоје почива, миомир точи као Рај
Божији, облагоухавајући вјерне и оне што служе у обиталишту твоме.
Стога, радујући се, преславни, не заборави ни нас, Оче Василије!

Скендеријска, дакле, страна прими тијело твоје, а дух твој одлази
у Јерусалим Вишњи, гдје ликује са Пророцима, Апостолима и свима
Светима. Са њима заједно моли се за нас Човјекољупцу Богу,
богоблажени Василије!

Светитељу Василије, поучењима светих уста својих, из чељусти
вукова непријазних људе своје избавио си и Творцу привео, подајући
свима дар исцјељења.

Слово Беспочетно у плоти Јављено, Које нам дарова пастира и
учитеља, као што си слугу Свога прославио, Христе, не заборави паству
његову, која прославља свога јерарха дивнога, у Светима Твојим
блаженога Василија.
Богородичен: Није кадар довољно ум човјечији да разумије неизречене
дубине рађања Твојег, јер Бог, себе смиривши се из самилости у утроби
Твојој, васцијелог обнови ме.

Сједален, глас 4.
Подобан: Јависја дњес всељењеј..

Православно Цркву Христову напасао си, Свети Василије,
одстрањујући горчину кукоља. Зато си се у висотама настанио,
блажени!
Слава и сада:

Слово Очево, Христа Бога нашега, Који се од Тебе оваплоти,
величајући, Богородице Дјево, прослављамо Те, чиста Богоневјесто!

Пјесма 4.
Ирмос: Христос је сила моја, Бог и Господ, богољепно поје Црква
Света, зазивајући од ума чиста и у Господу светкујући.

Ти, Оче свештени Василије, испуњен Духом Светим, духове зле
одагнао си, духовним својим поучењима у вјери просвјећујући стадо
своје, Јединицу Несаздану богословствујући у Лицима Трима Разделиву,
Неразлучну и Несмијешану, и стадо своје просвјетљујући свештеним
богословљем, блажени Василије!

Од дјетињства богогласником поставши, Божијим насљеђем јавио
си се, оче Василије, просвјетљу- јући омрачене као врлине љубитељ,
поучавајући оне који славе спомен твој.

DAN 29.
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На љествицу си узашао добродјетељи, блажени, показујући пут
спасења стаду своме. Зато људи православни, Захумља, Скендерије и
Црне Горе, поштујући те, цјеливају Свете Мошти Твоје, оче Василије!

Природом Неисказанога, милосрђем Пребогатога Христа, на земљи
си прославио, пребогати оче! Стога, и сам прослављен, наслађујеш се
блаженством, Василије Свети!
Богородичен: Проклетство прамајке наше Еве разори се Тобом,
Богомајко, јер си нам Источника спасења родила, Истину Живота свагда
постојећег.

Пјесма 5.
Ирмос: Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као истинитог
Бога, који нас из мрака греховног призива.

Божијом Свјетлошћу озариван, богољубеће душе озарио си, Свети,
просвјетљујући их богопознањем откривеног слова, којим просвијетли
и нас који поштујемо свјетлољепно спомен твој, Василије! Божастве-
ним Савјетом и чистом помишљу узвишујући се, беспрекорним си се
јавио слугом Христа Спаса, оче Василије! Зато, моли се за стадо своје,
да се спасе од злобних коварстава агарјанских.

Благодаћу призван, разрушио си идолска безбожја, ријечима
јеванђелским. Као онај што смјелости има заштити и нас молитвама
својим, блажени Василије, од злих нападаја противу нас кујућих.

Божијим назначењем у Острошку си страну дошао и потом
Скендеријску област посјетио, поучивши је закону Божијем. Стога и људи
вјерни што, у њима живећи, примише те, хвале тебе и величају као свога
покровитеља, оче Василије!

Штитом Православља бранећи људе своје од погубних јереси, блажени
Василије, оградио си их од зловоња грјеховног благоухањем богоносних
Моштију својих, добри пастиру Василије!

Многим чудотворењем утјешавајући стадо своје православно, отишао
си на гору Атонску и отуда вративши се, благовијестио људима Свештени
Наук Христов, којим просвјећуј и нас, свештенотајниче Василије!
Богородичен: По чудесном порођају своме Дјевом остала си, Марија,
Богоневјесто! Молимо Ти се чудесним Покровом Својим спаси болнике и
заштити православне људе своје!

Пјесма 6.
Ирмос: Пророку Јони подражавајући, вапијем Ти: Живот мој, Спасе,
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ослободи од трулежности и спаси ме, Многомилостиви, који кличем -
слава Теби!

Језик твој Духом избрушен разумно, као трска брзопишчева уписа се
у срца благочастивих слово богато и свеосвећено, Божијим непојамним
дејством, преблажени оче Василије!

Поучавајући се Божаственоме ушао си у Светињу над светињама,
просвећујући Духом вјерне, будући Тројичним Блиставилом освећен, оче
Василије!

Ка спасењу настројавајући људе Божије, проповиједаш Јављенога у
Плоти, пастиру, и као Захумља и Црне Горе учитељ поучаваш стадо своје.
Стога, Угодниче Божији, спаси оне који служе и долазе у манастир твој,
који усрдно цјеливају часни Кивот Моштију Твојих!

Од напасти и невоља различних и жалости, наношених вјернима од
злобника, оче, као Угодник Христов избави нас који штујемо побожно
свето уснуће твоје, блажени Василије!

Заступљење вјернима и весеље радосно печалнима, обогати духовном
радошћу нас који желимо и просимо твоје заступништво, новојављени
Василије!
Богородичен: Ти си свепрослављеним Дверима Цара Небескога била и
Храмом Славе Његове, Дјево! Отвори и нама двери милосрђа и уведи нас
молитвама својим у пребивалиште Славе Небеске!

Кондак, глас 8.
Подобан: Возбраннои воеводе...

Од дјетињства се покоривши Господу, постом и бдијењем тијело своје
тијело кротећи, мудри, сасудом часним Духа Пресветога јавио си се. Због
тога те Он за пастира Цркве Своје постави, коју си добро пасао. Стога и
одлазиш Господу, Кога си узљубио. Молимо ти се помени и нас што
вјером побожно штујемо свети спомен твој, да ти сви кличемо: Радуј се.
Свечасни оче Василије!

Икос:
Прославимо сада похвалама Светитеља, пастира и учитеља Захумскога,

Скендеријскога, Црне Горе и Приморја, да се од недаћа и нападаја злога
избавимо. Он се јави људима својим неоскврњен и нетрулежан, приније-
вши себе на жртву беспрекорну, Богу благоугодну, као Светитељ освећен
тијелом и душом. Зато, вјерни људи, дођите и усхвалите Цркве истинскога
покровитеља, храброг поборника вјере православне, предивнога чудот-
ворца, милостивог молитвеника за душе наше, преславнога Василија!

DAN 29.
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Песма 7.
Ирмос: Анђео учини да пећ се росом прохлади младићима преподобним,
а а заповијест Божија, која Халдејце пржаше, наведе да ускликне: Благо-
словен јеси, Боже отаца наших!

Благодатно просвјетљиван надахнућем Божијим био си, свјетлодавна
звијезда која просија блиставо о послијетку времена јасно појућима:
Благословен Бог отаца наших!

Пресвета Црква просвијетли те, да је украсиш врлим доброчинствима
живеће у теби Нераздјелне Тројице, којој кличемо: Благословен Бог отаца
наших!

Стварима сујетним сваки се ум људски исквари, коме подај
исцјељење словом својим, Василије, учећи људе да поју: Благословен Бог
отаца наших!

Дивимо се преславним чудима твојим, блажени Василије, којима
болести исцјељујеш и од невоља избављаш. Стога, повинујући се
заповијести твојој, кличемо Господу: Благословен Бог отаца наших!
Сиротству нашем буди заступник, оче Василије, и научи нас да свагда
појемо: Благословен јеси Боже отаца наших!
Богородичан: Онај Који неописиво у њедрима Бога оца пребива,
обличјем Твојим обложен спасења ради нашег, Којем усрдно кличемо:
Препрослављени и преузношени у вјекове!

Песма 8.
Ирмос: Из пламена преподобнима росу источио си и праведникову жртву
водом спалио, јер све твориш, Христе, само ако хоћеш, Тебе преузносимо
у вјекове!

Горду змију својим смирењем сатро си, блажени Василије, узви-
шавајући се Богу својим часним разумом. Стога те побожно поштујемо,
Христа преузносећи у вјекове.

Богословствујући о Оваплоћеноме Слову, људе своје од ропства и
обмане спасао си, одагнавши агарјанска безбожја, оче Василије!

Узрастао си као цвијет миомирја у Захумљу, оче богоносни, а
Скендерија те прими, да свима дарове пружаш као миро цјелебно.

Изливајући Божије благодати сладост, тијело твоје служи обитељи
твојој као гора Маслинова, којом се хвалимо, прослављајући дјела Божија.

Хорова надземаљских свагдаточиви свјетлоносни источниче, благодати
храме, Пречиста Дјево, сачувај нас молитвама Угодника Божијег Василија!
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Богородичан: Избављаш нас од прве клетве рађањем својим, благо-
словена Отроковице. Због тога ти кличемо гласом Гавриловим: Радуј
се, узрочнице главна спасења свију!

Песма 9.
Ирмос: Бога је људима немогуће видјети, у Њега не смију чинови Анђел-
ски гледати. Тобом, пак, Пречиста, јави се људима Слово Оваплоћено.
Њега величајући са Небесним Војскама прослављамо Тебе!

У земљи кротких јавио си се, оче Василије, кротак и незлобив
поставши, Вишњим се придруживши Војскама, свјетлостима врлина
украшен будући, блажени!

Престо украшавајући свијетло посвуда, чак и усред злочастивих
градова као Анђео поживио си, епископством помазан, оче богомудри!

Спомен твој данас твори овај празник, апостола хор и мученика сабор
радује се, праведних похвало, Црне Горе свјетлило, коме вјерни пјесмамах-
валећи га, вапију: Избави нас од свих напасти и невоља, блажени
Василије!

Преславни спомен твој засија нам, просвјетљујући вјерне који ти се
моле, да их поменеш и молитвама својим избавиш све људе своје, оче
мудри!

Умртви наше плотске страсти и похоте, заустави буру немира
душевних, укријепи све нас који вјером и љубављу поштују блажени
спомен твој, новојављени Василије!
Богородичан: Као капља небесна у утробу твоју, Пресвета Дјево, дажд
низиђе, исушујући потоке обмане, Пречиста, и свима вјерујућима
избављење Тобом дарова се!

Свјетилан,
Подобен: Посјетил ни јест свише Спас:

Славно се красотом прославља свјетлозарно торжество у Светој Слави
Лица Божијег, јер дође дан спомена Светитељевог, кога величајући молимо,
да помене имена служећиху манастиру његовоме и све нас који хвалопо-
јемо спомен његов. (двапут)
Слава и сада:

На Тебе, Пречиста, уздање у Бога полажемо, молећи Ти се да од
Христа Господа испросиш, да се до краја неповријеђени сачувамо!

На хвалитех стихире. Глас 8.

DAN 29.
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Подобен: О преславнаго чудеса..
Светитељу Василије, на љествицу божаственог разума ступио си и

Богу се приближио, исцјељења дар примивши, којим исцјељујеш болести
неизлечиве и одгониш духове нечисте. Стога спомен твој светкујући,
срдачним радовањем Христа величамо. Који узвелича Свога Угодника.

Оче чудесни Василије, свјетлолик ум имајући, са неба облиставан,
стадо своје добро си напасао. Захумље и Скендерија тобом се хвале, Црна
Гора са Приморјем показује чуда твоја, манастир твој са служећима у њему
украшавају се тобом. Страсти утишав, бјесовско дејство зауставио си,
бестрашћем као крилима узлетио си тамо гдје је неизречна и недомислива
доброта. Стога сада моли се за све нас који побожно штујемо твоје уснуће!
Оче отаца, свештенства правилом, цјеломудрија образом, монахујућих
крепошћу био си, Василије! Због тога ликујући у теби црква острошка са
служитељима, тобом се украшава. Јер дође дан спомена утврђења твога,
Љубве свјетилника, источника чудеса, Божаственог Духа сасуда. Празник
блаженог Василија, кога прослављамо, усрдно похвалама поштујмо.
Слава, глас 6.

Преподобни, триблажени, пресвети оче Василије, пастиру добри
вјернога стада свога, учениче Христов, ти положи душу за овчице његове.
Сада, свехвални, молитвама својим испроси нам велику и богату милост!
И сада:

Бога од Тебе Оваплоћенога познасмо, Богородице Дјево, Њега моли,
Пречиста, за спасење душа наших!

Славословије велико и отпуст.

Служба светом Василију састављена руком посљедњег патријарха
србског прије укидања Пећке патријаршије, Василија Бркића

(1719-1772)
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Mесеца априла 30. дан

Спомен светог апостола Јакова, брата светог Јована Богослова

На вечерњи
Певамо Блажен муж.. 1. антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8: празника 3 и апостола 5. Глас 4.
Подобан: Јако добља..

Као благодатном удицом, извукао си, Јакове дични светитељу,
народе из дубине сујете, јер си се вољи Учитеља покорио, а он је твоје
срце сасвим просветлио и учинио те, блажени, апостолом и светим
богогласником, његовог божанства недокучивог. (два пута)

Светлост Духа је сишла на тебе у виду огња и учинила те је
блажени, својим светим стаништем, да моћно одгониш таму безбожја,
а цео свет просветљујеш, светлошћу твоје проповеди, учитељу светих
тајни, јер си у врху апостола и очевидац Христа, Јакове. (два пута)

Светлошћу проповеди си обасјао заспале у тами неверја славни
Јакове, и вером их учинио синовима и кћерима Бога и Владике; на
његова страдања и смрт си се угледао, али си и заједничар славе његове
постао, као веран и богогласник, и као искрени ученик.

Слава, глас 8.
Дођите да псалмима и песмама похвалимо Јакова, као проповед-

ника небеских тајни и Еванђеља, јер је постао као река духовнога раја,
која небеском кишом бразде душа наших напаја, и чини их родним за
Христа Бога, који ради његових молитава дарује очишћење, просветлење
и велику милост.
И сада, празника.

Вход, прокимен дана и 3 чтенија

Читање из Саборне посланице Јаковљеве (гл.1,1-12)
Од Јакова, Бога и Господа Исуса Христа слуге, свима дванаест

колена расејаним по свету, поздрави.Сваку радост имајте, браћо моја,
кад падате у различне напасти, Знајући да кушање ваше вере гради
трпљење; А трпљење нека дело довршује, да будете савршени и цели
без икакве мане. Ако ли коме од вас недостаје премудрости, нека иште
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у Бога који даје свакоме без разлике и не кори никога, и даће му се;
Али нека иште с вером, не сумњајући ништа; јер који се сумња он је
као морски валови, које ветрови подижу и размећу. Јер такав човек
нека не мисли да ће примити шта од Бога. Који се двоуми непостојан
је у свима путевима својим. А понижени брат нека се хвали висином
својом; А богати својом понизношћу; јер ће проћи као цвет травни. Јер
сунце огреја са врућином, и осуши траву, и цвет њен отпаде, и красота
лица њена погибе; тако ће и богати у хођењу свом увенути. Благо
човеку који претрпи напаст; јер кад буде кушан примиће венац живота,
који Бог обећа онима који га љубе.

Читање из Саборне посланице Јаковљеве (1,13-27)
Ниједан кад се куша да не говори: Бог ме куша; јер се Бог не може

злом искушати, и Он не куша никога; Него сваког куша његова сласт,
која га вуче и мами. Тада затрудневши сласт рађа грех; а грех учињен
рађа смрт. Не варајте се, драга браћо моја! Сваки добри дар и сваки
поклон савршени одозго је, долази од Оца светлости, у ког нема
промене ни измене видела ни мрака; Јер нас драговољно породи речју
истине, да будемо новина од Његовог створења. Зато, драга браћо моја,
нека буде сваки човек брз чути а спор говорити и спор срдити се. Јер
срдит човек не чини правде Божије. Зато одбаците сваку нечистоту и
сувишак злобе, и с кротошћу примите усађену реч која може спасти
душе ваше. Будите, пак, творци речи, а не само слушачи, варајући сами
себе. Јер ако ко слуша реч а не твори, он је као човек који гледа лице
тела свог у огледалу; Јер се огледа па отиде, и одмах заборави какав
беше. Али који провиди у савршени закон слободе и остане у њему, и
не буде заборавни слушач, него творац дела, онај ће бити блажен у делу
свом. Ако који од вас мисли да верује, и не зауздава језик своj, него
вара срце своје, његова је вера узалуд. Јер вера чиста и без мане пред
Богом и Оцем јесте ова: обилазити сироте и удовице у њиховим
невољама, и држати себе неопогањеног од света.

Читање из Саборне посланице Јаковљеве (2,1-13)
Браћо моја! У вери Господа нашег славног Исуса Христа не

гледајте ко је ко; Јер ако дође у цркву вашу човек са златним прстеном
и у светлој хаљини, а дође и сиромах у рђавој хаљини, И погледате на
оног у светлој хаљини, и кажете му: Ти седи овде лепо, а сиромаху
кажете: Ти стани тамо, или седи овде ниже подножја мог; И не расу-
дисте у себи, него бисте судије злих помисли. Чујте, драга браћо моја,



299

не изабра ли Бог сиромахе овог света да буду богати вером, и наслед-
ници царства које обрече онима који њега љубе? А ви осрамотисте
сиромаха. Нису ли то богати који вас муче и вуку вас на судове? Не
хуле ли они на добро име ваше којим сте се назвали? Ако, дакле, закон
царски извршујете по писму: Љуби ближњег као самог себе, добро
чините; Ако ли гледате ко је ко, грех чините, и бићете покарани од
закона као преступници; Јер који сав закон одржи а сагреши у једном,
крив је за све; Јер Онај који је рекао: Не чини прељубе, рекао је и: Не
убиј. Ако дакле не учиниш прељубе а убијеш, постао си преступник
закона. Тако говорите и тако творите као они који ће законом слободе
бити суђени; Јер ће ономе бити суд без милости који не чини милости;
и хвали се милост на суду.

На стиховње стихире светога, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Блажени боговидче Јакове, ти си одмах глас Бога-Речи примио, и
за љубав и угађање оцу више ниси бринуо, него си метеж овог живота
оставио; духовно море си прешао, и светом науком га усталасао, твојим
надземним зрацима, апостоле бого-блажени.
Стих: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

Као очевидац Бога-Речи, ти си Јакове Даваоцу живота и оцу
вечности делима угодио, а првенство нечистог Исмаила си блажени
напустио, јер је он стомак за свога бога сматрао; њему си се испречио,
и нагог га и без очевог покровитељства учинио, јер је без благослова
и наслеђа остао.
Стих: Небеса казују славу Божију, дело руку Његових јавља свод
небески. (Пс.18,2)

Постављен си сада за кнеза, славни, по целом свету, као што је
раније за тебе писано, и постао си ученик Створитеља свега, као непо-
бедив и због твоје усрдне ревности и смелости; а када си и ти убијен
био, дванаесторици светих ученика си се и ти блажени придружио, који
су пре тебе пострадали.

Слава, глас 1.
За Христом си, свети Јакове пошао, јер си овосветско презрео; у

ризницу свога срца си његову науку примио и апостол постао; Затим си
међу народе пошао и њих, помрачених душа обманама и срастима, си
заповестима Спаситеља просветио, да верују у Тројицу јединосушну.
И сада, празника.

DAN 30.
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Тропар, глас 3.
Апостоле свети Јакове моли милостивога Бога, да опроштај грехова
дарује душама нашим.
или
Тропар глас тај исти.

Био си изабрани Христов апостол, и Јовану Богослову, возљубље-
ном ученику Христовом, брат рођени, свехвални Јакове. Нама који те
славимо испроси опроштај грехова
Слава и сада, празника.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника (два пута) Слава: апостола; И
сада: празника.

После 1. катизме, сједален апостола.
Слава и сада, празника.

После 2. катизме, сједален глас 4.
Тебе је Христос, сунце правде, послао као његов зрак да просве-

тлиш целу земљу, славни апостоле Јакове, па твојим светим молитвама
свима блисташ, а божанском незалазном светлошћу све просветљујеш,
који са вером славе твој спомен.
Слава и сада, празника

После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Сјајем си са небеске висине испуњен, и светлошћу божанском
просвећен, апостоле Јакове; на гори Тавору си видео Преображење
Творца и Господа, и удостојио се и Очев глас да чујеш; зато си за
великог дариваоца удостојен, као очевидац и ученик благодати и сведок
Божијих тајни; а ти моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе твој спомен. (два пута)
Слава и сада, празника

Затим степена, 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4. 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)
Све што дише нека хвали Господа..
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Еванђеље по Јовану, зачало 67.

После 50. псалма
Стихира, глас 1.

За Христом си, свети Јакове пошао, јер си овосветско презрео; у
ризницу свога срца си његову науку примио и апостол постао; Затим си
међу народе пошао и њих, помрачених душа обманама и срастима, си
заповестима Спаситеља просветио, да верују у Тројицу јединосушну.

Канон празника са ирмосем на 6; и апостола на 8. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..

Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев
жезал чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а
пешака и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.

Као искусан рибар си мрежом твојом уловио народе и из дубине
греха извукао, блажени апостоле, зато и моју душу обасјај светим
сјајем, да достојно похвалим твој спомен, о, Богом прослављени
учениче Јакове.

Превечни и са Оцем беспочетни, савршени Бог се оваплотио и на
земљи као Бого-Човек јавио, а тебе је блажени сарадаником благодати
и светим служитељем учинио, укрепљен његовом силом.

Свевидећи Бог је увидео племенитост твоје душе, твоју чврстину, и
веру непоколебиву, па је тебе, учениче, за свога доброг служитеља
поставио, да га објављујеш народима.
Богородичан: Ангел Превечног Савета, се од Дјеве Матере у свету
јавио, тело је примио, а тебе је Јакове, као врлинама украшеног, за
ученика и Божијег гласника узео, да проповедаш науку његову.

Катавасија празника.

Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..

У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.

DAN 30.
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Надахнуће Утешитељево је са висине тебе запалило, за светог
Божијег гласника, да објавиш величину оваплоћенога Бога-Речи, јер си
његов очевидац био.

Изабран си да као стрела, богопознањем наоштрена, продиреш кроз
срца демона, који муче душе својих противника и да их заробиш
апостоле Јакове, и да ти служе.

Спокојство твоје неокаљане душе видео је Владика, и пре него те
је позвао, и удостојен си блажени Јакове, да будеш ученик његовог
промисла.

Твојим светим и светлим животом веома украшен, блажени, и
сродством са Бого-Човеком, ти си у заједницу са њиме доспео, јер си
од младости заједно са њиме био.
Богородичан: Ти си као духовне двери Истока са небеске висине, који
се свима на земљи јавио, и тобом нам је Дјево дошао Бог-Реч, да спасе
све од неверја, Пречиста Богоневесто.

Кондак и икос празника.

Сједален апостола, глас 2.
Славни апостол је народе незнабожне уловио, и све крајеве света

научио, да се клањају теби Христе Боже са Оцем и Духом; ради њега
утврди цркву твоју, а вернима ниспошаљи твој благослов, једини
милостиви и Човекољубче.

Слава и сада, празника или богородичан:

Песма 4.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи, ти моја сила..

Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој
Човекољубче.

Постао си свети Јакове проповедник Христов, који те је убрзо
позвао да га следиш; ти си зато љубав очеву оставио, и пролазно ради
вечног заменио, зато си се неизрецивог небеског наслеђа удостојио,
апостоле блажени и увек слављени.

О, колика је твоја жудња за Владиком Христом! Ти си га веома
желео, а он те је својим сјајем просветлио, и учинио те је свима као
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друго светло, зрацима Првога светла и славом обасјан, свечасни и
блажени Јакове.

Имао си чист и узоран живот, а због жудње за Жељеним си њега
неиздрживог примио; тако си жељено обожење и савршено блаженство,
боговидче, достигао, па са бестелеснима певаш: сили твојој слава,
Човекољубче.

Целог себе си предао вољи Владике, учениче Богом обасјани,
врлинама си заиста узнет на висину и божанском циљу, и отуда
изливаш реке исцељења, свима који са вером славе твој спомен.
Богородичан: Ти си вернима похвала, Безневесна Дјево, ти си
заступница и уточиште хришћана, ти си им бедем и пристаниште, јер
приносиш молитве Сину твоме, Свенепорочна, и спасаваш од невоља
све који са вером и љубављу тебе Богородице величају.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..

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.

Запаљен ревношћу као нови Илија, и ти си немарне за твоју
проповед хтео запалити, апостоле славни, али ти је забранио Волитељ
милосрђа, и научио те је благодатној кротости.

Ишавши врлинама ка коначном циљу, и из љубави за узвишено, ти
си апостоле пожелео престо уз Владику, када буде завладао, али не из
сујетне славе, него из жеље да уз њега будеш и да га гледаш.

Превазишао је, Спаситељу, Јаков границе човекове природе, и у
твоју силу се као у огртач оденуо, па излива реке чудеса, и обасјава све
крајеве света.

Тебе је светли облак обоженог Бога-Речи обасјао славом на гори
Тавору, и осенио те блажени Јакове, и удостојио те да чујеш Очев глас,
и да објавиш Христово синовство.

Песма 6.
Ирмос: Бездна грјехов и прегрешениј бурја..

Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у
дубину тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као
Петру, и спаси ме Вођо мој.

DAN 30.
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Као из извора непрестано изливаш реке исцељења, и лијеш
просвећење богопознањем апостоле, а душе које побожно и са љубављу
прилазе, ти их просветљујеш, блажени Јакове.

Као погодан сасуд те је нашао Владика, блажени апостоле, за
његово богато и чисто давање, јер он обилује даровима и надразумним
тајнама, служитељу непролазног живота.

Када је хтео смрт ради нас примити Владика, он као узрок
истинског васкрсења мртвих, он је у ноћи у којој је себе предавао, узео
тебе, блажени, као светог ученика и сарадника.
Богородичан: Родила си Богородице Дјево Бездан милосрђа, зато спаси
моју душу од животних жалости, а отвори ми двери духовне радости,
јер само тебе имам као наду моју.

Кондак глас 2.
Чувши Божански глас који те је призивао за апостола, љубав оца

земаљског си презрео, и пришао си Господу Христу, славни Јакове, са
братом твојим: С њим си се удостојио да видиш Божанско Преобра-
жење.

Икос:
Заједо са братом си у насељима небеским, где сада побеђени

Агарјани не улазе укаљаним и нечистим ногама, јер су вашим светим
молитвама одагнани, а мучитељске намере и свака зла намисао им је
осујећена, зато и нас ослободите, јер смо због мноштва наших греха
њини робови, да би заједно са вама окупљени сагледали Господње
Преображење.

Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..

Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато
су деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.

Испио си чашу коју ти је Христос обећао, апостоле бого-блажени
и његовим си се крштењем крстио, зато сада њему усрдно и радосно
кличеш: благословен је Бога отаца наших.

Обасјан си Јакове сада светлошћу боговиђења, јер те је благодатни
Христос венцем царства украсио, па са ангелима кличеш: благословен
је Бога отаца наших.
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Ево се испунило обећање великог Доброчинитеља, јер си кроз
страдање вазнет код њега, па сада пред њиме стојиш и радосно кличеш:
благословен је Бога отаца наших.
Богородичан: Двоструког по природи али не и лицима, из тебе
оваплоћенога проповедамо Мати; њега телесног сликамо и његову икону
поштујемо, јер смо се кроз тебе са Богом измирили.

Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..

Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

Аврамовску жртву си и ти боговидиоче принео, јер си следовао
Христу када те је позвао, и постао си његов светли слуга, и као Творцу
и Избавитељу му певаш: децо благословите га, свештеници певајте му,
а народи га величајте у све векове.

Јаче од грома је твоја проповед законите вере и јечи нам још увек,
јер си Христа громогласно објавио целом свету, као Бога, Створитеља
и Избавитеља и њему певаш: децо благословите га, свештеници певајте
му, а народи га величајте у све векове.

Прослављен си, светитељу, светлошћу мука, а истинитом и правом
вером си обасјан, и за кнеза по целом свету си постављен од апостола,
па нашем Створитељу и Избавитељу певаш: децо благословите га,
свештеници певајте му, а народи га величајте у све векове.
Богородичан: Језици говорника не могу тебе опевати, о, Богоро-
дитељко, Маријо Богоневесто, јер си Бога родила као Творца и
Избавитеља који, млада Дјево, влада над свима, зато њему певамо:
децо благословите га, свештеници певајте му, а народи га величајте у
све векове.

Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..

Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се
Бог јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса;
зато тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Свето си свој живот провео, и до светих насеља си доспео, где

DAN 30.
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радосно гледаш Светлост Трисјајну, па док у њој благујеш, твојим
молитвама учини пуним радости и весеља и нас твоје певаче, о, свети
Јакове.

Злочинци и убице нису могли да гледају тебе, као ни твога Владику
предходно, јер си њихова дела укорео, а узором твога живота си их
изобличио; убијен мачем си се на Христа угледао, разапетог телом за
човечанство, о, богоречити и блажени Јакове.

Оружијем са неба је намучен и од рана погинуо Ирод, јер твоје
слуге и ученике, Речи Божија, које си назвао апостолима, није био
способан, бедник, да заувек убије; зато се теби праведни по промислу
Доброчинитељу дивимо и тебе величамо.
Богородичан: Постала си Дјево и Мати Божија узвишенија од природе,
јер си Бога-Реч телесно родила; њега је отац као Благи из свога срца
дао пре свих векова, а ми сада у њега изнад свих телесних верујемо,
мада се и у тело оденуо.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Опевајмо сви Јакова Заведејевог, јер је са Христом узишао на гору
Таворску, и био очевидац божанског Преображења, и сишавши је то
проповедао на све четири стране света, са Петром и Јованом. (два
пута)
Слава и сада, празника.

На хвалитним, стихире празника 3 и апостола 3, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..

Блажени боговидиоче Јакове, ти си позив Бога-Речи одмах примио,
и за очеве послове и љубав ниси више марио, него си бриге овог света
напустио, и кроз духовно море си прошао, и њега си Бого-Човековом
науком усталасао и надсветским сјајем га обасјао, апостоле бого-
блажени.

Као очевидац Бога-Речи, ти си Јакове Даваоцу живота и оцу
вечности делима угодио, а првенство нечистог Исмаила си блажени
напустио, јер је он стомак за свога бога сматрао; њему си се испречио,
и нагог га и без очевог покровитељства учинио, јер је без благослова
и наслеђа остао.

Постављен си сада за кнеза, славни, по целом свету, као што је
раније за тебе писано, и постао си ученик Створитеља свега, као
непобедив и због твоје усрдне ревности и смелости; а када си и ти
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убијен био, дванаесторици светих ученика си се и ти блажени
придружио, који су пре тебе пострадали.

Слава, апостола, глас 6. самогласно
Премудри ловче и свети учениче, делатељу Спаситељев, и

проповедниче његових страдања, ти си веру кроз цео свет пронео, и
залутале народе сабрао и Богу их привео, и као мирисни тамјан их на
небеса уздигао, а сада док стојиш пред Судијом, моли да се избавимо
од наших безакоња, а у дан суђења да се спасемо од мучења.

И сада, празника.

Велико славословље.

На литургији
Блажена празника, песма по реду, и апостола песма 3. на 4
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, Дела апостолска, зачало 29.

Алилуја, глас 1: Исповедаће небеса чудеса твоја, Господе. (Пс.88,6)
Стих: Бог је прослављен у савету светих. (Пс.88,8)

Еванђеље по Луки, зачало 17.

Причастен: По свој земљи изиђе глас њихов, и до краја васељене речи
њихове. (Пс.18,5)

DAN 30.
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БОГОРОДИЧНИ ВАСКРСНИ НА ОСАМ
ГЛАСОВА

Глас 1. Богородичан:
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.

На стиховње 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.

Глас 2. 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.

На стиховње 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.

Глас 3. Богородичан:
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
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обе природе сачувао. Зато Мати Дјеви и Владичице, моли њега да спасе
душе свих, који тебе као Богородицу православно исповедају.

На стиховње 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.

Глас 4. 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 по својој вољи састави
са небеским силама и да спасе свет, Христос који има велику и богату
милост.

На стиховње 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 Владичице, свима помоћнице, радости
и заклоне и спасење душа наших.

Глас 5. Богородичан:
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.

На стиховње 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.

BOGORODI^NI VASKRSNI NA OSAM GLASOVA
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Глас 6. 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 у два лица раздељен него у две
природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.

На стиховње Богородичан:
Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила Пречиста
дошао и 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.

Глас 7. 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 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.

На стиховње Богородичан:
Под твоје окриље Владичице сви ми земнородни притичемо, и теби
кличемо: Богородице узданице наша, избави нас од безбројних
сагрешења, и спаси душе наше.

Глас 8. 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, ваистину проповедамо и веру у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује
душама нашим.

На стиховње Богородичан:
Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога виш-
њега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима очиш-
ћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви спасемо.
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БОГОРОДИЧНИ ОСАМ ГЛАСОВА

КОЈИ СЕ ПЕВАЈУ КАДА ИМА „Слава“ СВЕТИ У МИНЕЈУ,
„И сада“ ПО ГЛАСУ УЗИМАМО ОВЕ

Глас 1.
У недељу увече Богородичан: Небесних чинов радованије..
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.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатејшаја свјатих всјех..
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.

У понедељак увече Богородичан: Дјево всепјетаја, јуже..
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.

У уторак на јутрењу Богородичан: Блудницу и блуднаго аз..
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.

У среду увече Богородичан: Радујсја радосте прадједов..
Радуј се радости предака, и весеље апостола и мученика и нас слуга
твојих Дјево покровитељко.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Радујсја Богородице Дјево..
Радуј се Богородице Дјево, радуј се похвало свега света, радуј се
пречиста Мати Божија, благословена.

У петак увече Богородичан:Воистину паче ума чуднаја..
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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.

У суботу на јутрењу Богородичан: Радујсја от нас свјатаја..
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.

Глас 2.
У недељу увече Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свију светији,
као што пророк поји: свети је храм твој и диван у правди.

У понедељак на јутрењу Богородичан: На тја упованије..
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 увече Богородичан: Непроходимаја врата тајно..
Ти си благословена Богородице Дјево као непроходна врата тајно
запечаћена, зато прими наше молитве и принеси их Сину и Богу, да
због тебе спасе душе наше.

У уторак на јутрењу Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свега светији,
као што пише пророк: храм је твој свети и диван у правди.

У среду увече Богородичан: Јако плодовита маслина Дјева..
Као родна маслина, Дјева је родила Тебе плод живота, да рађаш плод
свему свету и велику и богату милост.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Все упованије моје на тја..
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.

У петак увече Богородичан: Спаси от бјед раби твоја..
Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје, јер сви побожни теби
притичемо као необоривом бедему и заштити.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Приидите Матер свјета...
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.

Глас 3.
У недељу увече Богородичан: Богородице предстатељнице всјех..
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.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатопервочистаја...
Ти си света и прва по части похвала небеских чинова, ти си апостолско
појање и пророка испуњење, зато прими Владичице и наше молитве.

У понедељак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице..
Богородице, света међу женама и мати безневесна, моли Онога кога си
родила: Цара и Бога, да нас спасе као Човекољубац.

У уторак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти кроз славословље
појимо: радуј се Дјево Пресвета.

У среду увече Богородичан: Велми согрјешајушча мја..
Навелико 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.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Навелико 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.

У петак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице мати..
Ти си света међу женама, Богородице и Мати безневесна, зато моли
Онога кога си родила: Цара и Бога нашега, да нас спасе као
Човекољубац.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси от..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти у славословљу појимо:
радуј се Пресвета Дјево.

Глас 4.
У недељу увече Богородичан: Радујсја свјета облаче..
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.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Богородице всјех Царице..
Богородице и свију Царице, православних похвало, разори нападе
јеретика и посрами им лица, јер се не клањају нити поштују Пречиста,
твоју часну икону.

У понедељак увече Богородичан: Избави нас от нужд наших..
Избави нас од наших невоља, Мати Христа Бога, јер си родила
Створитеља свега, па да ти сви кличемо: радуј се једина заштитинице
душа наших.

У уторак на јутрењу Богородичан: От всјех бјед раби..
Сачувај од свих невоља слуге твоје благословена Богородице, да те
славимо као наду душа наших.

У среду увече Богородичан: Имушче тја Богородице упованије..
Имајући тебе Богородице као уздање и заступницу, напада демона се не
бојимо, јер ћеш спасти душе наше.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Тја стјену стјажахом..
Тебе смо стекли као бедем Богородице Пречиста, и као мирно
пристаниште и утврђење, зато те молим: управи и мене у бури живота.

У петак увече Богородичан: Свјешче неугасимаја престоле..
Ти си Пречиста Владичице као неугасива свећа и престол праведни,
зато моли да се спасу душе наше.

У суботу на јутрењу Богородичан: Једина чистаја и Пречистаја..
Једина Чиста и Пречиста Дјево, ти си Бога безсемено родила, њега
моли да спасе душе наше.
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Глас 5.
У недељу увече Богородичан: Страшно и преславно и велије..
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.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама нашим
много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.

У понедељак увече Богородичан: Утоли бољезни...
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.

У уторак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј..
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама нашим
много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.

У среду увече Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево и славим..
Ми верни те блаженом називамо Богородице Дјево и славимо те како
доликује, граде непоколебиви, бедеме необориви, тврда заступнице и
уточиште душа наших.

У четвртак на јутрењу Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево јако..
Хвалимо те Богородице Дјево јер из тебе засија сунце правде Христос,
који има велику милост.

У петак увече Богородичан: Тебје молимсја јако..
Теби се молимо као Божијој Матери: моли благословена за спасење
душа наших.

У суботу на јутрењу Богородичан: Оле окајанаја душе!..
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
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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.

Глас 6.
У недељу увече Богородичан: Архангелски воспојим вјернији..
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.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Архангелскоје слово..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а на
рукама си носила Богородице Надање душа наших.

У понедељак увече Богородичан: Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко би теби притекао није од тебе посрамљен отишао, Пречиста
Богородице Дјево, него когод моли благодат, прима дарове на корисно
испуњавање молбе.

У уторак на јутрењу Богородичан: Великих дарованиј чистаја..
Ти си се чиста Дјево и Мати удостојила великих дарова, јер си родила
телом једнога од Свете Тројице: Христа животодавца, за спасење душа
наших.

У среду увече Богородичан: Око сердца мојего..
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.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Преложеније скорбјашчих..
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 заступница вернима.

У петак увече Богородичан: Молитвами рождшија тја..
Молитвама твоје Родитељке Христе, твојих мученика, апостола, проро-
ка и светитеља и праведника и свих светих, уснуле слуге твоје упокој.
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У суботу на јутрењу Богородичан:Бога из тебе воплотившагосја..
Препознали смо Бога из тебе Богородице Дјево оваплоћенога, њега
моли за спасење душа наших.

Глас 7.
У недељу увече Богородичан:Јеже радујсја, тебје зовем..
Са ангелом и ми ти кличемо радуј се Богоневесто, и називамо тебе
палатом и дверима и огњеним престолом, и несеченом гором и
купином несагоривом.

У понедељак на јутрењу Богородичан:
Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, умири живот наш јер ти кличемо:
милостиви Господе слава теби.

У понедељак увече Богородичан:
Радујсја, солнца облаче..
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 росустај да се
молиш Пречиста.

У уторак на јутрењу Богородичан;Свјет Христе, прозјабл јеси..
Као светлост израстао си из Дјеве, и просветлио род човечији, Господе
слава теби.

У среду увече Богородичан: Једину по рождествје пречистују..
Певајмо јединој која је после рађања Пречиста Дјева остала, као Мајки
Бога Речи, говорећи: слава теби.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Родилсја јеси от Дјеви..
Неизрециво си рођен од Дјеве Христе, и просветлио си све који су у
тами били, па су ти зато појали: Господе слава теби.

У петак увече Богородичан: Јаже једина невмјестимаго..
Само си ти Несместивога примила и Бога Реч оваплоћенога родила,
зато га моли да спасе душе наше.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Дјево, со апостоли..
Моли се Дјево са апостолима и мученицима, да престављени нађу на
суду велику милост.

Глас 8.
У недељу увече Богородичан: Архангела Гаврила глас..
Ми који смо глас архангела Гаврила примили рецимо: радуј се Мати
Божија, јер си свету Животодавца Христа родила.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Небеснаја појут тја,..
Небеска бића о теби поје, обрадована Мати безневесна, и ми славо-
словимо неиспитиви твој пород Богородице, а ти моли да се спасу
душе наше.

У понедељак увече Богородичан: Радујсја, вселеннија похвало!..
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.

У уторак на јутрењу Богородичан: Кров твој, Богородице Дјево..
Окриље твоје Богородице Дјево је лек духовни, па када њему прити-
чемо од душевних невоља се избављамо.

У среду увече Богородичан: Аз, Дјево свајатаја Богородице..
Ја света Дјево и Богородице ка твојој заштити притичем, а знам да ћу
тобом наћи спасење, јер ти Чиста можеш помоћи мени.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Исхити мја, Владичице..
Избави ме Владичице из руку змије човекоубице, који хоће лукаво да
ме коначно прогута, па сломи чељусти његове, молим те, и превару
разори, да се избавим из канџи његових, па да величам твоје заступање.

У петак увече Богородичан: Чистаја Дјево, Слова врата,..
Чиста Дјево ти си као врата за Бога-Реч, ти си Бога нашега Мати, зато
се моли да се спасемо.

У суботу на јутрењу Богородичан: Владичице, приими молитви..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке
невоље и туге.
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Глас 1. Богородичан: Гаврилу вјешчавшу..
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.

Глас 2. Богородичан: Всја паче смисла,..
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.

Глас 3. Богородичан: Тја ходатајствовавшују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од тебе
примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и избавио нас
од пропасти, као Човекољубац.

Глас 4. Богородичан: Јеже от вјека..
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 првосазданога
васкрсао и од смрти спасао душе наше.

Глас 5. Богородичан: Радујсја, двере Господња..
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 неросустај у молитви,
за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.

Глас 6. Богородичан: Благословеннују нарекој..
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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Глас 7. Богородичан: Јако нашего воскресенија..
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.

Глас 8. Богородичан: Иже нас ради рождејсја..
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као Благ си
смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, 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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после тропара светих, који се певају сваког дана током године
на вечерњу и на Бог Господ на јутрењу и опет на крају јутрења

Глас 1.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Чудо чудес...
Творевина се радује гледајући у теби Благодатна чудо над свим чудима.
Зачела си безсемено и родила неизрециво, Кога ангелски чинови
гледати не смеју, Њега моли за душе наше.

На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи прославље-
на, зато се радуј Невесто неневесна.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанста си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила
Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси..
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче...
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се изба-
вљамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује сви
побожно величамо.

На крају јутрења: Пречистаја Богородице...
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанства си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила



322

MINEJ APRIL

Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.

На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче..
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се
избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује
сви побожно величамо.

На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Гаврилу вјешчавшу...
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.

На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.

Глас 2.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Благоутробија сушчи..
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.

На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.
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У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари божанске
природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те сви како
доликује побожно величамо.

На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне Светлости
облаче, јер у недрима носиш Господа славе.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина твога је
ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се живота
удостојили и стару насладу рајску смо поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога многоми-
лостивога.

На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је Бог
изникао и на дрвету крста смрт погубио.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари божанске
природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те сви како
доликује побожно величамо.

На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне Светлости
облаче, јер у недрима носиш Господа славе.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина твога је
ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се живота
удостојили и стару насладу рајску поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога
многомилостивога.

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је Бог
изникао и на дрвету крста смрт погубио.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Всја паче смисла..
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.

На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.

ако се догоди „Алилуја“ на било ком гласу, говоримо ово:
Апостоли, мученици и пророци, светитељи, преподобни и праведни,
добар сте подвиг имали и веру сачували, зато имате смелост код
Спаситеља, па молимо вас да њега као Бога молите за нас, да се спасу
душе наше.
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.
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.

Глас 3.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Красотје девства твојего..
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!

На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Прибежишче и сила наша..
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Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.

На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме рушимо
намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.

На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици исповедили, а
ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо твој Пород
Пречиста.

На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме рушимо
намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.

На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Тја ходатајствовавшују..

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од тебе
примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и избавио нас
од пропасти, као Човекољубац.

На крају јутрења: Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици исповедили, а
ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо твој Пород
Пречиста.

Глас 4.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Воспитавшејсја во храмје..
Васпитаној у храму, у светињи над светињама, и одевеној у веру,
премудрост и безмерно девство, донео је архистратиг Гаврило са неба
овај поздрав: Радуј се! Радуј се благословена, радуј се најславнија,
Господ је са тобом.

На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих створених
узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
К Богородице приљежно ниње..
Ми грешни притецимо усрдно и понизно Богородици, и поклонимо се
са кајањем кличући из дубине душе: Владичице смилуј се и помози
нам, похитај јер страдамо због мноштва сагрешења, немој оставити
слуге твоје као залудне, јер само у тебе имамо надање.

На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива купина
коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
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.
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На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Слово Отчеје, Христа Бога нашего..
Познали смо Реч Очеву: Христа Бога нашега, који се из тебе оваплотио
Богородице Дјево, једина чиста, једина благословена, зато те у песмама
непрестано величамо.

На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих створених
узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
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.

На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јеже от вјека утајеноје..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна тајна:
тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном једин-
ству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазданога
васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива купина
коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.
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Глас 5.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Со ангели небеснаја, с человјеки..
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.

На крају јутрења:От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Скориј твој покров..
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.

На крају јутрења:Мати Божија пресвјатаја..
Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који ти
усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
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.

На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Странноје Дјеви таинство..
Чудна и спасоносна тајна Дјеве се целом свету показала, јер си се из
ње родио без семена и телом појавио без трулења, Господе, радости
свима слава теби.

На крају јутрења: Мати Божија пресвјатаја..
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Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који ти
усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана порушена, а
сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује појимо, благо-
сиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и величамо.

На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Радујсја двере Господња..
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 неросустај у молитви,
за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.

На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.

Глас 6.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Начало спасенија..
Почетак спасења била је Гаврилова вест Дјеви, када је чула „Радуј се“
и није побегла од поздрава, нити росумњала као у сенци Сара, него је
овако ракла: ево слушкиње господње, нека ми буде по речи твојој.

На крају јутрења:Архангелскоје слово пријала..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а на
рукама си носила Богородице Надање душа наших.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Упованије мира, благаја Богородице..
Узданицо целог света, блага Богородице Дјево, молимо твоје једино и
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моћно заступање: смилуј се на народ беспомоћни, и моли милостивога
Бога, да избави душе наше од сваке невоље, једина благословена.

На крају јутрења:Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко је теби притекао није од тебе посрамљен отишао, Пречиста
Богородице Дјево, него ко год моли благодат, тај и прима дар, ако моли
за добро.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега, својевољно на
крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и смилује се на душе
наше.

На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви Богоро-
дитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Свјатаја Владичице, чистаја Бога..

Света Владичице, чиста 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.

На крају јутрења:Великих дарованиј, чистаја..
Ти си се чиста Дјево Богомати удостојила великих дарова, јер си телом
родила једнога од Тројице: Христа Животодавца за спасење душа
наших.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега, својевољно на
крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и смилује се на душе
наше.

На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
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си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви Богоро-
дитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Предповјествујет Гедеон..
Гедеон је унапред предсказао 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.

На крају јутрења: Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви Богороди-
тељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја опроштај
грехова.

Глас 7.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Богородице Дјево несквернаја..
Богородице Дјево неокаљана, моли твога Сина са горњим силама, да
нам пре краја подари опроштај сагрешења, свима који те верно просла-
вљају.

На крају јутрења: Превозшла јеси сили..
Благословена Богородице, ти си превазишла небеске силе јер си се
показала као божански храм, када си родила Христа Спаситеља душа
наших.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Радујсја, тебје приводим..
Радуј се Богородице, тебе узимам за заштиту, а ти си се показала виша
од ангела, јер си Бога родила.

На крају јутрења:Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, подари мир нама који ти кличемо:
милостиви Господе, слава теби.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
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Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти, непрестано
моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.

На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми верни
друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, испуњење је пророка и Закона, зато
познавши тебе Богородице славимо те и побожно величамо.

На крају јутрења: Плод чрева твојего Богоневесто..
Плод утробе твоје Богоневесто, људима се показао као посредник
спасења, зато тебе Богородицу срцем и устима верни славимо и
величамо.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти, непрестано
моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.

На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми верни
друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јако нашего воскресенија...
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.

На крају јутрења:Радујсја, невмјестимаго в..
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.
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Глас 8.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Радујсја, ангелом радост..
Радуј се јер си од ангела светску радост примила, радуј се јер си
Творца твога и Господа родила, радуј се јер си се удостојила постати
Мати Божија.

На крају јутрења:Радујсја, врата Царја..
Радуј се јер си као врата Цара славе, кроз која је само Вишњи прошао,
и једино та запечаћена сачувао, за спасење душа наших.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Недвижимоје утвержденије вјери..
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.

На крају јутрења:Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и
Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.

На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако тебе
Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Мисленнаја врата жизни..
Ти си као духовна врата живота Пречиста Богородице, зато све који ти
са вером притичу избави од невоља, да славимо пресвети Пород твој за
спасење душа наших.
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На крају јутрења: Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и
Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.

На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако тебе
Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Иже нас ради...
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као Благ си
смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, 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.

На крају јутрења:
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.

КРАЈ БОГОРОДИЧИНИХ
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